
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



  



 

  
  
  
  

 
 

  
  

 
 

  
  
  

 

 
  
  



  

 
  
  
  
  
  
  

  .. هوية الكتاب ..
  

 المعجم الشامل لمعركة كربالءكتاب: اسم ال

 الشيخ عقيل الحمدانيجمع وإعداد: 

 عزيز الهنداوياإلخراج الفني والغالف: 

  الطبعة:

 م٢٠١٧سنة الطبع: 

 الناشر: 

  
  >حقوق الطبع والنشر والتوزيع للناشر<

  
  



 

  
  االهداء

  
 ^إلى أرواح سـاداتنا مـن أهـل بيـت النبـوة      

  وذراريهم الطيبين .. 
اح شهداء الطف والسيما اإلمـام الحسـين   إلى أرو
  .. ‘وأخيه العباس 

  ..  ×إلى روح ريحانة اإلمامة سيدنا علي األكبر 
 ×إلى روح أمي الغالية التي دفنت بجوار علـي  

   ..بجنة وادي السالم
أهدي هذا المجهـود المتواضـع ... راجيـا مـنهم     

  القبول. 
  

  المؤلف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  . على سيدنا محمد واله الطاهرينوصلى اهللا

  ].٥٠ :المؤمنون[}وَآوينَاهما إلى ربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍ{
يا مفضل إن بقـاع األرضِ تفـاخرت    :× قال أبو عبد اهللا

ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربالء فأوحى اُهللا إليهـا أن  
كـربالء فإنّهـا البقعـة    اسكني كعبة البيت الحرام وال تفتخري على 

المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة وإنّها الربوة التي آوت 
ــريم والمســيح ــا م ــريم عيســى  ‘ إليه ــا غســلت م  × وفيه

منهـا   ’ اهللاواغتسلت من والدتها وأنّها خير بقعة عرج رسـولُ  
  .× وقت غيبته وليكونن لشيعتنا فيها حياة إلى ظهور قائمنا

   
مختصر  ،ن سليمانحسن ب ـ الحلّي[

  ]١٨٦ ـ ١٨٥ص  ـ بصائر الدرجات
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  المقدمة
  

 وآله ددنا محموصلّى اهللا على سي
  . األبرار

إن كتابةَ المعـاجم والموسـوعات   
 ـــر أليلــيس بالمتيس المتخصصــة أمــر
أحد لمـا فيـه مـن استقصـاء للمعـارف      
والموارد وجهد جهيـد مـن أجـل أن ال    

غطّى بقـدر مـن   تترك مفردة معرفية ال ت
اإلشباع العلمـي والتعريفـي كـي تـزداد     
مساحة االستفادة البشـرية مـن معـارف   

  .  تلك المعاجم والموسوعات
ــةوألن م ــة ووقعـ ــربالء  عركـ كـ

مؤلمة التي انتصر فيها االمام الحسـين  ال
بمبادئــه وفكــره وعقيدتــه وذلــك  ×

الجانب االنساني الذي ظهر منـه يومهـا   
يــار المــادي بانتصــار تــاريخي علــى الت

البيزنطي واثبت جـذور شـجرة    ـ االوي
الن هـذه   ــ  االسالم االصيل بتضـحياته 

الوقعــة عانــت مــن تشــويه وتحريــف  
وتزييــف كتــاب بالطــات ال اميــة وال 
ــن     ــر م ــدد كبي ــوا بع ــاس وتالعب العب
نصوصــها ومفرداتهــا ووضــعوا ودســوا 
مفردات اصبحت اليوم ثقافات تتلى من 

من قبل  بعض الفضائيات وتنقل كثوابت
اقالم تدرس هذه الوقعة وتنقـل بعـض   
اخبارهــا الموضــوعة مــن قبــل بعــض  

ــي  حاضــرينالم ــذين ال ســامحهم رب ال
يمتلكــون بضــاعة التحقيــق للنصــوص 

عزمنـا  ، ودراسة متون واسانيد الروايـات 
بعد التوكل على اهللا تعالى بإعداد وجمع 
المفردات المعرفيـة التـي تشـكّلُ نـواةً     

يــة أو معجــم  لكتابــة موســوعة معرف 
وقعــة موســوعي ضــخم حــول تــراث 

 واثرهـا  كـربالء معركة دراسة نصوص و
 ..إلـخ  ..الفكري والحضاري والتراجيدي

ــميناه  ــة  >واس ــامل لمعرك ــم الش المعج
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ــربالء ــاحثين    <ك ــزّاء الب ــنّى لألع ليتس
والموسوعيين من بعدنا أن يقوموا بهـذا  
العمــل الجبــار وأن يقــدموا هــذه اليــد  

كرها لهـم حتمـا اُهللا   البيضاء التي سيشـ 
تعالى وسـيد الشـهداء اإلمـام الحسـين     

ــاس ــادة مســتوى  ‘وأخــوه العب وزي
الخدمات التي تُقدم في إغناء هذا الباب 
المعرفي الكبير في الحفاظ علـى تـراث   

  .  كربالء بكافة صوره وألوانهوقعة 
 وقـد ترجمنـا فـي هـذا المعجــم    

ابطـال وقعـة كـربالء    مشاهير لكثير من 
عـن مقامـاتهم الشـريفة بسـبب     ودافعنا 

الهجمة التي قام بها بعض كتاب التاريخ 
االمــوي والعباســي ضــد تــواريخهم    

وازحنـا  ، وعطاءهم المميز يـوم كـربالء  
ــالت    ــن معض ــر م ــن كثي ــوض ع الغم
ــى    ــرنا ال ــربالء واش ــة ك ــوص وقع نص
النصــوص الضــعيفة وابعــدنا الشــبهات 
المثارة هنا وهناك عن عدد من مفردات 

أهـم األمكنـة   ذكرنا و ليمةهذه الوقعة اال

التــي اآلثاريــة والحضــارية و الجغرافيــة
ترتبط بهذه الوقعة والتي مر بها موكـب  
االباء الحسيني متجها مـن مدينـة جـده    

وأشرنا إلـى مـا    الى كربالء الفداء ’
يرتبط بالمقام من قضايا الثورة الحسينية 

هـ من أشخاص وقبائل ٦١المقدسة سنة 
ــراجم وغ  ــطلحات وت ــن  ومص ــا م يره

  ..  األمور
وهـــذه التحقيقـــات واالثـــارات 
التاريخية التي ذكرت في هـذا المعجـم   
هي جزء من تحقيقاتنـا التـي طرحناهـا    
ــة    ــؤتمرات المحلي ــن الم ــدد م ــي ع ف
ــة ومــن عــدد مــن الفضــائيات   والدولي

ومـن منبـر االمـام    ، والقنوات االعالميـة 
في المواسـم العاشـورائية    ×الحسين 

، لـدان العـالم  وفي العراق وعـدد مـن ب  
والتــي تمثــل خطــوة باتجــاه تصــحيح  
ــوراء     ــايا عاش ــن قض ــدد م ــاهيم ع مف

 ×واالنتصار لدم وفكر االمام الحسين 
الذي ظلمته الماكنة االعالمية لبني اميـة  
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  . ولبني العباس عبر التاريخ
ــم    ــذا المعج ــي ه ــذكر ف ــم ن ول
الخرائط الجغرافية والعسـكرية لمعركـة   

 ×سـين  كربالء وال لمسير االمـام الح 
من المدينة الى كربالء ألننـا افردنـا لهـا    
مؤلفا خاصـا، وكـان كـل جهـدنا علـى      
اخراج معجم مرتـب حسـب الحـروف    
للمفردات الهامة والتي وقع فيها الكثيـر  
من الجـدال واالثـارات التاريخيـة عبـر     
العصــور والتــي نرجــو ان يكــون هــذا  
المعجم المصغر بابا معرفيا يفتح لألخوة 

شأن الحسـيني والقضـايا   الباحثين في ال
العاشورائية أن يؤلفوا معجما اكبر مكون 
من عشرات المجلدات ويستوعبوا فيـه  
ــام   كــل التفاصــيل الدقيقــة لنهضــة االم

المعطاءة وثورته المباركـة   ×الحسين 
ــة    ــرا وهداي ــيض خي ــت تف ــي الزال الت
ــام   ــوم فاإلم ــا الي ــى واقعن وحضــارة عل

حضــارة تجســدت فــي  ×الحســين 
  رجل.

اء هذه الموسوعة المصغّرة إن اقتن
يغني القارئ الكـريم بمئـات المعـارف    
عن مدينة كربالء المقدسة وتتكون لديه 

كربالَء ودورِهـا  معركة صور مميزةٌ عن 
  . الحضاري والريادي في العالم

  
  

الحسيني الخطيب  
  والباحثُ التّاريخي

  الشّيخُ عقيل الحمداني
  ١٤٣٨ كرمالم والش ١٥

سةكربالء المقد  
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  ] حرف االلف[ 

  
   أهذه كربالء؟

ارض  ×نــزل االمــام الحســين 
م الثاني من محرم سـنة  يوالفداء كربالء 

   :وانزل عياله واهل بيتهللهجرة  ٦١
 اإلمام أن> :الكـوفي  أعثم ابن قال
 إلى أقبل كربالء نزل لما ×الحسين 
 :قالوا كربالء؟ أهذه :لهم فقال أصحابه

 ،انزلـوا  :ابهألصـح  الحسين فقال .نعم
 منـاخ  هاهنـا  ،وبالء كرب موضع هذا

 !دمائنـا  وسفك ،رحالنا ومحطّ ،ركابنا
 ناحية األثقال وحطّوا ،القوم فنزل :قال
 الحسـين  خيمـة  وضُربت ،الفرات من

 خيـامهم  عشيرته وضرب ،وبنيه ألهله
   .)١(<خيمته حول من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩ص: ٥ ج: ابن اعثم، الفتوح )١(

 :& المقـرم  السيد المرحوم قال
 سؤال في النكتة القارئ على تذهب ال>

 وكـلّ  ــ  األرض اسـم  عن×الحسين 
 ــ  األسـرار  غامضـة  الشهداء سيد قضايا

 بمـا  عـالم  اإلماميـة  معاشر عندنا واإلمام
 ،ومالحـم  حوادث من الكون في يجري
 الكائنـات  في تعالى اهللا أودع بما عارف
ــن ــا؛ م ــداراً المزاي ــه إق ــن ل ــدع م  مب

  ... شأنه تعالى واألرضين السماوات
 عـن  ×سـؤاله   فـي  السر وكان

 أو ،اجتيازها من منعوا التي األرض اسم
أوقـف  كمـا  الجواد أوقف تعالى اهللا أن 

 يعـرف  أن ،الحديبية عند ’النبي ناقة
 محـلّ  هـي  التـي  األرض بتلك أصحابه
 أو ،النبي بإخبار بها الموعودين التضحية
ــي ــلّى الوص ــا؛ اهللا ص ــئن عليهم  لتطم
 ،لعزائما وتثبت ،الرجال وتمتاز ،القلوب

 فـي  بصـيرتهم  فتزداد ،المفاداة وتصدق
 حتّى ،لهم المتوخّاة للغاية والتأهب األمر

 فـي  للتشـكيك  المجـال  ألحـد  يبقى ال
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  .  تُرتبه محل هي التي كربالء موضع
 عند يعرف األسئلة من باب وهذا

 وإذا ،<العـارف  تجاهل> بـ البالغة علماء
 علمـه  يغـادر  ال الذي األشياء فاطر كان

 :×لموســى  يقــول كبيــراً وال اًصــغير
}مـى    ووسـا مي ينِـكمبِي لْـك١(}ا ت(. 

ــول ــى  ويق ــتَ{ :×لعيس ــتَ أَأَن  قُل
 .)٢(}إِلَــهينِ  وأُمـي  اتَّخـذُونِي  للنَّاسِ

فاإلمـــام.... المصـــلحة مـــن لَضـــرب 
 ال شـرعه  علـى  أميناً قبله من المنصوب

  . المصالح عليه تخفى
 لــم × الشــهداء ســيد أن كمــا

 والـبالء  الكـرب  مـن  تعـوذه  فـي  يكن
 فـإن  متطيـراً؛  كـربالء  باسم سمع عندما

 وإنّمـا  ،عليـه  يـرد  مـا  يعلـم  ال المتطير
 المعروفـة  األشـياء  مـن  ذلك يستكشف

والحسـين   ،للشـر  سبب أنّها العرب عند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧سورة طه:  )١(

 . ١١٦سورة المائدة:  )٢(

 أرض فـي  بـه  ينـزل  مما يقين على×
بـالكرب  عالم فهو ،اهللا قضاء من الطف 
 كمـا  ،وصحبه بيته وبأهل به يحلّ الذي

   .)٣(<مرة غير عنه أنبأ
  

   ابجديات اقامة المأتم الحسيني
من يراجع النصوص الروائية التي 
اشارت الى اهتمام االئمـة بـأمر المـأتم    

ركــزوا  ^الحســيني يجــد ان االئمــة 
على هذه االمور التي هي من اساسـيات  
ــن    ــوراء وم ــية عاش ــع قض ــاطي م التع

   :الحسيني ابجديات اقامة المأتم
 × الحســين علــى البكــاء .١

 نصـرةً  ذلـك  في وأن ،مصائبه واستذكار
  . تعالى اهللا لدين

 مصـــاب اســـتذكار ضـــرورة .٢
 ،ومسـتمر  منـتظم  بشـكل  ×الحسين 

 حــديث فـي  كمـا  ،فـردي  بشـكل  ولـو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤ـ١٩٣ص: ×الحسين المقرم، مقتل )٣(
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   .)١(كردين مسمع
  . )٢(×الحسين  ذكر آداب .٣
 × الحسين مصاب استذكار. ٤

  . )٣(الماء شرب عند
 الحسـين  مصـاب  علـى  كاءالب. ٥

 مـن  لـذلك  وما ،واحدة بدمعة ولو×
   .)٤(أهمية

 على البكاء على اآلخرين حث .٦
ــين  ــر ،×الحس ــوافر واألج ــذي ال  ال

  . )٥(ذلك على يترتب
ــة .٧ ــة> أهمي  حــين <البكــاء حال
   .)٦(×الحسين  مصاب استذكار
 المصـاب  بـذكر  التأثر ضرورة .٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٠٣ ص: الزيـارات  ابن قولويـه، كامـل   )١(
  .٢٩١ح
  .٢ح ،٥٧٥ ص: ٤ج: الكليني، الكافي )٢(
  .٢٢٣ح ،٢٠٥ ص: الصدوق أمالي )٣(
  .٦ح ،٣٤١ ص: المفيد أمالي )٤(
  .٢ح ،١٠٩ ص: األعمال ثواب، الصدوق )٥(
  ..٢ح ،١٠٩ ص: األعمال ثواب، الصدوق )٦(

   .)٧(اليوم طوال
ــاء .٩ ــي الرث ــب ف ــعاراأل قال  ،ش
  . )٨(يبكون اآلخرين وجعل

 الحسـين  ذكـر  مجالس إقامة .١٠
  . البيوت في ورثائه ×

 مصــاب ذكــر مجــالس آداب .١١
ــين  ــة ،×الحسـ ــرين وتعزيـ  الحاضـ

  . بعضاً بعضهم
  . حزين بصوت الرثاء .١٢
الحسـين   علـى  الجـزع  جواز .١٣

  . عظيم أجر من لذلك وما ،×
 وشق الوجه على اللطم جواز. ١٤
 الوجـوه  علـى  اللطـم  كـان  ذا ،الجيوب

 ،قـديماً  العـزاء  تقاليد من الجيوب وشق
 الحكــم الروايــة هــذه وتبــين، وحــديثا

 جـائزاً  تعتبـره  لكنها ،العمل لهذا الفقهي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢١٤ ص: الزيـارات  ابن قولويـه، كامـل   )٧(
  .٣٠٩ح
ــار  )٨( ــي، بح ــوار المجلس  ،٢٨٢ص: ٤٤ األن

  .١٦ح
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 مـن  وهما الحسيني المأتم في محبباً بل
  . )١(الحسيني المأتم في الجزع مظاهر

ــاء. ١٥ ــى البك ــين  عل  ×الحس
  . )٢(البكاء يستدعي بالء نزول حين

ــارة .١٦ ــر زي ــين  قب ، ×الحس
  . )٣(كافّة األوقات في عليه والبكاء ورثائه

  
   بنيةأ

ــت   ــاك نــص عــن فاطمــة بن هن
حتى دخلوا علينـا   :قالت ×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب  )١( ــي، ته ــام، ج الطوس  ص: ٨ األحك
  .١٢٠٧ح ،٣٢٥

  .٢٩٩ ص: ١الرضا، ج أخبار عيون )٢(
 ص: ١ج، الرضـا  أخبـار  الصدوق، عيـون  )٣(

.للزيادة راجع مجلـة نصـوص معاصـرة،    ٢٩٩
تأريخ المأتم الحسـيني، مـن الشـهادة وحتـى     

محمــد صــالح الجــويني، ، العصــر القاجــاري
ــع،    ترجمة: فرقد الجزائري ـــدد التاس الع

 ٧٦ص هــ ١٤٢٨م، ٢٠٠٧السـنة الثالثة، شـتاء  
  وما بعدها. 

معـاجم   لفـظ ورد األبنيـة   )٤(إلى األبنية
في لسـان العـرب   ابن منظور مثل  ،اللغة
األبنية هي البيوت التي تسـكنها   :يقول

منهـا الطـراف    ،العرب في الصـحراء 
أي  ،والخباء والبناء والقبة المضـروبة 

 ،أيضاً األبنية بمعنى البنـاء الثابـت   ،خيام
 :يقول صاحب >تاج العروس< الزبيـدي 

من  )٥(واألبنية أيضاً بمثابة البناء الثابت
ــا ــل هنـ ــان الحـ ــن  كـ ــام زيـ أن اإلمـ

يعني كان هنالـك ترتيـب    ×العابدين
أي  ،من آل محمد أن تبنى بيـوت ثابتـة  

ن آجر ومن طين لكـي تـذهب إليهـا    م
  . نساء آل عبد المطلب بعد حرق الخيام

  
   داب زيارة كربالءآ

 مـن الـالزم    )٦(آدابة هنالك عـد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٥، ص١٤جلسان العرب، ابن منظور،  )٤(
  .٢٨١، ص١٠>تاج العروس< جالزبيدي،  )٥(
 ١٦محدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، ص )٦(
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ــر  ــى الزائ ــه  أعل ــد قدوم ــا عن ن يراعيه
سة وهـي عديـدة نقتصـر    لكربالء المقد
  : منها على أمور

قبل الخروج لسـفر   سلُالغُ :األول
  . الزيارة

فــي الطريــق  بأن يتجنّــ :انيالثّــ
  . غو والخصام والجدالم باللّالتكلّ

لزيـارة األئمـة    أن يغتسلَ :الثالثّ
    .من دعواته بالمأثوروأن يدعو  ^

هارة من الحدث األكبـر  الطّ :ابعالر
  . واألصغر

 ثيابـاً طـاهرةً   أن يلـبس  :الخامس
  . بيضاء أن تكون ويحسن ،جديدةً نظيفةً

ــ ادسالس: ــر ــاه إذا  أن يقص خط
لى الروضة المقدسـة وأن يسـير   خرج إ

ــون    ــار وأن يك ــكينة والوق ــه الس وعلي
خاضعاً خاشعاً وأن يطـأطئ رأسـه فـال    

  . على وال إلى جوانبهيلتفت إلى األ
=  

ترجمة خليل العصـامي، دار الرسـول االكـرم    
  . ١٩٩٧ ١دار المحجة البيضاء طـ ص 

ــ ــو   :ابعالس أن يشــغل لســانه وه
كبير ر بــالتّي إلــى الحــرم المطهـــيمضــ

مجيد ويعطر فـاه  هليل والتّسبيح والتّوالتّ
  . ^ الة على محمد وآلهبالصّ

على باب الحـرم   أن يقف :ثامنال
ريف ويســتأذن ويجتهــد لتحصــيل الشّــ
فكير فـي  قة والخضوع واالنكسار والتّالر

ر عظمــة صــاحب ذلــك المرقــد المنــو
وأنه يرى مقامه ويسمع كالمـه   ،وجالله

ه ويرد سالمه كما يشهد على ذلـك كلّـ  
دبر في لطفهم والتّ ،االستئذانعندما يقرأ 

ـ  هم لشيعتهم وزائريهموحبفـي ل والتأم 
فساد حـال نفسـه وفـي جفائـه علـيهم      

يحصى من تعاليمهم وفيما  برفضه ما ال
ــن األ  ــه نفســه م ــم أو صــدر عن ذى له

لخاصتهم وأحبابهم وهو في المـال أذى  
فلو التفت إلـى نفسـه    ^راجع إليهم 

التفات تفكير وتدقيق لتوقفت قدماه عن 
المسير وخشع قلبه ودمعت عينه وهـذا  

وينبغـي لنـا    ،لزيارة كلهـا هو لب آداب ا



 
  

١٦  

 

 

أبيات السخاوي والحـديث   نورد نأهنا 
ي اهللا رضـ امة المجلسي  الذي رواه العلّ

عيـون  >في البحار نقال عن كتاب  عنه ـ 
    .<المعجزات

أمــا أبيــات الســخاوي وهــي مــا 
  :ينبغي أن يتمثل به في تلك الحالة فهي

  قــالُوا غَــداً نَــأْتي ديــار الحمــى
  

  
ـــنْزِلُ   ــاهم ويـ ـــركْب بِمغْنـ   الـ

ــم    ــاً لَه ــان مطيع ــن ك ـــكُلُّ م   ف
  

  
    مــاه ــروراً بِلُقْيـ ـــبح مسـ   أَصْـ

  قُـــلْتُ فَلــي ذَنْــب فَمــا حيلَتــي  
  

  
    مأَتَــــلَقَّاه ـــــهجو بِــــأَي  

   قــالُوا أَلَــيس العفْــو مــن شَــأْنِهِم  
  

  
ــ   ــالســ ــاهميما عمــ   ن ترجــ

ـــجِ   ــابِهِم فَ ــى ب ــعى إل أَس مئْتُه  
  

  
  مأَخْشـــاهراً وطَـــو مــــوهجأَر  

      
   صدقأابن 

مصـيبة الحسـين   لاحد الـذاكرين  
 قـرن في ال ×نعاة الحسين ومن  ،×

 علـي  أبـو  القاضي وذكر، الرابع الهجري
 أن ،<هــ ٣٨٤> التنوخي علي بن محسن

 كـان  <أصـدق  ابـن > واسـمه  النعاة أحد
 حكم أيام في × االمام الحسين ينعى

 أراد إنّـه  :الراوي ويقول ،ببغداد الحنابلة
االمام الحسـين   برثاء أصدق ابن تكليف

 ليلـة  مزاره في عنه للبحث فذهب ؛×
 يتوافــد حيــث ـــ شــعبان مــن النصــف

 ،هنـاك  فوجـده  ــ  فيهـا  للزيارة الشيعة
 قضـى  ،ذلـك  خطـورة  من الرغم وعلى
ــك ــة تل ــراءة الليل ــي بق  وأبكــى ،المراث

  .)١(الحاضرين
   

   أبو الفضل
من كنى سياس بـن علـي   دنا العب

وسبب هـذه الكنيـة    ،شهيد كربالء ×
 <الفضـل >اسـمه   اولـد  × اسللعب نأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوخي، )١( ــوار التن ــرة نش  ص: ٢ج، المحاض
 بيروت، المحامي، شالجي عبود: تحقيق ،٢٣٠
  .٢ط م،١٩٩٥ صادر، دار نشر
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واحـد مـن    علـى ذلـك غيـر    كما نصّ
ــؤرخين ــاً ألأوورد  .الم ــله ال  نيض فض

بـاه  أ نإهـل الفضـل و  أه مـن  نّإ ،يخفى
سماه بذلك كـدليل علـى عظـم منزلتـه     

حــم اهللا ذلــك وفضــله علــى النــاس ور
    :الشاعر القائل

  نفســاً نفيســةً اسأيــا عبــ بـذلتَ 
  

  
  بالجد عـن مثـلِ   عزّ حسينٍ لنصرِ  

  مفخـرٍ  في يومِ أخو السبطينِ فأنتَ  
  

  
   أبو الفضـلِ  الماء أنتَ بذلِ وفي يومِ  

بو أبو الفضل وكذا أوعليه فيكون   
 اسفاضل وهكذا غيـره مـن كنـى العبـ    

وحاكياً عـن   مشعراً بالمدح والثناء ×
   .)١(التبجيلو التعظيم
  

   حجل وأب
وهي كنية البطل الكـوفي الكبيـر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــيخ عقيــل، جنــة فضــائل الحمــداني، ال )١(
، دار المحجة البيضاء ٤٠ص ١، ج×العباس 

   م٢٠١٧بيروت ـ ـ 

 ،السـعدي  مسلم بن عوسـجة األسـدي  
 .كان رجالً شريفاً سـرياً عابـداً متنسـكاً   

ــول اهللا   ــن رأى رس ــحابياً مم ــان ص وك
له ذكـر فـي    ،وكان فارساً شجاعاً، ’

قـال أهـل    .المغازي والفتوح اإلسـالمية 
مـن   ×ه ممن كاتب الحسين إنّ :السير

وممن أخذ البيعـة لـه    ،الكوفة ووفّى له
إلـى   ×عند مجيء مسلم بـن عقيـل   

ولما دخـل عبيـد اهللا بـن زيـاد      .الكوفة
وسمع به مسلم بن عقيل خـرج   ،الكوفة

فعقد لمسلم بـن عوسـجة    ،إليه ليحاربه
فنهدوا إليه ، ...و ،على ربع مذحج وأسد

دارت  ثـم لمـا   ،حتى حبسوه في قصـره 
رحــى األحــداث علــى غيــر مــا يتمنّــاه 

وقُـبض علـى مسـلم بـن      ،أنصار الحق
وهــاني بــن عــروة اختفــى  ×عقيــل 

ثم ذهب بأهلـه   ،مسلم بن عوسجة مدة
وفداه  ،فوافاه بكربالء ×إلى الحسين 

وهــو  .بنفســه رضــوان اهللا تعــالى عليــه
لمـا رخّـص أنصـاره     × القائل لإلمام
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أنحــن > :ليلــة العاشــر باالنصــراف عنــه
نُخلّي عنك ولم نُعذر إلى اهللا في أداء 

ال أبرح حتى أكسـر   ،أم واهللا !حقّك؟
في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي 

ولـو   ،أُفارقك ما ثبت قائمه بيدي وال
 ،لم يكـن معـي سـالح أُقـاتلهم بـه     

حتى أمـوت   لقذفتهم بالحجارة دونك
  .)١(<معك

   
   ابو الحتوف الجعفي

قـد  احد مجرمي معركة كـربالء و 
. بسـهم فـي جبهتـه    ×الحسينضرب 
ــال ــوارزمي وق ــده> :الخ ــوم فقص  الق

 يحمل فجعلَ ،جانب كلّ من بالحرب
 حملَ فكلّما ... ،عليه ويحملون عليهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمزيد من معرفة فضـائل وتـأريخ هـذا     )١(
الشهيد المقـدس راجـع ترجمتـه فـي كتـاب      

ـ   ١٠٧: ×إبصار العين في أنصار الحسـين  >
١١١>.  

 حتّـى  عليه حملوا الفرات على بفرسه
 أبـو  له يقال رجل رماه ثم ،عنه أجلَوه

 السـهم  فوقـع  بسهم الجعفي الحتوف
 ورمى همالس الحسين فنزع ،جبهته في
، ولحيتـه  وجهـه  الدم علـى  فسالَ ،به

 مـن  فيـه  أنـا  مـا  ترى قد اللّهم :فقال
 اللّهـم  ،العتـاة  العصـاة  هؤالء عبادك

 تذر وال ،بدداً واقتلهم ،عدداً فأحصهم
 وال ،أحـداً  مـنهم  األرض وجـه  على
 كالليث عليهم حملَ ثم .أبداً لهم تغفر

 إالّ أحـداً  يلحـق  ال فجعلَ ،المغضب
ــه بســيفه هبعجــ  ،بالحضــيض وألحق

 وهـو  ،ناحيـة  كلّ من تأخذه والسهام
 جعـل  ثـم . <..وصـدره  بنحره يتلقّاها
 وسـبعون  اثنتـان  أصـابته  حتّى يقاتل

  .جراحة
   

   ابو مخنف
مقتـل االمـام   كتاب وهو صاحب 
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لوط بـن يحيـى بـن     وهو، ×الحسين
ســعيد بــن مخنــف بــن ســليم االزدي  

شيخ أصـحاب   &امدي أبو مخنف غال
بار بالكوفة ووجههم وكـان يسـكن   االخ

روى عن جعفر بن محمد  ،إلى ما يرويه
في يقول عنه السيد سامي البدري  .‘

 أبـو  يكن لم< :×كتابه صلح الحسن 
علـي   على بالنصّ القائلين من مخنف

 الخاصّ بالمعنى شيعياً ليس فهو ،×
 وأبـو > :الحديـد  أبي ابن قالو .<للتشيع
 يـرى  وممـن  ،المحـدثين  من مخنف
 مـن  ولـيس  ،باالختيـار  اإلمامة صحة

قد . )١(< رجالها من معدوداً وال الشيعة
 قــال النجاشــي< عــالم الرجــال الشــيعي

شـيخ  > :فـي كتابـه الرجـالي    <المعروف
 .أصحاب األخبار بالكوفـة ووجههـم  

ولـذا فـإن    <شيخ أصـحابنا >ولم يقل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١البالغـة: ج  نهـج  ابن ابي الحديد، شرح )١(
 .١٤٧ص

وذكـر   .<كالمه ال يـدلّ علـى تشـيعه   
على عدم بعض المحقّقين قرينة أخرى 

هـي عـدم    <بـالمعنى العقائـدي  >تشيعه 
اتّهام علماء الرجال من أهـل السـنّة لـه    

كما كان متعارفاً عندهم تجـاه   ،بالرفض
  . الشيعة

 في & المفيد الشيخ ذلك وأكَّد 
 أورد وقــد ،الجمــل حــرب عــن كتابــه
 مخنـف  أبـي  عـن  الجمـل  حرب أخبار

 فهـذه > :بعـدها  قال ،وغيرهما والواقدي
 ،فتنتها وسبب ،البصرة بارأخ من جملة

 حكـم  فـي  اآلراء أصـحاب  ومقاالت
 سـبيل  علـى  أوردناهـا  قد ،بها الفتنة

 األخبار من أثبتنا ما وأثبتنا ،االختصار
 ولـم  ،الخاصّـة  دون العامة رجال عن

ــت ــي نثب ــك ف ــا ذل ــه م ــب روت  كت
   .)٢(...<الشيعة
 أربعة مخنف أبو عاصر وقد هذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٥ص ،اب الجملالشيخ المفيد، كت )٢(
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ــن ــة؛ م ــم األئم ــجاد وه ــاق الس  روالب
 عـن  يـروِ  ولـم ، ^والصادق والكاظم 

 روى ،نعـم  .مباشـر  بشـكل  منهم واحد
  . الروايات بعض أصحابهم بعض عن

  
   زديبو هرة األأ

مــن الشخصــيات التــي تشــرفت 
فـي منطقـة    ×بلقاء االمـام الحسـين   

 فلمـا « :الكـوفي  أعـثم  ابن قال. الثعلبية
 الكوفـة  من برجلٍ وإذا الحسين أصبح
 ،عليه فسلّم أتى ،األزدي أباهرة يكنّى

مـا  ،اللّـه  رسـول  بنت ابن يا :قال ثم 
 وحـرم  اللّـه  حرم عن أخرجك الذي

 يـا  :×الحسين  فقال؟ دمحم جدك
 مــالي أخــذوا أميــة بنــي إن ،أبــاهرة
 ،فصـبرت  عرضـي  وشتموا ،فصبرت
 يـا  اللّـه  وأيـم  !فهربـت  دمي وطلبوا
 وليلبسهم ،الباغية الفئة لتقتلني ،أباهرة

 وليسـلطّن  ،قاطعاً وسيفاً شاملًا اذُل اللّه

 أذلّ يكونوا حتّى يذلّهم من عليهم اللّه
 مـنهم  امـرأة  ملكـتهم  إذ سبأ قوم من

    .)١(»!ودمائهم أموالهم في فحكمت
   :والنص يشير الى قضايا مهمة

ــا ــين   :منه ــام الحس  ×ان االم
يوجه سهام االتهام فـي قتلـه واخراجـه    

ن ولـم يقـل بـا   ، امية آللمن حرم جده 
شيعة الكوفة كاتبوني ثم قتلوا ابن عمي 

فتراءات اال هوامثال هذ ..مسلم وغروني 
ال العبـاس فـي    االذي اكثر من وضـعه 

النصوص التاريخيـة مـن اجـل تـوريط     
. ×الحسين  مامهمشيعة الكوفة بقتل ا

البد ان ينتبه اليـه فـي عـدم    وهذا االمر 
مــن علــى منبــر  نقلــه الخطبــاء الكــرام

رتقـي الخطيـب   فكيـف ي  ×الحسين 
 × ل الحسينويقو × منبر الحسين

تبتعد عن توريط شيعة  نوا، بما لم يقله
أقـــالم  ×الكوفـــة بقتـــل الحســـين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤ـ ١٢٣ص ،٥ابن االعثم، الفتوح، ج )١(
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  . المثقفين من الكتاب األعزاء
ان الـنص اغفـل او تغافـل     :منها

االهداف الكبرى التي من اجلهـا انطلـق   
ــين   ــام الحس ــها   ×االم ــي اساس والت

حاول ال  االنتصار لدين اهللا تعالى الذي
امية بكل ما يكون القضاء على جذوتـه  
واقتالع اصله واالمـر بـالمعروف الـذي    

ويصور النص بعض .. هو روح الشريعة 
، االمور التي تتعلق بشخص ابي عبد اهللا

 األكبـر  همه كان×اإلمام  بأن ويوحي
 مالـه  أخذ على صبر فقد ! !بنفسه النجاة
 هـرب  قتلـه  أرادوا عرضه وحين وشتم
 مظلوميتـه  حدود هي هذه !بنفسه لينجو

 بيعـة  رفـض  هنـاك  ليس وكأنّه !أكثر ال
 !جـده  أمـة  في إصالح طلب وال !ليزيد

وال  !منكر عن نهي وال بمعروف أمر وال
   !نهضةو قيام

ــا ــين :منه ــرح  × ان الحس ص
ومصـطلح  ، باشتراك الفئة الباغيـة بقتلـه  

اطلقته النبوة الخاتمة على < الفئة الباغية>

ن ياسر فـي معركـة صـفين    قتلة عمار ب
وهذا نص صـريح مـن   . وهم اهل الشام

ان من يشـترك   ×قبل االمام الحسين 
بقتله هم اهل الشـام وهـم االصـل فـي     

  .  ذلك االمر
النص نقل عن لسـان حـال    :منها
ــ ×الحســين  ــة أب ــوني >ن ال امي طلب

وهذه إسـاءة واضـحة لمقـام    ... <فهربت
 ال واهللا ال> :القائل ،×االمام المعصوم 

 أُفـر  وال ،الـذليل  إعطاء بيدي أعطيهم
لة الفرار أفهو ينفي مس .)١(<...العبيد فرار

فكيف يصف الـنص االمـام   ، عنه مطلقا
  . فتأمل، بانه فر من ال امية

  
   ابو الهياج المطلبي

عبداللّه بن ابـي سـفيان بـن    وهو 
ابـو   ،الحارث بن عبدالمطلب بن هشـام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب  )١( ــبالذري، أنس ــراف ال  ص ٣ ج: األش
١٨٨.  
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مــن  ،شــاعر ،الهيــاج القرشــي صــحابي
روى هو وابوه عـن   ،وقعة كربالء ابطال
وقـد اخفـى التـاريخ الـذي      ’ النبي

كتبته بالطـات بنـي العبـاس واقالمهـم     
دور الهاشـميين فـي معركـة    ، المأجورة

كربالء وباألخص دور احفاد سيدنا عبد 
ــامهم  ×المطلـــب  ــرة امـ ــي نصـ فـ

ولـم   ‘وزعيمهم الحسين بـن علـي   
ومما  ،يصل الينا اال النزر اليسير لألسف

الينا دور احد احفاد عبد المطلب وصل 
المكنـى   ×في نصـرة الحسـين    ×

  . بابي الهياج
ــال ــه فــي الواقــدي ق  مقتــل كتاب

ممن  كان الهياج ابا ان> :)١(× الحسين
 قـد  انـه  يقتضي وهذا .<الحسين مع قتل 

 ابـن  قول يعضدهو ،عاما الثمانين تجاوز
 .<كبيـرا   وكـان > :الغابـة  اسـد  فـي  االثير
 بكنيتـه  وهـو  ،المغيرة :سفيان ابي واسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهــذا الكتــاب مــع شــديد األســف مــن  )١(
  المقاتل التي لم تصل نسختها االصلية الينا .

 كمـا  ’ النبـي  عـم  ابـن  وهـو  .اشهر
 رسول يألف فكان...  ،النسب من يتضح

 اجـاب  قصيدة قال .البعثة قبل ’ اللّه
  :منها عقبة بن الوليد فيها

  ومنا علـي ذاك صـاحب خيبـرٍ   
  

  
  وصاحب بدر يوم سـالت كتائبـه    

  وصي النبي المصطفى وابـن عمـه    
  

  
  اربــهيق ذا ومــن يدانيــه ذا فمــن  

   :ايضا يقول وفيها  
ــي وان ــر ول ــد االم ــد بع   محم

  
  

  علي وفي كل المـواطن صـاحبه    
  وصــي رســول اهللا حقــاً وصــنوه  

  
  

  )٢(جانبـه  الن ومـن  صلى من واول  
     

   ثار الباقيةاآل
كتاب اآلثـار الباقيـة عـن القـرون     

 فـه العـالم المسـلم   الخالية هو كتـاب ألّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢١ ص، ٣ق: االسـتيعاب ابن عبد البـر،   )٢(
  .٢٩٨٠ ٢٦٣، ص٣ ج: الغابة اسد ،١٥٧٨ رقم
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وي الريحان البيروني ويحتـ  يأبب المكنى
على تاريخ نظم الجماعـات والطوائـف   

ويـؤرخ   .المختلفة وعاداتهم وتقاليـدهم 
الموضوعات الهامة فـي   المؤلف لبعض

لذلك عنـى بتقسـيمه إلـى     .تاريخ األمم
فصــول عــدة جــاءت مواضــيعها وفقــاً 

ـ   :للتدرج التالي ة اليـوم  فصول فـي ماهي
ــدائهما ــه ومجموعهمــا وابت ــي  ،بليلت وف

ــ ــن ماهي ــا م ــب منه ــا يرك الشــهور  ة م
 ،واألعوام عند األمم القديمـة المختلفـة  

  ة ذي وفي اختالف األمم حـول شخصـي
القرنين وأسماء الشهور واستخراجها من 

 د ملكهـم  بعضها وتواريخ الملوك وحـد
كما بحث المؤلف فـي كتابـه هـذا فـي     

 ،وألقاب ملوك األمـم  والتوقفاتاألدوار 
وأسماء الكواكـب واألعيـاد والمتنبئـين    

ص فصـوالً  كما خصّـ  ،مختلفةعند أمم 
ومنازل القمر والفصول والرياح  ،للصوم

عـالوة علـى جـداول     ،وأسواق العـرب 
تفي بـالغرض لمـن يريـد التعمـق فـي      

   .أبحاث معينة
إلـى كـربالء    ويشير فيه البيرونـي 

وهذه التربة هـي التـي يسـميها     :وتربتها
أبو ريحان البيرونـي فـي كتابـه الجليـل     

ــة> ــار الباقي ــة المســعودة فــي التر <اآلث ب
وإنما يعرف طيـب الشـيء   ، كربالء نعم

بطيب آثاره وكثرة منافعة وغزارة فوائده 
وتدل على طيب األرض وامتيازها على 

طيــب ثمارهــا ورواء أشــجارها ، غيرهــا
ويبدي فـي الكتـاب   . وقوة نبعها وريعها

مـام الحسـين   اسفه الشديد لما حـل باإل 
اتفق > :فيقول أبو الريحان البيرونـي  ×
قتـل الحسـين    ـ أي يوم عاشوراء ـ فيه

 رضـي اهللا عـنهم  بن علي بن ابي طالب 
ـ  ـ  أنصاره ـ وفعل به وبهم م يفعـل  ما ل

شرار الخلق من القتـل  أفي جميع األمم ب
بــالعطش والســيف واالحــراق وصــلب 

  . )١(<الرؤوس واجراء الخيل على األجساد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روني، االثار الباقية عن القرون الخالية، البي )١(
  د ت . .أوروبا . ط٣٢٩، ص ١ج
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  إبراهيم بن الحصين األزدي
ة وهو من جمل ،من شهداء كربالء

 د الحسـين ذين يردجعان الّحابة الشّالصّ
وينـاديهم   ،ههم فـي خلواتـ  أسماَء ×

بـن   ويـا إبـراهيم  : ... الواحد تلو اآلخـر 
وكانت أرجوزته فـي سـاحة   ... الحصين
   :  المعركة
مــنكم مفصــالً وســـاقا أضــرب  

  
  

  ـــرق ــوم ليه ـــراقا  الي ــي إه   دم
  ــرزق ــو إســـحاقا المــوتَ وي   أب

  
  

ـ      )١(ـرة الفســاقا أعني بني الفاج
    

  كبيرخروي أثر أ
   ×لحب الحسين 

حاطت النبوة الخاتمـة الحسـين   أ
 بهــاالت مــن التقــديس والكرامــة ×

فنـال   ،االلهية نتيجة تضـحياته بكـربالء  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عاشــوراء موســوعة، جــواد، محــدثي )١(
  . ٢٤صـ  سابق مصدرـ 

 .اتباعه ومحبوه الخير في الدنيا واالخـرة 
عـن علـي    :سوية هـذا الحـديث   افلنقر
أنـا وعلـي   > :قـال  ’عن النبي  ×

مجتمعـون   وفاطمة وحسـن وحسـين  
ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشـرب  
حتى يفرق بين العباد فبلغ ذلك رجالً 

 :فقـال  ،فسأل عنه فأخبرته ،من الناس
 :بالعرض والحساب فقلـت لـه   كيف

كيف كان لصاحب ياسين بذلك حين 
  . )٢(<أدخل الجنة من ساعته

وهذا الحديث يـذكر مقـام كبيـر    
وكرامة عظمـى ينالهـا مـن احـب اهـل      

ــ ــان   ^ت البي ــى نهجهــم ب وســار عل
يحشــرون معهــم ، وال يحاســبون علــى 

 ^ذنوبهم كرامـة لحـب اهـل البيـت     
وترتب االثار المعنوية عليه فـي االخـرة   
وشبههم بمـؤمن ال يـس الـذي ادخـل     

  . الجنة مباشرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٤ص ٩ج الزوائد الهيثمي، مجمع )٢(
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ــه  ــل ل ــذي قي ــلِ { ال ــلَ ادخُ قي
 فــي ورد التعبيــر وهــذا ،)١(}الْجنَّــةَ

 والجـدير  الحـق  طريق شهداء خصوص
 يـدلّل  التعبير هذا أن والمالحظة بالذكر
ــى ــه أن عل ــة دخول ــان الجنّ ــاً ك  مقترن

ــهاده ــث، باستش ــلة أن بحي ــين الفاص  ب
ــيناال ــة ثن ــى قليل ــة إل ــرآن أن درج  الق

 دخولــه ذكــر اللطيــف بتعبيــره المجيــد
 طريق أقرب فما ،شهادته عن بدال الجنّة

 وواضـح ! ! الدائمة السعادة إلى الشهداء
جنّـة > هـي  ،هنـا  الجنّة من المقصود أن 

 ومـن  اآليـات  مـن  يستفاد ألنّه <البرزخ
 يــوم فــي الخالــدة الجنّــة أن الروايــات

 أن كما ،المؤمنين نصيب ستكون القيامة
  .  المجرمين نصيب ستكون جهنّم

  
   قيس بن حنفأ

من رؤساء االخماس في البصـرة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦سورة يس:  )١(

 ولـد  إنّـه  قيـل  .×ايام نهضة الحسين 
 عـام  ومات ،ركهيد ولم ،النبي  عهد في
امير المـؤمنين   فضائل روى وقد ،هـ ٦٧

 ابـن  قـرأ  وعندما ،ذر أبي عن ×علي 
 ،البصرة أهل على×علي  كتاب عباس

 :وقـال  أجابـه  رجـل  أول األحنـف  كان
 الــذي وهــو...< لنجيبنّــك واهللا ،نعــم>

 يجعله أن×المؤمنين  أمير على اقترح
ــاً ــد ،حكم ــه وق ــي  وجه ــى×عل  إل
  .  الخوارج
 :قـائالً  علي إلى بعث الذي وهو 

 فـارس  مئتـي  فـي  أتيتـك  شئت إن>
 ببنـي  اعتزلت شئت وإن ،معك فكنت
 .<سيف آالف ستّة عنك فكففت سعد

اعتزالـه علـى القتـال     ×علـي   فاختار
   )٢(.معه

 يـراه  المواقـف  هـذه  ضوء وعلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد، الجمــل )٢( .التســتري، ١٥٨: الشــيخ المفي
 .٦٩١: ١ الرجال قاموس



 
  

٢٦  

 

 

  . )١(.حسناً المامقاني المعروف الرجالي
 :النمازي وهو آخر رجالي ويقول

 ورضـاية  وحكمتـه  كمالـه  منه يظهر«
 مــن وأنــه ،بــه ×المــؤمنين  أميــر

  .  )٢(»الفصحاء السفراء
وهنالك مؤاخذات ذكرها العلماء 
على مواقف االحنف منهـا اعتزالـه فـي    

ــ ــين  أش ــية الحس ــه  ،×ن قض واعانت
مصعب بـن الزبيـر فـي قتالـه للمختـار      

..  <هلك العـرب >الثقفي وقوله بصفين 
فلـم   ولهذا سكت السـيد الخـوئي عنـه   

  .يمدحه ولم يذمه
  

   إحراق الخيام
من جملة جرائم جيش عمر بـن  
ــين   ــام الحس ــام اإلم ــراق خي ــعد إح    س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣: ١ قالالم المامقاني، تنقيح )١(

، ١ الرجـال: ج  علـم  النمازي، مستدركات )٢(
 .٥٢٠ ص

فبعـد   ،وأهل بيته يوم عاشـوراء  ـ×ـ 
الجـيش االمـوي   استشهاد اإلمـام شـرع   

ســاء وأخرجــوا منهــا النّ ،الخيــام بنهــب
فخـرجن باكيـات    ،وأضرموا فيها النيران

  . ثم أخذوهن سبايا
فـي   ـ×ـ جاد  السيقول اإلمام  

واهللا مـا نظـرت   > :وصف ذلك المشهد
ـ   ا وخنقتنـي  إلى عماتي وأخـواتي إلّ

ـ   وتذكّرت فرارهن ،العبرة ف يـوم الطّ
ومن خبـاء إلـى    ،من خيمة إلى خيمة

احرقـوا   :ومنادي القوم ينـادي  ،خباء
  . <المينبيوت الظّ

وفي عاشوراء من كل عـام تقـام   
ق حـرا إمراسيم في كربالء وبقاع العالم 

ففـي  ، الخيام الحزينة عصر ذلـك اليـوم  
تقـام   م الحسـيني قـرب المخـي  كربالء و

ــة  ــتذكارية الحزينــ ــيم االســ  المراســ
ين الباكين وهي الف المعزّآ ارهـحضيو

راجيدي فـي  عبي التّراث الشّجزء من التّ
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   .)١(كربالء
  

   جفراأل
وهي البئـر  ، وهي جمع قلة لجفر

 وهـو مـاء لبنـي     ،الوسيعة التي لم تطـو
وهـو   × ربوع نزل به اإلمام الحسيني

 دسامتجه لكربالء يـوم الخمـيس السـ   
٢(للهجرة ٦٠ة سنة عشر من ذي الحج( .  

  
  ×خبار الحسين إ

   الناس بمصرعه
ــار إن ــام إخب ــين  اإلم  ×الحس

ــرعه ــرع بمص ــحابه ومص ــان ،أص  وزم
 عـن  أعلـن  أن بعد المصرع هذا ومكان

 والـي  أمـام  ،يزيـد  لبيعـة  ورفضـه  قيامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩ص عاشوراء موسوعة، جواد، محدثي )١(
ــينية،   )٢( ــارف الحس ــرة المع ــي، دائ الكرباس

ص  ٥تاريخ الحسين واهـل بيتـه وانصـاره ج   
٧٢.  

 كثيـرة  ،عتبـة  بـن  الوليـد  آنذاك المدينة
 خصوصـاً  ،ومحاوراته لقاءاته في مبثوثة

 عـن  رحيلـه  قُبيل من الممتدة المدة في
ومـن  . ×استشـهاده   سـاعة  إلـى  مكة

  هذه االخبار
ــن ــة ع ــن حذيف ــان ب ــال اليم  :ق

 ،واهللا> :يقـول  علـي  بن الحسين سمعتُ
ـة  بنـي  طغاة قتلي على ليجتمعنأمي، 
 فـي  وذلـك  ،دسـع  بن عمر ويقدمهم

 بهـذا  أنبـأك  :فقلتُ ’النبي  حياة
ــال اهللا؟ رســول ــتُ. ال :ق ــي فأتي  النب
 وعلمـه  ،علمـه  علمي :فقال ،فأخبرته
ــي ــا ،علم ــنعلم وإنّ ــائن ل ــل بالك  قب
  . )٣(<كينونته

وهنا النص واضح فـي ان االمـام   
يحمــل طغــاة بنــي اميــة  ×الحســين 

مســؤولية االجتمــاع علــى قتلــه وينفــي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  )٣( ــري، دالئ ــة الطب  ،١٨٤ـ    ١٨٣: اإلمام
 .٦/  ١٠١ حديث
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يعته من اهل الكوفة وهـم  الشبهة عن ش
، المكون االكثر ظالمة في معركة كربالء

اذ نالتهم سهام االعالم االمـوي الحاقـد   
بوضعه نصوص تدين اهل الكوفـة مـن   
الشيعة وتبـرئ سـاحة بقيـة المكونـات     

ســالم االخــرى مــن مــدارس تنمــي لإل
  . االموي ومن خوارج وغيرهم

  
  خبار النبوة الخاتمةإ

   ×بشهادة الحسين 
مت النبوة الخاتمـة بكالمهـا   ورس

المقدس الخارطة الجغرافيـة والمسـاحة   
بل  ،×الزمانية التي يقتل فيها الحسين 

يجري عليه قبل اكثر  واخبرت بقتله وما
فحـددت   ×سنة من شـهادته   ٥٠ من

للهجـرة   ٦٠قتله في كربالء العراق سنة 
   :في ذلكواليكم بعض هذه النصوص 

 عبـد اهللا    عـن   :ففي مسند احمـد 
علـي     أنه سـار مـع      أبيه    عن  ، بن نجي

  وكان صاحب مطهرته فلما حاذى     >ر<   

  فنادى   ، صفين   وهو منطلق إلى    نينوى  
أبا    إصبر    أبا عبد اهللا    إصبر  > :>ر<     علـي   

 :وماذا قـال  :قلت، بشط الفرات   عبد اهللا 
ذات يـوم      ’ دخلت على النبي :قال

يا نبي اهللا أغضبك  :قلت، ه تفيضانوعينا
بل قام     :أحد ما شأن عينيك تفيضان قال

  أن  :قبـل فحـدثني     جبريـل     من عندي 
 :فقـال  :قال، يقتل بشط الفرات   الحسين  

 :قـال ، هل لك إلى أن أشمك من تربتـه 
فمد يده فقـبض قبضـة مـن    ، نعم :قلت

تراب فأعطانيهـا فلـم أملـك عينـي أن     
   .)١(<فاضتا

  

  الممهد االدب الجداري
   لوقعة كربالء

االشـارة لحـدوث    واخذت قضية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـند مـ   أحمـد  احمد بن حنبـل، مسـند   )١(
 الخلفــاء مســندـ   بالجنــة المبشــرين العشــرة

 >ر< طالب أبي بن علي مسند ومنـ   الراشدين
 .٦٤٩الحديث رقم
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بعـدا اكثـر عنـدما كـان      معركة كـربالء 
التمهيد االعالمي لكربالء يتعلق بالحجر 
ــذي يكتــب علــى   واالدب الجــداري ال

   :جدران الكنائس واالديرة
قـال   :ففي كتاب تذكرة الخواص

وجد حجـر قبـل مبعـث     :ابن سيرين
ة سـنة مكتـوب   بخمسـمائ  ’النبي 

   :عليه بالسريانية فنقلوه للعربية فاذا هو
  مـــة قتلـــت حســـيناأترجـــو أ

  
  

  )١(شــفاعة جــده يــوم الحســابِ  
عـن مشـايح    :وفي مثير االحزان  

بني سليم انهم غـزوا الـروم فـدخلوا    
بعض كنائسـهم فـاذا مكتـوب هـذا     

   :البيت
  مـــة قتلـــت حســـيناأترجـــو أ

  
  

ــا     ــوم الحس ــده ي ــفاعة ج   بِش
كـم مكتـوب    ذلنا منأسف :قالوا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٣تـذكرة الخـواص ص   ، الجوزي ابن )١(
 . النجف ٢ط

قبل ان يبعث  :قالوا ؟هذا في كنيستكم
  . )٢(..نبيكم بثلثمائة عام

فــاذا كــان هــذا االدب الجــداري 
والروائي لوقعـة كـربالء موجـودا قبـل     
النبي بقرون متعددة فكيف سمح لنفسـه  
ــب ان    ــاب وكت ــض الكت ــه بع ولناموس

غير عارف بمـا سـيجري    ×الحسين 
عه بكربالء عليه واالمة كلها تعلم بمصر

  ؟بالكم كيف تحكمون فما
   

بعد انقالب  ×دوار الحسين أ
  للهجرة ٥١ معاوية سنة

من يتتبع كتـب التـاريخ يجـد ان    
كانت لـه مجموعـة    ×االمام الحسين 

من االدوار تبناها في حياتـه اثنـاء فتـرة    
االنقــالب االمــوي علــى الشــرعية بعــد 

وغدر معاوية  ×اغتيال االمام الحسن 
وط الهدنة العسكرية التي شر ونقضه كل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٦ ص الحلي، مثير االحزان،  نما ابن )٢(
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فكانـت   ×جرت مع االمـام الحسـن   
فـي تلـك الفتـرة     ×مام الحسـين  لإل

   :ومنهاالحرجة ادوار 
وتمخــض  :الــدور التثقيفــي  .١

 ×بعمل كبير قام به االمـام الحسـين   
وان وصفه بعض المحققـين بانـه كـان    

 التـي  الصـحيحة  األحاديـث  لنشـر  سريا
ــل ــام عم ــوي النظ ــى األم ــها عل  طمس

 نشـاط  آخر وكان ،المجتمع في تتهاوإما
 عقـده  الذي المؤتمر هو الصدد هذا في
بسـنة   معاوية موت قبل الحج موسم في

  . والذي عرف بمؤتمر منى. او سنتين
ــي .٢ ــدور السياسـ ــت  :الـ وكانـ

مفرداته كثيرة ومنها القيام بحملة كبـرى  
ــام ــاً المســلمين إلفه  الســلطة أن جميع
 عدم قرر هألنّ قتله؛ على مصممة األموية

 بـل  الحق كتمان في لسياستها االستجابة
بإسـالم   األمـة  توعيـة  على امصممكان 

وفضح ال اميـة الـذين اتـوا    ، جده وابيه
  . غيروهاو اإلسالم الى أحكام

ومن فصوله  :الدور العسكري .٣ 
بان يكاتب الشيعة سرا ويلتقي معهم من 
اجل التمهيد لعمل عسكري كبيـر ضـد   

وبالتالي يسـتطيع االمـام   ، ةالدولة االموي
ان يغيــر الكثيــر مــن    ×الحســين 

المعادالت التي اراد ال اميـة طمسـها او   
تحريفها وايقاظ االمة الى خطر بقـاء ال  

  .  امية في الحكم
ـ وتجسد  :الدور التخطيطي .٤ ن أب

يخطــط ال يجــاد بلــد يتبنــى االنتصــار  
لقضيته العادلة ويستطيع فهـم اطروحـة   

تغييرية ومن ثم له ال ×االمام الحسين 
القدرة على التضحية من اجل تحقيقهـا  
وهذا البلد هو الكوفة التي فيها عـدد ال  

 ^يستهان به مـن اتبـاع اهـل البيـت     
  .ومحبيهم
   

   بابل أرض
ــر   ــربالء عب ــة ك ــماء بقع ــن اس م

 باب>معنى بوبابل كلمة قديمة  .التاريخ
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يصح ما اشتهر  وال ،اي باب االله <ايلـ 
ة بابل لتبلبل األلسـنة  من ان سبب تسمي

وانما الذي عليه العلماء  .فيها اي تفرقها
اصحاب االختصاص فـي علـم اللغـات    

اي  <ايـل  ــ  بـاب >وااللسن القديمة ان 
ونقـل ان اسـمها مشـتق مـن     . باب االله

اسم المشتري الن بابل باللسـان البـابلي   
   .)١(االول اسم المشتري

وبابل هي من اقـدم واكبـر مـدن    
يم بناهـا الكلـدانيون وفيهـا    العالم القـد 

ق م  ٣٢٣مات االسكندر المقدوني سنة 
وحمل جثته فيما بعد الـى االسـكندرية   

وقال ابو المنذر هشام بن محمد . بمصر
ان مدينة بابل كانت اثنتي عشـر   :الكلبي

فرسخا في مثل ذلـك وكـان بابهـا ممـا     
يلي الكوفة وكان الفرات يجـري ببابـل   

عه االن حتى صرفه بخت نصر الى موض
مخافة ان يهدم عليه سور المدينـة ألنـه   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٠١ ص ١ج كربالء بيضون، موسوعة )١(

  .)٢(كان يجري معه
 ٥٦٠٠الفرسخ ما يقرب مـن   :قلنا

فرسخ يعنـي   ١٢متر فاذا كان طول بابل 
 وبالتالي تـدخل ، متر بمثله ٦٧٢٠٠لدينا 
كربالء ضمن حـدود بابـل قـديما     بقعة

ــين   ــر الحس ــين قب ــافة ب  ×الن المس
 كـم  ٤٥يقـرب مـن    والمدينة االثرية ما

وهذا يوصلنا الى ان كربالء قديما كانت 
ــة   ــاحة االداريـ ــمن المسـ تـــدخل ضـ
لإلمبراطورية البابلية ولهذا تسمى ارض 

  . بابل
 بنـت  عمـرة  أن :عساكر ابن روى

 ،×اإلمـام   إلـى  كتبت> :الرحمان عبد
 إجابـة  مـن  يصنع أن يريد ما عليه تُعظّم
 ولــزوم بالطاعــة وتــأمره ،الكوفــة أهــل

 إلـى  يسـاق  إنّمـا  نّـه أ وتخبره !الجماعة
 عائشـة  لَحـدثتني  أشهد :وتقول ،مصرعه

 يقتل>: يقول ’اهللا  رسول سمعت أنّها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم   )٢( ــك، معج ــف ب ــين واص ــة ام  الخريط
 . ١٩ ص: االسالمية للممالك يخيةالتار
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١(...<بابل بأرض حسين(.   
وعجيب امر هذه المـرأة فكيـف   

ــأمر حســينا ــدم ، تتجــرأ ان ت وهــل يتق
المفضول على الفاضـل واهـل بيـت ال    

  ؟يقاس بهم احد
   

   العراق أرض
بي االكـرم  الن ورد في الروايات ان

بقعة كربالء بـارض العـراق   سمى  ’
مع العلم انها بقعة شريفة تقـع جغرافيـا   

 أبـو  فقـد أخـرج  . ضمن أراضي العراق
 ،بسـنده  النبوة دالئل في األصبهاني نعيم
 الحــارث بــن أنــس عــن ،ســحيم عــن

 :يقـول  اهللا رسـول  سمعت :قال >رض<
<قتل هذا ابني إنـن  ،العراق بأرض يفم 

٢(<فلينصره أدركه(.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ×الحسـين   اإلمام ترجمة، عساكر ابن )١(
 ..٢٥٦ رقم ،٢٩٥ المحمودي ص تحقيق

 ص ٢ النبوة ج أبو نعيم االصبهاني، دالئل )٢(
 .٤٩٣ رقم حديث ،٥٥٤

  

   بثورته ×اسباب قيام الحسين 
ــد ــور ق ــبعض يتص ــام ان ال  االم
 قيامــه مــن الهــدف كــان× الحســين

ــتجابته ــ اس ــل دعوةل ــة اه ــه و، الكوف ان
، فقـط  الكوفة اهل رسائلل نتيجة تحرك

خدعوه وغـرروا بـه كمـا حاولـت      وقد
 والحـال ، تواريخ بني العباس ان تصـفه 

 االمـام  تـاريخ  تتبعنـا  لـو ف .كذلك ليس
 لوجـــدنا ان هنالـــك <×> ينالحســـ
 االمـام  بخـروج  تسـببت  طبيعيـة  عوامل

 كبير اثر وال العراق قاصدا × الحسين
 تسـبب  قـد  الكوفـة  اهل لرسائل مؤثرو

  . الحصر نحو على بخروجه
 بعـض  واليك ايها القارئ العزيـز 

 ان التـاريخ  كتـب  فـي  روي قـد  :االدلة
 الزبيــر البـن  قـال  × الحسـين  االمـام 
 :اهللا بحـرم  يسـتجير  ان منه طلب عندما

 رجـل  اجل من الحرم هذا سيستحل>
 الرجـل  ذلك اكون ال واهللا قريش من
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   .)١(<صانع هو ما بي اهللا صنع
ــذلك ــه  روي وك ــه ×عن  :قول

 مـن  هامة حجر في كنت لو اهللا وايم>
 يقضوا حتى الستخرجوني الهوام هذه
 كمـا  علـي  ليعتدون واهللا حاجتهم في

 نال واهللا السـبت  فـي  اليهـود  اعتدت
 ان مـن  الـي  احـب  منها خارجا اقتل
  . <بشبر منها داخال اقتل

 فـي  ×اشار الحسـين   وكذلك
 شاَء وما ،ِهللا الحمد> :× خطبه احدى

 على الموتُ خُطَّ ،باهللا إالَّ قُوة وال ،اهللا
ة  مخطَّـةَ  آدم وِلدـالدعلـى  الق  جِيـد 

 اشتياق أسالفي إلى أولَهني وما ،الفَتاة
عقُوبيوسف لىإ ي، لي وخير  صـرعم 

 تقطِّعهــا بأوصــالي كــأني ،القيــه أنــا
ــالن ــوات عس ــين الفل ــواوِيسِ ب  النَّ

ــربالء ــيمألن ،وكَ ــاً ف ــا أكراش  ،جوف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: األخبـار  شـرح ، المغربي النعمان القاضي )١(
 . ١٤٣ ص ٣ ج

 فينَـا  بـاذالً  كـان  مـن  ...سغباً وأحوية
 ،نفسـه  اهللا لقَـاء  على وموطِّناً ،مهجتَه

 إن مصـبِحاً  راحلٌ فإنِّي ،معنا فلْيرحل
  .  )٢(<اهللا شاء

 انفذ يزيد ان> :نص تاريخي وفي
 عسكر في العاص بن سعيد بن عمرو

 بقتـل  اوصـاه  وقد الموسم امر والهو
 منـه  يـتمكن  لم وان سرا ×الحسين

 الحـاج  مـع  دس انـه  ثـم  غيلة بقتله
 اميـة  بنـي  شـياطين  من رجال ثالثين
 أي علـى  ×الحسـين  بقتـل  وامرهم

  . )٣(<اتفق حال
 االمـام  ان الـى  تشير االخبار فهذه

 مكـة  فـي  بقي لوو سيقتل ×الحسين 
 الحـرم  فـي  االمام وجود يزيد يعيق وال
   .قتله من

والتاريخ ينقل انه لما وصلت اليه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ ابن طاووس، اللهوف ص )٢(

 .٢٠٣ ص اإلرشاد المفيد، )٣(
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كتــب اهــل الكوفــة ذهــب الــى البيــت 
    :الحرام

 ×الحسـين   قـام  فعنـدها  :قال
ــر ــلّى فتطه ــين وص ــين ركعت ــركن ب  ال
 ربـه  وسأل صالته من انفتل ثم ،والمقام

 ثـم  ،الكوفـة  أهـل  هإلي كتب فيما الخير
 رأيـتُ  إنـي > :لهـم  فقـال  الرسل جمع
 وقد ،منامي في ’ اهللا رسول جدي
 اهللا فعـزم  ،ألمره ماضٍ وأنا بأمر أمرني

 عليه والقادر ذلك ولي إنَّه ،بالخير لي
  .)١(<تعالى اهللا شاء إن

   
  باقاخانأرغون بن أ

   بن هوالكو
ــ ــان  الس ــذي ك ــولي ال لطان المغ

 ،^ ديد آلل البيـت ه الشّـ بحبـ  اًمعروف
عي المحمود في حفره وقد بذل من الس

نهر جديد يخـرج مـن الفـرات ويـدفع     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤ ص ٥ ابن االعثم، الفتوح ج )١(

 وسمي هذا النهـر  ماءه إلى سهل كربالء
 آخـرينِ  تمييزاً لنهرينِ< الغازاني األعلى>

ــ .حفرهمــا غــازان أيضــاً ف يقــول مؤلّ
 يوفي سـنة ثمـان  > :الحوادث الجامعـة 

ــيوتســع ــن وســتمائة توجلطان ه الس
ــازان ــ غ ــى الحلّ ــارة إل ــد زي ة وقص

ــ ــاهد الشّ ــويين المش ــر للعل ريفة وأم
والمقيمين بمال كثير ثم أمر بحفر نهر 

ــ  ــى الحلّ ــن أعل ــمي م ــر وس ة فحف
  . )٢(<بالغازاني
  

   السفارة الحسينية من االستعفاء
من االكاذيـب التـي روجـت لهـا     
كتب بالطات بني العباس والتـي ارادت  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبـد  الفضل أبو الدين ابن الفوطي، كمال )٢(
ــرزاق ــن ال ــد ب ــن أحم ــد ب ــابوني محم  الص

هــ<  ٧٢٣: >المتـوفى  الفـوطي  بـابن  المعروف
 المائـة  في النافعة والتجارب الجامعة الحوادث

  .٤٩٧ السابعة ص
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االساءة لدور سـيدنا مسـلم بـن عقيـل     
  . في النهضة الحسينية ×

 أن :تأريخه في الطبري فقد روى 
 اإلمـام  إلـى  بعـث ×عقيـل   بن مسلم

 ،الكوفـة  إلـى  طريقـه  أثناء×الحسين 
 السـفارة  مهمـة  من يعفيه أن منه يطلب

 علـى  هـي  قصّـة  فـي  ،الكوفة أهل إلى
  : يلي كما الطبري رواية

 ،المدينة أتى حتى مسلم فأقبل«
 وودع ،اهللا رسـول  مسـجد  في فصلّى

 دليلين استأجر ثم ،أهله من أحب من
 الطريـق  فضـالَّ  ،بـه  فـأقبال  قيس من

 وقـال  ،شديد عطش وأصابهم ،وجارا
 إلـى  تنتهي حتى الطريق هذا :الدليالن

 عطشـاً  يموتـوا  أن كـادوا  وقد ،الماء
 الـدليالن  ومات :اإلرشاد رواية وفي«

 مـع  ــ  عقيـل  بن مسلم فكتب ،»عطشاً
ــيس ــن ق ــ لصــيداويا مســهر ب ــى ـ  إل

 بطــن مــن بالمضــيق وذلــك ،الحســين

ــة وفــي« الخُبيــت  بطــن :اإلرشــاد رواي
 مـن  أقبلـت  فـإنّي  ،بعد أما> :»الخبت
 عـن  فجـارا  ،لـي  دليالن معي المدينة
 ،العطـش  علينـا  واشتد ،وضالَّ الطريق

انتهينـا   حتـى  وأقبلنا ،ماتا أن يلبثا فلم
 بحشاشــة إال نــنج فلــم ،المــاء إلــى

 يـدعى  بمكـان  المـاء  لـك وذ ،أنفسنا
 تطيرتُ وقد ،الخبيت بطن من المضيق

 أعفيتنـي  رأيـت  فإن ،هذا وجهي من
  . <والسالم ،غيري وبعثت منه

 أمـا > :×الحسـين   إليـه  فكتب
حملـك  يكـون  أالّ خشـيت  فقد ،بعد 

 مـن  االسـتعفاء  فـي  إلي الكتاب على
 ،الجـبن  إالَّ لـه  وجهتـك  الذي الوجه
 ،لـه  هتـك وج الـذي  لوجهك فامضِ

   .)١(<عليك والسالم
 الكتــاب قـرأ  لمــن مسـلم  فقـال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٧٨ ، ص٣ الطبـري ج  الطبري، تـاريخ  )١(
 .٢٣٠ الطوال ص دنيوري، األخبارال
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 مسـلم  قـرأ  فلمـا  :اإلرشـاد  رواية وفي«
 علـى  أتخوفه لستُ ما هذا>: قال الكتاب
  . )١(<»...نفسي

والرواية اعاله عليها جملـة مـن    
ــذه    ــن درس ه ــا م ــذات ذكره المؤاخ

    :الرواية 
 :+ المقـرم  ما قالـه السـيد   :منها

»فإن في لالمتأم الـذي  الواليـة  صك 
 ال ،عقيل بن لمسلم الشهداء سيد كتبه

 الثبـات  مـن  يحمله بما اإلذعان يفوته
 ال وأنّـه  ،الجـأش  ورباطـة  والطمأنينة

 أبـي  بـآل  يعـدو  وهل ،الموت يهاب
ــذي القتــل إالّ طالــب  عــادة لهــم ال

 كـان  ولو !الشهادة؟ اهللا من وكرامتهم
 أقـدم  لَمـا  الحـروب؛  في هياباً مسلم

 بالنيابـة  تشـريفه  علـى  الشـهداء  يدس
. ذلـك  كـلّ  يلزمهـا  التي عن الخاصة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاريخ )١( ــري، ت ــوك  الطب ، ٣جالرســل والمل
  .٢٧٨ص

 ،الـرواة  بهـا  جـاء  التي الجملة فتلك
 ابن مقام من للحطِّ جرير ابن وسجلها

 واضحة األطراف متفكِّكة ،الرفيع عقيل
  ! الخلل

ــف  ــل ،كي ــت وأه ــن البي وم 
 يعبئـون  ال تعـاليمهم  بـأنوار  استضاء
 ولـيس ! زناً؟و لها يقيمون وال بالطيرة
 سـجلها؛  إذا جريـر  ابـن  مـن  العجب
 هي كما ،الكوفة شهيد مقام بها ليشوه
 ولكـن  ،البيت هذا رجاالت في عادته

 أهل بعض على خفيت كيف ،العجب
 ،كتابه في سجلها حتى والتدقيق النظر

 أمثالها في بالطعن يلهج يزل لم أنّه مع
 ومن الزبير آل وضع من ويحكم بأنّها

  . )٢(»!هم؟حذو حذا
ــا ــيخ أن :منه ــاقر الش ــريف ب  ش

 ،والجـواب  الرسـالة  أصل ينكر القرشي
  : يقول حيث الموضوعات من ويراهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨ ص ×عقيل  بن مسلم، المقرم )٢(
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 ١. <ــذي الخبــت مضــيق إن  ال
 يقـع  اإلمام إلى رسالته مسلم منه بعث

 نـصّ  مـا  حسب والمدينة مكّة بين ما
 الروايـة  أن حين في ،)١(الحموي عليه

 مـن  لينالـدلي  اسـتأجر  أنّه على تنصّ
 فضـلّوا  ،العـراق  إلى وخرجوا ،يثرب

 ومـن  .الـدليالن  ومـات  الطريـق  عن
 بين ما وقعت الحادثة هذه أن الطبيعي
 مكّـة  بين ما تقع ولم ،والعراق المدينة

  . <فتأمل ،والمدينة
 يـدعى  مكان هناك كان لو إنّه .٢

 لم والعراق يثرب بين ما يقع االسم بهذا
 مكّة إلى همن السفر فإن ،الحموي يذكره
 علـى  يزيـد  زمانـاً  يستوعب وإياباً ذهاباً
 مـن  مسلم سفر أن حين في ،أيام عشرة
 المؤرخـون  حـدده  قـد  العراق إلى مكّة

 اليـوم  فـي  مكّـة  من سافر إنّه :فقالوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاقوت الحمــوي،  )١( ــدان معجــمي : ٢ج، البل
 .٣٤٣ص

 إلـى  وقَدم ،رمضان من عشر الخامس
 ،شـوال  من الخامس اليوم في الكوفة
 ،يومـاً  عشـرين  سفره مجموع فيكون
 المسـافرمن  يقطعهـا  مدة أسرع وهي
 وإذا» الكوفة إلى ثم« المدينة إلى مكّة

 رسـول  سـفر  المـدة  هذه من استثنينا
 ،إليه ورجوعه المكان ذلك من مسلم

ة فإنالكوفـة  إلـى  مكّـة  من سفره مد 
   ويسـتحيل  ،أيام عشرة من أقلّ تكون

 بهـذه  المسـافة  تلـك  قطـع  ـ عادة ـ
  .  الزمن من الفترة

 ٣. مســـلماً اتّهـــم اإلمـــام إن   
 ينـاقض  وهـو  ،بـالجبن  ــ  رسالته في ـ

 ،بيتـه  أهـل  وكبير ثقته أنّه من :له توثيقه
 اتّصـافه  ومـع  ،علـيهم  بالفضـل  والمبرز

 إن. !بالجبن؟ يتّهمه كيف ،الصفات بهذه
 ،سيرته مع يتناقض بالجبن مسلم اتّهام
 مـن  العظـيم  البطـل  هـذا  أبـدى  فقد

 يبهـر  مـا  النـادرة  والشـجاعة  البسالة
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 إنّـه  :الـبالذري  فيـه  ويقـول  العقول؛
 هـو  بـل  ،)١(وأرجلهم عقيل بني أشجع
 أئمـة  بعـد  التأريخ عرفه هاشمي أشجع

  . ^البيت  أهل
والخالصــة كمــا يقــول العالمــة  
 المفتريات من الحديث هذا إن :القرشي

 القائـد  هـذا  قيمة من للحطِّ وضع الذي
 األمــة مفــاخر مــن هــو الــذي ،العظــيم

  . )٢(»واإلسالمية بيةالعر
  

   ×صحاب الحسين أ
بطال من المقاتلين ولئك األأوهم 

ا يوم كربالء ولهـم  روا حسينًـنص نالذي
ريح قبر بقربه وموقعه فـي شـرقي الضّـ   

حيث مثوى أصحاب الحسين  ،الحسيني
وهــم  ـــ×ـ والقاســم بــن الحســن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب  )١( ــبالذري، أنسـ ــراف، ج الـ : ٢ األشـ
 .٨٣٦ص

: ٢ج × الحسـين  اإلمـام  القرشي، حياة )٢(
 .٣٤٤ـ  ٣٤٣ص

ــلَم ــد ح ــريح واح ــي ض ــذا  .دون ف وه
ريح وضـع عالمـة لمكـان قبـورهم     الضّ

  هم في التربة التي فيهـا قبـر الحسـين    و
 ،نعريح لطيف بـديع الصّـ  والضّ .ـ×ـ 

وقـد شـيده ناصـر     ،ةمصنوع من الفضّـ 
ـ أ .الدين شاه القاجـاري  ا بقيـة شـهداء   م

احة اإلمامية هم يرقدون في السف فإنّالطّ
  .  هداء المذكورلضريح الشّ

  
  االُموية لفهم االُطروحة

   ثورة كربالء
ق سامي البدري واشار اليها المحق
 :تزعموهي  ×في كتابه صلح الحسن 

مـن  و، الدين عن مارق ×ان الحسين 
يراجع ادبيـات نهضـة ومـأتم الحسـين     

ووقعة كربالء في المصادر القديمة  ×
التي تبنت النهج االموي او تكلمت عنـه  

يجـد ان  ، او اشارت الى بعـض فصـوله  
االعالم االموي ركز على قضية واشاعها 

ــن   ــر م ــكل كبي ــة   بش ــابره االعالمي من
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 :المغرضة ومن اقالمه المشبوهة ومفادها
 خـارج  ــ  وحاشـاه ــ   ×أن الحسين 

ــى ــدين عل ــارج ،ال ــى وخ ــة عل  الخليف
يقوله ابن تيميـة   فانظر مثال ما .الشرعي

   :في منهاج السنة
ــم> ــن ول ــي يك ــروج ف  ال الخ
 بـل . دنيـا  مصـلحة  وال ديـن  مصلحة
 سـبط  من الطغاة الظلمة اولئك تمكن
 مظلومـاً  قتلـوه  حتـى  ’ اهللا رسول
 مـن  وقتلـه  خروجه في وكان، شهيداً
 فـي  قعـد  لو حصل يكن لم ما الفساد

 الخير تحصيل من قصده ما فإن، بلده
 بـل ، شـيء  منه يحصل لم الشر ودفع

   .)١(..<وقتله بخروجه الشر زاد
ومن المؤسف حقا اننا في زمـن   

التقدم العلمي والتكنلوجي حيث وصـل  
ضــاء الخــارجي وســبر االنســان الــى الف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرابـع  لمجلـد  السـنة  جمنهـا  تيمية، ابن )١(
 .٥٣٠ صفحه

ــن   ــر م ــر الكثي ــات وغي ــوار المحيط اغ
ــد ان  ــادالت نج ــض المع ــاب بع  الكتّ

انما > قد تبنوا اطروحة يزيد المعاصرين
التـي  < خرج من الدين ابـوك واخـوك  

يطرحه ال امية فـي كـل    اصبحت شعارا
 الخضـري  الشـيخ  ، ومـنهم محفل ومنبر

 والكتـاب  ـ قال في كتابه الدولة االموية
ـ  فـي  محاضرات  أُلقيـت  اإلسـالم  اريخت

 من بطلب المصرية الجامعة طالب على
 ورأت ،المصـرية  الجامعـة  إدارة مجلس

..  :ـــ  وتُطبــع تُجمــع أن الجامعــة إدارة
 أخطـأ  الحسـين  فـإن  ،الجملة وعلى>

 جر الذي هذا خروجه في عظيماً خطأً
 ،واالخـتالف  الفُرقـة  وبـالَ  األمة على

ـ  يومنـا  إلى إلفتها عماد وزعزع  ...ذاه
 لـم  أمـراً  طلـب  الرجل أن األمر غاية
 بينـه  فحيل ،عدته له يعد ولم ،له يتهيأ
  . )٢(<دونه وقُتل ،يشتهي ما وبين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣٠ص، ٤ج السنة، منهاج تيمية، ابن )٢(
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بل غالى بعض المـؤلفين باعتبـار   
انهـا التهمـت االف    ×نهضة الحسين 

يقــول  المســلمين وقتلــتهم فاســمع مــا
الــدكتور العســيري نقــال عــن الــدكتور 

 فتنة هذه انتك>و احمد شلبي المصري
 بـاب  وسـعت  أنّها عنها نقول ما أيسر

 من والماليين اآلالف والتهمت ،الفرقة
 حتّى مفتوحاً بابها يزال وال ،المسلمين

   .)١(<السطور هذه كتابة
  

  العباسية االُطروحة
   لفهم ثورة كربالء

في زمـن البالطـات    والن التاريخ
العباسية دون بشكل اوسـع واكبـر ممـا    

، م التابعة للبالطـات االمويـة  دونته االقال
السيما في زمن عمـر بـن عبـد العزيـز     
عندما اوعز الى ابن حزم المدني بكتابـة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التـاريخ  مـوجز العسـيري،   محمود أحمد )١(
 .هجرية١٤١٧/ الدمامـ  ١ط ١٥٢ص اإلسالمي

التاريخ فـي حـدود نهايـة القـرن االول     
فان االعـالم العباسـي وصـف    ، الهجري

 غيـر  ،شـرعي  االمام الحسين ع بانه ثائر
عدد من االُمور مثل  تقديره في أخطأ أنّه

ثــم قتــل غريبــا قضــية خذلتــه شــيعته 
  .. بكربالء 
 فـي  يقول السيد سـامي البـدري   

   :×كتابه القيم صلح الحسن 
 عــرض العباســي اإلعــالم تبنّــى>

 أجـل  مـن  ثـائر  أنّـه  علـى ×الحسين 
 وطلـب  الثـورة  حقّـه  من وكان ،الملك

  :  مرتين أخطأ أنّه غير ،الخالفة
 غاية الكوفة اختار حين :األولى 
ـ  كثرة رغم مكة من لحركته  حينالناص

  . له
 األطفال اصطحب حين :والثانية 

ــاء ــه والنس ــؤولية وأن ،مع ــل مس  قت
 زيــاد ابــن علــى تقــع ×الحســين 
  . ×علي  شيعة من والكوفيين
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 ونظـراؤه  مخنـف  أبـو  كرس وقد
 لهـذا  رواياتهم له المعاصرين الرواة من

ــد ،التفســير ــى وق ــيون تبنّ ــذه العباس  ه
 أن بعــد الحســينية للنهضــة االُطروحــة

 ،والعباسـيين  الطالبيين بين الصِّراع مقتع
 وإبراهيم محمد ثورة قيام بعد واستحكم

 بـن  المثنـى  الحسـن  بـن  اهللا عبد ولدي
 عليهـا  القضاء ثم، ‘علي  بن الحسن

  . هجرية ١٤٤ سنة
ــد  ــى وق ــب تبنّ ــؤرخين أغل  الم

 العباسـي  العهـد  في التاريخ كتبوا الذين
 وحـذا  ،وغيره الطبري أمثال النظرة؛ هذه

 وغيـره  كثير وابن الذهبي أمثال حذوهم
  . المعاصرين من وكثير ،القدامى من

  
 ×ائمة اهل البيت  اُطروحة

   لفهم ثورة كربالء
 × والتي تتمثـل بـأن الحسـين   

فمن يراجـع  . هدى وإمام األنبياء وارث

ادبيات واحاديث وافكار االئمة من اهل 
حول واقعـة كـربالء ونهضـة     ^البيت

وحركتـه التغييريـة    × ناالمام الحسي
الكبرى في المجتمع آنذاك فانه يجد ان 

 ×االمام الحسـين   عرضوا ×االئمة 
 ،الهـدى  وإمـام  ،األنبيـاء  وارث أنّه على

 الموقـع  وهـذا  .خلقـه  علـى  اهللا وحجة
 عليــه نصَّــت الــذي هــو ×للحســين 
الحسين  في الصحيحة النبوية األحاديث

ــه  ،× ــة ألجــل نهــض ×وأنّ  هداي
  . اُمية بني ضاللة عمت أن دبع الناس

 الحسـينية  للحركـة  التفسير وهذا 
 تـراث  فـي  جليـاً  واضحاً الباحث يجده
فـي كالمهـم   ، السـالم   البيت عليهم أهل

وادعيــتهم وحتــى فــي الزيــارات التــي 
علموا شـيعتهم وقواعـدهم الشـعبية ان    
يقرؤها عند اضرحة االئمة السيما االمام 

  . ×الحسين 
 أبـي  عـن  بسنده قولويه ابن روى

 :×الصـادق   قـال  :قال ،الثمالي حمزة
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 ابنِ قبر هذا أن أَشهد إنّي اللّهم ...قُـل «
 وأنّـه  ،خلقـك  من وصَفوتك حبيبِك
ــائزُ ــه ،بكرامتــك الف  ،بكتابِــك أكرمتَ

 ،وحيــك علــى وائتمنْتَــه وخصَصْــتَه
 وجعلتــه ،األنبيــاء مواريــثَ وأعطيتَــه

 ،لدعاءا في فأعذَر ،خَلقك على حجةً
 عبـادك  ليسـتنقذَ  فيك؛ مهجتَه وبذَل

 والشَّك والعمى ،والجهالة الضَّاللة من
  . الهدى باب إلى واالرتياب

 آدم وارث يــا عليــك الســالم 
 نوح وارث يا عليك السالم ،اهللا صفوة
ــي ــالم ،اهللا نب ــك الس ــا علي  وارث ي

 يـا  عليـك  السـالم  ،اهللا خليل إبراهيم
 عليـك  سالمال ،اهللا كليم موسى وارث

ــا ــى وارث ي ــالم ،اهللا روح عيس  الس
اهللا  حبيــب محمــد وارث يــا عليــك

 أميـر  وارث يـا  عليـك  السالم، ’
 وصـي  طالـب  أبي بن علي المؤمنين

 يا عليك السالم ،اهللا وولي ،اهللا رسول

 السالم ،الزكي علي بن الحسن وارث
 سـيدة  الزهراء فاطمة وارث يا عليك
 هـا أي عليـك  السـالم  ،العـالمين  نساء

 أيهـا  عليـك  السالم ،الشهيد الصِّديق
أيهـا  عليـك  السالم ،الوصي  الـوفي، 
 وآتيـت  ،الصالة أقمت قد أنّك أشهد
 عن ونهيت بالمعروف وأمرت ،الزكاة

 حتّــى مخلصــاً اهللا وعبــدت ،المنكــر
 عبـد  أبا يا عليك السالم ،اليقين أتاك

  . »وبركاته اهللا ورحمة اهللا
  

   رض كربالءأاطالل 
خ لهــذه المدينــة رأمــن اختلــف 

ه كربالء نّأليه بإحول المكان الذي يشار 
ل آخ كـربالء سـلمان   قال مؤر .ةصلياأل

يوجد اليوم على ما بلغني على  :طعمة
ـ   مالي بعد بعض أميال في القسـم الشّ

جاه ضريح الغربي من مدينة كربالء باتّ
الحر بـن يزيـد الريـاحي فـي أرض     
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 :قيـل القرطة والكمالية أكـم وأطـالل   
ةإنّها كربالء األصلي .  

ة األولى وقبل سني الحرب العالمي
عنـد نـزول المطـر    فـراد  ألاكان بعـض  

يستخرجون من نفس األطـالل طـابوق   
فرشي ضـخم سـلطاني يحملونـه علـى     
حميرهم إلى كربالء لبيعه على األهلـين  

وأذكـر فـي   > ،كوسيلة للعيش واالرتزاق
الس يد كـاظم العطّـار   هذا الخصوص أن

ان مشغوالً ببناء داره الواقعة في حـارة  ك
اق مقابل إمام بارة األميـرة تـاج   باب الطّ

منهم لبنائهة يبتاع داربهو الهندي> .  
واقع علـى بعـد   < كربالء> فموقع 

بضع أميال في الشمال الغربي من بلـدة  
 ،كربالء الحالية، مما يلـي أرض القرطـة  

وهــو مكــان مرتفــع يســمى باصــطالح 
ويبعــد  .رة أو العرقــوبالظهيــ :اليــوم

موقعها عن قبر الحر بن يزيد الرياحي 
وتعود ملكيتها . حوالي سبعة آالف متر

اليوم آلل بحر العلوم القاطنين في هذه 

  )١(البلدة المشرفة
نفس الرحمن فـي  > وقد جاء في

امة الميـرزا حسـين   للعلّ ،فضائل سلمان
 :عن موضع كـربالء مـا نصـه   < الطبرسي

لمعروف عند أهل تلك وأما كربالء فا
النواحي إنّها قطعة من األرض الواقعة 
في جنب نهر يجري من قبلـي سـور   

يمر بـالمزار المعـروف بـابن     ،البلدة
منها بسـاتين، ومنهـا مـزارع،     ،حمزة

   .والبلدة واقعة بينها
رقي مــن ـوفــي الجنــوب الشّــ

طلــق فالبلــدة المشــرة قطعــة أرض ي
ويـزعم   ،بهاء< هكربل> عليها اليوم لفظة

من ال علم له بـذلك أنّهـا القريـة التـي     
كانت عليها المزارع حين ورود أبي عبد 

ومنهـا اشـتق االسـم     ،إليها ـ ×ـ اهللا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكليدار، ال طعمة، بغية النبالء في تاريخ  )١(
 مطبعـة . الكليـدار  عـادل . حققه ٨كربالء، ص 

  .بغداد اإلرشاد
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وسـتأتي تفاصـيل اخـرى     .لهذه البلـدة 
حول هذه اللفظة فـي مسـتقبل الكتـاب    

  . فراجع
  

   العرفية االحكام اعالن
ــا    ــي اعلنته ــراءات الت ــن االج م

. نــذاكآكوفــة حكومــة ال اميــة فــي ال
ابـن زيـاد سـيدنا     قتـل الطاغيـة   وبعدما
 العـراق  على قبض، وشيعته × مسلم

 العرفيـة  االحكـام  واعلن، حديد من بيد
 فـي  واعتمـد  ،العـراق  انحـاء  جميع في

 فأشـاع  البالغة القسوة على خططه تنفيذ
  .. يوصف ال ما والجور الظلم من

الـى   دمشق حكومة فوضت لقدو
 وأمرتــه ،عةالواســ الســلطاتابــن زيــاد 

 مـن  كـل  واعـدام  ،بالظنـة  النـاس  بأخذ
 ضـلع  أو لـه  ،األموي الحكم على يحقد

 .ضـده  تحـاك  مؤامرة أية في باالشتراك
 النـاس  سـاق  الرهيبـة  االسـاليب  وبهذه
 يحكـم  كـان  فقد ،×الحسين  لحرب

 يرتـدع  أو يتخلف من كل على بالموت
 ابـن  واحتـل . المعركـة  في الخوض عن

 احــتالال قيــةالعرا الحــدود جميــع زيــاد
ــع ،عســكريا ــدخول مــن النــاس ومن  ال

 وتأشـيرة  بـأذن  إال منه والخروج للعراق
 اذا وكـانوا  الحـدود  شـرطة  مـن  خاصة
 الكامل التحقيق معه اجروا رجال أخذوا

 واال ،سـراحه  اطلقـوا  براءتـه  علموا فان
 فـي  المركزية السلطة الى مخفورا بعثوه

 ،التحقيـق  من المزيد معه لتجري الكوفة
ــد ــاط وق ــي احت ــذه ف ــة ه ــد الجه  أش

 العراق إلى أحد يلج أن مخافة االحتياط
الحسـين   االمـام  شيعة من منه يخرج أو

×> .  
 جعــل إنــه :المؤرخــون ويقــول 

 المنـازل  ورؤوس ،المفـارق  جميع على
 البـر  فـي  عـين  كمـا  ،عسكره من عيونا
 الحركـات  جميـع  ترصـد  ومسالح نقاطا
 رئـيس  نميـر  بـن  الحصـين  بعـث  وقد

 ،خفـان  الـى  ومنها ،القادسية الى شرطته
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 في ورتب لعلع وجبل القطقطانية الى ثم
 والخيالـة  الفرسان من جماعة مكان كل

 حفظـت  وقد ،والخارج الداخل لتفتيش
ــك االجــراءات هــذه ــاطق تل ــن المن  م

 كمـا ، الدولـة  ضـد  عمـل  باي االشتراك
 الكوفة بين المواصالت خطوط حفظت
 علـى  القبض الشرطة القت وقد ،والشام

 الحسـين  االمام رسول الصيداوي سهرم
 ابن الى مخفورا وبعثته ،الكوفة الى ×
  ... )١(زياد

  
  المنافذ إغالق

   الكوفية الحدودية
ءات حكومة ابن زياد في امن اجر

الكوفـــة لمنـــع وصـــل اي تعزيـــزات 
وصـلت االخبـار    فحالما. ×للحسين 

مـن مكـة    ×بخروج االمام الحسـين  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج × الحسـين  االمـام  حيـاة القرشي،  )١(
  .٧٥ص

ءات اقام ابـن زيـاد جملـة مـن االجـرا     
العسكرية االحترازية لمنع دخول االمـام  

  . الى العراق او مقاتلته ×الحسين 
 أمـر  زيـاد  بـن  عبيد اللّه وكان«

 الشـام  طريق إلى واقصة بين ما فأخذ
 أحـداً  يـدعون  فال !البصرة طريق إلى
   .)٢(»!يخرج أحداً وال يلج

 زياد ابن إن ثُم« :الدينوري وقال 
 علـى  كـان و ـ نُمير بن الحصين وجه

 مـن  فـارس  آالف أربعة في ـ  شُرطه
 بالقادسـية  يقيم أن وأمره !الكوفة أهل
 النفـوذ  أراد من فيمنع ،القطقطانة إلى
 مـن  إلّا ،الحجاز الى الكوفة ناحية من

 اليـتّهم  ومـن  ،معتمـراً  أو حاجاً كان
   .)٣(»!الحسين بمماالة

القادسية موضع بين الكوفـة   :قلنا
محافظـة الديوانيـة   اليوم والعذيب وهي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٤ الشيخ المفيد، اإلرشاد، ص )٢(

 .٢٤٣ص : الطوال الدنيوري، األخبار )٣(
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والقطقطانــة موضــع فــوق    ،العراقيــة
القادسية بطريق من يريد الشام من جهة 

  .  الكوفة
 حتـى « :األشـراف  أنسـاب  وفي 

 وبـين  بينها الخيل ونظّم القادسية نزل
 إلـى  القطقطانـة  وبـين  وبينهـا  ،خفّان
   .»لعلع

 ،الكوفـة  فـوق  ولعلع جبـل  :قلنا
  .والكوفة البصرة بين منزل :وقيل

   
  قصر رسائل التاريخا

   من كربالء
لقــد حملــت معركــة كــربالء    
العظيمة عدة رسائل حسينية الى العـالم  
عبــر التــاريخ وعبــر نافــذة بنــي هاشــم 

اإلمام الحسـين   واالصحاب ومنها رسالةُ
الحنفيـة التـي    بن محمد أخيه إلى ×

تحمل في طياتها الكثيـر مـن الـدالالت    
ا االمـام  االنسانية والعبر التي اراد ايصاله

الى بني هاشم والى قواعده الشعبية عبر 
  . التاريخ

 بسند & قولويه ابن الشيخ روى
ــن ــام ع ــاقر اإلم ــال ×الب ــب>: ق  كت

 إلـى  السـالم  عليهما  علي بن الحسين
   :كربالء من علي بن محمد

 مـن  ..الـرحيم  الرحمن اهللا بسم
 علـي  بن محمد إلى علي بن الحسين

ـ  بنـي  من قبله ومن  ،بعـد  أمـا  :مهاش
تكن لم الدنيا فكأن، لـم  اآلخرة وكأن 
  .)١(<والسالم ،تزُل

   
   آل أبي سفيان

ــين   اســرة اختلــف فــي اصــلها ب
العــرب والــروم وكبيــرهم يكنــى بــابي 

ــفيان ــان ، س ــد ك ــه  ولق ــل بيت ــو وأه ه
يضمرون العداء لبني هاشم وألهل بيت 

شـارك أبـو    ،ولإلسـالم  ،ص رسول اهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥ابن قولويه، كامل الزيارات:  )١(
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ــ  ــارك الت ــي المع ــفيان ف ــت س ي انطلق
وحارب ابنـه معاويـة    ،لمحاربة اإلسالم

وحفيـده يزيـد قتـل     ‘علياً والحسن 
كـان   .في كـربالء  ×الحسين بن علي 

 ــاد ــف مع ــفيان موق ــي س ــدأ  آلل أب لمب
 ـ ’ـ ولهذا قال رسول اهللا   ،التوحيد

<ــة محر ــي   الخالف ــى آل أب ــة عل م
 أبو سفيان وأهـلُ  نعكما ولُ ..)١(<سفيان

اللهم العن أبـا  >وراء بيته في زيارة عاش
 <وآل أبي سـفيان  ...اللهم العن ،سفيان

  . وذلك لموقفهم المعادي لإلسالم
اعتبــر اإلمــام ـــ×ـــ  الصــادق 

بي وآل أبي سفيان العداء بين آل بيت النّ
إنّا وآل > :ا فقالا ال شخصيعقائدي عداًء

أبي سفيان أهل بيتين تعادينا فـي اهللا؛  
   .)٢(<ذب اهللاك :صدق اهللا وقالوا :قلنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مصدر سـابق   ـ األنوار   المجلسي، بحار )١(
  . ٣٢٦، ص ٤٤ج
ـ   سـابق  مصدرـ   األنوار بحار، المجلسي )٢(

  

وكــان ســبب زوال حكــومتهم   
إن > :× تلوث أيديهم بدماء الحسـين 

الحسين بـن علـي   آل أبي سفيان قتلوا 
   .)٣(<صلوات اهللا عليه فنزع اهللا ملكهم

حينما قدم جـيش الكوفـة يـوم     
عاشوراء لقتل اإلمام الحسـين خـاطبهم   

ولما هجمـوا   ،باسم شيعة آل أبي سفيان
يحكم يا شـيعة  و> :على خيامه قال لهم

 ،آل أبي سفيان إن لم يكن لكم ديـن 
ــوا   ــاد فكون ــافون المع ــتم ال تخ وكن

٤(<...ا في دنياكمأحرار(.  
   

   اما من ناصر ينصرنا
قضية االستنصارات التي نادى بها 

=  
  .١٦٥ ص، ٣٣ج
ـ   سـابق  مصدرـ   األنوار ربحا، المجلسي )٣(

  .١٠٣ ص، ٢٥ج
ـ   سـابق  مصدرـ   األنوار بحار، المجلسي )٤(

  . ٥١ ص، ٤٦ج
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 اثناء مسـيره الثـوري   ×االمام الحسين
فاإلمـام   ،ليست فقط فـي ارض كـربالء  

ــة   ×الحســين  ــي مك ــان ف ــدما ك عن
وعندما كان في المدينـة   ،وماستنصر الق

ــوم ــن  ،استنصــر الق ــق م وطــوال الطري
تقريباً لمسـافة   ،المدينة المنورة إلى مكة

وطـوال الطريـق مـن مكـة      ،أربعة أيـام 
المكرمة إلى كربالء لمسافة تقـرب مـن   

ــاً ٢٣ ــام   ،يوم ــان اإلم ــي بعــض األحي ف
يخطـــب فـــي النـــاس  ×الحســين  

ــى نصــرته ــدعوهم إل ــوة  ،وي ــاً دع طبع
ليوم إلى نصرته ال يمكـن أن  المعصوم ا

وال يمكـن أن تفهـم    ،تفهم بأنها ضعف
وصل إلى مرحلة من  ×بأن المعصوم 

الضعف الجسدي والمعنوي أنه يطلـب  
فــدعوة االستنصــار إنمــا أراد  ،ال ،مــدداً

   :منها المعصوم أن يحقق غايتين
أن يلقــي الحجــة علــى  :األولــى

لكي ال يكون شخص في يـوم   ،األعداء
أنا لو قال لـي الحسـين    ،ا ربي :القيامة

ــرني ــين  ،انص ــرت للحس ــه  !النتص فلل
فربما واحـد مـن جـيش     ،الحجة البالغة

يا رب أنا لم أعرف  :عمر بن سعد يقول
ألم يعـرف عـن    :يقول له، ×الحسين

يا رب أنا لم أسـمع صـوت    :قال ،نفسه
ــين ــه  ،×الحس ــول ل ــل   :فيق ــم يق أل
بالفعـل   !أما من ناصر ينصرنا؟ :الحسين

دعوة من أبـي عبـد اهللا الحسـين    هذه ال
القت استحساناً من بعـض جـيش    ×

 ،الـذين لـم تتلـوث فطـرتهم     ابن سـعد 
وكما في بعض المصادر أنه انتقل قرابـة  

من  ،شخصية من القيادات العسكرية ٣٢
انتقلوا من جيش عمر  ،الضباط والجنود

 ،×بن سعد إلى جيش اإلمام الحسين 
ــران ــدان كبي ــنهم قائ ــوف  :وم ــو الحت أب

ــة   ،األنصــاري ــن حارث وأخــوه ســعد ب
قائدان كبيران في جيش عمر  !األنصاري
 ،×انتقال بعد دعوة الحسين  ،بن سعد

أن يلقـي الحجـة    ×فأوالً أراد اإلمـام  
 ×وبهذا نفسـر أن اإلمـام    ،على القوم
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إن اللبن جف  :وقال ،أخرج لهم رضيعه
وهـذا مـن بـاب     ،من أمه فاسـقوه مـاءً  

  . لى القوماالحتجاج وإلقاء الحجة ع
أن يؤصل  ×أراد اإلمام  :وثانياً

أن يجعـل هــذه   ،لمشـروعه المســتقبلي 
النهضة التغييرية التي قـام بهـا الحسـين    

أراد  ،وقدم القـرابين والتضـحيات   ،×
من هذه النهضـة أن تبقـى واعيتهـا وأن    

لكـي تحـرك    ،تبقى صـرختها مسـتمرة  
ولكـي تتنـاغم    ،جيالً بعد جيل ،األجيال

  . بمعها تلك القلو
ــد اهللا     ــن عب ــابر ب ــل ج ــم يق أل

واهللا لقـد   ،يا عطيـة > :األنصاري لعطية
نصر الحسـين فـي عاشـوراء أقـوام     

يعني هذه  <الزالوا في أصالب الرجال
لم تكـن فقـط    ،الدعوة من أبي عبد اهللا

لمخاطبة هذا المجتمع الذي كـان عنـد   
وانما  ،المجتمع الذي قتله ،×الحسين 

ــة  ــاء الحج ــدعوة إلق ــن ال ــى  أراد م عل
الموجودين وفيمـا بعـد إرسـال دعـوة     

 ،مميزة عبر األجيال واألصالب واألرحام
لكـي تلتحـق    ،تمتد إلى آالف السنوات

  . ×الناس بمسيرة أبي عبد اهللا 
 :قال × ن أبي عبداهللا الصادقع

ــزّ  ــر اهللا ع ــا أم ــراهيم   لم ــلّ إب وج
يبنيــان البيــت وتــم  ‘ وإســماعيل

ينـادي  ثم  ،أمره أن يصعد ركناً، بناؤه
فلـو نـادى   < أال هلَّم الحج>في الناس 

هلموا إلى الحج لم يحج إلّا من كـان  
هلَّم >ولكن نادى  ،يومئذ انسياً مخلوقاً

ى الناس في أصالب الرجال < الحجفلب
فمن  <لبيک داعي اهللا لبيک داعي اهللا>

ومن لبى خمساً  ،لبى عشراً حج عشراً
بعـدد  ومـن لبـى أكثـر ف    ،حج خمساً

 ،ومن لبى واحداً حـج واحـداً  ، ذلک
لم يحج ١(ومن لم يلب( .  

 ،فعــل ×وكــذلك الحســين  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٥ ص: ١٢جبحـار األنـوار:   المجلسي،  )١(
  .١٧ح
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أما من ناصـر ينصـرنا أهـل     :عندما قال
 ،ال ،فهي لم تكن قضـية ضـعف   ،البيت

 ،كان فـي موضـع القـوة    ×فالحسين 
لكنـه كـان    ،وإن تعرض للقتل والجراح

>هيهـات   :وأعلن بصريح العبـارة  ،عزيزاً
ــة  ــا الذل ــواج    ،<من ــه األف ــت علي ونزل

  .)١(لنصرته
   

   م وهبأ
يسجل لنا تـاريخ وقـائع ملحمـة    

زوجة عبـد   >رض<أن أم وهب  :كربالء
كانـت مـن    >رض<اهللا بن عمير الكلبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سناده إلى أبي عبـد  إوقال شيخنا المفيد ب )١(
قال: لمـا سـار أبـو عبـد اهللا      ×اهللا الصادق 

مــن المدينـة لقيــه أفـواج مــن    ×الحسـين  
ــة  ــراب..  المالئك ــديهم الح ــي أي ــومة ف المس

إن اهللا سـبحانه أمـد   فسلموا عليـه، وقـالوا: ..   
جدك بنا في مواطن كثيرة، وإن اهللا أمدك بنا، 
فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي أُستشهد 

. بحـار  فيها وهي كربالء، فإذا وردتُهـا فـأتوني  
  .٣٣٠ص  ٤٤األنوار للعالمة المجلسي ج 

وهي أول شهيدة  ،شهداء الحملة األولى
ولـو تتبعنـا    ،من النسـاء يـوم عاشـوراء   

 تاريخ المعارك والحروب فـي التـاريخ  
ثـل وقعـة كـربالء مـن     لم نجـد بم  فاننا

ــيم     ــا والق ــي احتوته ــل الت ــث المث حي
 تقـول ، واالخالقيات والتفاني والتضحية

 الكلبـي  امـرأة  وخرجت> :الطبري رواية
 عنـد  جلسـت  حتّـى  زوجها إلى تمشي
 لك هنيئاً :وتقول التراب عنه تمسح رأسه
 لغـالم  الجوشن ذي بن شمر فقال .الجنّة

 ،بـالعمود  رأسـها  اضـرِب  :رستم يسمى
  . )٢(<مكانها فماتت فَشدخه رأسها ضربف

  
  ×انباء شهادة الحسين 

   في الكتب السماوية
وقــد اشــارت الكتــب الســماوية 

ــان ــام   لألدي ــهادة االم ــى ش ــرى ال االخ
وصل الينـا مـن    حسب ما ×الحسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠: ص ٣ج: األشراف ي، أنسابالبالذر )٢(



 
 

٥١  

 

 

وهـذا يـدل علـى    . النصوص في ذلـك 
عالمية اثر وقعة كربالء وكون اصـداءها  

ــد  تعرفــت اليهــا الشــعوب وعاشــت  ق
ــام   اح ــل والدة االمـ ــى قبـ ــا حتـ زانهـ

  .  صاحب الوقعة ×الحسين
نقــل خبــر شــهادة  :ففــي التــوراة

. السـنين  بـآالف الحسين ع قبل والدتـه  
سـمعت   :فعن سالم بن ابي جعـدة قـال  

يقـول ان  < وكان يهوديـا >كعب االحبار 
في كتابنا رجال من ولد محمـد رسـول   

يجف عرق دواب اصحابه  وال، اهللا يقتل
. فيعانقوا الحور العـين  حتى يدخل الجنة

ال  :هو هذا قال :فقلنا ×فمر بنا الحسن
فقلنا هو هـذا قـال    ×فمر بنا الحسين 

  .)١(<نعم
  ×مسلم  امتناع

   زياد ابن اغتيال من
ــن المصــادر   ــر م واشــارت الكثي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٤ص الشيخ الصدوق،  االمالي )١(

 التاريخية ان بدايـة االزمـة بـين سـيدنا    
ــلم  ــل  مس ــن عقي ــاد   ×ب ــن زي واب

 االعــور بــن شــريك أن فــي تلخصــت
 بـن  هـانئ  بيت في شديدا ضامر مرض
 بــين والمشــهور ،)٢(بيتــه فــي أو عــروة

 هانئ بيت في كان شريكا ان المؤرخين
 وجاء ،بالبصرة مقيما كان فقد بيته في ال

 الى خبره فانتهى الكوفة الى زياد ابن مع
 أنـه  يعلمـه  رسـوال  إليه فارسل زياد ابن
 الفرصة هذه شريك فاغتنم ،لعيادته آت

   :× لمسلم فقال
 هالك شيعتك وغاية غايتك انما"

 وهـو  منـه  اهللا أمكنك وقد ،الطاغية هذا
 الخزانـة  فادخـل  فقم ليعودني إلي صائر
 ،فاقتله إليه فاخرج عندي اطمان اذا حتى

 فانه فيه فاجلس االمارة قصر الى صر ثم
 وان ،النـاس  مـن  أحـد  فيـه  ينازعك ال

 البصـرة  إلـى  صـرت  العافيـة  اهللا رزقني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣، ٨والنهاية:  ابن كثير، البداية )٢(



 
  

٥٢  

 

 

ـ  ،أمرهـا  فكفيتك  ،)١("أهلهـا  لـك  ايعوب
 الـذي  أن الـى  المؤرخين بعض وذهب

 هـانئ  هـو  زيـاد  ابن الغتيال مسلما دعا
   .)٢(عروة بن

 يسـال  فجعـل  زيـاد  ابـن  ودخل
 ولما، يجيبه وشريك ،مرضه عن شريكا

 جعــل مســلم خــروج شــريك اســتبطأ
   :يقول

  تحيوهـا  أن بسـلمى  االنتظـار  ما
  

  
  يحيهـا  مـن  وحيـوا  سليمى حيوا  

  )٣(فاسـقوها  بالتعجيـل  المنية كاس  
   :قائال مسلما ليسمع صوته ورفع  

 فيهـا  كانت وان اسقنيها أبوك هللا"
 ،مـراده  عـن  زيـاد  ابـن  وغفل .)٤("نفسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار  )١( ــدنيوري، االخب ــوال ال ، ٢١٤ ص: الط
 . ٩٨ ص: الطالبيين االصفهاني مقاتل

 . ٤ ص ٢ والسياسة: ج الدنيوري، االمامة )٢(

 .٩٨ ص: الطالبيين مقاتل، االصفهاني )٣(

 .٩٩ ص: الطالبيين االصفهاني، مقاتل )٤(

   :لهانئ فقال يهجر أنه وظن
 االمير اهللا أصلح نعم :قال ؟أيهجر

 مهران وفطن. )٥(اصبح منذ هكذا يزل لم
 دبـر  مـا  الـى  ذكيا وكان ،زياد ابن مولى
 لـه  فقال سريعا به ونهض فغمزه ،لسيده

 أوصـي  أن أريـد  إني االمير أيها :شريك
 إليـك  اعود اني :زياد ابن له فقال إليك

 زياد ابن الى مذعور وهو مهران والتفت
 ،زيـاد  ابن فبهر" قتلك أراد انه" :له فقال
 بيـت  وفي !!؟له اكرامي مع كيف" :وقال
  . "!عنده أبي ويد هانئ

مـن   :وأنـا عطشـان   ،أنت عطشان
التي رددهـا   × كلمات االمام الحسين

ــريعة     ــى الش ــو عل ــوراء وه ــوم عاش ي
ونتيجــة لشــجاعة . يخاطــب بهــا فرســه

فقد ذهب لالستيالء  ×االمام الحسين 
  . على شريعة الفرات

 أبـو  وروى> :شهرآشوب ابن قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠ ص ٣ ابن االثير، الكامل: ج )٥(



 
 

٥٣  

 

 

 حمـلَ  الحسين أن :الجلودي عن مخنف
 الحجاج بن وعمرو السلمي على األعور

 رجـل  آالف أربعـة  فـي  اوكان ،الزبيدي
 علــى الفــرس وأقحــم ،الشــريعة علــى

 ليشـرب  برأسه الفرس أولغَ فلما ،الفرات
 ،عطشـان  وأنـا  ،عطشـان  أنت: ×قال 
 فلمـا ، تشـرب  حتّى الماء أذوق ال ،واهللا
س سمعرأسـه  شـالَ  الحسين كالم الفر 
 فقـال  !الكـالم  فهـم  كأنّـه  يشـرب  ولم

 سينالح فمد، أشرب فأنا اشرب :الحسين
 أبـا  يا :فارس فقال ،الماء من فغرف يده
 هتكـت  وقد الماء بشرب تتلذّذ ،اهللا عبد

 وحمـلَ  ،يده من الماء فنفضَ !حرمتك؟
ــى ــوم عل ــفهم الق ــإذا فكش ــة ف  الخيم
  . )١(<سالمة

  

   ن اهللا حاميكم وحافظكمإ
 ×من كلمات االمـام الحسـين   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالـب  أبـي  آل مناقـب ابن شهر اشوب،  )١(
  .٥٧ ص: ٤ ج: ^

عند توديع اهل بيته بعد ان صمم علـى  
االعداء حتى اخر نفـس  الشهادة ومقاتلة 

  : لديه
 فـي  & المجلسـي  العالّمـة  قال

 أهل ثانياً ودع ثم> :<العيـون  جالء> كتابه
 بـالثواب  ووعـدهم  ،بالصبر وأمرهم ،بيته

 :لهم وقال ،أُزرهم بلبس وأمرهم ،واألجر
 تعـالى  اهللا أن واعلمـوا  ،للـبالء  استعدوا
 شـر  مـن  وسينجيكم ،وحاميكم حافظكم
 ،خيـر  إلى أمركم عاقبة علويج ،األعداء

 ،الـــبالء بـــأنواع أعـــاديكم ويعـــذّب
 النِعم بأنواع البلية هذه عن اهللا ويعوضكم
ــة ــال ،والكرام ــكوا ف ــوا وال ،تش  تقول

   .)٢(<قدركم من ينقص ما بألسنتكم
ــذه الكلمــة الحســينية  ان اهللا >وه

ــاميكم ــافظكم وح ــون  <ح ــد ان تك الب
ــر     ــة المنب ــن خدم ــة م ــة لالحب ابجدي

ي من خطباء وشعراء ورواديد ان الحسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١ ص: العيون المجلسي، جالء )٢(



 
  

٥٤  

 

 

يحافظوا على معانيها متأصـلة بـالنفوس   
وال يخالفوها بنقل قصص او حوادث او 
ــئ     ــات تس ــعر وكلم ــات ش ــى ابي حت

ــين    ــاء الحس ــات نس يــوم  ×لمقام
استدرار الـدموع   عاشوراء وبعده بحجة

ــى   واســتجالب الحــزن مــع االســاءة ال
العلويات المخـدرات وهنالـك    مقامات

ا عن ذكرها يعرفهـا القـارئ   امثلة اعرضن
  . اللبيب

  
   االنصار الجدد

العاشـرة مـن    ومن احداث الليلـة 
ان هنالك انصار ، للهجرة ٦١محرم سنة 

اتـى مـن مختلــف    جـدد اضـيفوا لمـن   
 ×ينصر االمام الحسين االقاليم يومها ل

اذ ان الواقـع السياسـي فـي    ، في كربالء
الكوفة بإعالمه المضلل غير الكثيـر مـن   

 ^ناس الـى قيـادة ال محمـد    نظرة ال
الربانية وهنا لما سمع النـاس خطابـات   

اول نزولـه وكـالم القـوم     ×الحسين 

معه الذي نقل اليهم انتقلوا من معسـكر  
   :×الظالل الى معسكر االمام الحسين 

 وأصحابه ×الحسين  وباتَ> 
 ،النحـل  كدوي دوي ولهم الليلة تلك

 ،وقاعـد  وقـائم  وسـاجد  راكع بين ما
عسـكر  من الليلة تلك في عليهم فعبر 
 ،)١(<رجالً وثالثون اثنان سعد بن عمر

وفي بعض النصوص االخـرى انـه فـي    
يوم عاشوراء عبر ما يقرب مـن ثالثـين   
او خمسين مقاتال من جـيش عمـر بـن    

وليس  )٢(.×سعد الى معسكر الحسين
  . ليلة العاشر كما تقدم

 زهيـر  ومن اولئك االنصار الجدد
 المحقـق  قـال  ،>رض< األزدي سليم بن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١ ص: ابن طاووس، اللهوف )١(

راجع كتابنا فـيض السـماء فـي مجـالس      )٢(
عاشــوراء تحقيقــات علميــة وتاريخيــة حــول 

ة كـربالء الـذي طبـع فـي دار المحجـة      معرك
 . ٢٠١٧البيضاء 



 
 

٥٥  

 

 

 جـاء  ممـن  زهير كان> :& السماوي
 العاشـرة  الليلـة  في ×الحسين  إلى

 ،قتالـه  علـى  القوم تصميم رأى عندما
الحملة في وقُتل ،أصحابه إلى فانضم 
    .)١(<األولى

ــنهم ــالس   :ومـ ــان والحـ النعمـ
 :& السـماوي  المحقـق  قال، الراسبيان

 عمـرو  ابنـا  والحـالس  النعمان كان>
 مـن  وكانـا  ،الكوفة أهل من نالراسبيا

 وكـان  ،×المـؤمنين   أمير أصحاب
  . <بالكوفة شرطته على الحالس

 :الحــدائق صــاحب قــالوعنهمــا 
 ابن رد فلما ،سعد بن عمر مع خرجا>

 لـيالً  الحسين إلى جاءا الشروط سعد
 بين قُتال حتّى معه زاال وما ،جاء فيمن
 الحملـة  في قُتال :السروي وقال. يديه

    .)٢(<األولى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦ ص: العين السماوي، إبصار )١(

 .١٨٧ ص: العين إبصار )٢(

ذ بعضـهم الـدخول فـي    خوقد ات
جيش ابن سعد ومن ثـم االلتجـاء الـى    

عند الوصول وسيلة  ×جيش الحسين 
 ،مهمة للتخلص مـن االرهـاب االمـوي   

وممن اتخذ هذه الوسيلة للوصـول الـى   
ــين  ــرغامة ×الحس ــن الض ــك ب  مال

 السـماوي  المحقّـق  قال. >رض< التغلبي
 مـن  وكان ،ضرغاماً كاسمه كان> :&

 خُذل فلما ،مسلماً بايع وممن ،الشيعة
 ومـالَ  ،سعد ابن مع خرج فيمن خرج
 وقُتـل  ،معـه  فقاتل ×الحسين  إلى
 ،الظهـر  صـالة  بعـد  مبارزة يديه بين

   .)٣(<عنه  رضي اهللا
  

   هل الحقأ
، ×الحسـين  االمـام  من شـيعة  

 ×مصطلح استخدمه االمـام الحسـين   
الى انصاره في المدينة المنـورة   لإلشارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩ ص: العين السماوي، إبصار )٣(



 
  

٥٦  

 

 

ــذين دا ــارة  وال ــي دار االم ــه ف ــوا عن فع
خطـط   ×الحسـين   فاإلمـام . بالمدينة

ــة  ــة بالغ ــده   ان بحكم ــذهب لوح ال ي
بـل   .لمالقاة الوالي االموي فـي المدينـة  

يدعو اهل بيته وانصاره واهل الحق مـن  
شيعته لاللتحاق بـه تحسـبا ألي طـارئ    

  . يكون
ــوح  ــاب الفت ــي كت ــالَ :جــاء ف  ق

ينسلَ أدخُـلُ  لَستُ إنّي :× الحع يـه 
 إلَـي  أصـحابي  أجمع ولكن، وحدي

 مـن  الحـق  وأهـلَ  وأنصاري وخَدمي
 واحد كُلُّ يأخُذَ أن آمرهم ثُم، شيعتي

يفَهسلوالً ستَحتَ م يابِهث ،صـيروا  ثُمي 
 يا :وقُلتُ إلَيهِم أومأتُ أنَا فَإِذا، بِإِزائي

ـ  وفَعلوا دخَلوا، ادخُلوا الرسولِ آلَ  ام
 وال، الامتنـاعِ  علَـى  فَأَكون، بِه أمرتُهم
 فَقَد، نَفسي من والمذَلَّةَ المقادةَ اُعطي
 ال مـا  اَألمـرِ  من جاَء أنَّه واللَّه علمتُ

وامق بِه ،نقَضاَء ولك مـاضٍ  اللَّه  ـيف ،

ولُ الَّذي وهفعفي ي يتب هسولر ’ 
 صــار ثُــم :قــالَ.  ويرضــى يشــاُء مــا

ينسالح بن يلإلى × ع   ـهنزِلم ، ثُـم 
 وقـام ، بِالمـاءِ  وتَطَهر فَلَبِس، بِماٍء دعا

 أحـب  بِمـا  ربه ودعا، ركعتَينِ  فَصَلّى
 أرسـلَ  ذلك من فَرغَ فَلَما، صَالته في
 بيته وأهلِ ومواليه وعشيرته فتيانِه  إلى

 بِبـابِ  كونـوا  :قالَ ثُم، بِشَأنِه أَعلَمهمف
، ومكَلِّمـه  إلَيه ماضٍ فَإِنّي الرجلِ هذَا

ــإِن ــمعتُم فَ س ــوتي أن ــد صَ ــال قَ ع 
 فَادخُلوا بِكُم وصحتُ كَالمي وسمعتُم

، إذن غَيـرِ  من واقتَحموا الرسولِ آلَ يا
وا ثُمراشه يوفلوا وال السـ ، تَعج  إِنفَ

 ثُـم  سيوفَكُم فَضَعوا تَكرهون ما رأَيتُم
  . قَتلي يريد من اقتُلوا

وحدث ما كان قد احتسبه االمـام  
اذ ان مـروان بـن الحكـم     ×الحسين 

اشار على الوليد بن عتبة االمـوي والـي   
 × المدينة بان يقتـل االمـام الحسـين   
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   :وهو في دار االمارة
 حسينال[ دخَلَ لَما :ففي المناقب

× [لَيهع ]لَى أيع ليدـةَ  بـنِ  الوتبع [
. ليزيد اُبايِع كُنتُ ما :قالَ الكتاب وقَرأَ
 فَقالَ. المؤمنين َألميرِ بايِع :مروان فَقالَ

ينسـ  كَذَبتَ :× الح ـ  ! ويلَـك  ـ  ـ
 فَقام ؟ علَيهِم أمره من، المؤمنين علَى

روانم درجو سـر  :وقالَ يفَهم  افَكـيس 
 مـن  يخـرج  أن قَبـلَ  عنُقَه يضرِب أن

 وارتَفَعــت. عنُقــي فــي ودمــه الــدارِ
 مـن  رجالً عشَر تسعةَ فَهجم، الصَّيحةُ

، خَنــاجِرهم انتَضَــوا وقَــد بيتــه أهــلِ
جفَخَر ينسم × الحهع١(م( .  

  
  هل الشام وقتلأ

   ×عقيل  مسلم بن
وتذكر النصـوص ان اهـل الشـام    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨ ص ٤ابن شهر اشوب، المناقب: ج )١(

 ×هــم مــن قتــل مســلم بــن عقيــل  
بالتعاون مع جيش ابن زياد في الكوفـة  

 فأدخله :ورموه من القصر قال ابن اعثم
 أهل من رجلًا دعا ثُم ،القصر زياد ابن

 ضـربه  عقيـل  بن مسلم كان قد الشام
 خُـذ  :له فقال ،منكرة ضربة رأسه على

 ،القصـر  لـى أع إلى به واصعد مسلماً
 ذلـك  ليكـون  بيـدك  عنقـه  واضرب

    .)٢(»!لصدرك أشفى
ــوح     ــاحب الفت ــل ص ــا نق وأيض

 إلـى  اهللا  رحمه عقيل بن مسلم فأُصعد«
 اللّـه  يسـبح  ذلك في وهو ،القصر أعلى
 حتـى  كذلك يزل فلمويستغفره  تعالى
 ذلـك  وتقدم ،القصر أعلى الى به أُتي

٣(»!عنقه فضرب الشامي(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٠٣ـــ٩٧ص : ٥ ابــن اعــثم الفتــوح، ج )٢(
: ١ للخـوارزمي، ج  × الحسين مقتل: وانظر

 .٣٠٦ـ  ٣٠٤ص

 .١٠٣: ص٥ ابن اعثم، الفتوح، ج )٣(
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  أوثقـوك  رموك مـن القصـر إذ  
  

  
  فما سـلمت فيـك مـن جارحـه      

    
   ول شهيد من بني هاشمأ

اختلف اهل التاريخ فـي تحديـد   
اول من قتل من بني هاشـم علـى عـدة    

   :اراء
ان اول الشهداء من بني هاشم . ١

 :×طالب  أبي بن علي بن هو العباس
  . )١(الشعبي القول هذا إلى ذهب

 مسلم بن اهللا ان اولهم هو عبد .٢
   .)٢(×عقيل  بن

٣. خين  أكثر وذهبكـابن  المـؤر 
 الفـرج  وأبـي  والـبالذري  والمفيد األثير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الخـواص  ابـن الجـوزي، تـذكرة   : راجع )١(
  .٢٣٠ص

)٢( ٤المناقــب ج فــي الســروي إليــه ذهــب :
ــدوق ،١٠٥ص ــي والص ــالي ف  ،٢٢٦ص: األم

   .١١٨الواعظين ص روضة في فتّال وابن

  . )٣(ان اول شهيد هو علي االكبر وغيرهم
 الناحيـة  زيارة في ورد ما :ويؤيده

 الســالم>: عليــه الســالم مــن المقدســة
 سليل خير نسل من قتيل أول يا عليك

  .<الخليل إبراهيم ساللة من
   

   نهضة الحسينيةمن ال يام المكيةاأل
 فـي  ×االمام الحسـين  ومكث 

أربعة أشهر وخمسـة   ما يقرب من مكة
وهي االيـام المكيـة    ،يوما ١٢٥اي  .أيام

في مكـة  ×التي قضاها االمام الحسين 
المكرمة وقد حملت في طياتهـا الكثيـر   
من االمور التي سـاعدت علـى التمهيـد    

واالتصال بالقبائل ×لثورة ابي عبد اهللا 
رسل الـى االقـاليم واالرتبـاط    وارسال ال

ولألسـف االيـام   .. بالقيادات العسكرية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر كــابن )٣( ــي األثي  ،٢٩٣ص: ٣الكامــل ج ف
 والـبالذري  ،١٠٦ص: ٢اإلرشاد ج في والمفيد

  .٤٠٦ص: ٣األشراف ج أنساب في



 
 

٥٩  

 

 

ــينية    ــة الحس ــر النهض ــن عم ــة م المكي
مجهولــة ولــم تــدرس تفاصــيلها والــى 

 ×االدوار التي تبناها االمـام الحسـين   
وكيف التقـى بـالوفود ورؤسـاء    ... فيها 

وكيـف  ... القبائل وكيف نشـر سـفرائه   
المـام  استقبلت الجماهير وتفاعلت مـع ا 

   .في مكة ×الحسين 
 النـاس  عكـف و« :كثيـر  ابن قال 

 ،حواليـه  ويجلسـون  ،إليـه  يفدون بمكّة
 يسمعون بما وينتفعون ،كالمه ويستمعون

   .)١(»عنه يروون ما ويضبطون ،منه
ــدة    ــنص ع ــذا ال ــى ه ــا عل  ولن

   :تعليقات
ــا ــام    :منه ــر ان االم ــنص يظه ال

يتمتع بشعبية كبيـرة فهـو    ×الحسين 
فقـط بـل   ، ولم يأته شيعتهوفد الى مكة 

ان الناس يأتونه افواجا وحتما كان جزء 
يوم التـي   ١٢٥ممن يأتيه طوال هذه ال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣، ص ٨ والنهاية: ج ابن كثير، البداية )١(

فقد ، قضاها في مكة الرجال من المقاتلة
انضموا الى صف الثوار الذين ثاروا معه 
ــداء   ــربالء الف ــود ك ــن جن واصــبحوا م
وانطلقوا معه الى كربالء الشـهادة لكـن   

  . االتاريخ اخفى ذلك كثير
ان جلـوس النـاس حـوالي     :منها
وفق الظروف االمنية التـي   ×الحسين 

كانت في مكة تجعل الذين يردون الـى  
ويجلسـون عنـده   ، ×االمام الحسـين  

صفوة النـاس الن الوضـع كـان خطيـرا     
وعــوام النــاس تتجنــب ان تفــتح علــى 

فالصفوة .. نفسها عيون ال امية وبطشهم 
من رجـاالت المجتمـع هـم مـن كـان      

 ×يد من مجالسة االمام الحسين يستف
  .. واالنتفاع من علومه 

ان جزء من مجـالس االمـام    :منها
ــين  ــي   ×الحس ــة الت ــه اليومي ولقاءات

خصصـها للنــاس كانــت تحمــل طابعــا  
علميا روائيا فهم يسمعون منه االحاديث 

وبالتـالي  . ويضبطونها كما تقول الروايـة 
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فـي اعـادة    ×ساهم االمـام الحسـين   
التـي حـاول ال    ’نبـي  احياء سـنة ال 

ونشــر احاديــث النبــي .. اميــة طمســها 
علـى نشـرها    أالتي لم يجر ’ االكرم

احد خوفا من بطش ال امية اذن يتضـح  
مما تقدم ان واحدة من مميـزات االيـام   

 ×المكية التي قضاها االمام الحسـين  
في مكة ايام نهضته المباركة هي السـمة  
ــع    ــاء بواق ــة واالرتق ــة والمعرفي العلمي

  .  لمجتمع نحو افق علمي افضل واجملا
وهنالك نصـوص اخـرى لكبـار     

علماءنا اثبتت ان اهل مكة ايضا تعـاطوا  
بشكل كبير مـع قضـية االمـام الحسـين     

يأتون اليه ويسـتفيدون مـن    وكانوا ×
علومه الشريفة التي هي علـوم االسـالم   

 :+ المفيـد  الشـيخ  قـال فقـد  ، االصيلة
 بها كان نوم ،إليه يختلفون أهلها فأقبل«

   .)١(»...اآلفاق وأهل المعتمرين من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣ص: المفيد، اإلرشاد )١(

ــل ان عال ــب ــرح اهــل مكــة ئ م ف
واضحة المعـالم وذكرهـا اهـل التـاريخ     

حـل   ’وهم يرون ان ريحانة النبـي  
  : بين اظهرهم
 فرحـوا  مكّة أهل أن> :الفتوح ففي

 يختلفـون  وجعلـوا  ،شديداً فرحاً × به
   .)٢(<...وعشياً بكرة إليه

صـول حالـة   فالنص يشير الى ح 
فرح شديد وغير مسبوق من اهل مكـة  

 ×حينمــا علمــوا ان االمــام الحســين 
وهـذه  .. سيمكث بيـنهم بضـعة اشـهر    

الحالة من توجه اهل مكـة نحـو االمـام    
ــين  ــه  ×الحســ ــاف حولــ وااللتفــ

االنتهـال مـن علومـه    و هواالختالف اليـ 
 .الشريفة لم يسـجلها التـاريخ مـن قبـل    

الـى مكـة    ×فكم مرة اتـى الحسـين   
حاجا ومعتمرا لكنه لـم يلـق كـل هـذا     
الترحيــب والتفــاف مــن قبــل جمهــور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الطبرسـي، ٢٦ص ٥ابن اعثم، الفتوح: ج )٢(
 .٢٢٣ص: الورى إعالم
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المكيين واالختالف الى مجلسه العلمي 
وهذا البد ان يدرس دراسة .. والسياسي 

متأنيـــة وواضـــحة مـــن قبـــل اهـــل  
لكشـف اسـباب    االختصاص والباحثين

انهيال اهل مكة على مجلـس الحسـين   
وفــرحهم بــه فرحــا شــديدا غيــر  ×

بد ان تكون هنالك دوافـع  فال.. مسبوق 
دفعتهم للتصرف هكذا مع ريحانة النبي 

ــتهم الــى     ’ ــك اســباب دع وهنال
يـا   ..’بريحانة النبـي   االحتفاء الكبير

ترى ماهي االسباب التي حـاول كتـاب   
 ؟ ..البالطات العباسـية ان يخفوهـا عنـا    

ولماذا همش دور اهل مكة فـي حـرب   
كربالء ولماذا لم يذكر اسماء اهل مكـة  

 ×الـــذين دافعـــوا عـــن الحســـين 
انها مـؤامرة كبـرى    ؟ ..واستشهدوا دونه

بالطـات ال   اعلى تـاريخ كـربالء تبنتهـ   
اميــة وال العبــاس بتغييبهــا الكثيــر مــن 

  .. احداث وقعة الطف وما قبلها 
مـؤرخ اخـر    بل ونجد ان هنالك

اتى بنص يثبت ان هنالك طوائف ليسوا 
من اهل مكة كانوا يفـدون علـى االمـام    

خالل االيام المكيـة التـي    ×حسين ال
فيختلفـون   قضاها في مكة قبل شـهادته 

   :اليه ويأتون ويلتقون به
 الحسـين  فأقبل« :الصباغ ابن قال

 ،بهـا  ونـزل  المشـرفة  مكّة دخل حتى
 وكذلك ،ويأتونه إليه يختلفون وأهلها

 والحجـاج  المجـاورين  مـن  بهـا  من
  . )١(»اآلفاق أهل سائر من والمعتمرين

لــنص واضــح الداللــة علــى ان وا
المعتمرين والحجاج مـن سـائر االفـاق    
واالقاليم كان يفدون على االمام الحسين 

يومها ومن هنا نعرف اهميـة هـذه    ×
 ×وكيف كان االمـام الحسـين   ، االيام

ــنهم   ينشــر افكــار االســالم االصــيل بي
فيبلغونهــا ألهلهــم وقبــائلهم عنــدما    
يعــودون وكيــف كــان يصــطفي مــنهم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٣: المهمة ابن صباغ المالكي، الفصول )١(
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عرفوا بالثقة والشجاعة فينصـرونه  رجاال 
  .  يوم كربالء الدموي

  
   دانك سي

من اشهر مناقب االمـام صـاحب   
انـه سـيد   والتي تشير الـى  وقعة كربالء 

عـن  ف، كبير من سادات ال البيت النبوي
 ’دخلت على النبـي  > :سلمان قـال 

علـى فخـذه وهـو     ×وإذا الحسين 
إنك سيد  :يقبل عينيه ويلثم فاه ويقول

إنك إمام  ،أخو سيد أبو سادة ابن سيد
إنـك   ،أخو إمام أبـو أئمـة   ،ابن إمام

أخو حجة أبو حجـج   ،حجة ابن حجة
  .)١(<..تاسعهم قائمهم ،تسع من صلبك

  
   يمان قيد الفتكاإل

من االحاديث النبويـة المشـهورة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٤٦ص ع الحسـين  الخوارزمي،  مقتـل  )١(
 .٤٤ص ٢ج ةالمود ينابيع القندوزي،

التي استشهد بها سيدنا مسلم بن عقيـل  
 مـا " لما قال له شريك بن االعـور  ×

اي ابن زياد والـي   ـ )٢("؟قتله من منعك
 :× مسـلم  فقال ـ ال امية على العراق

 كراهيـة  احـداهما  :خلتان منه منعني>
 قـول  واالخـرى  ،منزله في لقتله هانئ

 الفتك قيد االيمان ان :’ اهللا رسول
 أمـا  :شـريك  له فقال ،مؤمن يفتك ال

 ،أمـرك  لـك  السـتقام  قتلتـه  لو واهللا
  . )٣(<..سلطانك لك واستوسق

 ــك ــ والفت ــو ةلغ ــأتي أن« :ه  ي
 حتّـى  غافـلٌ  غار وهو صاحبه الرجلُ

فيقتله عليه يشد، لم وإن أعطـاه  يكن 
   .)٤(». ذلك قبل أماناً

 مـن اشار بعـض المحققـين انـه    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠ـ  ٢٦٩ ص ٣ ابن االثير، الكامل: ج )٢(

 .٢١٤ ص: الطوال الدنيوري، االخبار )٣(

 ٤٧٢ص: ١٠ العرب، ج ابن منظور، لسان )٤(
 مادة >فتك<.
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 مريبـة  إضـافة  هناك أن نتباهلال الملفت
 ،الحـديث  هـذا  لمتن األثير ابن نقل في

 مـن  بدلًا »!بمؤمن مؤمن فال يفتك« وهي
 أراد األثيـر  ابن وكأن ،»نمؤم يفتك فال«

ق أنقواعد ومعـاني لفظـة اإليمـان    يطب 
وكأنـه مصـداق    ،زياد بن اللّه عبيد على

إنّمـا  × مسـلماً  للمؤمن الحقيقي وأن 
  !! مؤمن ألنّه قتله عن امتنع

 اال الحادثـة  بعد شريك يلبث ولم
في ظـروف غامـة    توفي حتى أيام ثالثة

دت اليه والظاهر ان يد الغدر االموية امت
، فقتله عن طريـق عصـابات ابـن زيـاد    

 ولما ،بالثوية ودفنه زياد ابن فصلى عليه
   :يقول طفق شريك له دبره ما له تبين

 ،عراقي جنازة على أصلي ال واهللا>
ــوال ــر أن ول ــاد قب ــيهم زي ــت ف  لنبش
   .)١(..<شريكا

 ×مسلم بـن عقيـل    والحق ان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاريخ )١( ــري، ت ــوك: ج الطب  ٦الرســل والمل
 .٥٩ص، ٦االصفهاني، األغاني ج ،٢٠٢ص

 الن المـاكر  عـدوه  اغتيـال  على يقدم لم
 ،مـؤمن  يفتـك  وال، الفتـك  يدق االيمان
   :بقوله الكلمة هذه على الدين هبة وعلق

 المدى بعيدة ،المغزى كبيرة كلمة"
 بـالحق  تمسـكهم  قـوة  من علي آل فان

 لـدى  حتى والمكر الغدر نبذوا والصدق
 بقـوة  االجـل  النصر واختاروا ،الضرورة

 ،بالخديعـة  العاجـل  النصـر  علـى  الحق
 ،اســالفهم عــن معروفــة فــيهم شنشــنة
 مخلوقـون  كأنهم ،اخالقهم في وموروثة

 قلـوب  في والفضيلة العدل حكم إلقامة
 لهـم  التاريخ حفظ وقد ،االصفياء العرفاء

  . )٢("القلوب في الكراسي
  

  ] حرف الباء[ 
  

   باب الخندق العاشورائي
 وفـي كتـاب  في كتاب >الفتـوح<  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤ ص: الحسين الشهرستاني، نهضة )٢(
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لمـا   :قاال )١(بن شهرآشوبال>المناقب< 
ثــب بالســهام فو ×رمــوا الحســين 

فخرجـوا مـن    ×أصحاب الحسين 
 فارسـاً  ٣٢وهم يومئـذ   ،باب خندقهم

  . إلى آخر الكالم
نحــن قلنــا أنــه حســب الخطــة  

 ان ×االســتراتيجية ألبــي عبــد اهللا   
، نسـاء ال ميكون الخندق من خلف مخي

حسب نص صاحب >الفتوح< ابن أعـثم  
وابن شهرآشوب في >المناقب< نجد أنه 

ـ    :يقول اب إن األصحاب خرجـوا مـن ب
ليس من المعقول أن يخرجـوا   ،خندقهم

ألن اإلمـام الحسـين    ،من خلف الخيـام 
ــحاب أن   × ــمح لألص ــوف ال يس س

 ،يقتربوا من عياالته وإن كانوا بعظمـتهم 
فهذه الخارطة التي باإلمكان أن نعرضـها  

ألن قلنا أنهـا مكتوبـة    ،هذه تقر بالفكرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابــن . ١٠٠، ص٥>الفتــوح< ج ابــن اعــثم، )١(
 .١٠٠، ص٤>المناقب< جشهر اشوب، 

الخنـدق العاشـورائي    .باللغة اإلنكليزيـة 
شكل هـالل ويحـيط بهـم     قلنا أنه على

وهنــا صــاحب >الفتــوح<  ،مــن الخلــف
ــول ــاب   :يق ــن ب ــحاب م ــرج األص فخ

يعني هذا يثبت أن لخندق أبي  ،خندقهم
ــاب  ــد اهللا ب ــاً  ،عب ــيس غريب ــذا ل ، ،وه

فاليعقوبي في تاريخه عندما يـأتي إلـى   
النبي حفر معهم  :قال ،’خندق النبي 

وجعل على  ،وجعل لهم أبواباً ،الخندق
 ،ساً من كل قبيلـة رجـالً  األبواب حر

إذن  !وجعل أميرهم الزبير بـن العـوام  
ـ  مجهـزة خندق المدينـة كانـت    أبواب ب

يخرجون منها إلى المدينـة ويخرجـون   
وجعل على كل باب  ،منها لقتال األعداء

 !وجعل األمير الزبيـر بـن العـوام    ،رجالً
   . فنحن ال نستغرب

 أحــاطهم ×إذا كــان الحســين 
 ،عدة مسائل فسوف يستفيد من، بخندق

ألنــه ســوف ال يصــل أحــد إلــيهم مــن 
بشـكل   ن العائلةيتأميتم وسوف  ،خلفه
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 ،والقتال يكـون مـن وجـه واحـد    ، كبير
حتــى لــو رجعنــا إلــى الخنــادق التــي و

 ،ذكرت في التأريخ وقد مررنا بها سـابقاً 
فخندق عبد الرحمن بـن األشـعث فـي    

خندق عليـك   :قتاله مع الحجاج قال له
ك الخيل خرجت إليها فإن جاءت ،خندقاً

يعنـي أنـت تضـمن أن ال تأتيـك      ،قبالً
سـوف ال تسـتطيع    ،الخيل يميناً وشماالً

ألنهـا ال تسـتطيع    ،الخيل أن تصل إليك
   .أن تعبر الخندق

وخندق خالـد بـن عبـد اهللا فـي     
قتاله األزارقة كان المقرر من الخندق إن 
قاتلتهم وغلبتهم فـاخرج بجيشـك مـن    

ادخل وأغلـق  وإن حاصروك ف ،الخندق
أيضاً جهة حمايـة   !باب خندقك عليك

 ،أخرى تضاف إلى ركب أبـي عبـد اهللا  
إن أغلق بـاب الخنـدق كمـا فـي نـص      
صاحب >الفتوح< فسوف تتغيـر الكثيـر   

ألنهــم ال يســتطيعون أن  ،مــن المعادلــة
وإن من يعبـر   ،يجوزوا الخندق بخيلهم

   .يقتل
أيضاً خنـدق عبـد اهللا بـن علـي     

ــع    ــه م ــام قتال ــذا أي ــلم   وه ــي مس أب
 ٥٠كان معه ما يقـرب مـن    ،الخراساني

فخندق علـى نفسـه    :يقول ،ألف مقاتل
 ،بحيــث كســب الوقــت ،خنــدقاً كبيــراً

 !الحظ !ودامت حربه أربعة أشهر :يقول
يعني أبو عبـد اهللا يسـتطيع أن يكسـب    

إلـى   ٢المزيد من الوقت من نزوله يوم 
بدون أن تكـون هنالـك    ،محرم ١٠يوم 

فهذا فتح كبير  ،بقربهمواجهات عسكرية 
ذكره صاحب الفتـوح فـي قضـية هـذا     

  . ×الخندق الذي يرتبط بأبي عبد اهللا 
صـــاحب >أنســـاب األشـــراف< 

ــول  ــبالذري يق ــحاب   :ال ــدم أص فتق
واقتتلـوا نصـف النهـار     ×الحسين 

 ،وجعلوا ال يقدرون ،أشد قتال وأبرحه
على إتيانهم إال مـن   ،أي جيش الشام

أبنيـتهم  لماذا؟ الجتمـاع   ،وجه واحد
وتقاربها ولمكان النار التـي أوقـدوها   
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   )١(!خلفهم
هذا ضـمن الخنـدق إلـى     !الحظ

نصف النهار ضـمن حفـظ أنصـار أبـي     
   .×عبد اهللا 
  

   البارِقَةُ
ومنْــه  ،الســيوف ســميتْ لبرِيقهــا

الجنـة تَحـتَ البارِقَـة    > :حديثُ عمار
 :سـلَّم و ’وهو مقْتَبس مـن قولـه   

الج   ـيوفـاللِ السـتَ ظوقـالَ  < نَّةُ تَح
يانِيأَيـتُ البارِقـةَ   :اللِّحأَي ،ر:   رِيـقب
وفي تـاريخ ملحمـة كـربالء     .)٢(السلَاح

يخاطب به الطاغية ابـن  هانئ ل قوال أنقر
ــاد ــل هــدده لمــا زي ــرتل إذن« :بالقت  كث

 كاشفوالخطاب  »!دارك حول البارقة
 كـان  الذي المناسب الفعل برد ثقته عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبالذري،  )١( ــراف< ج الـ ــاب األشـ ، ٣أنسـ
 .٤٠١ص

 .٤٢ ص، ٢٥ : جتاج العروسالزبيدي،  )٢(

 وعـن  خاصة مذحج عن ان يصدر البد
وان عشــيرته لــن  ..عامــة الثــورة قيــادة

تخونه وبالتالي ما الذي جرى حتـى لـم   
يستطع االف المذحجيين مـن الوصـول   
الى زعيمهم واين ذهبوا وهـل ابتلعـتهم   

هنـا  .. االرض ام اخذوا طريقـا للسـماء   
ــات    ــك حلق ــرف ان هنال ــا ان نعت علين

خص في نهضة مفقودة من التاريخ وباأل
ــين   ــام الحس ــاب   ×االم ــا كت اخفاه

بالطات ال اميـة وبنـي العبـاس حفاظـا     
على ارثهم المزيف وحرصا منهم علـى  
التعتيم االعالمي لبطوالت الشـيعة وهـم   
يناضلون عن ائمتهم وقيـاداتهم وخوفـا   

لـوا  من ردة الفعل عبر التـاريخ بـانهم قت  
  الشيعة وقياداتهم قتال ذريعا.

  
   سابوباالك

، االسم القـديم لنهـر الفـرات   هو 
 كتـاب تراجيـديا كـربالء   ذكر صـاحب  

عرفت كـربالء  > براهيم الحيدريإيد الس
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لو قوعها على شـاطي   :كذلك بأم القرى
باالكوباس وهو االسم القـديم لمجـرى   

   .)١(<نهر الفرات القديم
مجـرى باالكوبـاس هـو     نأذلك 

ة الحـالي الـذي   نفس مجرى نهر الهندي
وكربالء تقـع   :هـ ١٢٠٨ تم تأسيسه عام

غـرب  تقريبـا   اكيلو متـر < ٢٠>على بعد 
ةالهندي.  

   
   عامر بني بستان

احد محطات الطريق الى كـربالء  
 ذكـر  .×التي نزل فيها االمام الحسين 

 فقالوا غلطوا الناس أن> الحموي ياقوت
 وإنّمـا  ،عامر بني وبستان عامر ابن بستان
 مجتمــع وهــو ..معمــر ابــن بســتان هـو 

 ،الشـامية  والنخلة اليمانية النخلة نخلتينال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخطـاب  سوسيولوجيا الحيدري، إبراهيم )١(
 دار. ٢٥٧كــربالء<، ص >تراجيــديا الشّــيعي

   م.١٩٩٩، ١ط الساقي

 الذي هو معمر ابن وبستان ،واديان وهما
ولم يبق اليوم منه . )٢(..<نخلة ببطن يعرف

شيء من رسـم وغيـره بسـبب التوسـع     
العمراني للحرم المكي وبعـض االمـور   

  .  االخرى
ــى     ــامر التق ــي ع ــتان بن ــي بس ف

أبـو   بالفرزدق الشاعر وهو ×الحسين 
ــراس ــا ،ف ــن مهم ــب ب ــي غال  التميم

ــي ــدّ ،الحنظل ــن يع ــحاب م ــر أص  أمي
 وهـو  ^والسجاد  والحسين المؤمنين

 جليلة بقصيدة ×السجاد  موالنا مادح
 قبـال  شجاع موقف في ،مشهورة كريمة

  ... عبدالملك بن هشام األموي الطاغية
 هذا الذي تعرف البطحـاء وطأتـه  

  والبيت يعرفه والحل والحرم  
 الفـرزدق  لقي> :نقل ابن الجوزي

 إلـى  :له فقال ،التروية يوم وكان ،الشاعر
 عـن  أعجلـك  ما ،اللّه رسول ابن يا أين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٤: ١البلدان: ج الحموي، معجم )٢(
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 ُألخـذتُ  أعجـل  لو لـم  :قال؟ !الموسم
 ورائـك؟  عمـا  فرزدق يا فأخبرني !أخذاً
 معك قلوبهم بالعراق الناس تركتُ :فقال

 فـي  اللّـه  فـاتّقِ  ،أميـة  بني مع وسيوفهم
 إن ،زدقفـر  يـا  :له فقال !وارجع نفسك
 وتركـوا  ،الشيطان طاعة لزموا قوم هؤالء
 فـي  الفسـاد  وأظهـروا  ،الـرحمن  طاعـة 
 وشـــربوا ،الحـــدود وأبطلــوا  ،األرض
 الفقـراء  أمـوال  فـي  واستأثروا ،الخمور

 بنصـرة  قـام  مـن  أولى وأنا ،والمساكين
 فـي  والجهـاد  شـرعه  وإعـزاز  اللّه دين

 .العليــا هــي اللّــه كلمــة لتكــون ســبيله
   .)١(»!وسار رزدقالف عنه فأعرض

   :ولنا هنا وقفات مع النص
نقل الهمداني في كتابـه صـفة   . ١

انه من مكـة الـى بسـتان     :جزيرة العرب
مـيال اي بحـدود    ٢٩ابن عامر او معمر 

 . كم ٥٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذكرة   )١( ــوزي، تـ ــن الجـ ــواص ابـ : الخـ
 .٢١٨ـ٢١٧ص

مـن المســتبعد جــدا ان يســئ  . ٢
الفرزدق االدب مع سيده االمام الحسين 

ويخاطبه بهذا اللفظ المجـرد عـن    ×
اتـق اهللا فـي   > :بقوله كل احترام وتوقير
ــع<  ــك وارج ــه  . نفس ــد ان يخاطب فالب

وحتى . بخطاب اكثر وعيا وادبا واحتراما
انه حسب النص اساء مـرة ثانيـة لمقـام    
المعصوم كما صـوره الـنص التـاريخي    

ــين    ــع الحس ــالم م ــد الك ــه بع  ×فان
مـن اخـالق     يعـد اعرض وهـذا امـر ال  

ان يعرضـوا   ×الموالين ألهـل البيـت   
ربانيـة بـال ادب وداع او   عن قيـاداتهم ال 
  . انحناءه احترام

 
   بطائح كربالء

ة حات ومسـاحات مائيـ  هي مسطّ
رض لتصـريف ميـاه   واسعة منخفضة األ

وذلـك عبـر قنـاة     <سـورا > نهر الفـرات 
< الحصاصة> قرب نينوى التي تتفرع منه

الهنديـة شـمال شـرق     ةسـد مدينة بين 
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ب وتخلـيص العاصـمة   والمسـي  ،كربالء
ـ   ،من الفيضانديمة القة البابلير ممـا يفس

في كـربالء حتـى    هوارسلسلة األوجود 
 ×في زمن وصـول االمـام الحسـين    

 ــ  كما احتمل بعـض المحققـين   ـ اليها
من هور حسين شمال شرقي  تمتد التي

علـى ة وصوالً إلى السيب األناحية السد 
ايح ثـم مـنخفض اللّـ    <مام نـوح إهور >

ر سفل أو هووخير الدين إلى السيب األ
   .)١(ةمام منصور وهور السليمانيإ

  
  العقَبة بطن

 واقصـة  بعد مكّة طريق في منزل
 مـاء  وهـو  ،مكّـة  يريـد  لمن القاع وقبل
   .)٢(»وائل بن بكر من عكرمة لبني

ــى ــد  ومعن ــل الممت ــة الجب  ،العقب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ المسعودي، أضواء على تـاريخ كـربالء     )١(
  .٨٨صـ مصدر سابق 

 .١٣٤: ص ٤البلدان: ج الحموي، معجم )٢(

الكوفـة الـى العقبـة    مدينة والمسافة من 
الى العراقية كم ، ومن ناحية الشبكة ٢٢٢

وتعتبـر اول بركـة داخـل     كم ٧٦العقبة 
ــد عــن الســاتر   ــة وتبع الحــدود العراقي

  . )٣(كم ٣الحدودي اليوم 
 ×وقد نزل بها االمام الحسـين  

يوم الثالثاء الثـاني والعشـرين مـن ذي    
  . للهجرة ٦٠سنة  الحجة

ومن االحداث التـي جـرت فـي    
 مع ×اإلمام الحسين  لقاء :هذا المنزل

  لوذان بن عمرو
 مر حتّى سار ثم ..« :الطبـري  قال

 :أبومخنـف  قال ،بها فنزل العقبة ببطن
 أن عكرمـة  بنـي  أحد لوذان فحدثني

 أيـن  :×الحسين  سأل عمومته أحد
 أُنشـدك  إنّـي  :له فقال ،فحدثه تريد؟

 إلّـا  تقـدم  ال فواللّه ،انصرفتَ لما اللّه
 هؤالء فإن !السيوف وحد األسنّة على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩السعيدي، من مكة الى المدينة ص )٣(
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 كفـوك  لـو كـانوا   إليك بعثوا الذين
 األشــياء لــك ووطّــأوا القتــال ةمؤنــ

 فأمـا  ،رأيـاً  ذلـك  كان عليهم فقدمتَ
 ال فـإنّي  تذكرها التي الحال هذه على
 يـا  :لـه  فقال :قال !تفعل أن لك أرى

 ما الرأي علي يخفى ليس إنّه ،عبداللّه
 !أمـره  على ال يغلب اللّه ولكن !رأيتَ

١(».منها ارتحل ثم(.   
لـة  والنص كما ترون واضـح الدال 

تعـاطى مـع    ×في ان االمام الحسين 
مشوره هذا االنسان بإيجابية ولـم يعلـق   
سوى ببعض كلمات تدل على ان االمام 

خاضـع للمشـيئة االلهيـة     × الحسين
وان ما يفعله حتما من ضـمن التخطـيط   

 ×االلهي والحكمة الربانية والحسـين  
  . كليا للرب ولحكمته خاضع

 روى :ومن احداث هـذا المنـزل  
 بـن  محمـد  بن جعفر القاسم أبو الشيخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٣: ٣ الطبري، الطبري، تأريخ )١(

 بـن  شهاب عن بسند & القمي قولويه
 :قال أنه×الصادق  اإلمام عن ،عبدربه

  علـي عليهمـا   بن الحسين صعد لما«
 مـا  :ألصـحابه  قال البطن عقبة السالم
 أبا يا ذاك وما :قالوا !مقتولًا إلّا أراني

 !المنـام  في رأيتها رؤيا :عبد اللّه؟ قال
ـ  وما :قالوا  كالبـاً  رأيـت  :قـال  ي؟ه

   .)٢(»!أبقع كلب علي أشدها تنهشني
 ×وقــد فســر االمــام الحســين 

نهــش الكــالب بهجــوم االعــداء عليــه 
اما قوله اشدها علـي كلـب ابقـع    ، وقتله

ففيه شيء من التصريح حيث ان الكلب 
الذي عليه اللون االبيض واالسود يسمى 
ابقعــا بينمــا االنســان المبتلــى بمــرض  

اض الجلد يقال له البـرص  يوجب ابيض
وبين العينيتين نوع شـبه ال يخفـى فـان    

شمر بن ذي الجوشن  وه×الذي قتله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٣ باب ،٧٥: الزيارات ابن قولويه، كامل )٢(
 .١٤ رقم حديث



 
 

٧١  

 

 

  . الضبابي وكان ابرصا كما نقل
  

   بطوالت آل وهب
يوم وقعة كربالء يوم مهم جدا ان 

في تاريخ العالم وفي تاريخ الصراع بين 
ففــي كــربالء نــرى ان . الحــق والباطــل

 ×ع الحسـين  االنسانية كانت تقاتل م
واال فما الـذي يحمـل شـاب نصـراني     

 ×اسلم حديثا على يدي ابي عبد اهللا 
 ذكـر  فقد. حتى يستشهد يوم الطف معه

 أي ـ بعده من برز ثم> :البحار قائالً في
 الهمـداني  خضـير  بـن  بريـر  بعد من

 حباب بن اهللا عبد بن وهب ـ >رض<
 ،يومئـذ  أمـه  معـه  كانت وقد ،الكلبي
 بنـت  ابـن  فانصـر  بنـي  يا قم :فقالت
 وال أمـاه  يـا  أفعـل  :فقـال  ،اهللا رسول
  : يقول وهو فبرزَ ،أُقصّر

ــي إن ــا تنكرون ــن فأن ــي اب   الكلب
  

  
ــي ســوف   ــرون ترون   ضــربي وت

  

  . )١(..بيات خر األآلى إ... 
حتـى  يقاتـل  يزل فلم حملَ ثم 

 أمـه  إلـى  فرجـع  ،جماعـة  منهم قتلَ
 ،أمـاه  يـا  :فقال عليهما فوقف وامرأته

 تُقتـل  أو رضـيتُ  ما :فقالت أرضيت؟
 :امرأتـه  فقالت×الحسين  يدي بين
 :أمه فقالت ،نفسك في تفجعني ال باهللا

 فقاتـل  وارجـع  ،قولها تقبل ال بني يا
 غـداً  فيكـون  اهللا رسول ابن يدي بين
 ...اهللا يـدي  بين لك شفيعاً القيامة في
 عشـر  تسـعة  قتلَ حتى يقاتل يزل فلم

 قُطعت ثم .)٢(راجالً عشر واثني فارساً
 وأقبلـت  عمـوداً  امرأتُه فأخذت ،يداه

 ،وأمـي  أبـي  فداك :تقول وهي نحوه
 ،اهللا رسـول  حـرم  الطيبـين  دون قاتل

 فأخـذت  النساء إلى يردها كي فأقبلَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧ـ١٦ص: ٤٥ج: البحارالمجلسي،  )١(
: طالـب  أبـي  آل مناقـب ابن شهر اشوب،  )٢(

  .١٠١ـ١٠٠ص: ٤ج
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 أو أعـود  لـن  :وقالـت  ثوبـه  بجانب
  . معك أموت

 مـن  جزيتم>: ×الحسين  فقال
 النسـاء  إلـى  ارجعـي  ،خيراً بيت أهل
 يقاتـل  وجعل ،فانصرفت، <اهللا مكرح

 فـذهبت  ،عليـه  اهللا رضـوان  قُتـل  حتى
 بهـا  فبصر ،وجهه عن الدم تمسح امرأته
 كـان  بعمود فضربها له غالماً فأمر ،شمر
 امـرأة  أول وهـي  ،وقتلهـا  فشدخها معه

  . × الحسين عسكر في قُتلت
  

   البكاء
البد ان نذكّر بأن لواقعة استشـهاد  

في سـبيل اإلسـالم    × اإلمام الحسين
من األثر واألهميـة مـا أبكـى أوليـاء اهللا     

وقــد وردت  ،ورســله قبــل وقوعهــا  
ــراهيم   ــات تتحــدث عــن بكــاء إب رواي

ومحمــد  ،وعيســى وحوارييــه ،الخليــل
، ×وعلـي المرتضـى    ،’المصطفى

وفاطمة الزهـراء علـى اإلمـام الحسـين     
× .  

البكاء على القتيـل عـادة متأصـلة    
معـات البشـرية   في طبيعـة حيـاة المجت  

وهــذه ، المتمدنــة وحتــى البدائيــة منهــا
ــاريخ  ــة التـ  تظهـــر ألي متتبـــع لحركـ
المصــاحب لتطــور تلــك المجتمعــات  

 في المتبعة التقاليد على وارتقاءها ،فبناًء
 القتيـل  عائلـة  تقيم ،البشرية المجتمعات

فـرق لحظتهـا بـين ان     وال ،عليه المأتم
 تكون العائلة من طبقة مترفة او فقيرة او
كون القتيل مـن النـبالء او الشـجعان او    

 أهـل  يكـن  ولم من بقية طوائف الناس،
 فـي  اسـتثناءً  ×الحسـين   اإلمـام  بيت
 اإلمـام  مـأتم  دائـرة  اتسـعت  بـل  ،ذلك

بـالنبي   صـلة  مـن  لـه  لما ×الحسين 
اذ انه حفيده المقدس وابن ابنتـه  ، ’

 مكانـة  العزيزة فاطمة وايضـا مالـه مـن   
 وخاصّة ـ ناسال له أقام حتى ،اجتماعية
  .  المآتم ـ والتابعون الصحابة
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ــا ان مثّلــت  هــذه والمالحــظ هن
 حتـى  استمرت وهي المآتم التي المآتم
 بصـورة  بيتـه  أهـل  مـآتم  ،قاتليـه  مقتل

ــة ــم ،خاص ــذ ول ــابع تأخ ــنّة ط  أو الس
 وهنا البد من فهم قضية كانـت  ،الشعيرة

 إقامـة  بعـدم  تقضـي  ،سـنّةً  العرب لدى
 حتـى  أهله قبل من المقتول على المأتم

ــأرون أو قاتلــه يمــوت ــه يث  ال لكــي ،ل
 يضـعف  أو لـديهم  االنتقام روح تموت
 رثاء أن يظنّون فكانوا ذلك؛ على عزمهم
 الغضـب  نـار  يطفـئ  عليه والبكاء القتيل

 فـي  علي األستاذ جواد ويقول ،واالنتقام
ــه ــل كتاب ــي المفصّ ــاريخ ف ــرب ت  :الع

 وال قتالهـا  تنـدب  ال العرب وكانت>
 قتـل  فـإذا  ،بها يثأر حتى هاعلي تبكي
 .)١(<وناحـت  عليـه  بكت ،القتيل قاتل

 علـى  البكـاء  منـع > :ذلك على والشاهد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: العـرب  تـاريخ  فـي  جواد علي، المفصّل )١(
  .١٥٦ص ،٥ج

 غـزوة  فـي  قـريش  مشـركي  من القتلى
 ’النبـي  بيـت  أهـل  غيـر  لكن ،<بدر
 وأقـاموا  هـذه  العـرب  سـنّة  هاشم وبنو

واضـافوا امـورا    ،الفتـرة  تلك في المأتم
 مــع القتلــى ذكــرى إحيــاء فــي اخــرى
 حيـث  ،والرثاء البكاء وهو ،يهاعل تعديل
 المهـم  لكـن  العرب به يقم ولم به قاموا

 األئمـة  بـذلها  التي الجهود هو بحثنا في
 لكافـة  دينيـة  شـعائر  المـآتم  هذه لجعل
  .الناس

  
   البكاء دماً

ة من جملة اآليـات غيـر الطبيعيـ   
والخارقة للعادة التي ظهرت بعـد مقتـل   

والتي شوهدت في  ،× اإلمام الحسين
كــربالء وكثيــر مــن بقــاع العــالم  ارض
ووجود  ،إضافة إلى حمرة الشفق آنذاك

الدم العبيط تحـت األحجـار والصـخور    
. البكـاء دمـا  هـي  اال و ،امفي منطقة الشّ

ماء عنــد شــروق واعتبــروا حمــرة الســ
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الشمس وغروبها من جملة تلك اآليات 
أنـه   × أيضا ورد عن اإلمـام الصـادق  

بكــت الســماء علــى الحســين > :قــال
ونقل أيضا عـن أم  . <أربعين يوما بالدم

  لمـا قتـل الحسـين    > :سليم أنها قالـت 
ماء مطـرا كالـدم   مطرت الس ـ×ـ 

١(<ت منه البيوت والحيطاناحمر(.   
  : الحميري السيد قال
ــت ــده األرض بكـ ــه فقـ   وبكتـ

ــاحمرار   ــه ب ــواحي ل ــماء ن   الس
  صـــباحا أربعـــين فقـــده بكتـــا  

  والمسـاء  الضـحى  عنـد  يـوم  كل  
  :  المعري وقال  
ــى ــدهر وعل ــن ال ــاء م ـــ دم   ال

ــه شــهيدين علــي     شــاهدان ونجل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اهللا عبد أبى الدين ابن شهر اشوب، مشير )١(
 نصـر  أبى ابن اشوب شهر بن على بن محمد

 فىالمتـو  المازندرانى السروى حبيشى أبى بن
. ٢١٢، ٣هـ مناقب ال ابي طالـب، ج  ٥٨٨ سنة
  . ١٩٥٦النجف  في الحيدرية المطبعة في طبع

ــا ــي وهم ــر ف ــل أواخ ــ اللي   ـفج
  شـــفقان أولياتـــه وفـــي ــــران  

 تؤكــد التاليـة  التاريخيــة الوثيقـة و  
 كتـاب  فـي  جاء فقد :أيضاً الحقيقة هذه

 الـذي  <ساكسـون  األنغلـو  عصر وقائع>
 اسوانتون وصـدر  ميشيل ونقّحه ترجمه

 وأعيـد  للمـيالد  ١٩٩٦ عـام  بريطانيا في
ــة طبعــه ــن ثاني ــل م  اكســتر جامعــة قب

<Exeter> ــي ــة فـ ــورك واليـ  نيويـ
 فـي  جـاء  ،للمـيالد  ١٩٩٨ عام األميركية
   :نصّه ما الكتاب هذا من ٣٨ الصفحة

685. (Here in Britain 
there was Bloody rain, and 
milk and butter were turned 
to blood).  

   ٦٨٥ عــــام فــــي> :ومعنــــاه
 مطـرت  ،بريطانيـا  في هنا ـ للميالد ـ

 والزبـدة  الحليـب  وتحول دماً السماء
 وعنـد . <أحمـر  لونهما صار أو دم إلى

 مـع  <٦٨٥> الميالديـة  السنة هذه مقارنة
 سـنة  تطـابق  أنهـا  نجد ،الهجرية السنين
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 استُشـهد  التـي  السـنة  وهي ،للهجرة ٦١
 الحسـين  اإلمـام  األحرار أبي موالنا فيها
× .  

  دةبنو جع
من  ×من انصار االمام الحسين 

اهالي الكوفة والذين كـان لهـم اتصـال    
 فقـد ، ×الحسن  خيهمعه بعد شهادة ا

 الحسـن  توفي لما :قـال  البالذري روى
 ومعهـم  الشيعة اجتمعت ×علي  بن
 وهـب  أبـي  بـن  هبيـرة  بن جعدة بنو

 هـانئ  اُم هي جعدة واُم ـ المخزومي
 بـن  سليمان دار في ـ طالب أبي بنت
 ،بالتعزيـة  كتاباً للحسين فكتبوا ،صرد

 جعـل  قـد  اهللا إن :كتـابهم  في وقالوا
 ونحن ،مضى ممن الخلف أعظم فيك

 المحزونة ،بمصيبتك المصابة شيعتك
 ،بســـرورك المســـرورة ،بحزنـــك

  . ألمرك المنتظرة
 يخبرونـه  جعـدة  بنو إليه وكتب 

ــه الكوفــة أهــل رأي حــال بحســن  ،في
 قـد  وأن ،يهإل وتطلّعهم ،لقدومه وحبهم

 يرضـى  مـن  وإخوانـه  أنصـاره  من لقوا
 ويعرفن جدته ،قوله إلى ويطمئن ،هديه
 مـن  عليـه  هـم  ما إليهم فأفضوا ،وبأسه
 ،منــه والبــراءة ســفيان أبــي ابــن شــنآن

  . برأيه إليهم الكتابة ويسألونه
 إنّـي « :إليهم×الحسين  فكتب 
 فـي  & أخـي  رأي يكون أن ألرجو

 لظلمـة ا جهـاد  فـي  ورأيي ،الموادعة
 ،بــاألرض فالصــقوا وســداداً؛ رشــداً
 ،الهـوى  واكتمـوا  ،الشـخص  واخفوا

 هنـد  ابن دام ما األظنّاء من واحترسوا
 حـي  وأنـا  حدث به يحدث فإن حياً؛

  .»اهللا شاء إن رأيي يأتكم
   

   البيضة
من منـازل الطريـق التـي سـلكها     

ــين   ــام الحس ــربالء   ×االم ــاه ك باتج
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بيضـة  ال« :قال يـاقوت الحمـوي  . الفداء
 إلـى  واقصـة  بـين  مـاء  ،البـاء  بكسر

ــذيب ــلة ،الع ــالحزَن متص ــي ،ب  لبن
ــوع ــوم الطلحــات  . )١(»يرب وتســمى الي

كم شرق ناحية الشبكة  ٣٢وتبعد مسافة 
   .)٢(باتجاه مدينة النجف االشرف العراقية

ومن االحداث التـي جـرت فـي    
   :هذا المنزل

خطبة مدوية لإلمام سيد الشـهداء  
ن معالم نهضته وضح فيها الكثير م ×

واشار الـى عـدد مـن مفـاهيم     ، المباركة
 :تحركه المصـبوغ بصـبغة الهيـة مميـزة    

 خطـــب الحســـين إن« :الطبـــري روى
 فحمد ،بالبيضة الحر وأصحاب أصحابه

  : قال ثم ،عليه وأثنى اللّه
 ’ اللّه رسول إن ،الناس أيها

 جـائراً  سـلطاناً  رأى مـن  :قـال  وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣٢: ١ البلدان، الحموي، معجم )١(

 .٨١ ص المدينة الى مكة السعيدي، من )٢(

 ،اللّـه  لعهـد  ناكثـاً  ،اللّه لحرم مستحلا
 ،وسـلّم  ’ اللّه رسول لسنَّة مخالفاً
 ،والعـدوان  بـاإلثم  اللّه عباد في يعمل

 حقّاً كان وال قول بفعل عليه يغير فلم
 وإن أال !مدخلـه  يدخلـه  أن اللّه على

 وتركوا ،الشيطان طاعة لزموا قد هؤالء
ــة ــرحمن طاع ــروا ،ال ــاد وأظه  ،الفس
 ،بـالفيء  واسـتأثروا  ،الحدود وعطّلوا
 وأنا !حالله وحرموا ،اللّه حرام وأحلّوا

ـر  من أحقكتـبكم  أتتنـي  وقـد  ،غي، 
 ال أنّكم :ببيعتكم رسلكم علي وقدمت

 تممـتم  فـإن  ،تخذلوني وال تسلموني
 فأنـا  ،رشـدكم  تُصـيبوا  بيعـتكم  على

 بنـت  فاطمـة  وابـن  علي بن الحسين
 ،أنفسـكم  مع نفسي ،’ اللّه رسول
 ،أُسـوة  فـي  فلكم ،مأهليك مع وأهلي

ــم وإن ــوا ل ــتم تفعل ــدكم ونقض  عه
 فلعمـري  ،أعناقكم من بيعتي وخلعتم

 بـأبي  فعلتموهـا  لقد !بِنُكر لكم ماهي
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 من والمغرور ،مسلم عمي وابن وأخي
ونصيبكم ،أخطأتم فحظَّكم !بكم أغتر 

 علـى  ينكث فإنّما نكث ومن !ضيعتم
 والسـالم  !عـنكم  اللّـه  وسيغني ،نفسه

  . )١(»وبركاتُه اللّه رحمةو عليكم
   :إشارات مهمة

 وأقـوى  أشهر من الخطبة هذه. ١
 منـازل  فـي ×الحسـين   اإلمـام  خطب
 تضـمنت  وقد ،وكربالء مكّة بين الطريق
 جميعـاً  المسـلمين  أن على األدلّة أقوى
 النهــوض بوجــوب عــام تكليــف أمــام

ــة ــلطان لمواجه ــائر الس ــتحلّ الج  المس
 المخـالف  ،هاللّـ  لعهد الناكث ،اللّه لحرم
 عبـاد  في العامل، ’اللّه  رسول لسنّة
 يـروي ×فاإلمام  !والعدوان باإلثم اللّه
 أي :»رأى مـن « :قال أنّه ’جده  عن
 بواحـد  الحال تختصّ فال ،رأى من كلُّ

  ...  آخر دون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٧ص : ٣ الطبري، ج الطبري، تأريخ )١(

فلـم « :×قولـه   أعجـب  مـا  ثم 
 على حقّاً كان وال قول بفعل عليه يغير

ــه ــه أن اللّ ــه يدخل  اإلنكــارف ،»!مدخل
 كمـا  ـ  صـاحبه  ال ينجي هنا فقط القلبي

 نفـس  في الدخول من ـ  المتن ظاهر هو
  !  الجائر السلطان مصير

 أن أيضاً الخطبة هذه في ونشاهد
 موقعـه  مسؤولية إلى أشار قد×اإلمام 

اللّـه   رسـول  ابن فهو ،األمة في الخاص
 منصـوب  ،عليـه  منصوصٌ وإمام، ’

 فهو ،لطاعةا مفترض ،تعالى اللّه قبل من
»من أحق رالجـائر  السـلطان  علـى  »غَي 

 ×إنّه  ،إلسقاطه والنهضة ضده بالقيام
  . وقته في بالحق القائم

ــن الحســين وهــو ــن علــي ب  واب
 اللّـه  صـلوات  اللّـه  رسـول  بنت فاطمة
 فيـه  المسلمين فلجميع ،أجمعين عليهم
 فعلـيهم  ،»أُسـوة  في فلكم« حسنة أُسوة
 أن خاصـة  ءهنـدا  سـمع  من وعلى عامة

 الطـاغوت  إلسقاط وينصروه معه يقوموا
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 دنيــاهم وخيــر رشــدهم بهــذا فيصــيبوا
  .)١(وآخرتهم
 :وحسب تتبـع سـياق الخطبـة   . ٢

نجــد ان فــي الســياق تقــديما وتــأخيرا 
واضافة وحذفا ففي بداية الخطبـة نجـد   

يخاطـب قومـا    ×ان االمام الحسـين  
ويشير الى اخرين مما يدل الـى ان مـن   

هـم اكثـر مـن صـنف      يستمع لخطابـه 
فهنالــك قســم ممــن يؤمنــون  ،وتوجــه

بإمامته مـن اهـل الكوفـة وهـم تحـت      
وقسـم اخـر مـن اشـياع ال اميـة      ، منبره

ــة   ــادات عســكرية اموي ــى قي اضــافة ال
متواجدة في موقـع الخطـاب الحسـيني    

ففي البداية كان . هكذا يفهم من السياق
بقولــه ايهــا  ×الخطــاب عــام ابتــداه 

 وإن ى لفـظ أال الناس ومن ثم عطف عل
الخ فهو ... الشيطان طاعة لزموا قد هؤالء

يشير الى جماعة منحرفة ظالمة مستبدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المدينة الى المدينـة:   الحسيني الركب )١(
 .٢٦٤ص ٣ج

وهــم قطعــا ال اميــة قــد لزمــوا طاعــة  
وهي صـفات   بالفيء واستأثرواالشيطان 

 :حكام الجور من ال امية الم يقل الوليـد 
. بستان لقـريش  ـ اي العراق ـ ان السواد

 . لعراقيينفهذه مصادره حقيقية ألموال ا

الخطاب الحسيني  ومن ثم يتحول
الى قوم مخصصين مع العلـم ان صـدر   
الروايــة يقــول ان خطــب فــي اصــحابه 

ــول  ــد :واصــحاب الحــر فيق ــي وق  أتتن
. ببيعـتكم  رسـلكم  علي وقدمت ،كتبكم

والسؤال هنا هل يوجد في جيش الحـر  
وخـذل   ×الرياحي من بايع الحسين 

ــل   ــن عقي ــلم ب ــل  ؟ ×مس واي رس
لي جيش الحر اتت الـى الحسـين   لمقات
واي بيعة لسرية الحر كانت سـابقة   ×

هذه امـور لـم يحـدثنا     ؟؟×للحسين 
عنها التاريخ واغفلها وسكت عنها اال ان 
يقال ان هذا الكالم الحسيني مقتطع من 

والصـق بهـذه الخطبـة لتغيـر      غير كالم
اللهجة في الخطاب والسياق العام او انه 
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طبة كما جرت كتاب ومن ثم الحق بالخ
  . العادة لد بعض المؤرخين

 تفعلــوا لــم وإن> :×وقولــه 
 مــن بيعتــي وخلعــتم عهــدكم ونقضــتم
 لقـد  !بِنُكـر  لكم ماهي فلعمري ،أعناقكم

 .<مسـلم  عمي وابن وأخي بأبي فعلتموها
يدلل على ان الذي قتل مسلم بن عقيل 

هـو نفـس ذلـك     ×واالمام الحسـن  
ن ابي التيار المتطرف الذي اغتال علي ب

فالكــل يعلــم ان عبــد     ،×طالــب  
الرحمن بن ملجم خـارجي واتفـق هـو    

ليصـفو لـه    ×معاوية على قتل علي و
 ــ  وهذا تحالف خارجي. االمر من بعده

وهو ما تكرر فـي   ×اموي لقتل علي 
 وقعة كربالء ومقدماتها بوجود تحـالف 

اموي بقتل مسلم بـن عقيـل    ــ  خارجي
 ×واالجهاز على االمام الحسين  ×

ما بعد بيد خارجية اموية رومانية كما في
   .سبق واشرنا الى ذلك

  

   بين الحرمين
لمسافة الواقعة بين الحـرمين  اهي 

ــيني والعب ــيالحس ــدرت   .اس ــي ق والت
وكانت . متر ٣١٣ بما يقرب منمسافتها 

ــ  ــزل مس ــم ت ـــول ــود الموالي ة رحا للوف
والقادمة إلى كربالء من شـيعة ومـوالين   

ــ  ــر الش ــه عبي ــق يستنشــقون في هادة العب
وشذى كراماتها الزكي وقد شوهد العالم 

يمشـي   ـ  &ـ د ابن ذهبه  الفاضل السي
هنالك مشـية الزهـو والفخـر فاسـتنكر     

   :)١(عليه بعضهم فقال على البديهة
  ال تنكروا عنـد الطـواف تبختـري   

  وتمــايلي ثمــال بغيــر حــرابِ     
  بـي  قد كنت للذكرى أهيم فكيف  

ــابِ    ــازل األحبـ ــين منـ   واآلن بـ
    
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـدر  ـ العبـاس    فضائل جنة الحمداني، )١(
  .٤٠٨ ص ٤سابق ـ ج
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  ] حرف التاء[ 
  

   تاسوعاء
تاســوعاء هــو اليــوم التاســع مــن 

وهـو  ، للهجـرة  ٦١محرم الحـرام سـنة   
اليوم الذي جاء فيه الشـمر بكتـاب مـن    
عبيد اهللا بن زيـاد إلـى عمـر بـن سـعد      
يخيره فيه بين الحزم واإلسراع بـالحرب  
وبين تسـليم قيـادة الجـيش لشـمر بـن      

إالّ أن عمر بن سـعد تمسـك    ،الجوشن
وأظهـر اسـتعداده التـام     ،قيادة الجـيش ب

لخوض الحـرب ضـد اإلمـام الحسـين     
وليبرهن علـى صـدق نوايـاه أمـر      ×

بالتحرك صوب معسكر اإلمام الحسـين  
فأرسل إلـيهم   ،في عصر نفس اليوم×

أخـاه العبـاس بـن علـي      ×الحسين 
طالباً مـنهم تأجيـل المنازلـة إلـى      ×

  . غداة يوم العاشر من محرم
ــ  ــوم ج اء الشــمر وفــي نفــس الي

بكتاب أمان من عبيد اهللا بن زياد ألبنـاء  

 ،فاطمة الكالبية "المعروفة "بـأم البنـين"  
وقد رفض العباس وإخوته هذا الكتاب 

  . رفضاً قاطعاً
ويحظى اليوم التاسع من المحـرم  

حيـث   ،بأهمية كبرى في الوسط الشيعي
فـي   × ينسب اليوم إلى علـي األكبـر  

العبـاس بـن    لدان العربية وإلىالبالراق و
وتتعــاطى معــه  ،فــي إيــران × علــي

  فــي شــتّى البلــدان  ـــ الشــيعة اإلماميــة
كما تتعاطى مع يوم العاشـر   ـ اإلسالمية

من المحرم وتحييـه بمـا ال يقـل لوعـة     
وإيالماً من إحيائهم لليـوم العاشـر مـن    

في وصف ×روي عن اإلمام  .المحرم
    :ذلك اليوم أنّه قال

ــه  « ــر في ــوم حوص ــوعاء ي تاس
ــين ا ــربالء   ×لحس ــحابه بك وأص

واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا 
عليه وفرح ابن مرجانه وعمر بن سعد 
بتواتر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيـه  

وأصحابه وأيقنوا أنّـه ال   ×الحسين 
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ناصـر وال يمـده    ×يأتي الحسـين  
  .)١(»أهل العراق

   
  التخطيط العسكري

   ×لمسلم بن عقيل 
 ،جيشـه  مبتنظـي  × مسلم وقام

 إلـى  الجـيش  في العامة القيادات واسند
 ألهــل واالخــالص بــالوالء عرفــوا مــن

   : ^ البيت
البكـري   حازم بن عبداللّه يحدثنا

 إلى عقيل ابن رسول واللّه أنا« :فيقـول 
 إليه صار ما ألنظر هانئ أثر في القصر

 فأمرني ،الخبر فأخبرته ،فدخلت ،أمره
 ورالـد  مأل وقد أصحابي في أن أُنادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوب،    )١( ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــي؛ الش الكلين
الكـــافي، طهـــران، دار الكتـــب اإلســـالمية، 

لمجلســـي، محمـــد ا؛ ١٤٧، ص٤ش.ج١٣٦٥
باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبـار األئمـة   

  ٩٥، ص٤٥االطهار، طهران، إسالمية، د ت.ج

 منصـور  يـا  :نـاد  :فقال ،حواليه منهم
 أهـل  وتبـادر  ،فناديتُ فخرجت !أَمتْ

 فعقـــد ،إليـــه فـــاجتمعوا الكوفـــة
 علـى  الكنـدي  عزيز بن لعبدالرحمن

 فـي  وقدمه .أمامي سر :له وقال ،ربيعة
 على عوسجة بن لمسلم وعقد ،الخيل
 فأنـت  إنـزل  :لـه  وقال ،وأسد مذحج
 ثمامــة ألبــي وعقــد .الرجالــة علــى

 وعقـد  ،وهمـدان  تميم على الصائدي
 أهـل  علـى  الجدلي جعدة بن للعباس
 واتجه .)٢(»القصر نحو أقبل ثم ،المدينة

 فأحاطوا االمارة قصر نحو بجيشه مسلم
فالنص يشير الـى تخطـيط مميـز    . )٣(به

اذ قسـم جيشـه الـى     ×لسيدنا مسلم 
اربعــة ســرايا وعقــدها لشــجعان اهــل  

يفرغ بعض وفيما بعد سنرى انه ، الكوفة
سراياه ويرسلها باتجـاه كـربالء وتبقـى    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦ :الطالبيين االصفهاني، مقاتل )٢(

 .٢٧١ ص، ٣ ابن االثير، الكامل: ج )٣(
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معه سريتان تقاتالن عـدوه فـي حـرب    
شوارع استمرت لعدة ايام كما يقول ابن 

  . الوردي في تاريخه
  

   التربة الحمراء
ــراب ارض   ــماء ت ــن اس ــي م وه
كربالء الذي اراه الملك جبريـل للنبـي   

ففــي مســتدرك . ’الخــاتم محمــد 
بن زمعـة  عن عبد اهللا بن وهب الحاكم 

 ’أن رســـول اهللا  :أخبرنـــي :قــال 
ستيقظ وهو اذات ليلة للنوم ف اضطجع
سـتيقظ  اثـم  ، ضطجع فرقـد احائر ثم 

وهو حائر دون مـا رأيـت بـه المـرة     
ستيقظ وفي يـده  اضطجع فااألولى ثم 

ما هذه التربة  :تربة حمراء يقبلها فقلت
أخبرنـي جبريـل    :قـال  ؟يا رسول اهللا

يقتـل   عليه الصـالة السـالم أن هـذا   
 :بأرض العراق للحسين فقلت لجبريل

أرني تربة األرض التي يقتل بها فهـذه  

هذا حديث صحيح على شـرط  ، تربتها
  . )١(الشيخين ولم يخرجاه

  
   × اسبي الفضل العبأترس 

ه حينما دخل أهـل البيـت   نّنقل أ
 :بعـد الرجـوع مـن الشـام     المدينةَ ^

إلى  ـ  ×أم العباس  ـ أقبلت أم البنين
ــب ــت ،÷زين ــر  > :وقال ــة أمي ــا ابن ي

فقالت زينـب   ،المؤمنين أين أوالدي؟
 :م البنينأفقالت  .قد قتلوا جميعا :×

أرواحهم لروح الحسين فـداء وأيـن   
 :×ولدي الحسين؟ فقالـت زينـب   

ا سمعت أم البنـين  فلم .قتلوه عطشانا
ذلــك ضــربت بيــديها علــى رأســها 

 ثم .وجعلت تصرخ وتنادي واحسيناه
أتيتـك بـذكرى    :÷قالت لها زينب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى   )١( الحــاكم النيســابوري، المســتدرك عل
 قارورة رؤياـ   الرؤيا تعبير كتابـ   الصحيحين

 <.٨٢٦٣>: الحديث رقمـ  وتربته الحسين دم
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م أفقالـت   .×من ولـدك العبـاس   
وما هي فأخرجت زينب ترس  :البنين

خ بدمه الزاكـي مـن   أبي الفضل الملطّ
م البنـين  أا رأت تحت أزارها ولم÷ 

ـ ر قلبذلك تفطّ ا ولـم تتحمـل   ها حزنً
  . )١(<فوقعت مغشيا عليها

ــذا ــزل   وه ــة ومغ ــرس والراي الت
وغيرهــا مــن تــراث اإلمــام  ÷فاطمــة
 ×بـي الفضـل   أوتراث  × الحسين

سلبته الماكنة العسكرية وحملت ة األموي
 ×إلى يزيد، ولما عاد اإلمام السـجاد  

إلى كربالء من الشام أتى بهـذا التـراث   
اسي والذكريات الحسينيةالعب .  

وقـــف اإلمـــام زيـــن وحينمـــا أُ
أمام يزيد بن معاوية بعـد   ×العابدين 

 باألشياء × طالب اإلمام ،واقعة كربالء
 ×التي سلبت من خيمة أبيه الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــيخ عقيــل، جنــة فضــائل  ،الحمــداني )١(
  .٢٢٨ص  ١جمصدر سابق ـ ـ ع  العباس

فقـال   وما فيها؟ :<لعنه اهللا>فقال له يزيد 
 .نـا فاطمـة مأُإن فيها مغزل  :×اإلمام 

ومــا قيمــة  :وقــد يســأل ســائل فيقــول
المغـزل حتـى يطالـب بـه اإلمـام زيــن      

   ؟×العابدين 
ـ إ :الجواب ه ذكـرى مميـزة مـن    نّ

، فهــذا ـــ×ـ ســيدة نســاء العــالمين  
ة، مس يد الزهـراء القدسـي  المغزل قد ال

بالنسبة لمحبيها وعشاق  وهو تراث مهم
  . الحق المتجسد فيها

ــرس"   ــوم "ت ــو وجــد الي ــي أول ب
ا مـن التـراث   ألصـبح كنـزً   ×الفضل 

جيـال بعطـاءات   العالمي الذي يـربط األ 
وشجاعته ×اس العب.  

   
  تركيبة الجيش الذي قاتل

   ×اإلمام الحسين 
امية االجرهذه التركيبة  عمن يراج

لم يكـن   ×للجيش المعادي للحسين 
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 :نحـن نقـول   ،شـيعي واحـد   ايجد فيهل
الشيعي الذي يعتقد بإمامة األئمة االثنـي  

وبـأن طـاعتهم    ،يعتقـد بإمـامتهم   ،عشر
 ،وبأنهم حجج اإلله علـى البرايـا   ،واجبة

فلم يوجد فـي جـيش    !هذا هو الشيعي
واألدلـة   ،عمر بـن سـعد شـيعي واحـد    

  : كثيرة ومنها
  :×حديث اإلمام الحسين :أوالً

لماذا قلنا أن قراءة الخطابات العاشورائية 
باألخص خطابات اإلمام الحسين  ،مهمة
اإلمام بعد مقتـل   !في وقعة الطف  ×

 ،عبد اهللا الرضيع أعلنها بصـريح العبـارة  
ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن >قال 

لم يكن لكم دين وكنـتم ال تخـافون   
راً في دنيـاكم  يوم المعاد فكونوا أحرا

هذه، وارجعوا الى أحسابكم ان كنـتم  
دققـوا مـاذا    ؟ ..)١(<عرباً كما تزعمـون 

الـذين   على اولئـك  ×أطلق الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٩ص  ١جأعيان الشيعة: االمين،  )١(

يـا شـيعة آل أبـي     :أتوا إلى قتلـه؟ قـال  
يـا   :لـم يقـل   !يا شيعتي :لم يقل ،سفيان

هـؤالء   شيعة الكوفة لم يقل يا !أنصاري
بل قال يا شـيعة ال   .أصبحوا ملة واحدة

   ؟ ابي سفيان
 :×قول اإلمام الصـادق   :ثانياً

قــدس اهللا >الشــيخ الكلينــي  اهورالــذي 
عن اإلمام أبي عبـد اهللا الصـادق    <روحه

ــال  ــه ق ــه ان  :صــلوات اهللا وســالمه علي
 ×تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين >

وأصــحابه رضــي اهللا عــنهم بكــربال 
واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا 

ة وعمر بن سعد عليه وفرح ابن مرجان
بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيـه  
الحسين صلوات اهللا عليـه وأصـحابه   
رضي اهللا عـنهم وأيقنـوا أن ال يـأتي    

ناصـر وال يمـده أهـل     ×الحسين 
 )٢(...<العراق بأبي المستضعف الغريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧ص  ٤الكافي ج الكليني،  )٢(
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والحديث صريح في ان خيل اهل الشام 
ــين    ــام الحس ــى اإلم ــت عل ــد اجتمع ق

ــوم  صــلوات اهللا وســالمه عل ــي ي ــه ف ي
لم يكن ذلك الجـيش فيـه   و !. عاشوراء

 :قـال  !×شيعة أو فيه موالي للحسين 
  . حوصر فيه الحسين من قبل أهل الشام

وهذا مطلب مهم جداً أن ال نتهم 
الذين ضحوا بالغالي والنفيس من  هؤالء
ومأل بهم ابن  ×امهم الحسين إماجل 

زياد السجون ورمى جثثهم في الشوارع 
مكـان ان  إلنعـم با  !. حسـينا بانهم قتلوا 

أن أهل العراق الذين هم على غير  نقول
وإال لـو رجعنـا    ،خط أهل البيت قتلـوه 

جيش عمـر   ،إلى تركيبة الجيش األموي
ومـن ثـم    ،القوميات :بن سعد من حيث

ومن ثم من حيث  ،من حيث المذهبيات
والجغرافيــا  ،الواقــع القبلــي والعشــائري

جيب مـا  لوجدنا أنه خليط ع ،العشائرية
 ،بين قوميات ومذاهب وعشائر متنـاحرة 

  ! كلها اجتمعت على قتل أبي عبد اهللا

عبـارة عـن   جيش عمر بن سـعد  
فقـد كـان فيـه    ، جيش متعدد الجنسيات

أتى عمـر  فقد  ،والديالمة ،والترك ،الروم
بن سعد بأربعة آالف مقاتل كلهـم مـن   

وهؤالء لـم تكـن لهـم معرفـة      ،الديالمة
 ،ونهم جيش الحمراءيسم ،باللغة العربية

  . آالف مقاتل ٤وكان عددهم 
وإذا ما أتينا إلى معتقدات جـيش  
عمر بـن سـعد وعقيـدتهم ومتـوجههم     

لوجدنا أنه من ضـمن   المذهبي والديني
 ،أشـاعرة و ،وخوارج ،القتلة هنالك يهود

لم يكونوا على خط أهل البيـت  وهؤالء 
^ .  

  
  تقويم ثورة كربالء

بعـض  نورد فـي هـذا الموضـوع    
وفقـا   بالءرحداث المتعلقة بثـورة كـ  األ

لتسلسلها الزمني سواء كانت قد وقعـت  
ــة أم  ــي المدين ــرف ــة أ وبالء أك  والكوف

  : الشام
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ــام  ١٥   :للهجــرة ٦٠رجــب ع
موت معاوية في الشام وجلـوس يزيـد   

  .  على كرسي الخالفة
ــام   ٢٨  ــب ع ــول  :٦٠رج وص

كتاب يزيد إلى والي المدينة بشأن أخذ 
  . وغيره ×البيعة من الحسين 

ــب  ٢٩  ــد  :٦٠رج ــل الولي أرس
يـــدعوه  ×شخصـــا إلـــى الحســـين

 × وزيـارة الحسـين   .للمجيء والبيعة
ثم الهجـرة   ،وتوديعه ’لقبر الرسول 

من المدينة برفقة أهل بيته وجماعة من 
  . بني هاشم

ـــان  ٣ ــام وصــول  :٦٠شعب االم
  . إلى مكة ولقائه بالناس ×الحسين 
وصول كتاب من  :٦٠رمضان ١٠

بيد  ×الحسين االمام الكوفة إلى أهل 
  . رجلين من شيعة الكوفة

ــان  ١٥ ــفير  :٦٠رمض ارســال س
للكوفــة  ×الثــورة مســلم بــن عقيــل 

لغرض اعداد كوادرها عسـكريا لنصـرة   

  . ×الحسين
وصول مسـلم بـن    :٦٠شوال  ٥ 
واستقبال أهلهـا   ،إلى الكوفة ×عقيل 

  . له ومبايعتهم إياه
ــالق وذ ١١  ــن  :٦٠دة ع ــب م كت

إلـى اإلمـام    × بن عقيلنا مسلم سيد
كمـال  إيخبره بمن الكوفة  × الحسين

االجراءات العسكرية واللوجسـتية وانـه   
  . رهن اشارته

خروج مسـلم   :٦٠الحجة  وذ ٨ 
فـي الكوفـة علـى رأس     × بن عقيل

االمام وفي مكة أبدل . مقاتلأربعة آالف 
وخطـب   ،الحـج بـالعمرة   ×الحسين 

  .  اقبالناس وخرج من مكة إلى العر
سـيدنا   اشتباك :٦٠الحجة  وذ ٩ 

جـيش الكوفـة    مع ×مسلم بن عقيل 
فوق دار  قتله بعد ان جرح ورميه منثم 

   .األمارة
 التقــاء الحســين :٦٠الحجــة  وذ

  . بالحر وجيشه في منزل "شراف" ×
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وصول خبر مقتل  :٦٠الحجة  وذ
وقيس بـن مسـهر    ×مسلم بن عقيل 

  .  في منزل عذيب الهجانات
٢ االمــام وصــول  :٦١م محــر
بالء وإناخـة  إلى أرض كر × الحسين

  . الرحال فيها
٣  وصـول عمـر بــن    :٦١م محـر

سعد إلى كربالء على رأس أربعة آالف 
وبدء مفاوضـاته مـع    ،من جيش الكوفة

إلرغامه علـى االستسـالم    × الحسين
  . والبيعة

٥ وصـول شـبث بـن     :٦١م محر
ربعي إلى كربالء على رأس أربعة آالف 

  .  شخص
٧ ابـن   وصول أمر من :٦١م محر

 .بمنــع المــاء عــن عســكر اإلمــام زيــاد
ـ  فـارس مـن    ٥٠٠ة فانتدب لهذه المهم

جيش العـدو علـى رأسـهم عمـرو بـن      
 .الحجاج وسيطروا على شريعة الفـرات 

لالستسـقاء االول   ×وذهاب العبـاس  

وكشف الشريعة وجلب الماء لمن كـان  
  . في المخيم الحسيني

٩ إلـى  وصـول شـمر    :٦١م محر
 ،كربالء على رأس خمسة آالف شخص

مع كتاب من ابن زياد إلى عمر بن سعد 
وأتى معه  .وقتله ×يأمره فيها بمقاتله 

 .× اسأيضا بكتـاب أمـان إلـى العبـ    
والهجوم التمهيدي لجيش عمر بن سعد 

وطلبه المهلة تلـك   .على معسكر اإلمام
  . الة والدعاءلصّليلة اللّ

١٠ ــة :٦١م محــر ــوع المعرك  وق
ــرى ــيش  الكب ــام وج ــار اإلم ــين أنص  ب

، الشاميين المـدم بمقاتلـة اهـل الكوفـة    
وأنصـاره   ×الحسين  واستشهاد اإلمام

وإرسال الـرأس الشـريف    ،ونهب الخيم
  .  إلى الكوفة مع خولي

١١ مسير جيش عمـر   :٦١م محر
مـن   ^ بن سعد مع سبايا أهل البيـت 

ى ابـن  ن صـلّ أبعـد   ،كربالء إلى الكوفة
  . ى من جيشه ودفنهمسعد على القتل
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وصـول سـبايا أهـل     :٦١صفر  ١
  .)١(.إلى دمشق ^ البيت

   
   التل الزينبي
ة من الصحن يقع في الجهة الغربي

فـي   ،الحسيني بالقرب من باب الزينبيـة 
 نإويقال  .<ةتل الزينبي> مرتفع يعرف بـ

هذا التل كان يشرف على مصارع القتلى 
دة حيـث كانـت السـي    ،في حادثة الطف

د حال أخيها الحسين ينب الكبرى تتفقّز
وتيمناً بها سمي هـذا  بعد شهادته  ،×

وهــو مــن االمــاكن  ..الموضــع باســمها
  . الجغرافية لمعركة كربالء

والمقام عبارة عـن شـبك صـغير    
من البرونز داخلـه أبيـات كتبـت علـى     

وتوجد في أعاله أحجار مـن   .القاشاني
تمثــل معركــة  نــة بصــورالقاشــاني مزي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عاشــوراء موســوعة، جــواد، محــدثي )١(
  .٩٧صـ  سابق مصدرـ 

د بنــاؤه أخيــراً ســنة دوقــد جــ ،الطــف
 ةُالحسيني ه العتبةَُءوجددت بنا. هـ١٣٩٨

 ٢٠٠٣بعد سقوط نظام صـدام  المقدسة 
  .ه وعظمتهتسابشكل يليق بقد الكافر

   
  تل العقر

العقر من االمكنـة الجغرافيـة فـي    
 ×كربالء والتي مر بها االمام الحسين 

زالت  وال، في مسيره نحو معركة كربالء
جـاء  . موجودة على شكل تلاثار العقر 

ــ  ــي مجلّ ــومر" أنف ــر ة "س ــي > :العق ف
ــد" أو   ــي "األواب ــاريين ه ــطالح اآلث اص
المكان المهجور أو القديم مما يعني أن 
هذه القرية ومـا يحـيط بهـا مـن أرض     

والعقر تـل   ..)٢(<كربالء ضاربة في القدم
يقـع فـي غـرب مقاطعـة الونـد       ،منسي

 ــيني ــة الحس ــة لناحي ــ ةالتابع ــق  ـ مالص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلّـد  ـ مصـدر سـابق ـ      مجلّة سـومر  )٢(
  . ١٨٤م، ص ٢٠١٠الخامس والخمسون، 
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ة المـدمرة  ألراضي منشأة حطين الصناعي
والتـل الـذي يشـغله العقـر      .ـ   بالكامل

عبارة عن مرتفع من األسباخ واألراضـي  
يقع على حافة مجـرى   ،ة الهشةالرسوبي

 .نهر قديم يحيط بالتل من ثالث جهات
وهذا النهر المندرس يندفع من الشـمال  

ويقـع   .إلى الجنـوب الغربـي   ـ  الشرقي
فالعقر هو ما  )١(.ةه الشرقيالتل على حافت

هـو قـائم اآلن مـن دوارس رمسـه فـي      
ةمنشأة حطين في ناحية الحسيني .  

  

  التنعيم
من المواضع التي تشرفت بنـزول  

فيها متجها لموقعـة   ×االمام الحسين 
 حـلّ  فـي  موضـع  وهو. كربالء العظيمة

اي  مكّـة  من شمال فرسخين على ،مكّة
رب وقيل ما يقـ  ،<كم ١٢>يقرب من  ما

 وسـمي  ،أربعـة  علـى  وقيل ..كم  ٧من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسعودي، أضواء مـن تـاريخ كـربالء ـ      )١(
  . ٣٧مصدر سابق ـ ص 

 ،نعيم له يقال يمينه عن جبلًا ألن بذلك
 والوادي ،ناعم له يقال شماله عن وآخر
 التنعـيم  موضـع  او نعيمان ومـن  ،نعمان
  . )٢(.بالعمرة المكيون يحرم

ومن احداث هذا المنزل ما نقلـه  
 ×البالذري وهو يتهم االمام الحسين 

من  ’ل االعظم الرسو كما اتهم جده
قبل ان يصادر امـوال النـاس ويأخـذها    

  . لدعم ثورته
 الحسـين  ولقـي « :الـبالذري  قال

 ،الـيمن  مـن  بها أُقبل قد عيراً بالتنعيم
 إلى الحميري ريسان بن بجير بها بعث
 علـى  عاملـه  وكـان  ،معاوية بن يزيد

 ،وحلــل وِرس العيــر وعلــى ،الــيمن
 ،يزيــد إلــى ينطلقــون فيهــا ورســله
 وقال ،معه بها فانطلق الحسين فأخذها

 أحب من ،أُكرهكم ال :اإلبل ألصحاب
 كراه فيناهو العراق الى معنا يمضي أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩: ٢ البلدان، ياقوت الحموي، معجم )٢(
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 يفارقنا أن أحب ومن ،صحبته وأحسنّا
 على الكراء من أعطيناه هذا مكاننا من
 مـن  فـأوفى  .األرض من ما قطع قدر

 مضى من وأعطى ،بالتنعيم حقّه فارقه
    .)١(»..وكساهم معه

ــا نبــات كالسمســم  :الــورس :قلن
يصبغ بـه ويتخـذ منـه الزعفـران وهـو      

    .)٢(يجلب من اليمن والحبشة
لكن هنالك رواية رواهـا الشـيخ   
المفيد اعلـى اهللا مقامـه تغـاير مـا اراده     

 ×البالذري وامثاله من جعل الحسين 
يســتولي علــى امــوال وقوافــل ال اميــة 

  .. ويصادرها 
 حتّـى  وسـار « :قال الشيخ المفيد

 مـن  أقبلت قد عيراً فلقي ،التنعيم أتى
 لرحله جمالًا أهلها من فاستأجر ،اليمن

 أحـب  من :ألصحابها وقال ،وأصحابه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٦ـ٣٧٥: ٣ األشراف، البالذري، أنساب )١(

 .٥٤٩ص ١ج: كربالء بيضون، موسوعة )٢(

 كرائه وفيناه العراق إلى معنا ينطلق أن
 يفارقنا أن أحب ومن ،صحبته وأحسنّا

 علـى  كـراه  أعطيناه الطريق بعض في
 معـه  فمضى .الطريق من قطع ما قدر
   .)٣(»ونآخر وامتنع قوم

لـــم  ×اذن االمـــام الحســـين 
.. فيهـا   يستولي على القافلة او يصادر ما

بل استأجر منها جماال لرحله واصـحابه  
لتزايد عدد االصحاب الذين لحقـوا بـه   

  . في مكة والطريق
 لـه  المغفـور  اللّـه  آيـة  ذهب وقد

 عـدم  الـى  العلـوم  بحر آل مهدي السيد
 روايـة االسـتيالء   ـ الرواية االولى صحة

 ×اإلمــام  مقـام  فــإن ـ  علـى القافلـة  
 هـذه  مثل على اإلقدام من وأرفع أسمى
  .)٤(األمور

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ ص: المفيد، اإلرشاد )٣(

 .٤٧ ص: ٤ العلوم: ج بحر رجال )٤(
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  تهجير شيعة علي
   هجرية ٥٠سنة 

قام معاوية بقتل االف مـن شـيعة   
في الكوفة والبصرة والمدينـة   ×علي 

والــذين لــم تصــل الــيهم ماكنــة القتــل 
قام بتهجيرهم االموي القبيحة والمجرمة 

 أبيـه  بن مر معاوية زيادافقد  بعد حين ،
، الكوفــة مــن الشــيعة بضــرورة تصــفية

 الفـا  خمسـين  فـأجلى  شـوكتهم  وكسر
 الشـرقية  المقاطعـة ـ  خراسان الى منهم

واسـكن بمكـانهم االف   . )١(ـ  فارس في
ــي   ــة الت ــن الشــاميين المقاتل ــل م العوائ
تشكلت منها نواة الجيش االموي الـذي  

فيما بعد وقتله فـي  ×حارب الحسين 
  .  كربالء الدمويةواقعة 

 خمسـين  وقد ذكر التاريخ تسـيير 
 إلـى  عـوائلهم  مـع  عراقـي  مقاتـل  ألف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١االسالمية: ج الشعوب بروكلمان، تاريخ )١(
 .١٤٧ص

 ألـف  وعشـرون  خمـس  منهم، خراسان
 بـن  اهللا عبـد  علـيهم  عـين  ،الكوفـة  من

 علـيهم  عين ،البصرة من والباقون ،عقيل
 الخربوطلي قال. الحارثي زياد بن الربيع

 وهـو ، االُموي العهد في العراق كتابه في
 معظمهـم  أن شك وال> :دكتوراه لةرسا
 الـتخلّص  زيـاد  أراد الذين الشيعة من
   .<الدائمة معارضتهم من

  
   تولية يزيد ابن زياد الكوفة

 زيـاد  ابـن  علـى  ناقما يزيد وكان
 عـن  عزلـه  وأراد ،النقمة تكون ما كأشد

 البيعة في أبيه لمعارضة وذلك )٢(البصرة
ــه ــه اال ،ل ــتجاب ان ــراي اس  ســرجون ل

ــدالرومــي  ــه رأى فق ــاظ في ــى الحف  عل
 الكوفـة  بواليـة  لـه  هدعف ،دولته مصلحة
 العـراق  خضـع  فقـد  وبـذلك  ،والبصرة

 :الرسـالة  هذه إليه وكتب ،لحكمه باسره
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٢ص، ٨والنهاية: ج ابن كثير، البداية )٢(
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 مـن  شـيعتي  إلـي  كتب فانه :بعد أما"
 عقيـل  ابـن  أن يخبرونني الكوفة أهل

 عصـا  لشـق  الجمـوع  يجمع بالكوفة
 هـذا  كتابي تقرا حين فسر ،المسلمين

 عقيـل  ابـن  فتطلب الكوفة يتأت حتى
 أو فتوثقـه  تثقفـه  حتى الخرزة كطلب

  . "والسالم ،تنفيه أو تقتله
عـدة   إلـى  الرسـالة  هذه وأشارت

    :امور
كتـب الـي شـيعتي     "قول يزيد. ١

اشارة واضحة المعـالم الـى    "في الكوفة
وجود تمثيل كبير آلل امية فـي الكوفـة   

ــم تكــن   ،للهجــرة ٦٠ســنة  ــالي ل وبالت
ا شيعية الهوى بأجمعها وال الكوفة يومه

علوية االنتماء بكل وجود افرادهـا كمـا   
حاول كتاب البالط العباسي تهويل هذا 
االمــر وتضــخيمه إعالميــا كــي يتهمــوا 

  . ×الشيعة بقتل حسينا 
 دمشـق  فـي  السلطة قلق مدى. ٢

ــا ــن وفزعهـ ــلم مـ ــن مسـ ــل  ابـ عقيـ
وهلعهم مـن تحركاتـه المدروسـة    ×

وقـد فعـل    التي يراد بها ارعاب ال امية
  . ولهذا نرى خطاب يزيد متشنج ومربك

 في زياد ابن على شددت وقد. ٣
 القبض إللقاء الكوفة إلى بالسفر االسراع

 يزيـد  ان المصـادر  بعـض  وتنص ،عليه
 لــك كــان ان"  زيــاد ابــن إلــى كتــب

 مما وهذا ،)١(" الكوفة الى فطر جناحان
 مـن  بيزيـد  الـم  الذي الخوف عن ينبئ

   .العراق في الثورة
كطلب  ×قوله تطلب مسلم . ٤

الخرزة يدل على علم يزيد بن ميسـون  
ال يمكــن  ×باختفــاء شــديد لمســلم 

ــذا امــره   ألي احــد يتعــرف لطريقــه ول
  .باالستعداد لذلك

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠١ص، ٣: جالنبالء اعالم الذهبي، سير )١(
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   ] حرف الثاء[ 
  

  الثالث من شعبان
   للهجرة ٦٠سنة 

من تواريخ قاموس نهضة كـربالء  
دخـل االمـام    هـذا اليـوم   ففـي ، المهمة

 لـثالث  ،الجمعـة  ليلة مكّة ×الحسين 
 أربعـة  فيها ومكث ،)١(شعبان من مضين
   .أيام وخمسة أشهر

  
  المحرم من الثالث

  هـ ٦١ سنة
ومن االحداث التـي جـرت هـذا    

وصول عمر بن سعد الى ارض ...  اليوم
 كـان  فلمـا > :جاء في االرشاد ..كربالء 

 بـن  سعد بن عمر عليهم قدم الغد من
ـ  وقّاص مـن  أبي  أربعـة  فـي  ،ةالكوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالم  )١( ــي، إعـ ــورى الطبرسـ . ٢٢٣ص: الـ
  ١٢٩، ص٣األشراف: ج البالذري، أنساب

   .)٢(<بنينوى فنزل ،فارس آالف
ونزول ابن سعد في نينـوى كـان   
نزول المنتظر لوصول المـدد العسـكري   
من قبل قوات ال اميـة التـي اتـت مـن     
الشام وعسكرت بالكوفـة بعـد القضـاء    

  . ×على ثورة مسلم بن عقيل 
   

  الثاني من محرم
   للهجرة ٦١سنة 

من اهم االيام في تقـويم معركـة   
الموكــب الحســيني  ء فقــد نــزلكــربال

 مـن  الثـاني  فـي  كربالء أرض المقدس
 ،للهجـرة  وسـتين  إحـدى  سـنة  المحرم

 مـا  علـى  ،الخمـيس  يوم في ذلك وكان
 ذلك يخالف ولم )٣(القوي المشهور هو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٣ص: المفيد، اإلرشاد )٢(

 .٢٥٣: اإلرشاد في & المفيد تبناه الشيخ )٣(
 فـي  األثير وابن ،٣٠٩: ٤: تاريخه والطبري في

  .٢٨٢: ٣: كامله



 
  

٩٤  

 

 

ــدينوري إالّ ــم> :قــال حيــث ،ال ــر ث  أم
 المكـان  بذلك فحطّت بأثقاله الحسين

 سـنة  مـن  المحـرم  غـرة  األربعاء يوم
  . )١(<وستين دىإح

 ابـن  ترديـد  مـن  ورد ما وكذلك
 ،كـربالء  نـزولهم  يـوم  في الكوفي أعثم

 يـوم  في كربالء نزل حتى> :قال حيث
 فـي  وذلك ،الخميس يوم أو األربعاء
ــاني ــن الث ــرم م ــنة المح ــدى س  إح
  . )٢(<وستين
 الثامن التروية يوم أن علمنا وإذا 

 يـوم  كـان  هــ  ٦٠ سـنة  الحجة ذي من
الحسـين   اإلمـام  تصريح حسب الثالثاء

 من إليكم شخصتُ وقد ...> نفسه ×
 ذي من مضَين لثمان الثالثاء يوم مكّة

 فإن ،هذا على ،)٣(..<التروية يوم الحجة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٣: الطوال الدنيوري، األخبار )١(

 .١٤٩: ٥: لفتوحابن اعثم، ا )٢(

 .٢٩٧: ٤ الطبري الطبري، تاريخ )٣(

 إذا المحـرم  غـرة  يكـون  أن إما األربعاء
 وعشـرين  تسـعة  الحجـة  ذي شهر كان
 الثالثين اليوم هو األربعاء يكون أو ،يوماً
 الشـهر  هذا كان إذا الحجة ذي شهر من

 يمكـن  ال هـذا  ضوء وعلى ،يوماً ثالثين
 الثـاني  اليـوم  هـو  األربعاء يوم يكون أن
 أعـثم  ابـن  ترديـد  حسـب  المحـرم  من

 يبقـى  وال ،الترديـد  هذا فيسقط ،الكوفي
 المحرم من الثاني اليوم هو الخميس إالّ

   .)٤(تلك السنة
  

   الثَّعلبية
من المنازل التي حل بهـا موكـب   

. ء الحسيني متجها الى موقعة كربالءاالبا
 ،الكوفة من مكّة طريق منازل من«وهي 

 ثُلُثـا  وهـي  ،الخزيمية وقبل الشقوق بعد
  . )٥(»...الطريق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدينـة  الـى  المدينة من الحسيني الركب )٤(
 .٧٠ ص ٤ج المدينة الى

 .٧٨ص: ٢ج البلدان، الحموي، معجم )٥(



 
 

٩٥  

 

 

وتقع شرق < البدع> وتسمى اليوم
 منطقة عـرك المظهـور شـمال التيسـية    

ضـمن الحـدود االداريـة    < حزن مليحه>
ــن االحــداث . )١(لشــمال الســعودية وم

جرت في هذا المنـزل هـو    المهمة التي
وهـانئ   ×وصول خبر مقتـل مسـلم   

. كمـا ذكـر اهـل التـاريخ     ×للحسين 
: ×وقول الرجـل االسـدي للحسـين    

 مسلم قُتل حتّى الكوفة من أخرج لم>
 فرأيتهمـا  ،عـروة  بن وهاني عقيل بن

  . )٢(<!السوق في بأرجلهما يجران
ل عقيل قرروا االنتقـام لـدم   آوان 

 ،الطبـري  وروىوالثأر له كما ×مسلم 
 عن ،خالد بن عمر عن ،مخنف أبي عن
 بن داود وعن ،الحسين بن علي بن زيد
ـاس  بـن  عبداللّه بن عليعب: » بنـي  أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦ كربالء: ص الى مكة السعيدي، من )١(

ـ   ٣٠٢ ص: ٣ج  الطبـري،  الطبري، تاريخ )٢(
٣٠٣. 

 حتّـى  ال نبـرح  ،ال واللّـه  :قالوا عقيل
ــدرك ــا نُ ــذوق أو ثأرن ــا ذاق ن  م

   .)٣(»!أخونا
 في ال خير« :×وقول الحسين 

 بعـد  ،عقيل بني أي »هؤالء بعد العيش
 :وقالوا ـ  ×مسلم  مقتل لنبأ ـ  وثبوا أن
 أو ثأرنـا  نصـيب  حتى ال نرجع واللّه>

وهذا ال يقبـل ابـدا ان    ،<!ما ذاق نذوق
يفكر ال عقيل وهـم قـد عرفـوا منزلـة     

وانه ماض في مسير  ×االمام الحسين 
ملكوتي مقدس لحـرب ال اميـة بعيـدا    
عن ثـارات الجاهليـة والعصـبية القبليـة     

 يعلّل لم ×ام ان اإلم، اضف الى ذلك
 علــى إصــراره نــصّ أو موقــع أي فــي

لمسـلم   الثـأر  بطلـب  العراق إلى التوجه
بل كان يشير الى ان السنة اميتـت   ،×

والبدعــة احييــت وهــو خــارج لطلــب  
االصالح واالمر بالمعروف والنهـي عـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٣ـ  ٣٠٢: ٣ الطبري، تاريخ )٣(



 
  

٩٦  

 

 

المنكر ولم يفكر ابدا او يذكر انه خارج 
لطلب ثـار او دم مـن اي شـخص ،بـل     

لـك نجـد ان اإلمـام    على العكس من ذ
 الكوفـة  الـى  عقيل بن مسلم يوجه ×

 موجهـك  إنّي«: فيقول !بالشهادة ويبشّره
 ،إلـي  كتـبهم  وهـذه  ،الكوفـة  أهل إلى

 مـا يحـب   أمـرك  مـن  اللّـه  وسيقضي
 وأنـت  أنـا  أكون أن أرجو وأنا ،ويرضى

   .)١(»!الشهداء درجة في
بل نجد في نصوص اخـرى انـه   

ن وايمـان  استقبل االمر بكل صبر ويقـي 
 ×يقـول  حيـث   :باهللا عالي المستوى

 صـار  فلقـد  ،مسلماً اللّه رحم« :للفرزدق
 ،ورضـوانه  وجنّته وريحانه اللّه روح إلى
  . »علينا ما وبقي عليه ما قضى قد إنّه أما

ــية إذن ــد فالقض ــام  عن  ×اإلم
مـن مخالـب    اإلسالم نجاةتتمثل في ان 

 دم مـن  أكبـر تحريف وحـرب ال اميـة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣ ص: ٥ ابن االعثم، الفتوح، ج )١(

   !دم كلّ ومن ×مسلم 
ومن االحداث التـي جـرت فـي    

 ابـن  هذا المنـزل علـى مـا ذكـر السـيد     
 نـزل  حتـى  سـار  ثم ...« :& طـاووس 

 ،فرقد رأسه فوضع ،الظهيرة وقت الثعلبية
 :يقـول  هاتفـاً  رأيت قد :فقال استيقظ ثم

 إلـى  بكـم  تسـرع  والمنايا تسرعون أنتم
 فلسـنا  !أبـه  يـا  :علي ابنه له فقال !الجنّة
 الذي واللّه بني يا بلى :فقال؟ !قالح على
ال  إذن !أبـه  يـا  :فقـال  !العباد مرجع إليه

ــالي ــالموت نُب ــال! ب ــين  فق  :×الحس
 عن ولداً جزى ما خير بني يا اللّه جزاك
ــده رخ هــذه الرؤيــا المحقــق أو. )٢(»وال

مـن   ١٩الكرباسي بانها كانت سحر يوم 
للهجــرة الموافــق  ٦٠ذي الحجــة ســنة 

ــنة ايمـــن  ٢٢ الســـبت  ٦٨٠لـــول سـ
  . )٣(..للهجرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٨: ١ ،× الحسين الخوارزمي، مقتل )٢(

 ١وتأويـل: ج  مشاهدات الكرباسي، الرؤيا )٣(
 . ٢١١ ص



 
 

٩٧  

 

 

ان الرؤيا حقيقة قائمة اشـار   :قلنا
اليها القران الكريم واحاديث النبي واهل 

وثبت االن في العلم الحديث ، ^ بيته
ان للرؤيا مجاال كبيرا في حيـاة االنسـان   

فلها اثر بالغ فـي   ،السيما الرؤيا الصادقة
ورسم بعض االمور المسـتقبلية   سعادته

ياتــه آن الكــريم فــي آلقــرلــه ، واشــار ا
رؤى مهمة غيرت الكثير  ٧المباركة الى 

وهي رؤيا النبـي  .. من معالم افراد وامم 
ورؤيـا   ،×ابراهيم في ذبحه اسماعيل 

ورؤيــا مــن ، فــي اخوتــه ×يوســف 
ــف   ــي يوس ــجن النب ــل  × س وتأوي

ورؤيا عزيز مصر في قحـط  ، يوسف لها
في معركة  ’ ورؤيا رسول اهللا، بالده
، فـي فـتح مكـة    ’النبي ورؤيا ، بدر

ورؤياه في اعتالء ال امية منبره والشجرة 
  .  الملعونة في القران

ولألمانة العلميـة ان هنالـك اكثـر    
من مكان ذكر فيه اهـل التـاريخ وقـوع    

 الشـيخ  ذكـر  فقـد ، هذه الرؤيا الحسينية

 عـذيب  فـي  الرؤيـا  هـذه  & الصدوق
 قصـر  الذهبي في وذكرها ،)١( ناتاالهج
  . )٢(مقاتل بني

  
   الثالثون الف مقاتل

ــاموس   ــام ق ــن ارق ــم م ــم مه رق
ومعجم معركة كربالء وهـو يشـير الـى    
عديـــد الجـــيش االمـــوي والكـــوفي  

ــل الحســين   ــن ، ×المشــارك بقت وم
 يراجع النصوص التاريخية يجد اكتمـالُ 

ــة ــوي تعبئ ــيش االم ــال الج ــام  لقت اإلم
 ،المحـرم  من السادس في ×الحسين 

تباعا الى وكانت السرايا العسكرية تأتي 
ارض كربالء من قبـل الجـيش االمـوي    

 ٣٠والشامي حتى اكتمل ما يقـرب مـن   
 ،×الف مقاتل اموي ضد ابي عبد اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالي، ص )١( ــس ،١٣١ الصــدوق، األم  المجل
 ١ رقم حديث ،٣٠

 .٢١١ ص ٣ج: الحسيني مع الركب )٢(
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 إليــه يرســل زال فمــا> :البحــار ففــي
 ثالثـون  عنـده  تكامل حتّى بالعساكر

  . )١(<وراجل فارس بين ما ألفاً
واكــد هــذا العــدد الكبيــر االمــام 

 وال> :فـي قولـه المشـهور    ×السجاد 
 عليـه  ازدلـف  × الحسين كيوم يوم

 مـن  أنّهـم  يزعمون رجل ألف ثالثون
 عـزّ  اهللا إلـى  يتقـرب  كلّ ،األمة هذه

 فـال  يـذكّرهم  بـاهللا  وهو ،بدمه وجلّ
ــى يتّعظــون ــوه حتّ ــاً قتل ــاً بغي  وظلم
  .)٢(...<وعدواناً
   

   الثوب البالي
من قسوة أعـداء اإلمـام الحسـين    

 هــم تركــوانّأكــربالء  ملحمــة فــي ×
وحاول اإلمام  .جسده عاريا على التراب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٦ص: ٤٤المجلسي، البحار، ج )١(

 ،٣٧٤ــ ٣٧٣ص: الصدوق الصدوق، أمالي )٢(
 .١٠رقم السبعون، المجلس

فجــاء إلــى  ،أن يمنــع وقــوع هــذا ×
الخيام قبل أن يبرز إلـى القتـال وطلـب    

 ،أن تأتيه بثوب بالٍ ÷من أخته زينب 
قه بيده وارتداه لكي ال يرغـب فيـه   ومزّ

فيسلبه منه ويتركه  ،أحد من بعد شهادته
 ال ثوبـا  ائتـوني هذه "وقال في  ،عريانا
 لئال ثيابي تحت أجعله دأح فيه يرغب
  .)٣("...قتلي بعد منه أجرد

ــر  نإ  ــرأ>أبج ــب   <بح ــن كع ب
د اإلمامارتكب تلك الجريمة وجر × 

وترك جسد الحسين  ،من ثيابه بعد قتله
وقـد يبسـت    .عاريا على رمضاء كربالء

الشخص فيما بعد حتى أصبحتا  ايدا هذ
ه نّـ أوجاء فـي خبـر آخـر    ، كالخشبيتين

روال بشـلل فـي   ـالس أصيب بعد ارتداء
  .  )٤(رجليه أقعده عن الحركة تماما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ـ  مصدر سـابق بحار األنوار ـ  المجلسي،  )٣(
  .٥٤، ص ٤٥ج
  .٥٧، ص٤٥، جبحار األنوارالمجلسي،  )٤(
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  ] حرف الجيم[ 
  

   جابر بن الحجاج التيمي
مــن شــهداء الطــف فــي الحملــة 

 .كان من شجعان فرسان الكوفـة  .األولى
كان في كربالء مـع جـيش عمـر بـن     و

التحق بمعسكر اإلمام الحسـين   سعد ثم
 × وعند دخول مسلم بن عقيـل  ×

 .ن جملـة مـن بـايعوه   إلى الكوفة كان م
جاء في أعيـان الشـيعة للعالمـة الكبيـر     

جــابر بــن  :+الســيد محســن األمــين 
الحجاج مولي عامر نهشـل التيمـي تـيم    
اهللا بن ثعلبة ذكره صاحب أبصار العـين  

مـن التيميـين    ×في أنصار الحسـين  
وقال كان فارسا شـجاعا ثـم نقـل عـن     
صاحب الحدائق الوردية أن جابرا حضر 

في كربالء وقتـل بـين    ×مع الحسين 
يديه وكان قتله قبل الظهر فـي الحملـة   

  . )١(األولى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦، ص ٤ج ،االمين، اعيان الشيعة )١(

   جابر بن عبد اهللا األنصاري
رض كربالء مـن  أوممن حل في 

نصــاري مــع مــواله الصــحابة جــابر األ
ة كالهما من كبار كان جابر وعطي ،عطية

وا إلى كربالء في األربعـين  ؤجا ،الشيعة
 حسـين األولى من بعد استشهاد اإلمام ال

ولد جابر في المدينة قبـل   ،لزيارته ×
وهو مـن   ،خمس عشرة سنة من الهجرة

كان هو وأبوه عبد اهللا بن  ،قبيلة الخزرج
قتـل   ،حزام من السـابقين إلـى اإلسـالم   

شهد بدراً وثمـاني   ،أبوه في معركة أحد
ــي   ــع النب وشــهد  ’عشــرة غــزوة م

علـي بـن أبـي    امير المؤمنين صفين مع 
  .  ×طالب

ث الشـيعي  المحـد  أصـيب هـذا   
وسـار   ،الكبير بالعمي في أواخـر عمـره  

علي هذا الحال برفقة عطية العوفي إلـى  
 لزيــارة قبــر الحســين المقدســة كـربالء 

واغتسل في ماء الفـرات وتطيـب    .×
وتكلّـم هنـاك بكـالم     ،واتّجه إلى القبر
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حبيب ال  :وجاء فيه ،يثير الحزن واألسى
إلـى أطـراف    التفـت ثـم   .يجيب حبيبه

وفـي   .قبر وسلّم علـى سـائر الشـهداء   ال
قال لعطية مـن جملـة مـا     ،طريق العودة

 ،"أحب محب آل محمد ما أحبهم :قاله
 .وأبغض مبغض آل محمد ما أبغضهم

وهــو مــن  .وأن كــان صــواماً قوامــاً"
األواخر الذين بقوا على قيد الحياة ممن 

وفـي زمـن الحجـاج     ،شهد بيعة العقبـة 
 .تهمة مواالة أهل البيتوشم بدنه بالنار ب

ومات جابر في أيـام عبـد الملـك بـن     
ـ  ابـن وهـو   .هـ ٧٨مروان في سنة  ف ني

ودفـن   .وتسعين سنة وقد ذهـب بصـره  
  .)١(في البقيع
  
   جبلة بن علي الشيباني 

وقتل في  ،كان من شجعان الكوفة
وشـهد   .الحملة األولـى يـوم عاشـوراء   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣ص: ٤جمناقب إبن شهرآشوب:  )١(

وأشترك . × صفّين مع أمير المؤمنين
فــي  ×ة مســلم بــن عقيــل فــي ثــور

ذهـب إلـى    ،وبعد مقتل مسـلم  .الكوفة
ولما جاء اإلمـام   ،ديار قبيلته متخفياً فيها

 ،إلــى الكوفــة التحــق بــه×الحســين 
ورد ذكـر   .)٢(وقاتل بين يديه حتى قتـل 

  . إسمه في زيارة الناحية المقدسة
  

   ×جراحات الحسين 
اختلــف اهــل التــاريخ فــي عــدد 

سـد االمـام   الجراحات التـي اصـابت ج  
 فالروايـات  ،يوم عاشوراء ×الحسين 

 اإلصـابات  عدد مجموع في تفاوتت قد
 لحظـة  حتّى ×اإلمام  لها تعرض التي

 في الصدوق الشيخ روى فقد ،استشهاده
ــه ــن أمالي ــام ع ــاقر اإلم ــال × الب  :ق

 ووجِـد  × علي بن الحسين أُصيب>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـدر سـابق،   بحار األنـوار ـ   المجلسي،  )٢(
  .وغيرها.١٣٠، ص ٦٥ج
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 برمح طعنة وعشرين وبضعة ثالثمئة به
 فـروي  بسهم رمية أو بسيف ضربة أو

 ألنّـه  مقدمـه؛  فـي  كلّهـا  كانـت  أنّها
  .  )١(!<يولّي ال كان×

ــال ــه وروي> :الخــوارزمي وق  أنّ
 مـا  عشرة وبضع مئة قميصه في وجِد
 جعفـر  وقال ،وضربة وطعنة رمية بين
: ×الحسـين   بن علي بن محمد بن

 وأربـع  ،طعنة وثالثون ثالث فيه وجد
  . )٢(<ضربة وثالثون

 عن بسنده الطوسي الشيخ وروى
اهللا  عبـد  أبا سمعتُ :قال مسلم بن معاذ
 علـي  بـن  بالحسـين  وجد>: يقول×
   .)٣(<بالسيف ضربة وسبعون نيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩ص : الصـــدوق الصـــدوق، أمـــالي )١(
  .١ رقم حديث ،٣١ المجلس

ــلالخــوارزمي،  )٢( : ٢ ، ج× الحســين مقت
  .٤٢ ص

 أنسـاب : وراجع ،٦٧٧ص: الطوسي أمالي )٣(
  

   جسر الصراة
وهو جسر في اكثـر مـن موضـع    
ــالعراق اشــار اليــه اهــل االختصــاص   ب

الـنص  ، واصحاب المقاتل عبـر التـاريخ  
الذي بين يدي نقله السـيد المقـرم فـي    

ــين  ــل الحسـ ــن < و×>مقتـ ــو مـ هـ
ونقله جملة من  ،المتأخرين المعاصرين

 ،علماء مدرسة الصحابة فـي مسـانيدهم  
وجعل عبيـد اهللا بـن زيـاد    > :)٤(يقـول 

الجعفـي مسـلحة فـي    زجر بن قيس 
وأمـره أن يقـيم بجسـر     ،فارس ٥٠٠

يمنع مـن يخـرج مـن أهـل      ،ةالصرا
   ..<!×يريد الحسين  الكوفة

 :<صـاحب >معجـم البلـدان    يقول
على نهر يأخـذ   وميق ةأن جسر الصرا

من نهر عيسـى فـي بلـدة يقـال لهـا      
 ،بينهـا وبـين بغـداد فرسـخ     ،المحول

=  
  .٤٠٩: ٣ األشراف

  . ٢٤٠: ص ×المقرم، مقتل الحسين  )٤(
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هذا  ،يعني خمس كيلو مترات ونصف
  .)١(كما يقول الحموي

بـنفس االسـم    آخـر  لدينا جسرو
ــن المصــادر   ــة م ــي جمل ــه ف أشــير إلي

مـن   مكانا بكربالءوهذا أقرب  ،األخرى
ذلك الجسر الذي قلنـا أن ذاك الجسـر   

 ،اليـوم فـي مدينـة الـدورة     ون تقريبايك
فالحموي في موضع . ،بالقرب من بغداد

 :يقـول  مـن كتابـه معجـم البلـدان     آخر
هو نهر يستمد ماءه مـن   ةجسر الصرا
أي يأخـذ مـاءه مـن نهـر      ،نهر الفرات

وقلنـا أن نهـر الفـرات     ،الفرات األصلي
ـ   ،كـربالء  يذهب قسم منه الى  ىوقـد بن

ــل  ــة الني ــي مدين ــع  ،الحجــاج الثقف وتق
شــمال شــرق مدينــة و ،جنــوب بغــداد

بالضـبط   ة يقـع يعني جسر الصرا ،الحلة
شـمال شـرق    عند مدينة النيـل الحاليـة  
وإليها ينسب ،، مدينة الحلة العراقية اليوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٩، ص٣الحموي، معجم البلدان: ج )١(

ــي  ــن الحجــاج النيل ــر اب  ،الشــاعر الكبي
  :  صاحب األبيات الرائعة الجميلة

   يا صاحب القبة البيضـاء فـي النجـف  
  تشـفى إلـي شـفي   من زار قبرك واس  
هذا الذي دفن عند اإلمام الكاظم   

 :وأوصى بـأن يكتـب علـى قبـره     ،×
   {ـيدصبِالْو ـهياعرـطٌ ذاسم بهكَلْبو}، 

  . ×دفن عند قدمي اإلمام الكاظم 
العالمة الشيخ الصدوق في >علـل  

أشار عن جويرية بـن   ٣٥٢الشرايع< ص
جسـر   ×قطعنا مع علـي   :مسهر قال

إن هذه  :فقال ،العصر في وقت ةالصرا
ال ينبغي لنبي وال وصي  ،أرض معذبة

وأشار إلى ما يقرب من  ،أن يصلي فيها
إلـى   ،المنطقة األثرية القديمة ،تالل بابل
ــذي   :أن يقــول ــى المكــان ال وصــلنا إل

 !يعرف بمشهد رد الشمس وصـلى فيـه  
وهذا الجسر الذي عبره االمام علـي  أي 
نـاه  قطع :يقول ،كان في ناحية النيل ×
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أن يصـلي   ×ولم يرتضي اإلمام علي 
إلـى أن وصـل إلـى     ،في منطقـة اآلثـار  

مسجد مشهد الشمس أو مـرد الشـمس   
ومن هنـا  . فصلى هناكفي مدينة الحلة 

فــان جســر الصــراة كــان محــل عبــور  
القطعات العسكرية باتجاه مدينة كربالء 

اكانت من جيش عمر بن سعد او  سواًء
 ×ين حتى من الكتائب الموالية للحس

  . مثل كتيبة الداالني
  

   الجعجعة
ــي نســبها اهــل   ــن القضــايا الت م
، التاريخ للبطل الحسيني الحـر الريـاحي  

وقضية جعجعة الحـر باإلمـام الحسـين    
  :ذكرت بعده صور ×

ان الحـر هـو الـذي وقـف      :منها
  . امامه ومنعه
ان صاحب الجعجعـة هـو    :ومنها

ولـيس الحـر كمـا     ×جواد الحسـين  
ــرم ال  ــره المق ــل  ذك ــي مقت ــوي ف موس

ــين  ــال، ×الحس ــم  > :اذ ق ــا ه وبين
 ×يسيرون اذ وقف جواد الحسـين  

ولم يتحرك كما اوقف اهللا ناقة النبـي  
يوم الحديبية فعنـدها سـأل الحسـين    

ان  :عن االرض فقـال لـه زهيـر    ×
 . )١(...<هذه االرض تسمى الطف

وهـذا مـا سـمي اليـوم فـي       :قلنا
 فــإن، األوســاط العلميــة بعلــم التوســم

 مـن  كثيـر  معرفـة  علـى  يسـاعد  وسمالت
 حيث وغيره اإلنسان تخص التي األشياء

 عـدة  من وذلك البشر حقائق يعرف انه
 اإلنسان في الظاهرة العالمات منها موارد

 كشـف  طريق عن أو الخارجية وصفاته
 أم هـو  خيـر  نفسه في يضمر ما مكنون

 الواقـع  الشـيء  مقارنة طريق عن أو شر
 بـالبعض  عضهب وربط يتركه الذي باألثر
  .  اآلخر

ــذلك ــم وكـ ــداث التوسـ  باألحـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨: ص× الحسين مقتل، المقرم )١(



 
  

١٠٤  

 

 

 والتي وغيرها الطبيعية واألرضية الكونية
 حركـات  قبيـل  من الملكوت في أثر لها

 والمجــرات الكــون وأحــداث النجــوم
 األرضـية  األحـداث  وكذلك والكواكب

 واألعاصير بالبراكين وانتهاًء بالرياح بدءاً
 علـم  في معنى له حدث فكل والزالزل
 التوسم يتعدى باألفعال والتوسم التوسم،
ــال ــى اإلنســان بأفع ــال التوســم إل  بأفع
 يصدر أو حركة من به يقوم وما الحيوان

 وارتباطه خاص توسم له صوت من عنه
 وهنـاك  الملكـوت  عالم في آخر بشيء
   :ذلك على أمثلة

    :األول المثال
 ’ اهللا رسـول  ناقـة  وقوف هو

 اهللا رسـول  فقـد كـان   .)١(بيـة الحدي عند
، المكرمـة  مكة إلى المسير اصداًق ’

 ذلـك  وفـي  الحديبيـة  في ناقته ووقفت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل )١( ــرم، مقت ــين  المق ، ١٩٧: ص×الحس
 . ٣٠٨ص وانظر الطريحي، المنتخب

 إلـى  رحلته في يستمر ال إنه على داللة
 الرحلة هذه وتنتهي يتوقف وسوف مكة
وهو الذي جرى بعدها لـم   الحديبية في

يدخل مكة وانتهى االمر بصلح كبير غير 
ــلح     ــمه ص ــد اس ــا بع ــادالت فيم المع

  . الحديبية
   :الثاني المثال

بأفعال الحيـوان   على علم التوسم
 الحسـين  اإلمـام  جواد ما ذكرناه بتوقف

ــن × ــد المســير ع ــى وصــوله عن  إل
 وقـف  إذ يسـيرون  هـم  بينما> :كربالء
 فعندها .... يتحرك ولم الحسين جواد
 :زهير له قال األرض عن الحسين سأل
 حتـى  شـيء  عن تسأل وال راشداً سر

  .<اهللا يأذن
   

   جعفر بن عفان الطائي
 ×الحسـين   لإلمامحد الراثين ا

كـان معاصـراً   ، في القرن الثاني الهجري
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توفي فـي حـدود   و ×الصادق  لإلمام
عن زيد  بإسنادهروى الكشى . ١٥٠سنة 

الشحام قال كنا عند أبي عبد اهللا ونحـن  
جماعة من الكوفيين فدخل جعفـر بـن   

فقربــه  ×عفــان علــى أبــي عبــد اهللا 
يـك  يا جعفـر قـال لب  > :ثم قال، وادناه

قـال بلغنـي أنـك    ، جعلني اهللا فداك
وتجيـد   × تقول الشعر في الحسين

قال قل ، فقال له نعم جعلني اهللا فداك
ومـن حولـه حتـى     ×فأنشد فبكى 

ثم ، صارت الدموع على وجهه ولحيته
جعفر واهللا لقد شهدت مالئكة  يا، قال

اهللا المقربون ههنا يسمعون قولك فـي  
و ولقد بكوا كما بكينـا أ  ×الحسين 

ولقد اوجب اهللا تعالى لـك يـا   ، أكثر
جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر 

ثم قال يا جعفر أال أزيدك قـال  ، لك
نعم يا سيدي قال ما من أحد قال فـي  
الحسين شـعراً فبكـى وابكـى بـه إال     

 .)١(..<أوجب اهللا لـه الجنـة وغفـر لـه    
وجعفر بن عفان الطائي صاحب المراثي 

ابـن   قـال  ×فـي الحسـين   المشهورة 
هـو مـن شـعراء الشـيعة شـعره       :النديم

   .مائتا ورقة انتهى
  : ومن أشعاره

ــامٍ   ع ــف ــابكي أل ــين فَ ــا ع أال ي  
  علــى المزِيــد قَــدرت ي إنزِيــدو  

  إذا ذُكــر الحســين فَــال تَملِّــي     
  وجودي الـدهر بِـالعبرات جـودي     

  فقـد بكــت الحمــائم مــن شــجاها   
  لفــرد الوحيــد بكــت ألليفهــا ا   

  بكــين ومــا دريــن وأنــت تــدري  
     ــالجمود ــك ب ــم عين ــف ته   فكي

  أتنسى سبط أحمـد حـين يمسـي     
    ــعيد ــاق الص ــين أطب ــبح ب   ؟ويص

ابو عبد اهللا جعفـر   :وفي الخالصة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٢ص ١شبر، ادب الطف: ججواد  )١(



 
  

١٠٦  

 

 

بن عفان كان من شـعراء الكوفـة وكـان    
ولـه أشـعاراً كثيـرة فـي معـان      ، مكفوفاً
ومن الشيعة المخلصـين ذكـره   ، مختلفة
  . الرجال ووثقوه علماء

ــد ان    ــا الب ــر لن ــذا درس كبي وه
ضرورة بـذل الجهـد وافـراغ     ينتعلمه ف

الطاقات في سبيل خدمة ال محمد ^ 
بالشعر والنثـر والكلمـة الصـادقة لننـال     

  .سعادة الدنيا واالخرة
   

   الجمال
من الشخصـيات المثيـرة للجـدل    
في معركة كربالء لما يحمله مـن نفـس   

 ×ام الحسـين  وقام بسلب االمـ ، دنيئة
ه مقطـوع الـرأس مضـمخاً    دفوجـ  فاتاه
، ×ليسـلب الحسـين   فمد يـده   .بدمه

 ،لمنعـــه ×فتحركـــت يـــد اإلمـــام 
فحــرك ، فإســتخرج مديــة وقطــع يــده

وقـد   ،اإلمام يده اليسرى فقطعهـا أيضـاً  
أسود وجه هذا الرجل فيما بعـد وكـان   

"أيهـا  يسير في طرقـات مكـة ويصـيح    
قيـل   الناس دلّوني على أوالد محمـد" 

  .سمه "بريدة بن وائل"اأن 
   

   جوين بن مالك الضبعي
الـذين   × من أنصـار الحسـين  

ورد اسمه في زيارة  ،استشهدوا بكربالء
انّه كـان فـي أول    :قيل ،الناحية المقدسة

ثم التحـق   ،أمره في جيش عمر بن سعد
وقاتـل معـه وقتـل فـي      ،× بالحسين

أشـار الـبعض إلـى أن     .الحملة األولـى 
جوير بن مالك أو حـوي بـن    اسمه هو

وخلط البعض بينه وبين جون  ،)١(مالك
  . مولى أبي ذر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـدر سـابق،   بحار األنـوار ـ   المجلسي،  )١(
  وغيرها.١٣٠، ص ٦٥ج
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  ] حرف الحاء[ 
  

   والحير الحائر
وهو من اهم اسـماء كـربالء فـي    

االسـالمي لمـا احـيط بـه هـذا       التاريخ
االسم من الحرمة والتقديس وانـيط بـه   
من اعمال واحكام في الروايات والفقـه  

  . ذااالسالمي الى عصرنا ه
 المـاء  وحـار  ..> :منظور ابن قال

 ،الماء وتحير ،تردد :وتحير ،حائر فهو
 ...المـاء  مجتمع :والحائر ،ودار اجتمع

 هـذه  بأحـد  سـميت  ،كربالء :والحائر
  . )١(..<األشياء

 :الحـاير > :الحمـوي  ياقوت وقال
 في وهو ،وراء مكسورة ياء األلف بعد

 الماء مسيل إليه يصب حوض األصل
 المـاء  ألن بـذلك؛  سمي ،ألمطارا من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣ص: ٤العرب، ج ابن منظور، لسان )١(

 ..أدناه إلى أقصاه من يرجع فيه يتحير
 ،الحيـر  :الحـائر  يسمون الناس وأكثر

علـيّ رضـي    بن الحسين قبر ،والحائر
 الحـائر  هـو  :القاسم أبو قال .. عنه  اهللا 

 لموضـع  اسـم  ألنّه له؛ جمع ال أنّه إالّ
، عنـه   اهللا رضـي  علي  بن الحسين قبر
 مستنقع وهو ،حائر فجمع لحيرانا فأما

 ..ويــذهب فيجــيء فيــه يتحيــر مــاٍء
 عنَـوا  إذا إضـافة  بـال  الحيـر  يقولون
  .  )٢(..<كربالء

 اإلمـام  قبـر  عـن  المـاء  حار وقد
 الـذي  ،<الديزج> أجراه لما×الحسين 

 القبـر  معـالم  آثار ليطمس المتوكل؛ بعثه
  . )٣(هـ ٢٣٦ سنة أثره ويعفي المقدس
 :جـواد  مصـطفى  الـدكتور  وقال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاقوت الحمــوي، معجــم )٢( ــدان، ج ي : ٢البل
 .٢٠٨ص

 ،٦٠: كـربالء  تـاريخ الكليدار،  الجواد عبد )٣(
 الثانية. الطبعة
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 وأن ،عربـي  اسـم  الحائر أن ذكرنا وقد>
 عصـور  منـذ  الـبالد  هذه سكنوا العرب

 معروفـاً  يكـون  أن مـن  فالبد ،الجاهلية
 هـذه  ألن ؛×الحسـين   استشـهاد  قبل

 أصـل  مـن  والحيرة والحير هي التسمية
  . )١(..<واحد

الكليدار الجواد عبد الدكتور لكن 
 الحديث أو ريخالتا في يرد لم> :أنّه زعم
 قبـل  الحيـر  أو الحائر باسم لكربالء ذكر

 أو ،الوقعـة  هـذه  أثنـاء  أو ،الطـف  وقعة
ــزمن بعــدها ــث إن إذ يســير؛ ب  األحادي
 بـأرض ×الحسين  بقتل المنبِئة النبوية
 اسـم  عـدا  األسماء كُلَّ تضمنت ،العراق
    .)٢(...<الحائر

 عـن  تاريخـه  فـي  الطبري أن غير
 إلى الرشيد بعث> :قـال  يحيى بن القاسم

 قبــر يخــدمون والــذين داود أبــي ابــن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٨: المقدسـة  العتبـات  الخليلي، موسوعة )١(
٢٣. 

 .٢٩ ص ٤ج الحسيني الموالئي، الركب )٢(

 فـأُتي  :قـال  ،الحير في علي بن الحسين
 :وقـال  راشـد  بن الحسن إليه فنظر ،بهم

 يعني> الرجل هذا إلي بعث :قال !مالك؟
 علـى  آمنُـه  ولسـت  فأحضَرني <الرشيد
 فسـألك  عليه دخلتَ فإذا :له قال ،نفسي
 فـي  يوضَـعن  راشـد  بن الحسن له فقل

 هـذا  قال عليه دخل فلما ،الموضع ذلك
 مـن  هـذا  يكون أن أخلق ما :قال ،القول

 فلمـا  :قـال  ،أحضـروه  ،الحسـن  تخليط
 صـيرتَ  أن علـى  حملك ما :قال حضر

 من اهللا رحم :قال !الحير؟ في الرجل هذا
 أن موسـى  أم أمرتنـي  !الحيـر  في صيره
 شهر كلّ في عليه أُجري وأن ،فيه أصيره
 ،الحيـر  إلـى  ردوه :فقال ،درهماً ثالثين

 وأم ،موسـى  أم أجرتـه  مـا  عليه وأجروا
  . )٣(..<المهدي أم هي موسى

 <الحائر> اسم ورد ما أوائل ولعلّ 
 بعـض  في جاء ما ،الدينية النصوص في

 التـي  ،×الصادق  اإلمام عن الروايات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٣٦: ٦: الرسل والملوك الطبري، تاريخ )٣(
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 طُـرق  بعـض  فيها األصحاب بعض علّم
 روايـة  في كما ،×الشهداء  سيد زيارة

اهللا  عبـد  أبـي  عـن  الكناسي بن يوسف
 فائت الحسين قبر أتيتَ إذا>: قال ×

 وتوجـه  قبـره  بحيال واغتسل الفرات
 حتـى  والوقـار  السـكينة  وعليك ،إليه

 وقل ،الشرقي جانبه من الحائر تدخل
  . )١(...<تدخله حين

 تلـك  فـي  بالحـائر  المـراد  وكان 
 الحسـيني  المشـهد  سور حواه ما :األيام
 القـول  وهـذا  ،)٢(..السـالم  مشـرفه  على

 ألن معاً؛ والروايات والقرائن اللغة تؤيده
 يحيط ما أو ،الدار فناء هو> لغـةً  الحائر

 لهـذه  :وقـالوا > ،<جانـب  كـل  من بها
ــدار ــم. )٣(..<واســع حــائر ال ــع ث توس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث ،٢٢١: الزيارات ابن قولويه، كامل )١(
 .٣ رقم

 .٢٨٠: ٥: البحرين الطريحي، مجمع )٢(

 . .٢٢٣: ٤: العرب لسانابن منظور،  )٣(

 بالحـائر  المـراد  صـار  حتّـى  االستعمال
  .  نفسها كربالء

  
   لرمةا بطن من الحاجر

من منازل الطريق التي نزلها االمام 
  .  باتجاه العراق ×الحسين 

 الميم وتشديد ،الراء بضم«وهـو  
 ابن وقال ،نجد بعالية معروف واد وهو
 تنصـب  ،بنجـد  عظيم قاع الرمةُ: دريد
ــه ــة إلي ــاجر«و ،)٤(».أودي ــالجيم :الح  ب
 المـاء  مايمسك :العرب لغة وفي ،والراء

 :الرمـة  بطـن «و ،)٥(»..الوادي شـفة  من
 ،المدينـة  أرادوا إذا البصـرة  ألهـل  منزل
 ويقع ،والبصرة الكوفة أهل يجتمع وفيه

   .»..نجد شمال
تسمى اليوم منطقة البعايـث تتبـع   
الى محافظة غزاله من توابع مدينة حائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٩: ١ البلدان، الحموي، معجم )٤(

 .٢٠٤: ٢ البلدان، الحموي، معجم) ٥(
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في هذا المنزل بعث االمام و .)١(كم ١٧٠
مبعوثه الصيداوي بكتـاب   ×الحسين 

 بلـغ  إذا حتّـى  أقبـل « :الى اهل الكوفة
 بـن  قيس بعث ،الرمة بطن من الحاجر

 ،الكوفـة  أهـل  إلـى  الصيداوي مسهر
 إلـى  الصيداوي مسهر بن قيس وأقبل

 إذا حتــى ،الحســين بكتــاب الكوفــة
 بـن  الحصين أخذه القادسية الى انتهى
 ،زياد بن عبيد اللّه إلى به فبعث ،نمير
 ،القصـر  إلى إصعد :عبيد اللّه له فقال

فسفصعد! الكذّاب ابن الكذّاب ب، ثم 
 بـن  الحسين هذا إن ،الناس أيها :قال

بنـت  فاطمـة  ابن ،اللّه خلق خير علي 
 وقـد  ،إلـيكم  رسوله وأنا ،اللّه رسول
عبيد  لعن ثم .فأجيبوه ،بالحاجر فارقته

 بـن  لعلي واستغفر ،وأباه زياد بن اللّه
  . طالب أبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٨ ص: كربالء الى مكة من )١(

 زيـاد  بن عبيد اللّه به فأمر :قال
 بـه  فرمي ،القصر فوق من به يرمى أن

   .)٢(»فمات فتقطّع
  

   حامل اللواء
قمر بنـي هاشـم   سيدنا من ألقاب 

ــواء عســكر   × الــذي كــان يحمــل ل
كـان  . في معركـة كـربالء   ×الحسين 

ــاحة    ــي س ــر ف ــواء دور كبي ــل الل لحام
عامالً مهما في المحافظـة   المعركة ويعد

ــيش  ــوات الج ــجام ق ــى انس ــم  .عل قس
ن جيشه الصغير في يوم عاشوراء الحسي

 ،رةـالميسـ  ،الميمنـة  ،لى ثالثـة أقسـام  ع
ودفـع   ،وجعل لكل منها قائـداً  .والقلب

اسلواءه ألخيه العب‘ :  
كـان   ×ان لواء االمام الحسـين  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛٣٠١ ص: ٣ الطبـري، ج  الطبري، تـاريخ  )٢(
: ٢ج األمــم، ابــن مســكويه، تجــارب: وانظــر

 .٥٧ص
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وحامـل اللـواء    ×معقودا البي الفضل
اكبر منصب عسكري بعد القائد، وقضية 
حمل اللواء دائما تعطى ألشجع الجيش 

ــزال  وفارســ ــاء الن ــت اثن ــذي يثب هم وال
ويحقق االنتصـارات بكراتـه وصـوالته    

ولما أراد العباس للقتال جـاء   .العسكرية
فبكى  ،واستأذنه ×إلى اإلمام الحسين 

"يا أخي أنـت   :وقال ،ولم يأذن له أوالً
صــاحب لــوائي وإذا مضــيت تفــرق 

  .)١("عسكري
   

   حامي الظعينة
ــ ــتهر العبـ ــل  ×اسواشـ البطـ

قـب  بهذا اللّبير في كربالء العسكري الك
هل البيت أ نساء حينما سار بالحرائر من

من المدينة إلـى كـربالء، وحـامي     ^
حينمــا  ‘لنبــيالقــاب أالظعينــة مــن 

حامى عن تلك المرأة التي تحرش بهـا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦ صأنصار الحسين: شمس الدين،  )١(

مر بإجالء يهود بنـي قينقـاع   أاليهودي و
قب ربيعة من المدينة كما اشتهر بهذا اللّ

لقاب أينة من يضا حامي الظعأو .الكناني
فهـو المحـامي عـن     ـ×ـ اإلمام علي  

كمـا قـال اإلمـام زيـن      حرم المسلمين،
 .)٢(في خطبته الشـهيرة  ـ×ـ العابدين  

 : ×اس ـّورحم اهللا الشاعر مادحا العب

ــة  ــةأحــامي الظعين ــه ربيع ــن من   ي
ــن ع أم أ   ــن م ــلْي ــد أ اي ــه مك   مبي

        
  حب النبوة الخاتمة

   ×للحسين 
فــي ســيرة شــيء يطالعنــا  فــأول

 االمام الحسين بن علي بـن ابـي طالـب   
لحفيــده  ’مقــدار حــب النبــي  ^

واالهتمام الكبير الذي كان  ×الحسين 
يوليه له والمحبة المميـزة التـي يضـفي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــائ  )٢( ــة فض ــداني، جن ــاس الحم    ×ل العب
  .٨٠، ص١جـ ـ مصدر سابق 
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اطرها الرقيقـة علـى ابـن ابنتـه فاطمـة      
  . ÷الزهراء 

ــان الشــيعة  ــن  :ففــي اعي ــال اب ق
يحب الحسين  ’كان النبي > :عباس
ه ويقبل شـفتيه  ويحمله على كتف ×

  . )١(<...وثناياه
وهذه العواطف الجياشة من نبـي  

لحفيـده العظـيم ال تفسـر     ’االسالم 
على اساس عاطفي فقـط كعالقـة بـين    
جد وحفيد كما اراد الشيخ احمد فهمي 

ريحانة الرسول الشهيد >محمد في كتابه 
 ’وكـان النبـي   > :بقولـه  < المظلوم

لشـوق   ×شديد الحـب للحسـين   
  . <الذرية من ساللتهفؤاده الى 

 ’ونحن نقول ان حب النبـي  
لـم يكـن مجـرد عاطفـة      ×للحسين 

جد يغمر بهـا لحظـات    صادرة من قلب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤الشـــيعة: ج محســـن االمـــين، اعيـــان )١(
 .١٠٠ص

بــل ورد فــي بعــض ، المقــدسحفيــده 
 ’النصوص ان اهللا تعالى امـر النبـي   

كـــان حـــب و .×بحـــب الحســـين 
حـب منـاقبي    ‘للحسـنين  ’النبي

فعن طريق التمهيد وايجـاد  .. وعقائدي 
لنفوس لحب احفـاده يمهـد   ارضية في ا

االمة الى اتباع منهجهم الن الحب يولـد  
وبالتالي الحب يوجـد مسـاحة   .. االتباع 

واسعة للتعرف الـى المـنهج والتخطـيط    
ــام   ــال االمــ ــذا قــ ــلوك ولهــ والســ

  . <وهل الدين اال الحب> :×المعصوم
  

   ’حبيب قلب النبي 
 ×من القـاب االمـام الحسـين    

صـية  شخ ’طرز النبـي االكـرم   التي 
صاحب واقعة كـربالء التـي تشـير الـى     
فضائله ومناقبه وسـمو ذاتـه والـى كـل     
االبعاد التـي تتعلـق بتعريـف شخصـيته     

ــور   ــر العص ــة عب ــاكم  ف، لالم ــن الح ع
رأيـت   :النيسابوري عن أبي هريرة قـال 
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وهو حامل الحسين بن  ’رسول اهللا 
اللهم إني أحبـه  > :وهو يقول ×علي 
 :الحديث وقال الحاكم عن هذا. <فأحبه

  . )١(صحيح اإلسناد ولم يخرجاه
  

   الحجاج بن مسروق الجعفي
عرف و ،من شهداء الطف األجالّء

كان من أهـل   ×مؤذن الحسين  بلقب
الكوفة ومـن أصـحاب أميـر المـؤمنين     

الحسـين  االمـام  لما بلغه خروج و ،×
خـرج مـن    ،من المدينة إلى مكّـة  ×

 ،فـي مكّـة   × الكوفة ولحق بالحسين
كـان مالزمـاً    ،ا إلى العـراق وصحبه منه

ولمـا   .لإلمام ويؤذّن للصلوات الخمـس 
أمـره   ،التقت قافلة اإلمـام بجـيش الحـر   
ولـذا   ،اإلمام بـأن يـؤذّن لصـالة الظهـر    

ــؤذّن    ــفة م ــب بص ــض الكت ــه بع ذكرت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحــاكم النيســابوري،  المســتدرك علــى  )١(
 . ١٨٥ص ٣الصحيحين ج

وفي يـوم الطـف بـرز     .)٢(× الحسين
   خاً إلى القتال وعاد إلـى الحسـين مضـم

ث مـع اإلمـام وعـاد إلـى     وتحـد  ،بدمه
  . حة المعركة وقاتل حتى قُتلسا

  
   حر بني رياح

من القاب القائـد العراقـي البطـل    
الذي لم يقتل حتى تكاثر  الحر الرياحي

 ناجية بن يزيد بن الحر هو، عليه اعداؤه
 هرمـي  بن] الردف[ عتّاب بن قَعنَب بن
 مالـك  بن حنظلة بن يربوع بن رياح بن
 التميمـي  فهـو  ،تميم بن مناة بن زيد بن

 المفيـد  الشـيخ  وقـال الرياحي  ليربوعيا
 فـي  فاشـترك  ،عليـه  وتكاثروا> :&
 من آخر ورجل ،مسرح بن أيوب قتله

  )٣(<الكوفة أهل فرسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سـابق ـ   ـ  بحار األنوارالمجلسي،  )٢(
  .٢٥ ص: ٤٥ ج
  .١٠٤ ص: ٢ اإلرشاد، جالمفيد،  )٣(
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 الحـر  إن :تاريخية مصادر وتقول
 قتـال  إلـى  تقـدم  مـن  أول كان >رض<

لإلمـام الحسـين    قال قد كان وإنّه ،القوم
 نأ لـي  فائذن ..اهللا رسول بن يا> :×

 أن فلعلّـي  يديك؛ بين قتيل أول أكون
 محمـداً  جدك يصافح من أول أكون
 السـيد  أيضـاً  وقـال  .)١(<القيامة في غداً
 مـن  قتيل أول أراد إنّما> :طاووس ابن

ــة ألن اآلن؛ ــوا جماع ــه قُتل ــا قبل  كم
  . )٢(..<ورد

وقد نال الحر اشرف االوسمة من 
 :بعد قتله اذ قال لـه  ×االمام الحسين 

 وأنـت  ،أمـك  سمتك كما الحر نتأ>
وأنــت الــدنيا فــي الحــر فــي الحــر 
  . )٣(..<اآلخرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٤٥ـ مصدر سـابق ـ ج    البحارالمجلسي،  )١(
  .١٣ ص

  .١٦٠ صابن طاووس، اللهوف:  )٢(
 واألخبــار ،١٦٠: اللهــوفابــن طــاووس،  )٣(

  

  : يقول الحسين أنشأ ثم :وقيل
ـــنِعم ـــحر لَ ــي حـــر ال ــاح بن   ري

  ونِعم  الرمـاحِ  مختلـف  عنـد  الحـر  
  حســيناً نــادى إذ الحــر ونِعــم  

  ــاد ــه فج ــد بنفس ــباحِ عن   )٤(الص
 جاهلية مهقو في شريفاً الحر كان  

 رديـف  كـان  عتّابـاً  جـده  فإن ،وإسالماً
 ،ومات وقعنباً قيساً عتّاب وولد ،النعمان
 ،الشـيبانيون  ونازعه للنعمان قيس فردف
  . الطخفة يوم حرب ذلك بسبب فقامت
 لقــاء قصــة متــون مــن والظــاهر 
 علـى  عنه  اهللا  الحر رضي مع ×اإلمام 
 القادسـية  مـن  قادمـاً  ..فارس ألف رأس
الحر  أن :مسيره في×اإلمام  رضةلمعا

 ومؤمناً عارفاً يومذاك كان عنه  اهللا رضي 
 اللّـه  عنـد  ^البيت  أهل ومنزلة بمقام

=  
  .٢٥٦: الطوال

: السـالم   عليـه  الحسين مقتلالخوارزمي،  )٤(
١٤: ٢.  
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 لمأموريــة وكارهــاً ،وتعــالى تبــارك
ومــن  !×اإلمــام  لمعارضــة خروجــه

يدرس حياة الحـر بـن يزيـد الريـاحي     
يجد انه لم يكـن ناصـبي العـداء ألهـل     

حياته انه فلم يذكر في سيرة  ^البيت 
اعلن عليهم الحـرب يومـا او سـبهم او    

  . تبرأ من دينهم ومنهجهم
ــارة  وإلخــالص روح الحــر وطه
قلبه فانه سـمع البشـارة بالجنـة لحظـة     

 فقـد  ×خروجه الى مالقـاة الحسـين   
 :أماليـه  فـي  & الصـدوق  الشيخ روى

 منزلـي  مـن  خرجـت  فلما :الحر قال«
 نوديـتُ  ×الحسـين   نحـو  متوجهاً

 فلـم  فالتفتُ !بالجنّة أبشر رح يا :ثالثاً
 أمــه الحــر ثكلــت :فقلــت !أحــداً أر

 ويبشّـر  اهللا رسول ابن قتال الى يخرج
  . )١(»!بالجنّة؟

وعلى العمـوم يظهـر جليـا لكـل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ،٣٠ المجلس ١٣١: األمالي، الصدوق )١(

دارس للنصوص التي وردت في قضـية  
   :هذه االمور ×الحر مع ابي عبد اهللا 

لم يكن الحر الرياحي ناصـبي  . ١
ولـم يكـن   بـل   ^العداء ألهل البيت 

على خط متشدد من التيارات المنتشـرة  
عنـد   ×يومذاك واال لما اتى الحسين 

 لقاءه بالحر الرياحي في منطقة ذو حسم
، للصالة برداء وازار ونزع المـة الحـرب  

من الحر انه مـن   ×فلو علم الحسين 
النواصــب او مــن متشــددي االمــة لمــا 
سمح له بالصـالة خلفـه هـو وجماعتـه     

  . رجلالتي تقدر بألف 
ان سرية الحر ايضـا لـم يكـن    . ٢

 ^فيها رجل متعصب ضد اهل البيت 
او محب للقتال وسفك دماء اهل البيت 

ألنه صلوا خلـف االمـام الحسـين     ^
واظهروا له انقياد كبير فلم يعترض  ×

احد منهم على صـالته او يكفـره علـى    
حسـب مشـهور    ــ  الرغم من تقـاطعهم 

مـا  معه عقائـديا ومـذهبيا ك   ـ الروايات



 
  

١١٦  

 

 

تشير النصوص على خالف جيش ابـن  
سعد الذين قالوا للحسين انك تعبـد اهللا  
على حرف وان صالتك ال تقبل وهـذا  

  . امر يستحق التأمل كثيرا
ان الحر الرياحي القائد الكبيـر  . ٣

فلم يبايع ، لم تكن له بيعة البن زياد ابدا
لـه   ×ليزيد ودليله هو قول الحسـين  

 ×حسين احتمله أصحاب الولما قُتل 
 ×حتّى وضعوه بـين يـدي الحسـين    

وفي نص مشى اليـه الحسـين    ،وبه رمق
فجعل الحسـين يمسـح وجهـه    > ×

 !أنتَ الحر كما سـمتك أُمـك   :ويقول
وأنت الحر فـي   ،وأنت الحر في الدنيا

    .<!اآلخرة
 :فقول االمام الحسين عليه السالم

يوصلنا الى انه لم  <الحر في الدنياانت >
بيعة تقيده ليزيد او غيـره   تكن في عنقه

فهو قد تحرر مـن ان يكـون   . من الطغاة
، في اغالل بيعتهم وفي طاعتهم المطلقة

ويظهر منه عدم رضاه بالمهمة المكلـف  

ــا الســتقبال الحســين  ــة  ×به والكتاب
  . بشأنه الى ابن زياد

  

   حرب الماء
 الــذي يتتبــع المصــادر التاريخيــة

االمـام  ال توجـد مشـكلة لـدى    يجد انه 
في األيـام األولـى اسـمها     × الحسين

الخـوارزمي المتـوفى    اشـار ولهذا  ،الماء
بـدأ   ×اإلمـام الحسـين    ان ٥٦٨سنة 

اليـوم   تقريبـا فـي  يشتكي مـن العطـش   
 أي أن لم تكن هناك مشـكلة  ،السادس

، مـن نزولـه   أربعة أيـام  لأو لديه خالل
فبعد الحوار الذي دار بـين حبيـب بـن    

 :دية يقـول مظاهر األسدي والكتيبة األس
وأصـحابه   ×حالوا بـين الحسـين   

فأضر العطـش بالحسـين    ،وبين الماء
 ،فأسـاً  ×فأخذ الحسين  ،وبمن معه

ــاو ــد هن ــام   نج ــل اإلم ــن قب ــراء م إج
 ،لتفــادي هــذا الموقــف ×المعصــوم 

فخطـى  وجاء إلـى وراء خيمـة النسـاء    
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على األرض تسع عشرة خطـوة نحـو   
ثم احتفر هنالـك فانبعـث لـه     ،القبلة

أي باالتجـاه الجنـوبي    !عذب عين ماء
 ×فشـرب الحسـين   ، لمدينة كربالء

 ،الحظ اللفـظ  !وشرب الناس بأجمعهم
 ،الحـظ  ،أصـحابه  بعض لم يكن شرب

من كان هنـاك مـن   فقط  م يشربأي ل
 كانـت التي  والجنود القيادات العسكرية

أو التي أتت معه مـن   ×ألبي عبد اهللا 
اإلمـام   .أو التحقت به من الكوفـة  ،مكة
كل من كان معه القيـادات   ×سين الح

 ،أو الجنود أو الذين أتوا حديثاً لنصـرته 
ثم غارت العـين فلـم    ،وملئوا األسـقية 

طبعـاً هـذا الـنص ذكـره      !يرى لها أثراً
  . )١(٣١٤صاحب >الفتوح< المتوفى سنة 

متوفى الصاحب مقتل الخوارزمي 
ــه ٥٦٨ســنة  ــين صــاحب  أي أن بين وب
نقـل عـن    عندما ،سنة ١٨٠قرابة  الفتوح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٢، ص٥جابن االعثم، الفتوح:  )١(

اثبت حفـر هـذه العـين    نسخة >الفتوح< 
حفر  ×أثبت أن الحسين ونقل النص 

بئراً قبل اليوم السابع لكي يسقي الجيش 
فخرجت عـين   ،والناس الذين كانوا معه

ولكن فيمـا بعـد رفـع هـذا      ،ماء عذب
 التـي ، حـديثا  الخبر من النسخ المطبوعة

أي  ،رفعت هذه القصة منـه وبين أيدينا 
يدون أن يكون هنـاك قضـية   أنهم ال ير

 ×لوجستية يفكر بها اإلمام الحسـين  
لتحقيق اي نصـر يضـاف الـى قـاموس     

  . انتصاراته في معركة كربالء
  

   ×حرب مسلم بن عقيل 
حاولت كتابات التنظيـر العباسـي   
واالعالم االموي ان تسئ لنهضة سـيدنا  

كثيـرا وتحـرف    ×مسـلم بـن عقيـل    
 النصوص التي تشير الى تحقيـق مسـلم  

غايته من النهضة وان استشهد فـي   ×
 مسـلم  قوات أن والظاهر. نهاية المطاف

 بــن محمــد مجموعــة تــدحر لــم ×
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ــعث ــب األش ــل فحس ــرت ب ــلّ دح  ك
 لرفـع  زيـاد  ابـن  أخرجها التي المجاميع

عن مسلم  الناس ولتخذيل األمان رايات
 مـن  اعتقالـه  يمكـن  مـن  واعتقال ×
 هـذه  قـادة  أن هـذا  على والدليل ،الثوار

 القصر الى عادوا مجاميعهم مع لمجاميعا
 منهزمين عادوا أنهم واألظهر ،أخرى مرة

 منهم أكثر زياد بن وعبيد اللّه ،مقهورين
 :الطبـري  روايـة  تقـول  ،وخوفاً انكساراً

 بـن  كثيـر  عبيد اللّه عند اجتمع فلما«
 فــيمن ،والقعقــاع ،ومحمــد ،شــهاب
 ـ  كثيـر  لـه  فقـال  ،قومهم من اطاعهم
 أصـلح  ـ  زياد البن حينمناص وكانوا

 كثير ناس القصر في معك ،األمير اللّه
 وأهل شُرطك ومن الناس أشراف من

 فأبى !إليهم بنا فاخرج ،ومواليك بيتك
 لـواءً  ربعي بن لشبث وعقد ،عبيداللّه
    .)١(»!فأخرجه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري )١( ــاريخ، الطب ــوك الرســل ت : ٣ج والمل
  

ــن يراجــع بعــض كتابــات     وم
 ×العصريين ممن درس نهضة مسلم 

الـى   يروا اال النادر منهميرى انهم لم يش
قتال الشوارع الكثيف الذي حصل بـين  

وبين جـيش   ×قوات مسلم بن عقيل 
 أعثم ابن قول الحكومة االموية انظر الى

 ،اللّـه  عبيـد  أصحاب وركب« :الكوفي
 قتالًـــا فقـــاتلوا ،القـــوم واخـــتلط

    .)٢(»..شديداً
الـذي   & نمـا  ابن ويؤيده قول 

نقل صورة أوسع زمانيا بان امتد القتـال  
وقـوات  ×سلم بن عقيل بين كتائب م

 قتالًــا واقتتلــوا« :ابــن زيــاد الــى الليــل
   .)٣(»الليل جاء أن إلى شديداً

ــوص    ــون نص ــا تعلم ــذه كم وه
ــت    ــاص تثب ــحاب االختص ــا أص ذكره

=  
 .٢٨٧ص

 .٨٦ص ٥اعثم، الفتوح: ج ابن )٢(

 .٣٤ص: األحزان ابن نما، مثير )٣(
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بصراحة وجود معارك عسكرية وقتـال  
 ×شــديد بــين قــوات شــيعة مســلم 

لكـن انظـر   .. وقوات ابن زيـاد الـدعي   
او  النقل التاريخي التقليدي بال تمحيص

ــذا    ــل ه ــف أوص ــق كي ــة او تحقي دراي
قال ، الكاتب الى تغيير الحقائق وطمسها

 مسـلم  جـيش  ومنـي > :بعض الكتاب 
 في نظير لها يحدث لم مخزية بهزيمة
 هزمتـه  فقـد  ،التـاريخ  فتـرات  جميع

 تكـون  أن دون من المضللة الدعايات
 ويقـول  ،عسـكرية  قـوة  أية قباله في

 الـى  انتهى كلما مسلما ان :المؤرخون
 وفروا ،اصحابه من جماعة انسل زقاق

ــزمين ــم منه ــون وه ــا" :يقول ــا م  لن
   ."!السالطين بين والدخول
 حتى الوقت من قليل يمض ولم

 بجماعـة  صـلى  وقـد  ،معظمهم انهزم
 االعظـم  الجامع في العشاء صالة منهم

 ومـا ، الصـالة  أثناء في يفرون فكانوا

 انهزمـوا  حتـى  صالته عقيل ابن انهى
  . <..جيشه قادة همفي بما جمعهمأب

ع من تلك ان تتهم ظوهذه اف :قلنا
 ×قيــادات جــيش مســلم بــن عقيــل 

بأجمعهــا باالنهزاميــة والخيانــة اعتمــادا 
مجالد بن العلى رواية مدلس كذاب هو 

، سعيد فهذه جناية لـيس بمثلهـا جنايـة   
وفرية تسئ لمقام اولئـك الصـفوة مـن    

فلو كان مسلم بن .. قيادات اهل الكوفة 
و ابو ثمامة الصائدي وهما من عوسجة ا

ومن ثـم مـن    ×قيادات حركة مسلم 
فلو كانا مـن المنهـزمين   .. ابطال كربالء 

لكـان  ، كما حاول التاريخ ان يشيع ذلك
قد قام بمحاسـبتهما   ×االمام الحسين 

يـوم كـربالء   عندما حضـرا بـين يديـه    
 × وحملهما دمـاء مسـلم بـن عقيـل    

غلـظ  ولكان االمام ا، وشيعته التي اريقت
لهما القول وطردهما من عرصة كـربالء  
اال ان يقــال ان جــيش االمــام الحســين 

يوم كربالء كان مـأوى للمنهـزمين    ×
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والفاشلين عسكريا وهذا ما ال نقول بـه  
ابدا وان حاول االعالم االموي ان يشـيع  

  . ذلك
وابو ثمامة هو الذي قال له االمام 

 :في وقعة كـربالء ذكـرت   ×الحسين 
 المصلّين من اهللا جعلك، ةالصال ذكرت«

ولـم   )١(»وقتهـا  أول هذا، نعم، الذاكرين
انه عنفـه او   ×يرد نص عن الحسين 

 شــيعةطــرده او حملــه مســؤولية دمــاء 
الكوفة نتيجـة االنهـزام كمـا قـال نـص      

  . الذي نقلناه اعاله صاحب الكتاب
ومسلم بن عوسجة شهد له اهـل  
التاريخ بالشـجاعة والفروسـية والبسـالة    

ينهزم ويترك مسـلم بـن عقيـل     فكيف
  .  وحيدا في الكوفة كما زعموا ×

 صحابيا وكان> :)٢(حجـر  ابن قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقم، ٩٦ص ٦ ج: اإلصابة في حجر ابن )١(
٧٩٧٨. 

 .٣٢٦ ص ٣: الطبري الطبري، تاريخ )٢(

 عنه وروى، ’ اهللا رسول رأى ممن
 ذكـر  له، شجاعا فارسا وكان .الشعبي

فلو  .<..اإلسالمية والفتوح المغازي في
كان من المتخاذلين عن مسلم بن عقيل 

او من القيادات المنهزمة لما وقف  ×
يـوم كـربالء    ×عليه االمام الحسـين  

 انجلـت  فلمـا  :وترحم عليـه فقـد روي  
ــرة إذا ــم الغب ــلم ه ــن بمس ــجة ب  عوس

 فـإذا  × الحسـين  إليه فمشى، صريعا
 رحمك« :× الحسين له فقال، رمق به
 نَحبـه  قَضـى  من {فَمنْهم مسلم يا اهللا

منْهمو نم رنْتَظما يلُوا وديالً} بد٣(<تَب(.    
 اضف الى ذلك ان هنالك بعـض 

 قتـال  وقـوع  إلى تشير التاريخية المتون
 :تقـول  الكـوفي  أعثم إبن فرواية، شديد

 خـتلط او، عبيـد أهللا  أصحاب وركب>
 وعبيـد أهللا ، شديدا قتاال فقاتلوا، القوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  )٣( ــنص ذكــره ٢٩ســورة االحــزاب اي . ال
  . ٣٢٥ ص ٣ ج: الطبري الطبري، تاريخ
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 الكوفة أهل من وجماعة <لع> زياد بن
 ينظـرون  القصر جدار على أشرفوا قد

  . <الناس محاربة إلى
 فيـروي  أهللا رحمـه  نما بنا وأما 

 مـن  ويسـتفاد  محتـواه  فـي  خاصا خبرا
 قد الطرفين بين الشديد القتال أن روايته

بـل   ،كما قدمناه سـابقا  الليل إلى ستمرا
وجيشــه  ×ويضــيف هنــا ان مســلما 

ــي د   ــاد ف ــن زي ــروا اب ــارة احاص ر االم
 بن مسلم بلغ ولما> :& يقول بالكوفة

 جخـر  خبـره  عليـه  أهللا رضوان عقيل
عبيـد   حـرب  إلى بايعه ممن بجماعة

 قتتلـوا او، أإلمارة بدار فتحصن، .. اهللا
  . <الليل جاء أن إلى شديدا قتاال

 ×ويبدو ان مسـلم بـن عقيـل    
من جراء شدة القتال في الشوارع الـذي  

ليـالي كـان قـد     ٣قدره البعض بليلة او 
  .  وصل الى دار طوعة مجروحا

 فمـا « :الكـوفي  أعـثم  ابـن  يقول

 أُثخـــن وقـــد ...شـــمسال غابـــت
 امـرأة  دار إلى صار حتى ،بالجراحات

   .)١(»...طوعة لها يقال
اعـاله   الفتـوح  رواية أشارت وقد

ــى ــلماً أن إل ــان× مس ــد ك ــن ق  أُثخ
 أنـه  علـى  يـدلُّ  الذي األمر ،بالجراحات

 حـول  دارت التـي  المعارك خاض×
 موجهـاً  قائـداً  يكـن  ولـم  ،بنفسه القصر
 كونـه  عـن  فضـلًا  وهذا ،فحسب مرشداً

 أيضاً دليل فهو ،× شجاعته على دليلًا
 وعلـى  ،القصر حول القتال نشوب على

ار أنــو ــانوا الث ــد ك ــه حــاولوا ق  اقتحام
  !بالفعل

   
  ×حرم الحسين 

ومــن االجــراءات التــي قــام بهــا 
انه قبـل محاصـرته    ×االمام الحسين 

من جيوش ال امية تحرك الى االراضي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨ـ  ٨٧ ص: ٥ج ابن االعثم، الفتوح، )١(
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العربيـة  المجاورة التي تسـكنها القبائـل   
ــذاك ــي  وا آن ــنهم االرض الت ــترى م ش

وقدرت االرض التـي   ×سيدفن فيها 
 أرض من مربعاً ميالً عشر اشتراها بستّة

  . كربالء
 محمـد  الـدين  بهـاء  الشيخ روى

 بمـا  كتـاب الكشـكول   في & العاملي
   :نصه

 اشـترى  ×الحسين  أن روي>
 نينوى أهل من قبره فيها التي النواحي

 وتصدق ،درهم لفأ بستّين والغاضرية
 ،قبـره  إلـى  يرشدوا أن وشرط عليهم

 بـين  ثم، <أيام ثالثة زاره من ويضيفوا
 تلــك مســاحة مقــدار الخبــر ذيــل فــي

 ×الحسـين   حـرم  هي وأنّها ،األرضي
 الحسين حرم>: ×الصادق  قال :بقوله
 أربعـة  في أميال أربعة اشتراه الذي ×
 حـرام  ،ومواليـه  لوِلده حالل فهو ،أميال

ــى ــرهم عل ــن غي ــالفهم مم ــه ،خ  وفي

    .)١(<البركة
وتدل قضية شراء االمام الحسـين  

على عدة  لألرض التي سيدفن فيها ×
    :امور

 وممـرات  ان هنالـك منافـذ   :منها
الزالت مفتوحة تسهل لإلمـام الحسـين   

  .  التحرك بحرية ×
كمـا وتـدل علـى ان سـرية      :منها

لم يكن من شانها يومئـذ  الرياحي الحر 
  . ×ومقاتلة االمام الحسين  التعرض

وتدل علـى ان هـذه القـرى     :منها
كانت مأهولة بالسكان حتى يلتقي بهـم  

ويشتري منهم هـذه   ×االمام الحسين 
ــيهم ان    ــترط عل ــم يش ــن ث االرض وم
يضــيفوا زواره وان يــدلوا النــاس علــى 
قبــرهم اذن المحصــلة ان هــؤالء شــيعة 

سكنوا في هذه االراضـي   ×للحسين 
لقدومه المبارك لما سمعوا اما منتظرين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصــر طبعــة ،١٠٣ص: هــائيالب كشــكول )١(
 ..هـ ١٣٠٢
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يقول صبرا ابـا عبـد    ×امير المؤمنين 
او انهـم سـكنوا ايـام     .اهللا بشط الفـرات 

التهجير القسري الذي هجر به زياد بـن  
ابيه الشيعة مـن الكوفـة ايـام االنقـالب     
ــة   ــى الهدنـ ــة علـ ــكري لمعاويـ العسـ

بعـد   ×العسكرية مع االمـام الحسـن   
  . قتله االمام بالسم كما نقل

المفقـودة  التاريخيـة  الحلقـة  لكن 
انه اين ذهب اهالي قـرى نينـوى    :هاهنا

 ×والطف وشفية وهم شيعة الحسين 
يبقـى هـذا   ... عن نصرته والـدفاع عنـه  

 الســؤال كلغــز محيــر ابتلعــت نصوصــه
واخفيت السيما النصـوص التـي تشـير    
الى تفاني الشيعة في الدفاع عن امـامهم  

ومن اخفى هذه النصوص  ×الحسين 
بني العباس وكتابتهم للتاريخ وفق  تنظير

  . نظرية من يكتب التاريخ هو المنتصر
  

   الحرم المبارك
من اسماء ارض كربالء المقدسـة  

 عدد في كربالء الى االشارة وردت فلقد
    :× البيت اهل احاديث من

: قـال  أنّه ×السجاد  اإلمام فعن
 مباركاً آمناً حرماً كربالء أرض اهللا اتخذَ>

ـ  أن قبل  ويتخـذها  الكعبـة  أرض قيخلُ
 إذا وإنّه ،عام ألف وعشرين بأربعة حرماً
 وسيرها األرض تبارك وتعالى اهللا زلزلَ

 صـافية  نورانيـة  بتُربتهـا  هي كما رفعت
 ريـاض  مـن  روضـة  أفضل في فجعلت

 ال ،الجنّـة  فـي  مسـكن  وأفضـل  ،الجنّة
 :قال أو ـ والمرسلون النبيون إالّ يسكنها

 بين لتزهر وإنّها ـ رسلال من العزم أولوا
 ألهـل  الكوكـب  يزهر كما الجنة رياض
 الجنّـة  أهل أبصار نورها يغشي ،األرض

 ،المقدسـة  اهللا أرض أنـا > :تنـادي  وهي
 سـيد  تضـمنت  التـي  ،المباركـة  ،الطيبة

  .)١(<الجنّة أهل شباب وسيد الشهداء
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـاب  ،١٨٠: الزيـارات  ابن قولويه، كامـل  )١(
 .٤ رقم ،٨٨
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  حركة الرسائل
   في النهضة الحسينية

 ولكــي يتواصــل االمــام الحســين
مع بقية الشيعة في مختلف االقاليم  ×

ــا ــد، يومهــ ــت فقــ ــيعة كانــ    الشــ
 المجتبـى  الحسـن  اإلمام استشهاد بعد ـ

 اهللا عبـد  أبـي  باإلمـام  صلة على ـ  ×
 من االضطهاد على الرغم ،× الحسين

 قبـل  مـن  الشـديدة  والمراقبة واإلرهاب
 البيـت  أهـل  محبي على اُألموي الحكم

 الـبالد  اءأنحـ  فـي  الشيعة فكانت، ^
 × الحسين اإلمام إلى تبعث اإلسالمية
 أمـور  مـن  يهمها عما وتسأله ،المكاتيب

قــام بحركــة مميــزة  ديــنهم، ومــن هنــا
بإرسال رسله وسـفرائه ومعتمديـه مـن    
ثقاته برسائل خطية الى مختلف االقاليم 
كي يعرف ابعاد الثورة ويعطيهم اسـبابها  
ويــدعوهم الــى نصــرته فــي مشــروعه 

وكانــت اول ، الكبيــر هــذا  التغييــري
  .المحطات هي اقليم البصرة

   المثنى الحسن بن الحسن
من الناجين مـن معركـة كـربالء    

ومجروحـا   اليـد  مقطـوع  وكان، الدموية
 عمـه  يـدي  بـين  قاتل اذ .يوم عاشوراء

 واصـابته  رجـال  ١٧ وقتل × الحسين
 بن اسماء خاله وحمله فوقع جراحه ١٨

 لحسـن ا محمد ابو وهو .للكوفة خارجه
 ^ طالـب  ابي بن علي بن الحسن بن

 االمـام  ابيـه  من له تمييزا بالمثنى ولقب
 منظـور  بنـت  خولة وامه )١(× الحسن
 بـن  محمـد  تحـت  وكانـت ، )٢(الفزارية

 ابـراهيم  لـه  فولدت ،اهللا عبيد بن طلحة
 ثم، الجمل يوم عنها وقتل ،)٣(محمد بن

ــا ــام تزوجه ــن االم ــان × الحس  وك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرة )١( ــاب جمه ــرب، انس ــن الع ــزم اب  ح
  .٤٢االندلسي: ص

  .٨٣قريش: ص انساب جمهرة )٢(
ابن حـزم،  . ٤٦قريش: ص الزبيري، نسب )٣(

  ،١٣٩العرب: ص انساب وجمهرة
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 عمـه  مـع  الطـف  شـهد  المثنـى  الحسن
ــين ــالجراح واثخــن × الحس ــا ب  فلم

 ،رمقـا  فيـه  وجـدوا  الرؤوس اخذ ارادوا
ــال ــن اســماء فق ــن خارجــة ب ــة ب  عيين

 عبيد االمير وهبه فان ،لي دعوه :الفزاري
 لـه  فتركوه ،فيه رأي واال لي زياد بن اهللا

 لعبيـد  ذلـك  وحكـوا  الكوفة الى فحمله
 ابن حسان البي دعوه :فقال زياد بن اهللا

 لحـق  ثم برئ حتى اسماء لجهوعا اخته
ــة ــتوطن بالمدين ــي واس ــه ارض ف  ابي

 بــن عبــدالرحمن ثــار وحينمــا< ســيالة>
ــه، فلمــا دعــاه االشــعث ــل الي ــد قت  عب
 حتـى  المثنـى  الحسـن  تـوارى  الرحمن

 السـم  عبـدالملك  بـن  سليمان اليه دس
 زوجتـه  واقامـت  .)١( هــ٩٧ سنة فمات
 ثـم  قبره على ×الحسين  بنت فاطمة
 بـن  لبيـد  قول وتمثلت الفسطاط رفعت
  : العامري ربيعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠ـ  ٩٨ الطالب: ص ابن المهنا، عمدة )١(

  علـيكم  السـالم  اسم تم الحول الى
  اعتذر فقد كامال حوال يبك ومن  

  
   حسين مني

من اشهر كلمـات االرث النبـوي   
التي وصلت الينا حول شخصـية االمـام   

عن يعلى بـن  فـ صاحب معركة كربالء  
ــا مــع رســول اهللا  :مــرة قــال  ’كن

يلعـب  فدعينا إلى طعام فإذا الحسين 
أمـام   ’في الطريق فأسـرع النبـي   

ثم بسط يديـه فجعـل إحـدى     ،القوم
يديه في ذقنه واألخـرى بـين رأسـه    

 :ثـم قـال   ،فقبلـه  ،ثم اعتنقـه  ،وأذنيه
حسين مني وأنا منـه أحـب اهللا مـن    "

الحسن والحسين سـبطان مـن    ،أحبه
وعلّق الحـاكم علـى هـذا    . )٢(<"األسباط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم  )٢( ــي، المعج ــر الطبران  ٢٥٨٦ح ٣ج الكبي
ــ ٣٢ص ــة  ـ ــر، البداي ــن كثي ــة اب  ٨ج والنهاي
 .٢٠٧ص
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وأخرجـه   .الحديث قـائالً أنـه صـحيح   
حـديث   :رمذي مختصـراً وقـال عنـه   الت

   .)١(حسن
الـى مـن    ’وهنا يشـير النبـي   

حضره من الصحابة بـان اقـرب الطـرق    
التي توصل الى حب اهللا تعـالى ، وبهـا   
ينال المـؤمن الغايـة الكبـرى والوسـيلة     
العظمــى بــان يكــون محبوبــا لــدى اهللا 
ومقدسا عنـده وتنالـه االلطـاف االلهيـة     

طريـق  هـو  الخاصة في دينـاه واخرتـه   
فنسـمع النبـي    ×االمام الحسين  حب
وهي ..  <أحبه من اهللا أحب>يقول  ’

بشارة عظمـى لمحبـي االمـام الحسـين     
بان يكونوا فـي موضـع حـب اهللا     ×

  .تعالى لهم الذي هو غاية امال العارفين
   

   الحسينية
 تطـور  أهـم  أن ،نقـول  أن يمكن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ج على الصـحيحين  الحاكم، المستدرك )١(
 .٦٠٩ص ٥ج الترمذي . سنن١٩٥ص

 حيـث  مـن  ،الحسيني المأتم على جرى
 أمكنـة  إشادة هو ،فيها يقام التي األمكنة
 تعـرف  مـا  وهـي  .المـآتم  بإقامة خاصة
كـل   فـي  تنتشـر  التي ،<بالحسينية> اليوم

 قـال السـيد   .العـالم  في الشيعية األقاليم
 تــاريخ مختصــر كتابــه فــي علــي اميــر

 القاهرة عمارة افخم من وكان" :العرب
 وهـي  <الحسـينية > الفاطميين عهد في
 ذكـرى  فيـه  تقـام  االرجاء فسيح بناء

ومن . "كربالء موقعة في الحسين مقتل
ــ ــا ف ــاء أول إنهن ــي شــيد بن  يكــون ك

 العـزاء  ومجـالس  المآتم إلقامة مخصّصاً
  . بمصر الفاطميين أيام في كان

 بـه  تميـزت  ما أهم من كان> إذ
 <الحسينية> الفاطميين عهد في القاهرة

 فـي  يقيمـون  الفاطميون كان بناء وهو
 ،الحسين مقتل الشهيد ذكرى ،عام كل
 ذكـر  وقـد  هـذا ، )٢(<كربالء موقعة في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: العـرب  تـاريخ  مختصـر : أمير سيد علي، )٢(
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 إلى تعرض حينما ،خططه في المقريزي
 باسـم  حـارة  هنـاك  أن ،القاهرة حارات

ــينية> ــد <الحس ــا وق ــا ذكره ــاًء فيه  بن
 ذلــك يــربط أن دون ولكــن ،)١(ضــخماً
ــة ــآتم بإقام ــينية الم ــد  .الحس ــا بع  فيم
 أصـبح  حتـى  الحسينيات فكرة تطورت
 يؤسســـون ^ البيـــت أهـــل أتبـــاع

 مكـان  كـل  فـي  ويبنونهـا  <الحسينيات>
 أمـاكن  منهـا  ويتخـذون  فيـه  يتواجدون

ــة ــى للمحافظ ــافتهم عل ــدهم ثق  وعقائ
ــأريخهم ــت،  وت ــى الحســينية فتحول  إل

 ــ  المسـجد  غير ـ أخرى ثقافية مؤسسة
 لنشـر  ^ البيـت  أهـل  أتبـاع  اعتمدها
ــة ــالمية الثقاف ــبحت ،الس ــاً وأص  منطلق
 اخـتص  واسـعة  ثقافية مؤسسة لمشروع

ــا ــل به ــت أه ــي ^ البي ــعائر وه  الش
 مؤسســة اعتبــار ويمكــن .الحســينية

=  
  .٤٩٩ص

 ص: ٢ المقريزيــة ج الخطــط، المقريــزي )١(
٤٠٢.  

 المسـجد  لمؤسسـة  امتداداـ  <الحسينية>
  .اإلسالمية

   
  ×الحسين 

   واالنقالب القرشي
خـالل   ’استطاع النبي االكرم 

سنة من نبوته ان يبني دولة عظيمـة   ٢٣
وفرت للناس االمن والرفـاه االقتصـادي   

اني أفضـل  وارتقت بهم نحـو افـق انسـ   
على الرغم من ان قريش سـببت للنبـي   

الكثيــر مــن المتاعــب والحــروب  ’
االف  ١٠واخرهــا انهــا جمعــت لــه    

شخص لكي تنتصر عليـه لكنهـا بـاءت    
 ’بالفشل بسبب حسـن ادارة النبـي   

فـي معركـة    ×وبطوالت االمام علـي  
  . الخندق

فشــل بعــد ’النبــي  رأى ثــم 
 أسلوب استمرار أن األحزاب في قريش

 ،ينفــع ال حلفائهــا ومــع معهــا حــربال
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 فـي  قريشاً وفاجأ ،الصلح إلى عنه فعدلَ
 للهجـرة  السادسـة  السـنة  من القعدة ذي

 مـن  وخمسمئة ألف ومعه ’بقدومه 
ــحابه ــد ،أص ــاقوا وق ــم س ــدي معه  اله
 قريش ولكن ،قريشاً ويصالحوا ليعتمروا
 علـى  فأصـرت  الجاهليـة  حمية أخذتها
 صالحتهو ،العام ذلك مكة دخوله رفض
 يرجع أن وعلى ،سنين عشر األمان على
 وبـذلك  ،القادم العام ويعتمر السنة تلك

 هي بكونها القبائل عند قريش افتضحت
النبي  وليس الحرام البيت عن تصد التي

 الجزيرة قبائل في اإلسالم وانتشر. ’
 خــالل المســلمين عــدد وبلــغ ،العربيــة
 غـدرت  ثم ،آالف عشرة ونصف سنتين
النبـي   وفاجأهـا  ،الصـلح  طبشرو قريش
 ،مسـلم  آالف عشرة قوامه بجيش ’

فــي فــتح مكــة  نبيــه تعــالى اهللا ونصــر
. راغمـة  وهـي  اإلسـالم  قريش ودخلت

كما يقول السيد سامي البدري في كتابه 
  . ×صلح الحسن 

ــالم ال     ــريش لإلس ــول ق ان دخ
يعني انها تبنته فكرا وسلوكا ومنهجا بل 

ي انها خططت إلجـراء انقـالب عسـكر   
   ’كبير بعد رحيل النبي 

 وهذا ما اشار اليه القـران الحكـيم  
 مـن  خَلَتْ قَد رسولٌ إِالّ محمد وما{

هللُ قَبسن الراتَ أَفَإِيلَ أَو مقُت  ـتُمانْقَلَب 
  .  )١(}أَعقَابِكُم علَى

 النصـــوص عنـــد يقـــف فمـــن
 النبـي  ايام آلخر ترجمت التي التاريخية
ــرم ــي ’ االك ــذه ف ــدنيا ه ــي  ال والت

 فانه يصـدم ×عاصرها االمام الحسين 
 كبـرى  مؤامرة وجود الى تشير بنصوص

 وحتى بل اليه واالساءة ’ النبي لقتل
   :النصوص هذه واليكم..  دفنه تأخير

 عـن  :االستيعاب في البر عبد ابن
 رسـول  بـدفن  علمنا ما> :قالت عائشة

 المساحي صوت سمعنا حتى ’ اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤آل عمران:  )١(
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  . )١(..<الليل جوف من
 زاد فـي  الجـوزي  قـيم  ابن وقال

 صـوت  سمعت> :عائشة وقالت :المعاد
 دفـن  فـي  الليـل  آخـر  من المساحي

  . )٢(<النبي
 عن :النبوة دالئل في البيهقي وقال

 بــدفن علمنــا مــا> :قالــت أنهــا :عائشــة
 المساحي صوت سمعنا حتى اهللا رسول

 قـال  :وقال .)٣(!!<األربعاء ليلة جوف في
 وكـان  .)٤(المجـارف  يوالمساح :محمد

 ،األول ربيـع  شـهر  من األربعاء ليله دفنه
  . )٥(يومين بعد أي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧ص ١ج بن عبد البر، االستيعابا )١(

 .٤٨٤ ص ٣ ج المعاد ابن القيم، زاد )٢(

 .٢٥٦ ص ٧ ج: النبوة البيهقي، دالئل )٣(

، ٢٢٧ص ٣ج: ابن ابـي شـيبة، المصـنف    )٤(
 . ١٦ح

 ٢ج: دمشـق  تـاريخ  ابن منظور، مختصـر  )٥(
 . ٣٨٧ ص

ــذا ــنص وه ــير ال ــى يش ــدة ال  ع
   :دالالت
 فـي  يـدفن  لـم  ’ النبي ان. ١

 لمـا  حجرتها في دفن فلو عائشة حجرة
   .’ النبي دفن بوقت علمها نفت

 فـي  لـيال  دفـن  ’ النبي ان .٢
 وهـذا  نهـارا  يـدفن  ولم غامضة ظروف

 بـدخول  خطيـر  امنـي  تطـور  الـى  يشير
 االف ٣ب السقيفة المقدر عددهم جيش
 الى بعض كبار رجاالتها بهم اتى ،مقاتل

 الـذي  االنقـالب  واقـع  لفـرض  المدينة
ــار ــه اش ــر الي ــتم{ نآالق ــى انقلب  عل

 عمـر  سـرور  ما يفسـر  وهذا }اعقابكم
 يقـول  هـذا  االعـراب  جيش مجيء عند

 جـيش  الـى  نظـر  لمـا  :المـؤرخ  الطبري
ــ اســلم ــال االف ٣ موه ــت االن :ق  ايقن
  . بالنصر

 الخليفــة لءنتســا ان حقنــا ومــن
 يكـن  ولـم  ؟؟مـن  علـى  بالنصـر  يفرح

   ؟بيته اهل سوى النبوة بيت في هنالك
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 مـن  حتـى  حرم ’ النبي ان .٣
ــاقي مثــل يشــيع ان  وهــو المســلمين ب

 بــإجراءات نهــارا يــدفن ان او ســيدهم
 ..واعظمهـم  االنبيـاء  اخـر  برحيـل  تليق

 ظــروف فــي لــيال دفــن لألســف لكــن
وهنـا   ..كبيـر  امني وتشدد مؤلمة غامضة

تبرز لدينا عدة تساؤالت مهمـة ونحـن   
ــك    ــرجم لتل ــي تت ــوص الت ــرأ النص نق
المرحلة الحرجة فـي حيـاة المسـلمين    

  : ودولة النبوة
 المهـاجرين  قيـادات  ذهبـت  اين

  ودفنه؟؟ نبيهم تشييع عن
 عـن  المهاجرين دفان اعتذر لماذا

  ؟؟’ اهللا رسول دفن
 ’ النبـي  ترك في الرحمة اين

   يدفن؟؟ ولم بيته في مسجى ايام لثالث
  

  ٥٠في سنة  × الحسين
  وما بعدها

 ،× الحسـن  االمـام  شهادة بعد

 االمامـة  لخـط  المواليـة  الوفـود  وصلت
 × الحســين باإلمــام التقــى وبعضــهم
 الشرعي تكليفهم لمعرفة كاتبه وبعضهم

 انقـالب  شـهدت  التي المرحلة هذه في
 باإلمام تمثلت التي الشرعية على معاوية
 أن × الحسين فأجابهم ،× الحسن

 ريثمـا  بيـوتهم  أحـالس  يكونوا أن رأيه
 سـراً  العمل منهم وطلب، معاوية يموت
 النبــوي الحــديث نشــر مواصــلة علــى

 الحسين مع لقاءاتهم وتكررت ،الصحيح
 لقـاء  آخر وكان ،منه التوجيه ألخذ ×

 او ةبسـن  معاويـة  موت قبل هو معهم له
 حيــث للهجــرة ٥٩ او ٥٨ ســنة ســنتين
 فيـه  تـدارس  سـري  مؤتمر في جمعهم

  . معاوية موت بعد الخطّة معهم
ولذلك نـرى ان االمـام الحسـين    

في هذه الفترة عندما امر شيعته بان  ×
حلس بيوتهم قد حـافظ علـى   كيكونوا 

البقية الباقية منهم وفوت الفرصـة علـى   
بقـي   معاوية التي اراد منها استئصال من
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من شيعة الكوفة باي ذريعة وتحـت اي  
  .  عنوان

 اشــتد> :قــال ابــن ابــي الحديــد 
علـي   شيعة على كلّها باألمصار البالء
 بلية الناس أشد وكان ،بيته وأهل ×
 .الشيعة من بها من لكثرة الكوفة؛ أهل

ــاداً عليهــا واســتعمل ــه وجمــع زي  ل
 فقـتلهم  ...الشـيعة  يتتبع كان ،العراقين

 كـلّ  تحت والشبهة والظن همالتّ على
 ،ومـدر  حجـر  كـلّ  وتحـت  ،كوكب

 األيـدي  وقطـع  ،وأخـافهم  وأحألهم
 جـذوع  على وصلبهم ،منهم واألرجل
ــمل ،النخــل ــنهم وس ــردهم ،أعي  وط

   .)١(...<وشردهم
 محمـد  جعفـر  أبي عن روي وقد

 يـا « :أصحابه لبعض قال أنّه × الباقر
 وقُطعت ،بلدة بكلّ شيعتنا قُتلت ،فالن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد، شــرح )١( ــي الحدي ــن اب ــنهج: ج اب ، ١٥ال
 .٤٣ص

 من وكان ،الظنّة على واألرجل يدياأل
 أو ،سـجن  إلينا واالنقطاع بحبنا يذكر
  . )٢(»داره هدمت أو ،ماله نُهب

 فعلـه  علـى  عـزم  مـا  آخر وكان 
 سـنة  الكوفـة  فـي  معاوية بانه امر زيـاد 

 النـاس  جمـع  أن هـو  ،وخمسـين  ثالث
 والقصـر؛  والرحبـة  المسـجد  منهم فمأل

، ×علـي   مـن  البـراءة  على ليعرضهم
ن٣(السيف على عرضه ذلك أبى فم(.   

 عليـه  سـلط  قد تعالى اهللا ولكن 
 بعــدها ومــات ،عــنهم أشــغله الطــاعون

   .)٤(بأيام
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد، شــرح  )٢( ــي الحدي ــن اب ــنهج: جاب ، ١٥ال
 .٤٣ص

. ٢٦ص، ٣ج، الـذهب  المسعودي، مروج )٣(
ــاريخ مختصــر  ترجمــة ٨٨ص ٩دمشــق: ج ت

 زياد.

، ١ج٤ق األشــراف، أنســاب، الــبالذري )٤(
 .٢٧٨ص
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  حلس
مفردة من مفردات عصر  :أحالس

بعد انقالب معاويـة   ×مام الحسين اال
ومنهج مـن منـاهج الحيـاة    ، على الحكم

قبـل   نسـان فـي ذلـك العصـر    العامة لإل
 وفـي . ×لحسـين  اعالن ثورة االمـام ا 

 بشـر  بـن  محمد مع ×للحسين  كالم
 :الهمـداني  ليلـى  بـن  وسـفيان  الهمداني

 مـن  حلسـاً  مـنكم  امـرئ  كلّ ليكن«
 ،حيـاً  الرجـل  هذا دام ما بيته أحالس

 رجونا أحياء وأنتم <ونحن> يهلك فإن
 وال ،رشـدنا  ويؤتينـا  ،لنا اهللا يخير أن

 الـذين  مـع  اهللا فإن أنفسنا؛ إلى يكلنا
المـراد  و .)١(»محسنون هم الذينو اتقوا

 ،لزوم البيت ،كسابقاتها ،من هذه الرواية
 .تحلّــس بالمكــان لــزقو يقــال حلــس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحقيــقـ   األشــراف الــبالذري، أنســاب )١(
. الـدنيوري،  ١٥٢ـ   ١٥١ ص، ٣ج: المحمودي

 .٢٢٢ ص: الطوال األخبار

فالن حلـس بيتـه أي مـالزق ال     :يقالو
  .يبرحه

   
   الحصير

وهو ذلك الحصير الذي صنع من 
والذي يرتبط بيوم دفـن االمـام    القصب

. في بقعة كربالء االحـزان  ×الحسين 
وايات أن بنـي أسـد   جاء في بعض الرو

لما قدموا لـدفن أجسـاد الشـهداء فـي     
اد يسـاعدهم  كان اإلمـام السـج   ،كربالء

وطلب منهم حصـيراً ليضـع فيـه     .أيضاً
  . جسد سيد الشهداء ألجل دفنه

هـم  نّأونقلت المصادر التاريخيـة  
حينما هدموا قبر اإلمام الحسين في عهد 

ونبشـوه عثـروا علـى حصـير      ،المتوكّل
 ــ ×ـ فيه جسد الحسـين   جديد كان 

فتركوا الجسد  ،تفوح منه رائحة المسك
وهـالوا عليهمـا    ،والحصير على حالهمـا 

  .التراب
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  حفرة المنحر
وهو الموضع الذي سقط فيه سيد 

من ظهـر جـواده علـى     ـ×ـ الشهداء  
وهـو   في معركة كربالء الخالدة األرض

ونـزل شـمر أو    ،يقاوم في الرمق األخير
 يبـدو أن  .ريفلشّـ سنان واحتزّ رأسـه ا 

ن أوطأ من سائر أجـزاء  اهذا الموضع ك
 وفيه استشـهد اإلمـام الحسـين    .األرض

 .ريف على األرضـّوسال دمه الش ،×
يوجد حالياً مكان خارج حرمه الشريف 

وعليه صخرة  ،ويعتبر هو موضع شهادته
من حجر المرمر بارتفاع نصف متر عن 
األرض موضــوعة علــى المكــان بصــفة 

  . يه شباك ذهبيوعل .القبر
  

   األولى الحملة
وابتدأت اكبر معركة فـي التـاريخ   
واشرسها بين معسـكر االمـام الحسـين    

الذي يمثل راية الحق عبر التـاريخ   ×

وبــين معســكر ال اميــة معســكر التيــار 
  .  المادي المعادي لخط النبوات

 ونـادى > :& المفيـد  الشيخ قال
 ،رايتـك  أَدن، ذويـد  يا :سعد بن عمر

 كبـد  فـي  سـهمه  وضـع  ثم ،افأدناه
 أنّـي  اشـهدوا  :وقـال  ،رمى ثم ،قوسه
 النّــاس ارتمــى ثــم ،رمــى مــن أول

  . )١(...<وتبارزوا
 :وقـال > :قائالً الخوارزمي وروى

 مـن  أول أنّـي  األميـر  عند لي اشهدوا
 بـأجمعهم  كلّهـم  أصحابه فرمى ،رمى
 مـن  بقـي  فمـا  ،واحدة رشقة أثره في

 مـن  أصابه إالّ أحد الحسين أصحاب
  . )٢(<سهم رميتهم

 ×لحظتها اذن االمـام الحسـين   
 اهللا رحمكم قوموا> :ألصحابه في القتال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١ ص: ٢ ج: المفيد، اإلرشاد )١(

ــل  )٢( ــوارزمي، مقت ــين الخ ، ٢: ج× الحس
 .١١ص



 
  

١٣٤  

 

 

 هـذه  فـإن  ،منه البد الذي الموت إلى
 فـاقتتلوا ، <إلـيكم  القـوم  رسل السهام
 قُتل حتّى ،وحملة حملة النهار من ساعة

  . جماعة ×الحسين  أصحاب من
ــال ــوارزمي وق ــال> :الخ ــو ق  أب

 قـلّ  الرميـة  هذه رموهم مافل :مخنف
 فــي فبقــي ،×الحســين  أصــحاب

 فــي يــذكرون الــذين القــوم هــؤالء
 على ينيف ما منهم قُتل وقد ،المبارزة
   .)١(...<رجالً خمسين

واذا صــح هــذا الــنص التــاريخي 
 فهو يثبت ان اصـحاب االمـام الحسـين   

ر علـى االلسـن   هو اكثر مما اشـته  ×
مـن   الن الباقي ،وهو عدد سبعين رجال

االصحاب الـذين بـرزوا فيمـا بعـد لـو      
حسبناهم لفـاق العـدد عشـرين رجـال     

  .  الذي بقوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل، الخــوارزمي )١( ، ٢ : ج× الحســين مقت
 .١١ ص

 أن التاريخيـة  النصوص من يظهر
 عمـر  جيش شنّها قد كان األولى الحملة

 عقيـب  ،×اإلمام  جيش على سعد بن
 عميـر  بن اهللا عبد فيها قَتل التي المبارزة
 زيـاد  مولى يسار من كُال >رض< الكلبي

 ،زيـاد  بن اهللا عبيد مولى وسالم ،هأبي بن
 األولــى الحملــة بدايــة الطبــري يــروي
 وهو الحجاج بن عمرو وحملَ> :فيقول
 أن فلما، الميمنة في الناس ميمنة على
 الركَـبِ  علـى  جثـوا  حسـين  من دنا

 تَقـدم  فلـم  ،نحـوهم  الرماح وأشرعوا
 الخيـل  فـذهبت  ،الرماح على خيلهم
 منهم فصرعوا بالنبل فرشقوهم ،لترجع
    .)٢(..<آخرين منهم وجرحوا رجاالً

ثم ـاج  بـن  عمرو إنحمـلَ  الحج 
 سـعد  بـن  عمـر  ميمنة في الحسين على
 فصُرع ،ساعة فاضطربوا الفرات نحو من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وانظـر  ،٣٢٣: ٣ الطبـري،  الطبري، تاريخ )٢(
 .١٠٢: ٢: اإلرشاد



 
 

١٣٥  

 

 

 أول ،األســدي عوســجة بــن مســلم
ــم ،× الحســين أصــحاب  انصــرف ث

 وارتفعـت  ،وأصحابه الحجاج بن عمرو
 إليـه  فمشـى  ،صـريع  بـه  هم فإذا الغبرة

 رحمـك >: فقـال  ،رمق به فإذا الحسين
 من فَمنْهم{ عوسجة بن مسلم يا ربك
 بدلُوا وما ينتَظر من ومنْهم نَحبه قَضَى
 مظـاهر  بـن  حبيب منه ودنا .}تَبديالً
 ،مسـلم  يـا  مصـرعك  علي عزَّ :فقال
 :ضعيفاً قوالً مسلم له فقال .بالجنّة أبشر

 لـوال  :حبيب له لفقا .بخير اهللا بشّرك
 مـن  بـك  الحـق  أثرك في أعلم أنّي

 بكلّ توصيني أن ألحببتُ هذه ساعتي
 ذلك كلّ في أحفظك حتى ،أهمك ما

 .والـدين  القرابـة  في له أهل أنت بما
 اهللا رحمـك  بهذا أوصيك أنا بل :قال

ـ  الحسـين  إلـى  بيـده  وأهوى ـ  أن ـ
 .الكعبـة  ورب أفعلُ :قال .دونه تموت

 مـات  أن مـن  أسـرع ب كـان  فما :قال

  .  )١(بأيديهم
 :اكبــر ثــم اخــذت الحملــة بعــدا

 فـي  الجوشـن  ذي بـن  شمر وحملَ>
 لـه  فثبتـوا  ،الميسرة أهل على الميسرة
  . )٢(..<وأصحابه فطاعنوه
جانب كلّ من الحملة صارت ثم: 

 كلّ من وأصحابه حسين على وحملَ>
  . )٣(<جانب

وتصـــف الروايـــات التاريخيـــة 
فــي  ×ن استبســال اصــحاب الحســي

ــى ــة االول ــاتلهم> :الحمل  أصــحاب وق
 خـيلهم  وأخذت ،شديداً قتاالً الحسين
 علــى تحمــل ال وأخــذت..  تحمــل
 إالّ الكوفــة أهــل خيــل مــن جانــب
٣(..<كشفته(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤ـ١٠٣ص: ٢ ج: المفيد، اإلرشاد )١(

ــاريخ )٢( ــري الطبـــــري، تـــ : ٣ج: الطبـــ
 .٣٢٥ـ٣٢٤ص

 .٣٢٥ ص: ٣ج: الطبري الطبري، تاريخ )٣(
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عن اي خيل يتحدث النص هـذا  
فاذا كان حسب المشهور من النصـوص  
التي نقلناها بقي من اصـحاب الحسـين   

ب مـن االصـحا   ٣مقاتل منهم  ٢٢ ×
وعلى التقسيم الذي . من بني هاشم ١٩و

لجيشه مـن ميمنـه    ×قسمه الحسين 
وميسره وقلب وثبت هو القلـب يكـون   
ــد   ــل واحــ ــة رجــ ــى الميمنــ    علــ

 ــ  الن بني هاشـم لـم يشـتركوا بعـد     ـ
حسـب   ــ  وعلى الميسرة رجـل واحـد  

فكيـف لرجـل واحـد ان     ـ  النص اعاله
يكشف ميمنـة جـيش اهـل الكوفـة او     

االف ومثلهـا   ١٠منة الميسرة وعلى المي
نحن ال ننكـر بطـوالت    ؟ على الميسرة

ــين   ــحاب الحس ــن هــذه   ×اص لك
تساؤالت من رحم النصـوص العباسـية   

  ؟  ؟المشهورة في المقتل الشريف
المحصلة العدد اكبر ممـا ذكرتـه   
هذه النصوص والدليل لو حسـبنا عـدد   
من استشهد بعد الحملـة االولـى لفـاق    

 ٢٠ي شهيدا فكيف يقـول بقـ   ٥٠العدد 
  ؟ ×رجل مع الحسين 

وتذكر لنا المتون التاريخية ايضـا  
ــن   ــة لبطــوالت الصــفوة م صــورة جلي

وكيـف انهـم    ×اصحاب ابي عبد اهللا 
يستأنسون بالموت ويذوبون فـي طاعـة   

    :قياداتهم الربانية
 ،خالـد  بن عمرو الصيداوي فأما>
 وسـعد  ،السـلماني  الحـارث  بـن  وجابر
 عبـد  بـن  ومجمع ،خالد بن عمرو مولى

 ،القتال أول في قاتلوا فإنّهم، العائذي اهللا
 ،النـاس  علـى  بأسـيافهم  مقدمين فشدوا

 فأخـذوا  النـاس  عليهم عطف وغلو فلما
 غيـر  أصـحابهم  من وقطعوه ،يحوزونهم

 علـي  بـن  العبـاس  علـيهم  فحملَ ،بعيد
 دنـا  فلما ،جرحوا قد فجاءوا ،فاستنقذهم

 في لوافقات ،بأسيافهم شدوا عدوهم منهم
  . )١(<واحد مكان في قُتلوا حتّى األمر أول

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٠: ٣ الطبري، الطبري، تاريخ )١(
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  ] حرف الخاء[ 
  

   خارطة معركة كربالء
بات من المهم جدا معرفة طبيعـة  

التي اجراها االمام الحسين  تاالستعدادا
في معركتـه الكبـرى فـي كـربالء      ×

وباألخص ما اجـراه علـى االرض مـن    
خطط ساهمت في تحقيق نسـبة عاليـة   

سكري وايقاع اكبر عدد من االنتصار الع
الشـامي   ــ  من الخسائر بالجيش االموي

ومن تلك االجـراءات المهمـة    .بكربالء
والـذي اشـار   ، حفر الخندق العاشورائي

 ×اليه صاحب كتاب >مقتل الحسـين  
العالمة الخوارزمي< وابن األعثم الكوفي 

ــوح< ــي >الفت ــاال، ف ــس > :)١(ق ــا آي فلم
وعلـم أنهـم    ،من القوم ×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوارزمي،  )١( ــين الخ ــل الحس ، ١ج ،×مقت
، ٥، وابن األعثم الكوفي، >الفتـوح< ج ٢٤٨ص
 .٩٦ص

قوموا فاحفروا  :قال ألصحابه ،لوهمقات
ــرة ــا حفي ــول   ،لن ــدق ح ــبه الخن ش

حتـى   ،وأججوا فيهـا نـاراً   ،معسكرنا
يكون قتال هـؤالء القـوم مـن وجـه     

فإنهم لو قاتلونا وشغلنا بحربهم  ،واحد
يعنـي أسـاس حفـر    !< لضاعت الحـرم 

الخندق هو من باب القضايا اللوجسـتية  
من  ،×التي تحمي مخيم أبي عبد اهللا 

ــل ــدق  ، فخلـ ــع الخنـ ــاس وضـ فأسـ
العاشــورائي هــو لحمايــة المخــيم مــن 

وفي نص  ،فقاموا من كل ناحية ،الخلف
لـم يقـل    الحظ ،فقام القوم :ابن األعثم

ــبعين ــة  ،س ــل ناحي ــن ك ــاونوا  ،م فتع
ثم جمعوا الشـوك   ،واحتفروا الحفيرة

وأججوا  ،فألقوه في الحفيرة ،والحطب
هذا الشوك والحطب عنـدما   !فيها النار

 ،ليلة العاشـر الفعل في  ه كان هذاأججو
اهللا أعلــم بنــوع النباتــات المســتخدمة و

متقداً النبات او الحطب بحيث يبقى هذا 
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أو أن نحتمل أن  ،إلى ظهر يوم عاشوراء
هناك كمية إضافية من الحطـب بحيـث   
ترمى في ذلك الخندق ويبقـى مشـتعالً   

  . إلى ما بعد ظهر يوم عاشوراء
ــمية<   ــاق الرس ــي >الوث ــو ف ةر لث

 :١٤٠للسيد القزوينـي ص  ×الحسين 
أمر أصحابه أن يحفـروا خنـدقاً مـن    

 ،مـــن وراء الخيـــام ،وراء البيـــوت
ويضـرموا فيـه    ،ويضعوا فيه الحطـب 

يعني هذا نص آخـر   ،)١(النار في الغداة
 ،بـل فـي الصـباح    ،ليس في الليل :يقول

فـي الصـباح    ،ولهذا قلنا أن هناك تعدد
 ،موا النـار وفي النهار أضـر  ،أضرموا النار

لكي يحموا هذه الجبهـة الجنوبيـة مـن    
  . ×معسكر أبي عبد اهللا 

إذن الخندق العاشـورائي حقيقـة   
 ،×تبناهــا اإلمـام الحســين   ،موجـودة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحسين  رة>الوثاق الرسمية< لثوالقزويني،  )١(
 .١٤٠ص ×

مـثالً الخنـدق    مالحظـات هنا لكن قلنا 
ــي  ــره النب ــذي حف ــة  ’ال ــي معرك ف

هذا الخندق طوله ما يقرب من  ،الخندق
 ،يومـاً  ٣٠ هاحتـاجوا لحفـر   ،متراً ٢٧٠٠

 ٣٠حفـروا لمـدة    ،صحابي ٧٠٠بمعدل 
 .متراً ٢٧٠٠أنتجوا لنا خندقاً طوله  ،يوماً

>معـالي   صـاحب كتـاب   حسب نظريةو
خيمة للحسين  ٢٥٠السبطين< أن هناك 

والتــي  نصــبت فــي ارض كــربالء ×
وبـين كـل خيمـة وخيمـة      ،نقلت معـه 

ان طول هذا الخندق  أي ،أمتار ٤هناك 
تـر  م ١٠٠٠يقـرب مـن    خلف الخيام ما

فإذا احتجنـا لحفـر    ،كيلو متراً واحداًاي 
ــى  متــرا ٢٧٠٠خنــدق بمســافة   ٧٠٠إل

يومـاً حتـى    ٣٠شخص يعملـون لمـدة   
فإذا كنا نريد أن نحفـر مسـافة    ،يكملوه

ــى  شخصــاً  ٣٥٠ألــف متــر فنحتــاج إل
شـهر كامـل حتـى     ،يحفرون لمدة شهر

 ٣وعمقـه   ،أمتار ٥ينتجوا خندق عرضه 
، ’ مثل خنـدق النبـي   ،أمتار ونصف
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بعـرض   ،مـن العبـور  لكي يمنع الخيـل  
وجود أكثر من خمسة إلى ستة أمتار مع 

فإذا أردنا أن نعملـه فـي    ..النار الملتهبة 
ليلة واحـدة فالبـد أن عـدد األصـحاب     

وأنـا ال أتصـور    ،والجهد مضاعف ،أكبر
يتعب جيشه فـي ليلـة    ×أن الحسين 

ويتعبهم وفيما بعـد عنـدهم    ،قتال هائلة
فأنـا أعقـد واالحتمـال     ،قتال مع العـدو 

األكبــر أن الخنــدق محفــور قبــل هــذا  
فالخنـدق هـو    ،على كـل حـال   .الوقت

  . وجود من أجل أن يحافظ على القوم

  
  

هذا الخنـدق العاشـورائي الـذي    
 ٣تحت رقم  ،×حفره اإلمام الحسين 

وهو على شـكل هـالل تقريبـاً وبطـول     
وهـذه خيـام آل    ،متراً ٩٥٠كيلو متراً أو 

 ،باتجـاه جنـوب الكوفـة    وهـي  ،محمد
وهـذا   ،وهذا الجـزء الجنـوبي لكـربالء   

 ،شمال كـربالء باتجـاه مدينـة المسـيب    
ــرات  ــر الف ــذا نه ــة  ،وه ــذه الخريط وه

مأخوذة مـن دراسـات انكليزيـة حـول     
ــربالء ــة ك ــى   ،واقع ــاً تتماش ــي طبع وه

وبفضل اهللا هذا مـا وصـلنا إليـه وهـذا     
الذي قلنـا   على فرع نهر العلقمي الجسر

ـ اه ناحية النيل الـذي  عنه باتج أتي منـه  ت
 موجـودة  .الكتائب ويصلون إلى الفرات

هـذا الطريـق الـذي    اشارة الـى   وتوجد
وهـذا   .يؤدي إلى الكوفة ثم إلى الشـام 

بئر العباس الذي حفره ووجده العالمـة  
تكسيرا من علماء القـرن السـابع عشـر    

وهــذا هــو جــيش األعــداء  ،المــيالدي
   .هذه الغاضريات ،بأجمعه

عنـدما حفـر    ×الحسين ام اإلم
 ،الخنــدق العاشــورائي لحمايــة المخــيم

وهذا الخندق ، سن سنة عسكرية حسنة
ال ننسى أنه فيما بعد تحول إلى ترتيـب  
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لـيس فقـط    ،أو من التراتيب العسـكرية 
ــثالً  ،اســتخدمه ×الحســين  فنجــد م

الحرب بين عبد الرحمن بـن األشـعث   
سـنة   ،وابن الحجاج بن يوسف الثقفـي 

إذ خنـدق علـى    ،دموا خنـدقاً استخ ،٧٨
فكـان   ،عسكره خندق وجعل له أبـواب 

يهجم ثم عندما يضـغطون عليـه يرجـع    
وأيضاً  ،الحظ !إلى الخندق ويقفله عليه

خاقان ملك الخزر عندما دخل معه ابـن  
 :يقـول  ،عبد الملـك فـي حـرب كبيـرة    

اضطر ابن عبد الملك أن يحـيط نفسـه   
   .بخندق كبير

عندما سار أيضاً خالد بن عبد اهللا 
إلى األزارقة أيضاً عمـل لنفسـه خنـدقاً    

وبقي ألربعة أشهر هـو   ،وقاتلهم وانتصر
إذن الخندق فيـه   ،متخندق بهذا الخندق

 ،جملة من اإلجراءات الدفاعية المميـزة 
يعنــي باإلمكــان أن تضــاف إلــى هــذه  

  .  المسألة
 ،فعندما حفر الخندق العاشـورائي 

 ضمن الجهة الجنوبيـة أن ال  ×اإلمام 
نحن قلنا عندما قلنا أن  ،يصل إليها أحد

ــة وخيمــة  ×خيمــة الحســين  متقدم
هذا إجراء نبوية استفاد  ،العباس متقدمة

 ،’من النبي  ×منه اإلمام الحسين 
عــن  ٤٦١ص ،٢ففــي >أســد الغابــة< ج

إنها كانت في حصن بنـي   :عائشة قالت
وكان رسول  :تقول ،حارثة يوم الخندق

إلـى   وأصحابه حين خرجوا ’اهللا 
الخندق قد رفعوا الذراري والنساء في 

 ،مخافة علـيهم مـن العـدو    ،الحصون
أبعـد   ’يعني معركة الخنـدق النبـي   

 ،النساء واألطفال لكي ال يـروا المعركـة  
    .لكي ال يرعبوا بذلك الخوف

وهنا بحسب هذه الخارطـة نجـد   
ــين  ــيم الحس ــا  ×أن مخ ــا ذكره كم

العالمة السيد حسـن الصـدر والعالمـة    
طبائي عندما أشاروا أنه يبتعد أكثـر  الطبا
 ،كيلو متر عن أرض بين الحرمين ٢من 

أبعــد عيالــه ونســاءه  ×أي الحســين 
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وقدم خيمـة   ،وحريمه عن هذه المعركة
وخيمــة  ،قائــد الجنــد  ×العبــاس 

هـذه   ،×األصحاب وخيمة الحسـين  
هـذه تكـون    ،متقدمة في وسط المعركة

ــرمين      ــين الح ــة ب ــى منطق ــة عل قريب
وفيمـا   ،ال إشكال فـي ذلـك   ،الشريفين

ــ، ×بعــد هــذه خيمــة الحســين   ال ف
بعـض بنـي   إشكال أنه تأتي زينب مـع  

ثـم تخـرج مـن     ،إلى هذا المكان هاشم
القريبة علـى مكـان    ×خيمة الحسين 

وتخرج إلى التل  ،المخيم الموجود اآلن
 ،ثم تعـود  ×وتنعى الحسين  ،الزينبي

إذن هـذه الخارطـة    .ال إشكال في ذلك
باإلمكـان أن تقربنـا إلـى     ،التي رسـمت 

ــتراتيجيات المعصــوم  ــف  ،×اس وكي
 ،بقرب الجسـر  ×جعل كتيبة العباس 

ولهذا نرى أنهـم أول مـا يعبـر الشـيعة     
 ،×يركضون باتجـاه الحسـين    الجسر

ركضـة طـويريج   بمـا يسـمى   أسست ف
 وهــذا مــا المباركــة منــذ ذلــك الزمــان

وإن لم تكـن   ،نحتمله كاحتمال تاريخي
أضـف إلـى   . حينهـا  تسمى بهذا االسـم 

ذلك عندما نقول أن هذا الخندق الـذي  
طبعـاً لهـذا    ،×حفره اإلمام الحسـين  

ــى المخــيم   ــة إل ــواب داخل ــدق أب الخن
لعلـه   ،من أجل أن يدخلوا فيه ،الشريف

يحتاجون فـي بعـض األمـاكن قبـل أن     
ــب   ــثالً والحط ــوك م ــعوا الش أن  ،يض

لكن على  ،فال إشكال في ذلك ،يدخلوا
يحـافظ علـى الجهـة    العوم اسـتطاع أن  

الجنوبية لمعسكر أبي عبد اهللا الحسـين  
  .وأن يوصل الكثير من القضايا ،×

نزول جيش الشـام  ونالحظ ايضا 
بمحاذاة نهر الفرات وهذا الـنص الـذي   

في يوم التاسع  ×ذكره اإلمام الصادق 
بنـزول جـيش   و ،هو الذي غير المعادلة

ــن آل    ــاً ع ــرات نهائي ــع الف ــام اقتط الش
ورحلـة   مأسـاة العطـش   وبدأت ،محمد

العطش المؤلمة التي عانى منها الحسين 
 ^ العبـــاس وأهـــل البيـــت واخيـــه
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  . )١(أجمعين
  

  ×خروج الحسين 
  من المدينة

ــوم   ــي ي ــنة   ٢٨ف ــب س  ٦٠رج
 ×االمـــام الحســـين  أبـــدللهجـــرة 

باالستعداد للخـروج مـن الحجـاز فـي     
اعظم ثورة تغييرية على مسـتوى العـالم   

بنتائجهـا   والتي هزت عروش الظـالمين 
عبر التاريخ واول ما قام به سيد الشهداء 

هو الذهاب الى حرم جده محمـد   ×
’ .  

 بـن  الحسـين  خَرج :ففي الفتوح
يلن عم هنزِلذاتَ م قَبرِ إلى  وأتى لَيلَة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتفصيل اكثر راجـع كتابنـا علـى طريـق      )١(
كربالء سيرة وتاريخ الذي هو سلسلة بحـوث  

ربالء وتحقيقات علميـة  تاريخية حول وقعة ك
اجـزاء   ٣حول نهضة الطف وستطبع قريبـا ب 

  باالشتراك مع االستاذ محمد العوادي .

هدفَقـالَ  ’ ج:  ـالمالس  لَيـكيـا  ع 
 أنَا، فاطمةَ ابن الحسين أنَا، اللَّه رسولَ
فَرخُك ابنو كفَرخَت ، ـبطُكـي  وسف 
لـى  خَلَفـتَ  الَّـذي  الخَلَفع   ـكتاُم ،
 قَـد  أنَّهـم  اللَّـه  نَبِـي  يا علَيهِم فَاشهد

 لَــم وأنَّهــم وضَــيعوني خَــذَلوني
  حتّـى  إلَيك شَكواي وهذا، يحفَظوني

صَلَّى، ألقاك اللَّه لَيكع  سـلَّمو . ثُـم 
ثَبو ماًقائ وصَف  يـهمـزَل  ولَـم  قَدي 
    .)٢(وساجِداً راكعاً

والسؤال الهام هنا من خـذل   :قلنا
وضيعه ولم يحفـظ   ×االمام الحسين 

ولم يستجب  ’قرابته من رسول اهللا 
ــى   ــر والنهــوض عل ــي التغيي ــه ف لدعوت

  ؟؟الحاكم الجائر يومها
الــنص يشــير ان االمــام الحســين 

ــ  × ــورة ول ــة المن ــزل بالمدين ــم ي م ل
ــول    ــو يق ــد وه ــرج بع ــذلوني "يخ خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨ ص ٥ ج: ابن االعثم، الفتوح )٢(
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اذن هنالك طوائف مـن امـة   "وضيعوني 
 × دعاهم االمـام الحسـين   ’النبي 

للخــروج معــه لقتــال الظــالمين لكــنهم 
رفضوا وعاندوا بل حاربوه ولم يحفظوا 

وهؤالء هم  ’مكانته من رسـول اهللا  
بقايا اوالد الصحابة والتـابعين وكثيـر   

 فأهــل.... مــن ال اميــة فــي المدينــة 
الخذل والخيانة ليسـوا شـيعة الحسـين    

ابدا فلو خذله شيعته لصرح وقـال   ×
لكن هذه المرة الخذالن  "خذلتنا شيعتنا"

ابنـاء الصـحابة والتـابعين     اتى من بقايـا 
   .يومها

 ×وخـــرج االمـــام الحســـين 
بموكبه االلهي الكبير من مدينة النور الى 

   :ارض مكة
 بـن  عـون  عن الطبري تاريخ ففي

 مـن  الحسينِ مخرج كان> :جحيفة أبي
دينَةكَّةَ  إلى المم ومي  ـدلَيلَتَـينِ  اَألحل 

 مكَّةَ ودخَلَ ستّين سنَةَ رجبٍ من بقيتا

 ،شَـعبان  من مضَين لثَالث الجمعة لَيلَةَ
كَّـةَ  فَأَقامبِم  شَـعبان  وشَـهر  ضـانمر 

 لثَمان منها خَرج ثُم القَعدة وذَا وشَواالً
ضَينن مي مذ ةجالح ومـ  الثُّالثـاءِ  ي  ـ

ومي ةي ـ التَّروِيومِ فالَّذي الي جخَر فيه 
مسلم قيلٍ بن١(< ع( .  

  
نصار الخريطة الجغرافية أل

   بكربالء ×الحسين 
ــو ــة   ل ــة الجغرافي ــا الخريط تتبعن

فـي   ×للذين قدموا لنصـرة الحسـين   
بالء وجدناهم من عـدة مـدن   كر معركة

مـام  لإلواقاليم فهنالك اصحاب وانصار 
مـن اقلـيم الكوفـة ومـن      ×الحسين 

اقليم المدينة ومن مكـة ولكـن التـاريخ    
ايضا اغفل او طمس معالم نصـرة بقيـة   

ــي عبــد اهللا الحســين  ــاليم الب . ×االق
ولتوضــيح هــذه النقطــة تحديــدا علينــا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨١ص ٥ج: الطبري الطبري، تاريخ )١(
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   :هامة هنائل االشارة الى مسا
لماذا غيـب دور   :ة االولىالمسأل

في وقعـة   األنصار وملف كتيبة األنصار؟
قول أن لألنصـار كتيبـة   نعندما و كربالء

فالكتب التاريخيـة  ، نافهذا ليس من عند
تفاصـيل هـذه    لكـن غيبـت   نقلت ذلك

الكتيبة واالنتصارات التـي حققتهـا يـوم    
ففـي  . بالطات ال العباسالطف كتابات 

دد قليل مـن  معركة كربالء نقرا اسماء ع
ممن كانوا  ×اصحاب االمام الحسين 

مـع العلـم أن    من االنصار فـي المدينـة  
 ٧٠٠ يقـرب مـن   كان فيه مامؤتمر منى 

فلمـاذا رفـع    ،رجل أغلبهم من األنصـار 
 !؟ معركــة كــربالء مــن ملــف األنصــار

مـن شـهداء    ،عمرو بن قرضة األنصاري
وخــرج  :قــال ،شــهداء الفــتح ،كــربالء

ــرو قر ــعم ــتأذن  ،ة األنصــاريظ فاس
وبرز وهـو يرتجـز    ،فأذن له ،الحسين
مـن المهـم    قلنا سابقا انه نحنو :ويقول

 ،كربالءواراجيز ابطال أن ندرس أشعار 

واشارات ألن هذه األشعار فيها تفاصيل 
في المصادر  هاردولم تلمعارف وقضايا 

لـم يسـتطيعوا أن   انهـم  يعني  ،التاريخية
  : ةظيقول عمرو بن قر ،يرفعوها

  ... ت كتيبة األنصارِقد علم
هــل ان االنصــار يختزلــون اآلن   

قـد   الـنص يقـول هنـا   كتيبة؟ بأم بافراد 
رفعـت  فهـؤالء  ، األنصـار  علمت كتيبـة 

لـم يشـر   نصوص بطـوالتهم بكـربالء و  
كن لهم تولم  ،لهم لواءفرد ولم ي ،إليهم

في الجـيش   حصة في الميمنة والميسرة
  .الحسيني

ــارِ  ــة األنصـ ــد علمـــت كتيبـ   قـ
ـ      أحمي حــوزة الــذمارِ إنــي سـ

ــارِ    ــسٍ ش ــر نك ــالمٍ غي ــرب غ   ض
  دون حســـين مهجتـــي وقـــراري  

عمـرو بـن جنـادة     :اآلخـر البطل   
ــي   ،األنصــاري ــين ف ــول الســيد األم يق

وخرج عمرو بن  :>لواعج األشجان< قال
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  :)١(جنادة وهو يقول
  ضاق الخنـاق بـابن سـعد وجنـده    

  مــن علمــه بفــوارس األنصــارِ     
ان بـل  فاآلن ليست فقط كتائـب    
لهم خبرة  ،أبطال االنصار فوارسهنالك 

  .  وتمرس في الحروب
  ضاق الخنـاق بـابن سـعد وجنـده    

  مــن علمــه بفــوارس األنصــارِ     
ــاحهم     ــبين رم ــاجرين مخض   ومه

ــرِ     ــن دم الكف ــة م ــت العجاج   تح
      خضبت علـى عهـد النبـي محمـد  

ــارِ    ــن دم الفج ــب م ــاليوم تخض   ف
ــانوا بمجمــوعهم إذن األنصــار    ك
ورفـع ملفهـم   ي يـوم عاشـوراء   فكتيبة 

أيضاً هذا النص الذي بين يدي  ،بالكامل
كـان   :والذي نقله سليم بن قيس يقـول 

عدد األصـحاب الـذين التقـى بهـم     
 ٢٠٠ونحـو  رجل  ٧٠٠ :×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٣لواعج األشجان< صاالمين،  )١(

أيـن   ،’رجل من أصـحاب النبـي   
هؤالء؟ كل األصحاب الـذين  كل ذهب 

ومعركـة   ،ورد ذكرهم في معركة كربالء
هــم أربعــة  ،الصــغرىكــربالء  ،الكوفــة

األدهــم بــن أميــة العبــدي وهــو  :شــرع
أنس بن الحارث الكاهلي وهـو   ،بصري

جـابر بـن عـروة     ،كربالئي وأثبتنا ذلك
 ،جنادة بن الحـارث السـلماني   ،الغفاري

ســعد بــن  ،حبيــب بــن مظــاهر كــوفي
شـوذب   ،الحرث الخزاعي مـولى علـي  

عبد الـرحمن بـن عبـد ربـه      ،الشاكري
 ،سـجة الكـوفي  مسلم بن عو ،األنصاري

عبـد اهللا بـن    ،عبد اهللا بن يقطر المـدني 
ــوفي ــف األزدي الك ــن  ،عفي ــدب ب جن
وشـبيب بـن    ،حجير الخوالني الكـوفي 

 ٢٠٠يعنـي مـن    !عبد اهللا مولى الحارث
لـم  ، صحابي اشتركوا فـي مـؤتمر منـى   

 ١١ اسـماء  يصل إلينا في كربالء سـوى 
بحق أبـي   الكبير ففهذا اإلجحا، مقاتل

ــد اهللا ــي وبحــق ! عب تلــك المعركــة الت
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ضـد التيـار    ×خاضها سيد الشـهداء  
  . المادي يوم كربالء

واثبتهـا   كتيبة األنصـار موجـودة   
مـن   ولكن رفعـت  هذا البطل في شعره

ــة   ــات االمويـ ــؤرخي البالطـ ــل مـ قبـ
ــن األنصــار  و، والعباســية ــم نعــرف م ل

مـع   ،سـوى ثالثـة  حسب كتب التـاريخ  
األلفـاظ العسـكرية   و ،العلم أنهـم كتيبـة  

، فلفظ الفرقة والسـرية والفـوج  ، عةمتنو
ربما عرفت كمصـطلح عسـكري يشـير    
الى عدد معـين مـن الجنـود والقيـادات     

  .كمصطلح اللواء والسرية ووو
بل نجد في اراجيز ابطال كـربالء  

هذا يحيى بـن  ف القضية ابعد بشيء كبير
هو  ،كثير األنصاري استشهد مع الشهداء

   :يقول
  اليـــوم نشـــعلها بحـــد ســـيوفنا

  لمشــــرفية والقنــــا الخطــــارِبا  
ــرضٌ     ــن األوس ف ــى اب ــذا عل   ه

  واجــب والخزرجيــة فتيــة النجــارِ  
  

أوالد مـن  نحن في كربالء  :يقول
ــا حضــور واضــح   األوس والخــزرج لن

ملـف االوس والخـزرج   فرفـع  ، المعالم
   ..بالكامل من تاريخ وقعة كربالء 

األعزاء  لقراءا ان :لثانيةاالمسألة  
ـ   ،يتذكرون ن الحنفيـة قـال   أن محمـد ب

أخــي  يــا> :قــال ×لإلمــام الحســين 
فـإن ألبيـك فيهـا     ،اذهب إلى اليمن

ــيعة ــا أســألكم إذا  !<ش ــب أن ــتم طي كن
الطبري تاريخ تقولون أن كل ما ورد في 

 ،مخنف صـحيح  يأبوان مقتل  ،صحيح
وال  ،وهذا مقدس وال يمكن المساس به

ــاً للعــوام يشــككون   ــد أن نفــتح باب نري
 ان هنالـك  :فية يقـول بن الحنفأ بالتاريخ
أن الحسـين  وحتمـا   ،الـيمن فـي  شيعة 
فأين شـيعة الـيمن    ،كتب لهم كتاباً ×

في موقعة كبير دورهم الاين و !األبطال؟
نجد ان هنالـك  فقط  ؟؟ كربالء الدموية

، يماني واحد اشترك في معركة كـربالء 
خرج عبد الـرحمن   :نص يقولهنالك 
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  :بن عبد اهللا اليزني قال
ــد   ــن عب ــا اب ــزأن ــن آل ي   ناهللا م

  ديني على ديـن حسـين والحسـن     
  )١(أضربكم ضرب فتى مـن الـيمن    
، شــيعة الــيمن فمــن االالف مــن  

هل هـو مـؤتمر    ،صدروا لنا واحداً فقط
شخص واحد يمثل بلد ارسال ويكتفى ب

ام انها حرب ابادة البد ان يقـف   !معين؟
الناس وهو يدافعون عن امامهم الحسين 

  ! هذا هو األلم، ×
ايـن دور كتيبـة    :لمسالة الثالثـة ا

ولماذا لـم  ، المطلبيين في معركة كربالء
تتم االشارة الى اسـمائهم واكتفـى اهـل    
التاريخ بنقل شهداء ال علي وال جعفـر  

ايــن دور ابنــاء ال عبــد   ، وال عقيــل
ــد   ــان لعب ــد ك ــادهم فق ــب واحف المطل

 اولــد ١٣ـ   ١٠المطلــب مــايقرب مــن 
 توفي ولم يعقـب وبعضـهم   قد بعضهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢، ص ٤٥بحار االنوار، ج )١(

  . اعقب
ــا   ــص ذكره ــك ن ــة ا هنال لعالم

 )٢(الزنجاني في كتابه >وسـيلة الـدارين<  
إن  ،وتحصــل بمــا ذكرنــا   :يقــول

المقتولين من أوالد وأحفاد أبي طالب 
ــط × ــ فق ــن    ـ ــتكلم ع ــو ال ي وه

ال يتكلم عن كتيبة المطلبيين  ،المطلبيين
 ،التي رفعت ولم يبق منها إال أبو الهيـاج 

 :يقـول  ــ  ينهو يتكلم عن كتيبة الطالبي
وتحصل بما ذكرنا أن المقتـولين مـن   

ــب   ــي طال ــاد أب  ٤٩ ×أوالد وأحف
إال الحسـن المثنـى أصـابته     !شخصاً
وأخذه أسـماء بـن خارجـة     ،جراحة

  . )٣(!وداواه وأرسله إلى المدينة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٧الزنجاني، وسيلة الدارين، ص  )٢(
البحث مستل من كتابنا فيض السماء فـي   )٣(

مجــالس عاشــوراء.. تحقيقــات علميــة حــول 
 .١٤٣٦معركة كربالء المجلس السادس لسنة 



 
  

١٤٨  

 

 

   الخُزَيميةُ
ومــن المنــازل االخــرى التــي    

فيها  ×تشرفت بنزول االمام الحسين 
 ،ثانيـه  وفتح لهأو بضم«الخزيمية وهي 

 بن خزيمة إلى منسوبة ،خزيمة تصغير
 مـن  منـزل  وهـو  ،أحسب فيما خازم
 الكوفـة  مـن  الثعلبية بعد الحج منازل
 وبـين  بينـه  :قـوم  وقال ،األجفر وقبل

 إنـه  :وقيل ،ميلًا وثالثون إثنان الثعلبية
  . )١(»المهملة بالحاء الخزيمية

كـم   ١٦٠وتقع اليوم على مسـافة  
حائل وتبعـد مسـافة    شمال شرق مدينة

  . كم جنوب غرب المدينة المنورة ٥٨٨
 وسـار « :الكـوفي  أعـثم  ابـن  قال

 بها وأقام ،الخزيمية نزل حتى الحسين
 إليـه  أقبلـت  أصـبح  فلما ،وليلة يوماً
 أخـي  يا :فقالت علي بنت زينب أخته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٠ص: ٢البلدان، ج الحموي، معجم )١(

؟ !البارحـة  سـمعته  بشيء أُخبرك أال
 :ذاك؟فقالـت  وما :×الحسين  فقال

 حاجة لقضاء الليل بعض في خرجت
  : يقول وهو بهتف هاتفاً فسمعت

  بجهــد فــاحتفلي عــين يــا أَال
  بعـدي  الشـهداء  علـى  يبكي ومن  

  المنايـــا تســـوقهم قـــومٍ علـــى  
ــدارٍ   ــى بمقـ ــاز إلـ ــد إنجـ   وعـ

 !أُختاه يا :×الحسين  لها فقال  
٢(»!كائن هو المقضي(.   

ــا ــىو :قلن ــي هتــف معن  لســان ف
 الجـافي  الصوت تافواله الهتْف :العرب
 هتَـف  وقد الشديد الصوت وقيل العالي

  به صاح أَي هتافاً به
 مروج" كتاب في المسعودي ذكر

 كثـرت  قـد  الهواتف كانت> :"الذهب
 النبـي  مولـد  أيـام  خاصـة  العرب في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢: ٥ ابن االعثم، الفتوح، )٢(
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 حكـم  ومـن  .مبعثـه  أولية وفي ’
 ،مسـموع  بصـوت  تهتف أن الهواتف
 تعــرض وإنمــا .مرئــي غيــر وجســم
ـَل  مـن  للنـاس  والجان الهواتف ـِبـ  ق
ـّد ـِفار  فـي  التوح  فـي  والتفـرد  ،القـ
 مثل في صار إذا اإلنسان ألن ،األودية

  .  <رتفكّ ،دوتوح األماكن هذه
 مـن  بيتـين  الجـن  عـن  وذكروا    
ـَتَلـَتْ حين قالتهما الشعر  بـن  حـرب  ق

    :وهما ،أمية
ـْر ــ ـَب ـَربٍ وق ــ ــان ح ـْر بمك ــ ـَف   ق

ـُرب  وليس   ـَربٍ  قبـرِ  قـ ـْر  حـ   قَبـ
ـّوا    من الشعر هذا أن على واستدل

 يتـأتى  ال الناس من اًأحد بأن الجن قول
 مـرات  ثـالث  البيتين هذين ينشد أن له

 ألن ،إنشـادهما  فـي  يتتعتـع  ال متواليات
ـًا العشرين ينشد قد اإلنسان  واألكثـر  بيت
 منـه  وأثقـل  الشـعر  هذا من أشد واألقل

     .فيه يتتعتع وال

 مــذكورة لجــنا هواتــف، و اهـــ
 النبويـة  السـيرة  فـي  ورد فقـد ، مشهورة

 وهـو  ذلـك  علـى  يـدل  مـا  هشام البن
 النبـي  هجـرة  بعـد  هتـف  الذي الهاتف

’:   
   النـاس خيـر جزائـه جزى اهللا رب  

ــين   ــال رفيق ــي ح ــد أم خيمتَ   معب
  تروحــا ثــم بــالبر نــزال همــا  

  محمــد رفيــق أمســى مــن فــأفلح  
ــيهنِ   ــو ل ــب بن ــاتهم مكــان كع   فت

ــدهاو   ــؤمنين مقعـ ــد للمـ   بمرصـ
 كتابـاً  ألـف  اهللا رحمه والخرائطي  
 خبـاراً أ فيـه  أورد الجنان هواتف :أسماه
 أعلم واهللا ’ الرسول أيام من بعضها

  . بصحتها
والهــاتف الــذي ســمعته الســيدة 

   :زينب عليها السالم اشار الى عدة امور
ــى نعــي هــذه القافلــة   أ. اشــار ال

لعـدم  الشريفة واعتبرهم شهداء وتأسف 



 
  

١٥٠  

 

 

وفيـه اشـارة   .. البكاء عليهم مـن بعـده   
 ×واضـــحة الـــى مقتـــل الحســـين 

  . واصحابه
ما هو الوعد الذي اشـار اليـه    .ب

ــد   ــذي الب ــاتف ال ــذا اله ــزه  ه ان ينج
.. بكـــربالء واصـــحابه  ×الحســـين 

هنالك عدة احتماالت لفهم هذا الوعـد  
   :وماهيته

انه الشهادة الـم يقـل النبـي     :منها
ان لك منازل > :×بي عبد اهللا أل ’

فالوعـد هاهنـا    .< لن تنالها اال بالشهادة
هو نيل الشهادة وهي مـن اكثـر القـرب    

  . التي يقبلها اهللا تعالى
الوعد هنا الذي اشـار اليـه    :ومنها

 :عنــدما مــر بكــربالء وقــال ×علــي 
واشار .. <صبرا ابا عبد اهللا بشط الفرات>

 خَرج> :× الباقر اإلمام الى مقتله فعن
يلع  ـيرستَّـى  ،بِالنَّـاسِ  يذَا إ ح  كَـان 

 بـين  تَقَـدّم  ميلٍو أ ميلَينِ علَى بِكَربال
يهِمدتَّى أيح طَاف  كَـانقَـالُ  بِمي  لَـه 

قْذَفَانلَ :فَقَالَ. الْمـا  قُتيهتَـا  فائنَبِـيٍّ  م 
 منَـاخُ و ،شُـهداءُ  كُلُّهـم  سـبط  مائتَاو

ـ و رِكَابٍ  ال ،شُـهداء  عشَّـاقٍ  ارِعمصَ
مبِقُهسي نم ؛  كَانملَهال قَـبو  ـمقُهلْحي 

نم مهدع١(< ب(.  
   

  الموتُ طَّخُ
ورد هذا التعبير في خطبة ألقاهـا  

في مكة قبل مسـيره إلـى    ×الحسين 
ملمحـاً إلـى نهايـة مسـير هـذه       ،العراق
ا محتواها فيـدلّ علـى الـوعي    أم، القافلة

ب الشـهادة واسـتقبال المـوت فـي     وطل
ــبيل اهللا ــد   نإو .س ــة عن ــهادة جميل الش

أعاظم الرجال كجمال القالدة في جيـد  
وقد ألقى هذه الخطبة بعد األنبـاء   .الفتاة

يزيـد دس الرجـال    نأالتي تناهت إليه ب
وجاء في مقـدمتها   .الغتياله وسفك دمه

خط الموت على ولـد  " :المقطع التالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٥ ص ٤١ج: االنوار بحار، المجلسي )١(
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وما  ،دة على جيد الفتاةآدم مخطّ القال
أولهني إلى أسالفي اشـتياق يعقـوب   
 ،إلى يوسف وخير لي مصرع أنا القيه

ــالي تقطّ  ــأني بأوص ــالن  ك ــا عس عه
 )١("...الفلوات بين النواويس وكـربالء 

 ×فقــد حــدد فيهــا االمــام الحســين 
يـدل   الحدود الجغرافيـة لمعركتـه ممـا   

على عظم التخطيط الحسيني فالنواويس 
ر في الجهة الشمالية الغربيـة  هي قبر الح

ومنطقة كـربالء تقـع    من معركة كربالء
الجهة الشـرقية مـن ارض المعركـة     في

  . كما سياتي
  

  ×خطب الحسين
  يوم عاشوراء

 على ×الحسين  اإلمام وحرصَ
 وهـو  ـ أعدائه على احتجاجاته مواصلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بق ـ  ـ مصدر سـا   بحار األنوارالمجلسي،  )١(
  .٣٦٦، ص٤٤ج 

 الحجــة ليــتم ـــ يــهقاتل القــوم أن يعلــم
 وليستنقذ ،وتعالى تبارك اهللا أمام عليهم

  . أن ينقذه يمكن من
 فلمـا > :تاريخـه  في اليعقوبي قال

 وعظّم ،القوم فكلّم خرج الغد من كان
 وجـلّ  عـزّ  اهللا وذكّـرهم  ،حقّه عليهم

وقد سجل التاريخ عدد  .)٢(!<... ورسوله
مـام الحسـين   من الخطب والكلمات لإل

من اجـل بيـان احقيتـه وتعريـف      ×
الـى  الناس بنسـبه ومـا الـذي جـاء بـه      

   .كربالء وغير تلك األمور
 فـــي & المفيـــد الشـــيخ روى

 براحلته الحسين دعا ثم> :يقول اإلرشاد
 فانسـبوني  ،بعـد  أما :ثم قال.. فركبها
 إلـى  ارجِعـوا  ثـم  ،أنـا  مـن  فانظروا
 يصلح هل فانظروا ،وعاتبوها أنفسكم

 ألسـتُ  !حرمتـي؟  وانتهاك قتلي لكم
 ،مهع وابن وصيه وابن ،نبيكم بنت ابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٦ ص: ٢ج: اليعقوبي تاريخ )٢(
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 اهللا لرسـول  المصـدق  المؤمنين وأول
 لـيس  أو ربـه؟  عنـد  مـن  به جاء بما

 لـيس  أو عمـي؟  الشهداء سيد حمزة
 عمي؟ بجناحين الجنّة في الطيار جعفر

بلغكم لم أولـي  اهللا رسـول  قـال  ما ي 
  ؟ الجنّة أهل شباب سيدا هذان :وألخي

قتموني فإنوهـو  أقول بما صد 
ــدت مــا واهللا ،الحــقمنــذ كــذباً تعم 
 وإن ،أهلـه  عليـه  يمقت اهللا أن علمتُ

 سـألتموه  إن من فيكم فإن كذّبتموني
 عبد بن جابر سلوا ،أخبركم ذلك عن
 ،الخـدري  سـعيد  وأبـا  ،األنصاري اهللا

 ابـن  وزيد ،الساعدي سعد بن وسهل
 أنّهم يخبروكم ،مالك بن وأنس ،أرقم

 اهللا رسـول  مـن  المقالـة  هـذه  سمعوا
 حـاجزٌ  هـذا  في أما ،وألخي يل ’
 فـي  كنتم فإن. !دمي؟ سفك عن لكم
بنـت  ابن أنّي أفتشكّون ،هذا من شك 

ــيكم؟ ــو !نب ــا اهللا ف ــين م ــرق ب  المش

 فـيكم  غيـري  نبي بنت ابن والمغرب
 أتطلبـوني  !ويحكـم  ،غيـركم  في وال

ــنكم بقتيــل ــه؟ م ــالٍ أو !قتلت  لكــم م
 فقال! جراحة؟ بقصاص أو !استهلكته؟

 مـا  نـدري  مـا  :األشـعث  بن قيس له
 بنـي  حكـم  علـى  انـزِل  ولكن !تقول

 !تحـب  ما إالّ يروك لن فإنّهم عمك؛
 أُعطـيكم  ال ،واِهللا ال :الحسين له فقال
 فـرار  أفـر  وال ،الـذليل  إعطـاء  بيدي
 إنّـي  ،اهللا عبـاد  يـا : نـادى  ثم ،العبيد
 أعوذ ،ترجمون أن وربكم بربي عذت
 يـؤمن  ال متكبـر  كلّ من وربكم بربي
 ،راحلتـه  أنـاخَ  إنّه ثم .<الحساب بيوم
  .)١(<فعقلها سمعان بن عقبة وأمر

   
   خطط عاشوراء

يومه االخيـر   ×وابتدأ الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩ـ  ٩٧ ص: ٢ ج: المفيد، اإلرشاد )١(
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في الدنيا بجملة من الخطط االجـراءات  
العســــكرية واالمنيــــة واللوجســــتية 

   :االحترازية
 وعبـأ > :قـائالً  الطبـري  فقد روى

 صـالة  بهم وصلّى ،أصحابه×الحسين 
 ،ظهـورهم  فـي  البيـوت  وجعلوا ..الغداة
وراء مــن كــان وقصــب بحطــب وأمــر 

 من يأتوهم أن مخافة بالنّار تُحرق البيوت
 أتـى  ×الحسـين   وكـان  :قال. ورائهم
 ورائهـم  مـن  مكـان  إلى وحطب بقصب

 سـاعة  في فحفروه ساقية كأنّه ،منخفض
 فيه ألقوا ثم ،كالخندق فجعلوه الليل من

 عدوا إذا :الواوق ،والقصب الحطب ذلك
 نؤتى ال كي النار؛ فيه ألقينا فقاتلونا علينا
 ،واحد وجه من القوم وقاتلونا ورائنا من

  . )١(<نافعاً لهم ذلك وكان ففعلوا
 الحسـين  اإلمام أعداء أدرك :قلنا

×الخنـدق  فـي  النـار  إشعال خطة أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٣١٧ ص: ٣ ج: الطبـري  الطبري، تـاريخ  )١(
 .يسير بتفاوت ٩٥ص: ٢ج: اإلرشاد: وانظر

 ضـيقت  قـد  ،× اإلمـام  مخـيم  خلف
 وجعلـت  ،الحـرب  ميـدان  سـعة  عليهم

 ذلـك  فاستفزّ ،واحد وجه من اجهةالمو
 وجهائهم بعض من وصدرت ،أعصابهم

  . هستيرية فعل ردود
 :قــائالً أيضــاً الطبــري روى كمــا

 يـوم  الغـداة  سـعد  بن عمر صلّى فلما>
 يـوم  كـان  أنّـه  أيضـاً  بلغنا وقد ،السبت
 ،عاشوراء يوم اليوم ذلك وكان ،الجمعة

 إن ثـم . )٢(...<النـاس  من معه فيمن خرج
 بمصـحف  ودعـا  دابتـه  ركـب  ينالحس

 بـين  أصـحابه  فاقتتل :قال ،أمامه فوضعه
 قـد  القـوم  رأيت فلما ،شديداً قتاالً يديه

  .)٣(وتركتهم أفلتُّ صُرعوا
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبالذري، أنســاب )٢( ــراف ال  ص: ٣ ج: األش
 بتفاوت ٣٩٦ـ  ٣٩٥

 ١٣٨ص : الصدوق الشيخ الصدوق، أمالي )٣(
 .١ رقم حديث الثالثون، سالمجل
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  الخطط العسكرية
   ×للحسين 

مــن يراجــع كتــب الســيرة التــي 
ترجمت لنهضة االمام الحسـين وثورتـه   

ــام ــربالء يجــد ان   وألي ــي ك ــه ف معركت
حسيني عالي المسـتوى  لك تخطيط هنا
   :واصحابه ومنه ×ه الحسين طبق

عنـد لقـاء    :الحماية الشخصـية  .١
 ،بـوالي المدينـة   ــ ×ـ سيد الشـهداء   
سـار   ،بعد موت معاويـة  ،الوليد بن عتبة

إليه وبرفقته جماعة من شبان بني هاشم 
ة تحت ثيابهموسيوفهم مسلولة ومخفي، 

وأوصاهم بالبقاء خارج الدار فإذا ارتفـع  
ــداخل  ــن ال ــام م ــوت اإلم ــيهم  .ص فعل

ولم  .باقتحام الدار والعمل بما يأمرهم به
يكن هذا التدبير الوقائي إال احترازاً مـن  
ــد  ــه الولي ــد يبدي  .أي خطــر أو ســوء ق

وذكروا أن المـرافقين لـه بلـغ عـددهم     
  . ثالثين شخصاً

 :استطالع التحركات المعاديـة  .٢ 

 منلما سار أبو عبداهللا مع عياله وأتباعه 
أبقى أخاه محمـد بـن    ،المدينة إلى مكّة

    ة الحنفية فـي المدينـة كعـين اسـتطالعي
 ،لموافاته بأي تحرك من جانب السلطة

ــي   ــا يجــري ف ــى م ــام عل واطــالع اإلم
أما أنـت فعليـك أن   " :قائال له ،المدينة

تقيم بالمدينة فتكون لي عيناً عليهم ال 
  .تخفي عنّي شيئاً من أمورهم"

بلـغ   :ولة االغتيـال إفشال محا .٣ 
أن يزيد أرسل جماعة بإمرة  ×اإلمام 

عمرو بن سعيد األشدق لقتلة أو القبض 
علـى إفشـال    × فعمـل اإلمـام   .عليه

خطّة االغتيال ألجل صيانة حرمة الحرم 
 ،اإللهي ولكـي ال يـراق دمـه فـي مكـة     

فاستبدل الحج بالعمرة وخرج من مكـة  
  .  في الثامن من ذي الحجة

لمــا كــان  :مــاتجمــع المعلو .٤ 
  وأخبـار   ،ة العـدو االطالع علـى وضـعي

ــي   ــل ف ــه دور فاع ــدين ل ــاس المؤي الن
لـذلك   ،خـذها القائـد  القرارات التـي يتّ 
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اهتم اإلمام بالحصول علـى المعلومـات   
واألخبار الكافية عن الوضع الداخلي في 

ــة ــذه    ،الكوف ــى ه ــل عل ــان يحص وك
  : المعلومات ببعض السبل التالية

المسـافرين القـادمين   االستفسار مـن   .أ 
من الكوفة باعتبارهم شـهود عيـان لمـا    

ومن أمثلة ذلـك بشـر بـن     .يجري فيها
 ،غالب الذي لقي اإلمام فـي ذات عـرق  

  . الفرزدق الذي لقيه في منزل آخر
مكاتبــة أتباعــه فــي الكوفــة  .ب 

وهي الواليات األكثـر  > والبصرة واليمن
والحصول منهم  <^محبة ألهل البيت 

والرسائل التي تتحدث عـن  على الكتب 
ــاطق  ــك المنـ ــاع تلـ ــدعم  ،أوضـ والـ

الجماهيري الذي قد يتلقاه عنـد إعـالن   
وحتــى أنــه كــان يعــرض هــذه  .ثورتـه 

المعلومات عند الحاجـة علـى الجـيش    
المعادي الـذي أغلـق عليـه الطريـق أو     

  . تأهب لقتاله
ــار .٥  ــب األنصـ ــتثمر ا :كسـ سـ

كـل فرصـة السـتمالة     ــ ×ـالحسين  
لجبهــة المعاديــة إلــى األشــخاص مــن ا

تحـول العشـرات   وكمثـال   .جبهة الحق
من جيش عمر بن سـعد الـى معسـكره    

  . ليلة عاشوراء ويومها
أعلــن اإلمــام  :تطهيــر الجــيش. ٦

ة مرات طوال الطريـق إلـى الكوفـة   عد، 
ه بأنّــ ،بعــد اســتقرائه لمجمــل األوضــاع
وكـان   ،سيقتل هو وأهل بيتـه وأنصـاره  

غرضــه مــن ذلــك تطهيــر جيشــه مــن 
ــذين رافقــوه طمعــا فــي   األشــخاص ال

ــة ــانم الدنيوي ــة  ،المغ ــه الفئ ــى مع ولتبق
ــة لالستشــهاد ــي  ،الخالصــة المتأهب والت

وقـد حصـل    .تتحلى باالنضباط والطاعة
وفـي   ،مثل هذا التطهير في منـزل زبالـة  

ففـي منـزل    .كربالء في ليلـة عاشـوراء  
ولكـن فـي    ،زبالة انصرف عنه الـبعض 

  . أحد ليلة عاشوراء لم ينصرف عنه
ــداد المعســكر .٧  ــزل  :إع ــا ن لم

في كربالء أمـر   ـ × ـ  اإلمام الحسين
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ن أبضرب الخيـام قريبـة مـن بعضـها و    
ن يكـون  أو ،تتداخل حبالها فيمـا بينهـا  

 ،موقفهم أمام الخيام في مواجهـة العـدو  
أمـر  " :آشوب فـي مناقبـه   قال ابن شهر

فقربـت حتـى دخـل     ،بإطناب البيـوت 
ــض  ــي بع ــها ف ــا و ،بعض راء وجعلوه

 ،ظهورهم لتكون الحرب من وجه واحـد 
وأمر بحطب وقصب كانوا جمعـوه وراء  

فطرح ذلك في خنـدق جعلـوه    ،البيوت
 ،"ال نؤتى من ورائنا :والقوا فيه النار وقال

  . كما قدمنا
في صبيحة يوم  :تنظيم الجيش .٨

ــين    ــام الحسـ ــم اإلمـ ــوراء نضّـ   عاشـ
م أصـحابه فمـا إن   جيشـه ونظّـ  ـ ×ـ

صبح حتى جعل زهير فرغوا من صالة ال
وحبيـب   ،ا للجناح األيمنبن القين قائد

ودفـع   ،ـربن مظاهر على الجناح األيسـ 
وجعـل الخيـام وراء    ،اساللواء إلى العب

ظهورهم وألقـوا الحطـب فـي الخنـدق     
وكـان هـذا    ،الذي حفـروه وراء الخيـام  

الخنــدق قــد حفــر فــي ليلــة عاشــوراء 
 ،للحيلولة دون هجوم العدو من الخلـف 

  . موا فيه الناروأضر
حاولـت زمـرة    :إيجاد الموانع .٩

مــن جــيش العــدو فــي يــوم عاشــوراء 
ــط     ــث الخ ــف حي ــن الخل ــوم م الهج

ــدفاعي ــام  ،ال ــين الخي ــن ب ــلل م  والتس
وكانت حبال الخيام من جملة الموانـع  >
فتصدى لهم ثالثة أو أربعة من أنصار  .<

فقـال   .وأمر سعد بإحراق الخيـام  .اإلمام
 فليحرقوهـا دعـوهم   :ــ ×ـ  الحسـين 

<الـخ …و ة لألنصـار طبعا الخيم الخالي >
ــإنّهم ــا إذا ف ــتطيعون ال حرقوه  أن يس
  . منها إليكم يجوزوا

طلب المهلـة ليلـة عاشـوراء     .١٠
وهـذا   .عاء وقـراءة القـرآن  الة والـد للصّ

ن كان من الممكـن النظـر إليـه    إاألمر و
ولكن نظرا  ،باعتباره أمرا عباديا ومعنويا

معنوي فـي إذكـاء روح   ة الدور الألهمي
فقد كان له تأثيره  ،القتال لدى المحارب
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ــن     ــا م ــاره جانب ــن اعتب ــل ويمك الفاع
ال سـيما أن رؤيـة    .التخطيط العسـكري 

األنصار لمكـانتهم فـي الجنـة جعلـتهم     
ها دفعـت  أو أنّ ،قون شوقا للشهادةيتحر

  . عضهم للمزاح مثل موقف بريرب
في اللحظات األخيـرة التـي    .١١ 

أخـذ   ،الناصر على سيد الشهداء فيها عزّ
 ،يقاتل راجـال كقتـال الفـارس الشـجاع    

 وينتهز غفلـة العـدو فيشـد    ،يتقي الرمية
  عليهم 

 :ر لاللتحــاق بالحســينالتســتّ .١٢
كان عدد من أصحاب اإلمام قـد قـدموا   
 ،إلى كربالء مع جـيش عمـر بـن سـعد    

ــام   ــكر اإلمـ ــوا بمعسـ ــاك التحقـ وهنـ
سـلوب  وهـذا األ  .واستشهدوا إلى جانبه

دة ر يدل على وجود رقابة مشدفي التستّ
آنذاك علـى مـداخل الكوفـة للحيلولـة     
ــين    ــام الحس ــار اإلم ــاق أنص دون التح

ن بعـض الشـيعة لـم    إحتـى   ،بمعسكره
يكن أمامهم من سـبيل سـوى الوصـول    

إلى معسكر اإلمام تحت غطـاء المسـير   
  . مع جيش عمر بن سعد

 ،خذ موضع ضرب الخيـام اتّ .١٣ 
عسكر للدفاع في وسط ذلـك  ب الوتأه

 ،الموضع شكال شـبيها بحـذوة الفـرس   
ــامهم  ــعهم وخي ــى مواض ــيطرة عل  ،للس
 ،وليكونوا هم في وسط ذلـك الموضـع  

ولكـــي ال يتـــاح للجـــيش المعـــادي  
  .محاصرتهم

   
  خلب

احـد شـهداء النعـاة علـى االمــام     
الحسين ع وخدمة منبـره الشـريف فـي    

 أن وورد. القرن الرابـع الهجـري ببغـداد   
 بغـــداد حنابلـــة زعـــيم )١(»بهـــاريبر«
 ؛»خلـب « يدعى ناعٍ بقتل أمر ،<هـ٣٢٩>

 فـي  متخفيـاً  × االمام الحسـين  لرثائه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص: ١ج األمــم ابــن مســكويه، تجــارب )١(
  .٣٠٧ص: ٨ التاريخ ج في والكامل ؛٣٢٢
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 الغيبـة  نهايـة  فـي  وذلـك  ،الشيعة بيوت
  .الصغرى
   

  الخالفة محرمة على
  آل أبي سفيان

مــن شــعارات النهضــة الحســينية 
ــام   ــا االمـ ــق بهـ ــي نطـ ــة التـ المقدسـ

، نورةايام كونه بالمدينة الم ×الحسين
ففـي الحـوار الـذي جـرى بـين االمـام       

    :ومروان ×الحسين 
 ناصـح  لَـك  إنّـي  :قال مـروان 

 وما :× الحسين فَقالَ. تُرشَد فَأَطعني
تّى قُل ؟ ذاكح  عفَقالَ. أسم  ـروانم: 
 ؛ المؤمنين أميرِ يزيد بِبيعة آمرك إنّي
 فَقالَ .ودنياك دينِك في لَك خَير فَإِنَّه

ــين ســا« :× الح ــه إِنَّ ــآو للَّ ــه إِنَّ إِلَي 
وناجِعلَى ،»راِإلسـالمِ  وع  ـالمإذ، الس 

 ولَقَـد ، يزيـد  مثلِ بِراعٍ االُمةُ بليت قَد
 :يقـولُ  ’ اللَّه رسولَ جدي سمعتُ

. »سفيان أبي آلِ  على محرمةٌ الخالفَةُ«
 حتَّـى  مروان وبين هبينَ الحديثُ وطالَ

فانصَر روانم ووه ١(غَضبان(.   
  

   الخندق العاشورائي
من اإلجراءات الميدانية التي قـام  

ليلة العاشـر انـه    ×بها االمام الحسين 
قام بحفر خندق او حفيرة شبه الخنـدق  

 ابن فعن :او خندق في بعض النصوص
 مـن  الحسين آيس فلما> :الكوفي أعثم

ــوم ــمو ،الق ــم عل ــاتلوه أنّه ــال ،مق  ق
 حفيـرة  لنـا  فـاحفروا  قوموا :ألصحابه

 وأججـوا  ،معسكرنا حول الخندق شبه
 القوم هؤالء قتال يكون حتّى ناراً فيها
 قاتلونـا  لـو  فـإنّهم  ،واحـد  وجه من

 فقاموا. الحرم لضاعت بحربهم وشُغلنا
 واحتفـروا  فتعـاونوا  ناحيـة  كـلّ  من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى    )١( ــى قتل ــوف عل ــاووس، المله ــن ط اب
 . ٩٨ ص: الطفوف
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 لحطـب وا الشوك جمعوا ثم ،الحفيرة
 فيهــا وأججــوا الحفيــرة فــي فــألقوه

 . )١(<النّار

ومن هنا يتبين من اهم االسـباب  
التـــي دعـــت لحفـــر هـــذا الخنـــدق 

 ×العاشورائي كـي يضـمن الحسـين    
جبهته معسكره الخلفيـة ويكـون قتالـه    

وايضـا يضـمن   ، للقوم من جانب واحد
ان ال يصل احد الى مخيمات النساء من 

  . قبل طغام ال امية
واســتخدم ابــن ســعد  :خيــل اهللا

االعالم المضلل في معركة كربالء عندما 
، اعتبر جيش الضالل هو بمثابة خيل اهللا

مع العلـم ان لفـظ خيـل اهللا اسـتخدمه     
التي تهجـم   لخيل المسلمين ’النبي 

 :قال قتادة عنف. على الكفار والمشركين
 يـوم  يعنيـ  يومئذ ’ رسول بعث>

 يا :ينادي منادياـ  األحـزاب  يوم قريظة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٤ـ  ١٧٣: ٥ الفتوح، ابن االعثم، عن )١(

 فـي  السهيلي وعزى، اركبي اللَّه خيل
كما فـي السـيرة الحلبيـة    . <حنين غزوة

  . فصل غزوة بني قريظة
وفي يـوم الطـف اسـتخدم هـذه     
 :اللفظة في غير معناها ومحلها ابن سعد

<ثم خيـل  يـا  :نادى سعد بن عمر إن 
 ،النّاس في فركب ،وابشري اركبي اهللا
العصـر  صـالة  بعد نحوهم زحف ثم، 
 ،بسيفه محتبياً بيته أمام جالس حسينو
  . ركبتيه على برأسه خفق إذ

 ،الصـيحة  زينب أُخته وسمعت
 أمـا  ،أخي يا :فقالت أخيها من فدنت
 :قـال  اقتربـت؟  قـد  األصوات تسمع
 رأيـت  إنّي>: فقال رأسه الحسين فرفع

 :لـي  فقـال  المنام في ’ اهللا رسول
  . )٢(<إلينا تروح إنّك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٧ ص: المفيد، اإلرشاد )٢(
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  ] حرف الدال[ 
  

  ول ابن زياد للكوفةدخ
ــي تاريخــه   ــر ف ــن االثي ــول اب يق

فلم يقف على أحد منهم حتى  :الكامل
فجعــل يمــر  ،دخــل الكوفــة وحــده

 ،بالمجالس فال يشكون أنـه الحسـين  
 .فيقولون مرحباً بك يا ابن رسـول اهللا 

والحقيقة انه حـاول المؤرخـون ومـنهم    
الطبري وابن األثيـر أن ال يـذكروا شـيئاً    

، للكوفة ×ن عقيل عن دخول مسلم ب
يعنــي أال يــرى القــارئ الكــريم أنــه ال 
توجد إشارة ال من قريب وال من بعيـد  
إلى كيفية دخول واستقبال شيعة الكوفة 

وماهي االجراءات  ×لمسلم بن عقيل
، للكوفـة  ×التي دخل وفقهـا مسـلم   

ويأتون إلى اسـتقبال   ،فكل هذا يهمشوه
 :يقــول ،الكــوفيين لعبيــد اهللا بــن زيــاد

يمر بالمجالس فال يشكون أنـه   فجعل

المجالس الذي  هؤالء اصحاب .الحسين
ال يشـكون أنـه    :قال عـنهم ابـن األثيـر   

من هم؟ هل هم الشيعة؟ طبعاً  ،الحسين
ألن ، ×الشــيعة لــم ينتظــروا الحســين

اليوم اإلنسـان الـذي يقـول ويتبنـى أن     
كان مـن مخططاتـه    ×اإلمام الحسين 

أن يــذهب إلــى الكوفــة ويســطر علــى 
لكوفة عسكرياً هـذا اإلنسـان لـم يقـرأ     ا

ولـم  ، جيـدا  ×فكر اإلمـام الحسـين   
يطلــع علــى األطــر العلميــة العســكرية 

وإال لو أراد اإلمـام   ،لنهضة سيد الشهداء
وسفيره مسلم بـن عقيـل    ×الحسين 

أن يســيطر علــى الكوفــة ويســقط  ×
ــد    ــاً وأن يمه ــكرياً وإداري ــة عس الكوف

 بهـذه  لكـان قـام  ، ×لحضور الحسين
فمـثالً  ، جراءات أيام النعمان بن بشيراإل

أو يسيطر على  ،يقوم بتغيير قائد الشرطة
ولم يفعل ذلك مسلم بـن   ،قصر اإلمارة

أو يضـع يـده   ، كما تعلمـون  ×عقيل
على بيت المـال الـذي هـو اآلن بمثابـة     
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او يضيف سـرايا تسـيطر    ،وزارة المالية
والمفـروض  ، على الوضع القائم آنـذاك 

 ،ما بين الكوفة ودمشقأنه يؤمن الطريق 
يعنـي لـو    ،يعني ان سرايا مسلم تؤمنهـا 

 ×كــان المفــروض أن يحتــل مســلم 
فالبـد لـه مـن تـأمين      ،الكوفة عسكرياً

والطريـق   ،الطريق بين الكوفة والبصـرة 
ولـذلك   ،الرابط بـين الكوفـة والحجـاز   

مســلم لــم يفعــل أي شــيء مــن هــذه 
وظيفتــه ال   ×ألن مســلم   ،القضــايا

الكوفـة عسـكرياً أو    تنحصر في إسقاط
وإنمــا وظيفتــه ترتيــب أوضــاع  ،إداريــاً

الشيعة الخلص وإرسال هؤالء ككتائـب  
  . في كربالء ×لنصرة اإلمام الحسين 

فجعل يمر بالمجالس  :قوله ،إذن
إننـا نشـكك    ،فال يشكون أنه الحسين

فـي مصـداقية هـذه    و ،في هذه الروايـة 
باعتبـار أن الشـيعة لـم يكونـوا      ،الرواية

وانمــا ينتظــرون  ×ا الحســينينتظــرو
وأعـداءه   ،وسـفيره  ×رسول الحسين 

أيضــاً ال يفــرحهم خبــر دخــول اإلمــام 
فحـاول اآلن   ،إلى الكوفـة  ×الحسين 

المــؤرخ ابــن األثيــر والمــؤرخ الطبــري 
إضفاء نوع من أنواع القدسية على عبيد 

فقـد   ،وبأنـه ذكـي ومـدبر    ،اهللا بن زياد
ومـن قـال بـأن آل     !لبس عمامة سوداء

مد كانوا يلبسون المالبس السـوداء؟  مح
نحن نسمع في التأريخ أن أول من لبس 

فلـم   ،المالبس السوداء هـم ال العبـاس  
اللبـاس االسـود    ^يلبس آل محمـد  

ولم يكـن اإلمـام   ، تحديدا طيلة عمرهم
وال زي  ،لديه هيئة خاصة ×الحسين 

وال شـكل خـاص فـي ترتيـب      ،خاص
مـن أجـل أن   ، العمامة كمـا نـراه اليـوم   

، يقــول عنــه النــاس وان يتعرفــوا عليــه
  . فأصل القضية مشكوك فيها

عندما يدخل عبيد اهللا بـن زيـاد   و
 ،بخمسمائة فارس أو أقـل إلـى الكوفـة   

 ×لمــاذا لــم يقــم مســلم بــن عقيــل 
باصطيادهم وهو قد وصل قبلهم ورتب 
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  ؟امره واحاطت به شيعته وانصاره
   

   دراسة نصوص معركة كربالء
ر نهضـة  ان دراسة نصـوص واثـا  

ــر حاجــة عصــرية ملحــة   ــربالء يعتب ك
توصل اليه العلم والعـالم مـن    تواكب ما

هائـل  ومعرفـي  تقدم علمي وتكنلوجي 
فالبد ان تدرس النصوص دراسة دقيقة ،

وتصـــاغ الـــدروس المســـتفادة منهـــا 
واالبحاث بلغة تتنـاغم مـع واقـع هـذا     
العصر فكربالء افـق حضـاري وحيـوي    

د متجدد وهي منهل عذب لكل مـن ور 
 منــه علمــا ووعيــا يأخــذالــى حياضــه 

 .. ومعرفة

فالسفة التاريخ اشاروا الى انـه  ان 
يمكن تقييم اي حادثـة تاريخيـة فـي     ال

ولهذا نحتاج  ،نفس زمانها تقييما حقيقيا
بعد مدة من حصولها ان نقيمهـا تقييمـا   

ولهذا وردت االشارة فـي القـران   ، دقيقا
ــون   ــؤمن ال فرع ــي قصــة م ــريم ف الك

فَستَذْكُرون ما {غافر سـورة   الواردة في
وفيه اشارة واضحة الـى   .)١(}أَقُولُ لَكُم

بتعريـف وبيـان حقـائق    ان الزمن كفيل 
ومستقبل االيام له االثر االكبر في االمور 

كشف الحقائق التي لم ينتبه اليها النـاس  
 .. في ذلك العصر 

وكمـا قــال اميـر المــؤمنين علــي   
ـ > :× م غدا ترون ايامي ويكشف لك

عن سـرائري وتعرفـوني بعـد خلـو     
وهـي   .)٢(<مكاني وقيام غيـري مقـامي  

عامـل الـزمن علـى     لتأثيراشارة واضحة 
تغيير النظرة الى الحقائق التي قد يغطيها 
غبار الشبهات وقوالب التفكير السطحية 

  . مجتمع ما ألبناء
ــجاد   ــام الس ــن االم  ×وورد ع

يكـون فـي اخـر الزمـان قـوم      > قوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤غافر اية:  )١(

 ١٠٩ خطبـة  ،البالغة نهجصبحي الصالح،  )٢(
 .٢٠٨ ص
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ــون ــة   )١(<..متعمق ــديث دالل ــي الح وف
ــي االدراك     ــق ف ــى التعم ــحة عل واض
البشري في اخر الزمـان وتفعيـل قـوى    

  .العقل والبحث والتحقيق
   

   دفن الشهداء السعداء
اختلف اهـل التـاريخ فـي وقـت     

  :دفن الشهداء السعداء على رائيين
ــوا. ١ ــهداء دفنـ ــنهم  ان الشـ ومـ
بعد مقتلهم بيوم واحد، اي  ×العباس 

عشر من محـرم سـنة   في اليوم الحادي 
  .هجرية ٦١

بعد رحيل ابـن   ـ دفنوا ـ انهم. ٢
سعد ،كما نص على ذلك الشيخ المفيد 

ولما رحل ابن سعد خرج > في ارشاده
ــزوال   ــانوا ن ــي اســد ك ــن بن ــوم م ق

واصحابه  ×بالغاضرية الى الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. الكـافي  )١(
  .٣ الحديث ٩١ص ١ج

فصلوا علـيهم ودفنـوا الحسـين فـي     
ودفنوا العباس بـن   ...حيث قبره االن 

عه الذي قتل فيـه  في موض ’علي 
علــى طريــق الغاضــرية حيــث قبــره 

 . )٢(<االن

فقد شاع على ألسـنة المـؤرخين   
 ×واقتبسه منهم الشعراء أن الحسـين  

بقي ثالثـة ايـام بـال دفـن وقـد يتـوهم       
المتوهم من قـول الطبـري وابـن األثيـر     
وأبن كثيـر مـن مـؤرخي السـنة وهمـا      

ومـن كـالم الشـيخ     ،ناقالن عن الطبري
س وشهر آشوب وأبن طـاو المفيد وأبن 

من مؤرخي الشيعة أن بنـي أسـد دفنـوا    
الشهداء بعد قـتلهم بيـوم كمـا سـمعت     
نص الطبري فيرى أن دفن الشهداء يوم 
الحادي عشر وهذا خطأ محض قد نص 

عمـر بـن    ارتحـال أهل هذا القول على 
سعد لعنه اهللا بعد إكمال اليـوم الحـادي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٨المفيد، اإلرشاد ص )٢(
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أنظر قول الطبري في التاريخ بعد  ،عشر
 ×ذكر أنـه أرسـل رأس الحسـين     أن

وأقام عمر يوم مقتله إلى أبن زياد قال> 
بن سعد يومه ذلـك والغـد ثـم أمـر     
حميد بن بكير األحمـري فـإذن فـي    

ومثلـه   )١(< ،الناس بالرحيل إلى الكوفة
   .قال أبن األثير وأبن كثير

 <رحمـه اهللا >وأنظر قول الطبرسي 
ــورى  ــالم الـ ــي إعـ ــو > :فـ ــام هـ   وأقـ

عد ـ بقيـة يومـه واليـوم     ـ يعني أبن سـ 
الثاني إلى الزوال ثـم نـادى فـي النـاس     

 .  )٢(<بالرحيل وتوجه نحو الكوفة

وهنـا   :+يقول الشـيخ المظفـر   
نفهم أنه ال يتم لهم رحيل إال ليلة الثانية 
عشر وال تبلغ األخبار برحيلهم إلى بنـي  

المـارة   النقطاعأسد إال يوم الثاني عشر 
ا في حيهم هيبة ورهبة للجيش فإن كانو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢ص٦الطبري، تاريخ الطبري ج )١(
  .١٤٨الطبرسي، إعالم الورى ص )٢(

نزوالً فقد يجوز أنهم دفنوهم في اليـوم  
الثاني عشر وهو ثالث يوم قتلهم فيكون 

وإن  ،بقاؤهم بـال دفـن يومـان ونصـف    
كانوا في البادية قد فروا من وجه جيش 
عمر أبـن سـعد لعنـه اهللا علـى مـا هـو       
ــوم فيكــون   ــه الي ــل علي ــروي والعم لم
رجوعهم إلى حيهم يوم الثاني عشر بعد 

الجيش فيعودون مسـاءاً   رتحالالالتيقن 
يعني ليلة الثالث عشر ويغـدون صـباحاً   
على دفن الشهداء ال يكون ذلك الوقت 
إال وقت فراغهم مـن إصـالح منـازلهم    
ــام ملفقــة وهــذا هــو   ــة أي فتكمــل ثالث
الموافق لما نص عليه أبو حنيفة احمـد  

قــال فــي األخبــار  .بــن دواد الــدينوري
اهللا بعد  واقام عمر بن سعد لعنه :الطوال

يومين ثـم أذن فـي    ×مقتل الحسين 
  .)٣(الناس بالرحيل

يقول الشيخ المظفر في كتابه بطل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦الدنيوري، األخبار الطوال، ص )٣(
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ــي ــث أن  > :+العلقم ــرح األحادي تص
واحـدة   :الشهداء حفرت لهـم حفيرتـان  

 ×للعلويين مما يلي رجلـي الحسـين   
والثانية ألنصـارهم خلـف حفرتـه كمـا     
صرحت أخبار اُخر أن الحائط او الحـائر  

صح محيط بهم وألجل أن نفقـه  على األ
رمز مجموعة األخبار لتستنتج فهيا صورة 

متـداد هـذه الحفـرة    اواضحة نفهم منها 
غلى أين ينتهي يجب علينا أن نفهم عدد 

  . هؤالء الشهداء بالضبط وكيفية الدفن
ــي   ــا روي ف ــل م ــب أن أق ال ري
 ،شهداء بني هاشم ثمانيـة عشـر إنسـان   

ـ    ،وفي األنصار سبعين يقن هـذا هـو المت
ألنه أقل األقـوال ويتفسـح فـي جانـب     

فإذا قلنا أن الدفن هو الشرعي ال  ،الكثرة
أنهـم جمعـوهم جمـع الحاجيـات فــي     
المستودعات فال بد أن يشق لكل واحد 
في الحفيرة ضريح ال يقـل عرضـه عـن    
متر واحد فإذا قست ثمانية عشر متراً من 

إلى الرواق الشـرقي   ×رجلي الحسين 

شميين الرواق الشرقي قبور الها استوعبت
كله وربما أخذت من الصـحن شـيئاً إذ   

 ×مسافة الساحة من رجلـي الحسـين   
إلى الرواق الشـرقي ال يزيـد عـن هـذا     

  . المقدار إن لم تنقص عنه
إلـى حفـرة الشـهداء     انتقلناوإذا 

كذلك بجعل الواحد إلى جنـب اآلخـر   
نحتاج إلى سبعين متراً مبـدئين بضـريح   

ـ    ور الصـحن  حبيب بن مظـاهر إلـى س
الشرقي إن لم ينقص عن هـذا المقـدار   

 االسـتنتاج فال يزيد عليه فعندي من هذا 
أن مساحة مراقد الشهداء أوسع من هذه 
الدائرة الضيقة المحصـورة فـي الـرواق    
الحسيني وال يعقل أن يجزم بها إال على 
إلغاء الدفن الشرعي وجعلها مستودعات 
للجثـــث الواحـــدة فـــوق األخـــرى  

كياس الحبوب وهذا ما ال كمستودعات أ
يجوز التفوه به ومحال أن يفعلـه اإلمـام   
زين العابدين بل حتى لو اقتصرنا علـى  
األسديين محال أن يفعلـوا ذلـك وهـم    
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عقالء مسلمون أنهضـتهم حميـة الـدين    
خيـر   ةواقامتهم غيرة اإلسالم على موارا

رجاله ونخبـة أبنائـه أن يسـتهينوا بهـم     
قذف السـلع  يقذفوا بهم في الحفر كما ت

وفيهم من رهط النبـي   ،في المستودعات
ــل   ’ ــالحين أه ــاد اهللا الص ــن عب وم

هـذا علمـي    ،النسك والزهـد والعبـادة  
ولكل ما أرشده إليه  ،ومنتهى دقة فكري

عقله وتفكيره فليعمـل مـن شـاء فكـره     
الدقيق ليظهر له ما ظهر لي وأرجـو مـن   

  . <اهللا التسديد
  

  ×دعاء الحسين
  يوم عاشوراء

ــتهل ــين   واس ــام الحس  ×االم
ــة      ــن ال امي ــاق م ــوم الفس ــه للق حرب

 العبـادة  واشياعهم بالدعاء الذي هو مـخ 
 علـي  العابدين زين اإلمام عن فقد روي

 لما>: قـال  أنّه السالم  الحسين عليهما بن
 :وقـال  يديه رفع الحسين الخيلُ صبحت

ورجـائي  ،كرب كل في ثقتي أنت اللّهم 
 نـزل  أمر لّك في لي وأنت ،شدة كلّ في
 فيـه  يضـعف  هـم  من كم ،وعدة ثقةٌ بي

 فيـه  ويخـذلُ  ،الحيلـة  فيه وتقلّ ،الفؤاد
 بـك  أنزلته ،العدو فيه ويشمتُ ،الصديق
 عمـن  إليـك  منّـي  رغبة ،إليك وشكوته
 كلّ ولي وأنت ،وكشفته ففرجته ،سواك

 كـلّ  ومنتهى ،حسنة كلّ وصاحب ،نعمة
  . )١(..<رغبة

بعـدها   ×ن ودعا االمام الحسـي 
ــذين اذوه   ــه ال ــن اعدائ ــة م ــى جمل عل

 الشـيخ  روى فاستجاب اهللا دعائـه فقـد  
 مـن  آخـر  أقبل ثم> :قائالً & الصدوق

 بـن  محمـد  له يقال سعد بن عمر عسكر
 حسـين  يا :فقال الكندي قيس بن أشعث

 اهللا رسـول  من لك حرمة أية ،فاطمة بن
 هـذه : ×الحسين  قال !لغيرك؟ ليست
 وآلَ ونُوحـاً  آدم اصْطَفَى لّهال إِن{ :اآلية

 يماهـرآلَ إِبو  انـرملَـى  عع  ينـالَمالْع  *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦ ص: ٢ج: المفيد، اإلرشاد )١(
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 آل لمـن  محمـداً  إن :قـال  ثم ،}...ذُريةً
 آل لمـن  محمـداً  إن :قـال  ثـم  ،إبراهيم

ــراهيم ــرة وإن ،إب ــة العت ــن الهادي آل لم 
 بـن  محمـد  :فقيـل  الرجـل؟  من ،محمد
الحسـين   فرفع ،ديالكن قيس بن أشعث

 أرِ اللّهـم  :فقـال  السـماء  إلى رأسه×
 ال اليـوم  هـذا  في ذُال األشعث بن محمد
 لـه  فعـرضَ ، أبـداً  اليـوم  هـذا  بعد تُعزّه

 فسـلّط  يتبـرز  العسكر من فخرج عارض
ــه اهللا ــاً علي ــادي فمــات فلدغــه عقرب  ب

   .)١(<العورة
  

  الدم العبيط
ــدم الطــري  ــو ال ــي و ،)٢(ه ورد ف

هور آيات عجيبة في األرض الروايات ظ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٤ ص :الصـــدوق الصـــدوق، أمـــالي )١(
 .١ح الثالثون، المجلس

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدين  )٢(
لسـان العـرب،    <ابن منظـور >محمد بن مكرم 

  .م٢٠٠٣دار صادر سنة النشر:  ١٦، ص ١٠ج

 ×والسماء بعد مقتل اإلمام الحسـين  
 بقـى   ،مفي عصر يوم العاشر من المحـر

ومن جملـة   ،بعضها قائما مدة من الزمن
 ،تلك الدالئل واآليات هو الـدم العبـيط  

ـ  :التاريخيـة  حيث ورد في الروايات ه أنّ
هم لم يرفعوا حصل في بيت المقدس أنّ

ا تحتـه دمـاً   حجرا وال مدرا إالّ ووجـدو 
 .)٣(عبيطاً وأمطرت السماء ثالثة أيام دماً

إضافة إلـى انبعـاث    ،مطر السماء دماً إن
الدم من الصخور هو بمثابة رثاء األرض 

قل عن نُ .والسماء الستشهاد أبي عبد اهللا
"ما رفع  :أبي سعيد قوله في الدم العبـيط 

حجر من الدنيا إال وتحته دم عبيط ولقد 
بقى أثره فـي الثيـاب    مطرت السماء دما

وجاء بشأن رؤيـا أم   .عت"مدة حتى تقطّ
ــول   ــا رأت الرس ــلمة بأنه ــي  ’س ف

انظري فـي القـارورة   > :وقال لهـا  ،المنام
إذا صار ترابها  ،التي عندك وفيها التراب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مصدر سـابق   ـ المجلسي، بحار االنوار   )٣(
  . ٢٠٤، ص ٤٥ج 
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دما عبيطا فاعلمي أن تلقد قُ الحسين> .  
  

  هل البصرةأدور 
   يوم عاشوراء

وألهل البصـرة مـن الشـيعة دور    
ير في نصـرة قضـية االمـام الحسـين     كب

ــاريخ    × ــن الت ــهم لك ــدوه بأنفس وف
ظلمهم واخفى مناقبهم وبطوالتهم ولـم  
يصل الينا اال الشيء القليل مما قاموا بـه  

 ومـن . وقضـيته  ×من خدمة الحسين 
 فـي  يديـه  بين استشهدوا أنصاره الذين

 عمر بن قعنب :من اهالي البصرة كربالء
 قـد  كـان  الذي ،>رض< البصري النمري

 بـدر  بن الحجاج مع×اإلمام  إلى جاء
 بـه  والتحقا ،البصرة من >رض< السعدي

 نشب حتى ،له مالزماً يزل ولم ،مكّة في
 الطـف  فـي  فقاتـل  ،عاشوراء يوم القتال

 رضـوان  قُتل حتّى ×اإلمام  يدي بين
   .)١(عليه اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥ ص: العين إبصار، السماوي )١(

  دور اهل الشام
  في معركة كربالء

الجنــود التابعــة للجــيش الشــامي 
 ،حضـرت معركـة كـربالء    تائبه التـي وك

   :التأريخ وكان لهم عدة أدوار رصدها لنا
 :الدور االول للكتائب الشـامية  

من حيث العدد وإمكانية التضييق علـى  
ينقل لنا العالمة ابن  .×اإلمام الحسين 

شهرآشوب المازنـدراني شـيخ الشـيعة    
 :يقـول  ،كما يقول ابن حجر في ترجمته

 ،يعة فـي زمانـه  شيخ الشيعة وفقيـه الشـ  
وهذا نص خطير طبعاً ينبـئ عـن    ،يقول

طبيعة تركيبة ذلك الجـيش الـذي أتـى    
وبعث ابن زيـاد   :قال ،لقتل أبي عبد اهللا

آالف مـن   ٤ن ذي الجوشن فـي  شمر ب
بعض النصوص التي  ،الحظ .أهل الشام

نقلناها أن هؤالء الذين أتوا بعضهم مـن  
اآلن ابـن   ،الديالمة مثالً أو مـن غيـرهم  

آالف مقاتل كلهـم   ٤ :رآشوب يقولشه
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وهـذا وظيفتـه التضـييق     ،من أهل الشام
  . ×على أبي عبد اهللا 

 :الدور الثاني للكتائـب الشـامية  
، ×التي أتـت لحـرب أبـي عبـد اهللا     

اإلشراف على اإلجهاز على أبي عبد اهللا 
وهذا نص بـين يـدي رواه    وقتله ، ×

وأقبـل عـدو اهللا    :قال ،الشيخ الصدوق
نس اإليادي وشمر بـن ذي  سنان بن أ

 ،الجوشن في رجال مـن أهـل الشـام   
ــط   ــيس فق ــي ل ــد ليعن ــادات تواج لقي

معهـم   انـه كـان   بـل الظـاهر   ،العسكرية
هـؤالء   ،جهد استخباراتي شامي بيزنطي

كيف اآلن عندنا ما يسـمى   ،مهام خاصة
التي تقوم بعمليات معينة  الخاصةبالفرق 

فقـال   ،لترويـع والتصـفية  للقتل الناس و
ما تنظـرون؟ أريحـوا    :هم لبعضبعض

 ،يعني آخر لحظات أبي عبد اهللا !الرجل
رجال من أهل الشـام هـؤالء يتنـاغمون    
ــة    ــتخباراتية للدول ــة االس ــع المنظوم م

يجهـزون علـى أبـي عبـد اهللا      ،الرومانية
يعني انظر إلى هـذا الـدور القـذر     ،×

ولألسف لـم   ،التي تبنه الكتائب الشامية
ا تكلم متكلم وكلم ،يسلط الضوء عليهم

وبعــدها  ،الشـيعة قتلـوه  ان نعـم   :يقـول 
هـذه  لماذا التذكرون طيب  !يبكون عليه

  ! !النصوص
الدور الثالث للكتائـب الشـامية   

هنالك مهـام خاصـة تمثلـت     :وافرادها
في اإليعاز إلى رجاالت من كتائب أهل 

هـذه   ،الشام للقيام بمهـام خاصـة جـداً   
المهام وظيفتها تصفية قيـادات الجـيش   

القيادات الكبيرة التي لها ثقـل   ،الحسيني
  . كبير

ابن عبد ربه فـي >العقـد الفريـد<    
عبـد   ،ورأى رجل من أهل الشام :قال

اهللا بن الحسن بن علي أي ابن اإلمـام  
وكان من أجمل النـاس   ×المجتبى 

ألقـتلن   :فقـال  ،بأبي هو وأمي ،وجهاً
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هذا الرجل الشـامي   يعني .)١(هذا الفتى
ــم يصــرح با ــه  ،ســمهوإن ل لكــن مهمت

الخاصة هي في أن يأتي إلـى القيـادات   
او ابنــاءهم الفاعلــة الــدور فــي كــربالء 

وهذا نص واضح جداً في  ،ويقوم بقتلها
  . قتله

 الدور الرابع للكتائـب الشـامية  
لم يكتفوا بالقتـل أو اإلجهـاز    :وافرادها

بـل   ،بقتل أبي عبد اهللا أو التضييق عليـه 
شـامية  كان بعـض رجـاالت الكتائـب ال   

تقوم بدور دبلوماسي من أجل اسـتمالة  
أو بالترغيـب أو   ،بعض الناس بـاألموال 

وهذا النص الذي بين يـدي   ،بالمناصب
فـي   ٧٣ص )٢(البن سعد في >الطبقات<

ودعا  :قال ،التاريخ الخاص بأبي عبد اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد<    )١( ــد الفري ــه، >العق ــد رب ــن عب ، ٥ج اب
  .١٢٥ص

ترجمـة االمـام   سعد فـي >الطبقـات<    ابن )٢(
  .٧٣ص ×الحسين 

علي بن الحسين  ،رجل من أهل الشام
 ،وأمه آمنة بنت أبي مرة الثقفي ،األكبر

 ،نت أبي سـفيان بنـت حـرب   وأمها ب
إن لكل في أمير المؤمنين قرابـة   :فقال

فإن شـئت آمنـاك وامضـي     ،ورحما
يعنـي قضـية األمـن     !حيث ما أحببـت 

دبلوماسية األمان الذي أعطاهـا   ،واألمان
 ،آل أمية لـيس فقـط للعبـاس وإخوتـه    

أنه حاولوا أن  ،أيضاً لعبوا على وتر آخر
 ،× يستميلوا القائد العظيم علي األكبر

فإن شئت آمناك وامضـي حيـث مـا    
أما واهللا لقرابـة رسـول    :فقال ،أحببت

كانت أولـى أن تراعـا مـن     ’اهللا 
ثم كـر عليـه علـي     ،قرابة أبي سفيان

 ،إذن هذا أيضاً له دور دبلوماسي !األكبر
  غير قضية القتل أو الرصد أو التضييق

الدور الخامس للكتائب الشامية 
هـذه   أنـه أيضـاً مـن ضـمن     :وافرادها

الكتائب تبنت دوراً في اختطاف بعـض  
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 ،أو محاولـة اإلسـاءة إليهـا    ،الشخصيات
   :اكثر من نص هاهنايعني لدينا 

ــنص األول ــاحب  :ال ــذكره ص ي
عندما صاح القاسم بن  :>المناقب< يقول

حمـل الحسـين علـى     ،يا عماه :الحسن
 ،قاتله عمرو بن سعيد األزدي فقطع يـده 

 !الحسـين  وسلبه أهل الشام من يد :يقول
 فيمـا اذا تعـرض  هذه كتائـب وظيفتهـا   

أحد رجاالت آل أمية يتعرض للقتـل أو  
ــين  ــه الحس ــم علي ــرة ، × يهج مباش

ــتنقاذه  ــاولون اسـ ــدخلون ويحـ او  ،يتـ
ــدائهم   ــث اع ــذه أدوار يســلبون جث وه

يعني كأنما اليوم الفـرق القتاليـة    ،عجيبة
  . من القتال رةالمتدربة وفق أنظمة متطو

من النصوص  أيضاً :النص اآلخر
العجيبة هي محاولة اختطاف اإلمام زين 

الذي أشار إليها صـاحب  ، ×العابدين
 ١٠٦>عيون األخبار< الـدنيوري فـي ص  

ولما كنـت فـي علتـي     :من كتابه يقول
 ،رأى مـا بـي عمـر بـن سـعد      ،وشدتها

 ،فبقيت مطروحاً لمـا بـي   ،فأعرض عني
فأتاني رجل من أهـل الشـام فـاحتملي    

اآلن على الرغم  نحن ،الحظ !فمضى بي
من تحفظنا على بعض النصـوص التـي   

هذا رجل من أهـل   ،لكن الحظ ،جرت
دخل تـ يوال  ،دخل في القتالتالشام ال ي

لكـن هـذا    ،في معركة دبلوماسية معينـة 
الحـرب  انتهاء  عند اول لحظات يذهب

السجاد  لإلمام يءليس ،×مع الحسين 
× .  

  
  ] حرف الذال[ 

  
  عرق ذات

لتي سار بها من محطات الطريق ا
  .  الى كربالء ×االمام الحسين 

 وهو ،العراق أهل مهلُّ عرق ذات«
جبـل   عرق :وقيل ،وتُهامة نجد بين الحد

وهـو   .»...عـرق  ذات ومنـه  ،مكّة بطريق
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، كبير ينتهي شمال المدينة المنورةوادي 
وسمي بـذلك نسـبة الـى جبـل صـغير      
بالقرب منه واول من سماه بـذلك تبـع   

ويعتبر هذا المكان مهجورا . ملك اليمن
اليوم بسبب ابتعاد الطريق عنه يبعد عـن  

ويسـمى  . كـم شـرقا   ١٠٠الحرم المكي 
  . الخريبات او الضريبة

ومن االمور التي حدثت في ذات 
 التقى ببشر ×عرق ان االمام الحسين 

 صطالحاال> في يعدّو .األسدي غالب بن
والسجاد  الحسين أصحاب من <الرجالي

ــا ا ــده .. لســالمعليهم ــي وع ــن البرق  م
ــحاب ــر أص ــؤمنين أمي ــنين الم  والحس

 بشـر  روى وقد، السالم والسجاد عليهما 
   :قال أنه ×الحسين  اإلمام عن

 وهـو  نحـن  وردنا هللا أحبنا من"
 ومـن  ،أصـابعه  وضم ،هكذا نبينا على
 البـر  تسـع  الـدنيا  فـإن  للـدنيا  أحبنا

  .  "والفاجر
 وأبـوعمر  ذكـره « :حجر ابن وقال

 عـالم  :وقـال  ،الشـيعة  رجال في الكشّي
 عـن  روى :وقـال  ،القـدر  جليـل  فاضل

ــين ــن الحس ــي ب ــن عل ــه وع ــن ابن  زي
  . )١(»..العابدين

 ثُم« :& طـاووس  ابن السيد قال
 بن بشر فلقي عرق ذات بلغ حتّى سار

 عـن  فسـأله  ،العـراق  من وارداً غالب
 ،معـك  القلـوب  خلّفـت  :فقال ،أهلها

 :×فقـال   !اميـة  بنـي  مع والسيوف
 مـا  يفعل اللّه إن ،أسد بني أخو صدق
    .)٢(»يريد ما ويحكم يشاء

  
   ذبيح كربالء

وهو من القـاب االمـام الحسـين    
 ×بعد استشهاد اإلمام الحسين ف، ×

حيث وضعوا السيف على  ،احتزّوا رأسه
النحر الذي كان موضع تقبيل رسول اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩ص : ٢ ج: الميزان ابن حجر، لسان )١(

 . ٢٣١ابن طاووس، الملهوف، ص  )٢(
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ــب    ’ ــا لق ــه أيض ــق علي ــذا أُطل له
  . "الذبيح"
هـا  عـن زينـب الكبـرى أنّ   ونقل  

وجـاء فـي    ،وصفته بـ "محزور الـرأس" 
زينب احتضـنت   بعض كتب المقاتل أن

جسد أخيها عند الـوداع وقبلـت نحـره    
ج رـمودعة ذلك الجسد المض ،المذبوح
  .بالدماء
   

  ذو الجناح
 ×اسم فـرس اإلمـام الحسـين    

سـمي بـذي    .الذي ركبه يوم عاشـوراء 
مــام بعــد ســقوط اإل .رعتهـالجنــاح لســ

علــى األرض صــار هــذا  × الحســين
الفرس يذب عنه ويهجم علـى فرسـان   

ــنهم  ــة م ــل جماع ــدو وقت ــى ، )١(الع بق
علـى ظهـر الفـرس غايـة      ×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سـابق  المناقب ـ  ابن شهر اشوب،  )١(
  ..٥٨ ص٤ ـ ج

لكنـه   .واستمر يحـارب ويقـاوم   ،جهده
سقط آخر األمر من علـى ظهـر الجـواد    

  . على أرض الطفوف
ــام   ــل اإلم ــد مقت ــخ  × بع لطّ

لخيـام  ه نحو اوتوج ،الفرس ذؤابته بدمه
رب األرض برجلـه  ـوهو يصـهل ويضـ  

فعرفـت   ،ليخبر أهل البيـت باستشـهاده  
جـاء   .النساء مقتل اإلمام وعال صراخهن

في بعض األخبار أن فرس اإلمـام هـام   
على وجهه بعد استشهاد اإلمـام وابتعـد   

  . عن النساء وألقى بنفسه في نهر الفرات
ذُكر هذا الجواد في زيارة الناحيـة  

فلمـا نظـرن   " :الجـواد" المقدسة باسم "
ـ    رج ـالنساء إلى الجـواد مخزيـاً والس

ــن الخــدور   ــاً خــرجن م ــه ملوي علي
ــعور  ــرات الش ــدود   ،ناش ــى الخ عل

وبالعويل  ،وللوجوه سافرات ،الطمات
وجاء في رواية أخـرى أن  . "…داعيات

هذا الفرس كان يتمـتم مـن بعـد مقتـل     
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"الظليمــة  :ويقــول ـــ × ـالحســين  
ة قتلت ابن بالظليمة ألم١("هانت نبي(.  

   
  حسم ذو 

 وبـين  شـراف  بين يقع جبل وهو
 المنـذر  بـن  النعمـان  كـان  ،البيضة منزل
وتبعـد هـذه    )٢(.فيه يصطاد الحيرة ملك

كم شرق ناحية الشـبكة   ٥المنطقة اليوم 
وفــي هــذا . العراقيــة وتســمى القطــارة

بسرية  ×المنزل التقى االمام الحسين 
ن الف الحر بن يزيد الرياحي المكونة م

  . مقاتل
 فاسـتبقنا > :نقل المؤرخ الطبـري 

 فنـزل  ،إليـه  فسبقناهم حسم ذي إلى
 وجـاء  ،فضُـربت  بأبنيته فأمر الحسين

 بـن  الحـر  مع فارس ألف وهم القوم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سـابق ـ   ـ  بحار األنوارالمجلسي،  )١(
  .٢٦٦ ص٤٤ ج
 .٤٤: ينالع السماوي، إبصار )٢(

 هو وقف حتّى اليربوعي التميمي يزيد
 ،الظهيرة حر في الحسين مقابل وخيله

 متقلّـدو  معتمـون  وأصحابه والحسين
 سـقوا ا :لفتيانه حسينال فقال !أسيافهم

 ورشّـفوا  !المـاء  مـن  وارووهم القوم
 فرشّـفوا  فتيانـه  فقـام  !ترشـيفاً  الخيلَ
 القـوم  وسقوا فتية فقام ،ترشيفاً الخيل
 وأقبلــوا !أرووهــم حتّــى المــاء مــن

 والطّسـاس  واألتـوار  القصاع يملؤون
 فـإذا  ،الفرس من يدنونها ثم الماء من

اًخمســ أو أربعــاً أو ثالثــاً فيــه عــب 
 سـقوا  حتّـى  آخـر  وسقوا عنه عزلت
  . )٣(كلّها الخيل

 ان تعامـلَ  :قال بعـض المـؤلفين  
مع سرية الحر كانت مذهلـة   ×اإلمام 

وروعــة ، اخالقــه وكاشــفة عــن معــالي
وعن عظمـة  ، الصفات التي تجمعت فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــأريخ )٣( ــري، ت ــري، الطب  ٣٠٧ص ،٣ج الطب
 .٢٠٦ص : والشيخ المفيد، اإلرشاد
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ــه . نفســه المعطــاءة ــد كــان×وكأنّ  ق
 ـ !العطش شدة من احتضارٍ بعد أحياهم

 كخليفة×وحنّوه  هرأفت تجلّت لقد بل
 الخيل إرواء في أيضاً خلقه كلّ على للّه

ــ  وترشيفها األخرى والدواب  والشـك 
انيـة  األخالقية هذه أنـة  الرببالغـة  حج 

 هـزّاً  ضـمائرهم  تهـزّ  ،القوم أولئك على
  . عنيفاً

  
  ] حرف الراء[ 

  
   رؤساء االخماس

قــوم مــن اشــراف اهــل البصــرة 
ء بقـاءه  اثنـا  ×ين سـ كاتبهم االمام الح

كانـت البصـرة   و. للهجرة ٦٠بمكة سنة 
ولكلِّ خمـس   ،قد قسمت خمسة أقسام

وأخمــاس  .منهــا رئــيس مــن األشــراف
 ،العاليـة  :فالخُمس األول :البصرة خمسة

والخُمس  ،بكر بن وائل :والخُمس الثاني

عبــد  :والخُمــس الرابــع ،تمــيم :الثالــث
 لكن. )١(األزد :والخُمس الخامس ،القيس

 بها بعث التي الرسالة في لالنتباه الملفت
 ورؤسـاء  البصرة أشراف إلى ×اإلمام 

اإلمـام   أن هـو  ،فيها األخماس والملفت
 وقد ،بالمكاتبة البادئ كان ×الحسين 

 ومن والرؤساء األشراف أولئك فيها دعا
 فـي  ،نُصرته إلى البصرة أهل من يتبعهم
 بعـث  قد أولئك من أحد يكن لم وقت

 يـدعوه  بكتـاب  ×مام اإل إلى قبل من
 الحكـم  ضـد  والنهضـة  القيـام  إلـى  فيه

ــوي ــا ،اُألم ــل كم ــراف فع ــة أش  الكوف
   .ووجهاؤها

  
  رائحة التفاح

جاء في التـراث الشـعبي السـائد    
ــدى زوار الحســين  كــربالء فــي  ×ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٦ج: خَمس مادة العرب ابن منظور: لسان )١(
 .٧١ص
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ــاح   ــة التف ــية رائح ــن  إ ،قض ــان م ذ ك
الشعارات التي يتغنّى بهـا منـادي قافلـة    

ة التفاح من تأتي رائح :زوار الحسين هو
 نأومن المعـروف أيضـاً    .أرض كربالء

الذين يتّجهون في الصباح الباكر لزيـارة  
ولهـذا   .اح الجنةكربالء يشمون عطر تفّ

 ،الكالم جذور مستوحاة من األحاديـث 
  : فقد جاء في كتاب بحار األنوار

 الحسن والحسين دخال علـى   إن
 ،وبـين يديـه جبرائيـل    ’رسول اهللا 

حولـه يشـبهانه بدحيـة    فجعال يـدوران  
بيديـه   يـومئ فجعـل جبرائيـل    .الكلبي

فـإذا فـي يـده تفاحـة      ،كالمتناول شـيئا 
ــا وتهلّ  ــة فناولهم ــت وســفرجلة ورمان ل

وسعيا إلى جـدهما فأخـذها    ،وجوههما
هامنهما فشم، قال ثم: را أمكمـا بمـا   صي

فلـم يـأكلوا    ،معكما فصارا كما أمرهمـا 
 ،عـا فـأكلوا جمي  ،حتى صار النبي إلـيهم 

وكلما أكلوا منها عادت كما هـي حتـى   
  . ’قبض رسول اهللا 

فلـم يلحقـه    :× قال الحسـين  
التغيير والنقصان أيام فاطمة بنت رسول 

ــى توفّ ’اهللا  ــ ،يــتحت يــت ا توفّفلم
وبقـي التفـاح والسـفرجل     ،انفقدنا الرم

ام أبيأي، ا استشـهد فقـد السـفرجل    فلم
تـه بعـد استشـهاد    أوبقي التفاح على هي

وبقيت التفاحة إلـى   ،مبالس ×لحسن ا
الوقت الذي منعت فيه من الماء فكنـت  

ا فلم ،أشمها إذا عطشت فيسكن عطشي
علي العطـش عضضـتها وأيقنـت     اشتد

  . بالفناء
ــين    ــن الحس ــي ب ــال عل  :‘ق

ا فلم ،ساعةبسمعته يقول ذلك قبل قتله 
 .قضى نحبه وجد ريحهـا فـي مصـرعه   

ـ  رت فلم يسمفالتُ فبقـي ريحهـا    .رلها أث
ــين  ــد الحس ــره  ×بع ــد زرت قب ولق

فمـن   .فوجدت ريحها يفوح مـن قبـره  
أراد ذلــك مــن شــيعتنا الزائــرين للقبــر 

ه فإنّـ  ،رحفليلتمس ذلك في أوقات السـ 
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  . )١(يجده إذا كان مخلصاً
  

   س الجالوتأر
وهي لفظة باآلراميـة تعنـي رأس   

وعنها أخذ العـرب لفظـة رأس    ،الجالية
سم الحاكم علـى اليهـود   هو ا ،الجالوت

من كبار وهو  .بعد خراب بيت المقدس
علمــاء اليهــود الــذي نقــل فــي بعــض 

قبـل   ×مروياته اخبار شهادة الحسين 
وفي االنجيل ايضا وردت االشـارة  . قتله

فقـد جـاء فـي     ×لمقتل ابي عبد اهللا 
 :س الجـالوت أالكامل البن االثير قـال ر 

مررت بكـربالء اال وانـا اركـض     ما>
ـ نحتى اخلف المكـان أل  دابتي ا كنـا  ن

نتحــدث ان ولــد نبــي يقتــل بــذلك 
فلمــا قتــل . المكــان فكنــت اخــاف

امنت فكنـت اسـير وال   ، ×الحسين 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محــدثي، جــواد، موســوعة عاشــوراء     )١(
  .١٧٠ـ مصدر سابق ـ ص

  . )٢(<اركض
  
  رابع من يدخل الجنان 

ــين    ــائل الحسـ ــن فضـ  ×مـ
خروية والكرامات التي يكرمه بها في األ

 :ذلك العالم انه رابع مـن يـدخل الجنـة   
إن > :×لعلـي   ’قال رسـول اهللا  و

أول أربعة يدخلون الجنـة أنـا وأنـت    
وذرارينـا خلـف    ،والحسن والحسين

 ،وأزواجنــا خلــف ذرارينــا ،ظهورنــا
  .)٣(<وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا

   
  رجال اهل المشرق

 ×وهــم مــن انصــار الحســين 
يزيـد   فالذين اتوا من المشـرق بـاعترا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  )٢( ــر، الكام ــن االثي ــاريخ  اب ــي الت  ٣ج ف
 .٤٠٦ص

 .المتقـي  ١٢٣ص األبصـار  الشبلنجي، نور )٣(
 .٥١٢ح ٩٠ص ٣ج العمال الهندي، كنز
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ــين    ــام الحس ــى االم ــوا عل  ×وعرض
البدايــة > كتــاب الــنص فــيو نصــرتهم

إن  :)١(والنهاية< وابن كثير متشدد يقـول 
يزيد بن معاوية كتب إلى ابن عبـاس  

 ،إلى مكة ×يخبره بخروج الحسين 
من ضـمن مـا    :قال ،وهو نص ابن كثير

وأحسـبه أي الحسـين قـد     :كتب قال
فمنـوه   ،جاءه رجال من أهـل مشـرق  

وعنـدك مـنهم خبـر     :قـال  ،بالخالفة
طـع  فإن كان قد فعل فقـد ق  ،وتجربة

 ،راسخ القرابة وأنت كبير أهـل بيتـك  
 ×ألن الحسـين   ،وهذا كذب محـض 

ــت   ــل البي ــر أه ــو كبي ــه  ،^ه لجاللت
 ،والمنظور إليـه  ،ولقدسه بأبي هو وأمي

  .  !فاكففه عن السعي في الفرقة
 التفاصـيل الجزئيـة   ا هنـا ال يهمنو

 :اللفـظ الـذي قالـه يزيـد    بقدر ما يهمنا 
الحسين قد جـاءه رجـال مـن أهـل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧، ص٨>البداية والنهاية< جابن كثير،  )١(

وهنـا ثـالث    ،ق فمنوه بالخالفةالمشر
   :في رسالة يزيد نقاط مهمة
يقــول إن هنالــك رجــال    :أوالً

طيـب مـن    ،×وصلوا إلـى الحسـين   
يزيـد  و ،من أهـل المشـرق   :هؤالء؟ قال

بعض المحققين و ،كان يعيش في الشام
هو يقصد أن رجال من  :حاول أن يقول

أهل الكوفـة   بهم ان أهل المشرق يقصد
. ويل بعيدأوهذا ت. ،صرةأو أهل الب ،هأتو

قد عرف الناس وصـفهم  فأهل المشرق 
 ،بالد فارس وجهاتهم وبالدهم التي هي

العراق كانت بالد المشرق بالنسبة إلى و
 ،فمنــوه بالخالفــة  :قــال .<الكوفــة>

هــذه  .وعنــدك مــنهم خبــر وتجربــة
الـذين   وهم ،الكتيبة كتيبة أهل المشرق

 مـن  هم زياد بن ابيه وهم ما يقربهجر
بـأمر مـن    وهجروا، عائلةسين ألف خم

ــنة  ــة س ــام   ٥١معاوي ــهادة اإلم ــد ش بع
ــن  ــن  ×الحسـ ــروا مـ ــدما هجـ عنـ

هؤالء لم  ،المصرين من البصرة والكوفة
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بنصرة أبـي عبـد اهللا   هام يكن لهم دور 
اآلن يزيــد العــدو األول يثبــت أن  ،×

هؤالء كتيبة أهـل المشـرق جـاءوا إلـى     
ولدى ابن  ،ه بالخالفةوومن ×الحسين 

ألن  ،يعنـي مطلـع   ،باس خبر وتجربـة ع
هؤالء األبطال الذين هجروا من الكوفـة  

 ،هؤالء أبطال معركـة صـفين  و ،والبصرة
يعني عندهم اتصـال مباشـر مـع اإلمـام     

 ،وابن عباس شـارك فـي صـفين    ،×
وعلى أقل تقدير هو موجـود مـع أميـر    

فـإذن هـذه    ،ورأى بعينه ،×المؤمنين 
طـال  كتيبة أهل المشرق الشـيعية مـن أب  

الكوفة والبصرة الذين هجروا قسراً مـع  
 ،وهذا فـتح كبيـر   ،عوائلهم إلى خراسان

ألنني قلت أن هؤالء ليس لهـم حضـور   
فيأتينـا   ،×مع أبي عبـد اهللا الحسـين   

يشير  ٨ابن كثير في >البداية والنهاية< ج
إلى اشتراك أهل المشرق والـذين هـم   

ألن هنـاك   ،الكتيبة التي نصـطلح عليهـا  
سانية وهي في االتجاه المقابل كتيبة خرا

هؤالء كتيبة أهل المشرق التي  ،وبخارية
اعترف يزيد بوصولها أيام بداية تحـرك  

  قـد جـاءه    :فهو قد قـال  ،×الحسين 
ـ والهـاء للحسـين ـ رجـال مـن أهـل       

وعندك مـنهم   ،فمنوه بالخالفة ،المشرق
إذن هـؤالء وصـلوا إلـى     ،خبر وتجربـة 

بي عبـد اهللا  المدينة المنورة أيام نهضة أ
  .  وخروجه ×

  
   × العباس رجلي

 يــدي ان تاريخيــا المشــهور مــن
 مقـام  وهنالك، الطف يوم قطعتا العباس
 استفسار هنالكو، كربالء في يزار لكفيه

 من ذكر ما صحيح هل االخوة بعض من
 الطـف  يـوم  قطعتـا  × العباس رجلي
  ؟ ايضا

 يتبنـــاه رأي هنالـــك :الجـــواب
ـ  األخبار شرح كتاب صحب تكلم وهو ي

 ويضرب، منهم فيقتل> :×عن العباس 
 فيـأتي  المـاء  عـن  يتفرجـوا  حتى فيهم
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 بها ويأتي، ويحملها، القربة فيمأل الفرات
 حتـى  فيسـقيهم ، وأصحابه × الحسين
، النبل من الجراح وأوهنته، عليه تكاثروا
، والسـرادق  الفـرات  بـين  كذلك فقتلوه

. اهللا رحمـه  قبـره  وثم، الماء يحمل وهو
 ولمـا ، عليـه  حنقا ورجليه يهيد وقطعوا

  . )١(<منهم وقتل فيهم أبلى
ــنص ــح وال ــي واض ــي جل  ان ف

 × العبـاس  رجلي بقطع قاموا االعداء
 فيهم اوقع الن × به ومثلوا عليه حقدا

ــم ــائر اعظ ــال الخس ــيفه ون ــاب س  رق
 كربالء نهار فأحال وشجعناهم أشداءهم

  . عليهم طويل عصيب ليل الى
  

  ×رسائل الحسين 
   بصرةشراف الأل

ــك ال ــع يش ــى مطّل ــأريخ عل  الت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي )١( ــان القاض ــرح النعم ــار ش ، ٣ج  ،االخب
  .١٩١ص

 كانـت  التي الخاصة باألهمية ،اإلسالمي
ــع ــا تتمتّ ــلٌّ به ــن ك ــي م ــة واليت  الكوف

 حركــة علــى البـالغ  وأثرهمــا ،والبصـرة 
 ،آنـــذاك اإلســـالمي العـــالم أحـــداث
 المهمتين الواليتين هاتين وأن خصوصاً

 كمـا  ،اُألمـوي  الحكـم  لصالح تنغلقا لم
ــق ــ الشــام انغل ــذاك لصــالحه اًتمام  ،آن
 فـي  وشـيعتهم  ×البيـت   أهل فمحبو

 اإلرهاب برغم ـ الواليتين هاتين من كلٍّ
 اجتماعاتهم لهم كانت ـ األموي والقمع

 يـوم  إلى وتطلّعاتهم ،السرية ومنتدياتهم
  .  اُألموي الحكم كابوس من الخالص

ضــافذلــك إلــى وي، البصــرة أن 
 قـوي  والٍ سـيطرة  تحـت  كانت آنذاك

 زيـاد  بـن  اهللا عبيـد  هو مستبد وإرهابي
 ،أمورهـا  إدارة على هيمن قد كان الذي

 فـي  ،أهلها على الشديدة الرقابة وأحكم
 أزمـة  تراخـت  قـد  الكوفـة  كانت وقت

 العافية الى يميل ضعيف وال بيد أمورها
 فكـان  ،بشـير  بـن  النعمان هو والسالمة
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 الحركـة  علـى  أقـدر  الكوفـة  في الشيعة
 عمومـاً؛  البصـرة  فـي  يعةالش من والفعل

 الكوفـة  أهـل  مبادرة سبب يفسر قد مما
 ×اإلمـام   إلى الكتابة في المبادرة إلى

 إلـى  تصـل  لم وقت في ،إليهم ودعوته
ــام   البصــرة أهــل مــن رســالة ×اإلم

 فيهــا يظهــرون أو إلــيهم فيهــا يدعونــه
  . لنصرته استعدادهم
 لكـن  ،الثابـت  المشـهور  هو هذا

 إبصـار  كتابه يف السماوي محمد الشيخ
 عليه ما البصرة أهل وبلغ« :يقول العين
 دار في الشيعة فاجتمعت ،الكوفة أهل

 مـن  وكانت ـ العبدي منقذ بنت مارية
 آل ومـا  اإلمامة أمر فتذاكروا ـ الشيعة

 علـى  بعـض  رأي فـأجمع  ،األمر إليه
 بطلـب  بعض وكتب ،فخرج الخروج
  .  )١(»..القدوم

ـ  الكتابة إلى ×اإلمام  فبادر  ىإل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥ ص: العين السماوي، إبصار )١(

 ورؤسـاء  أشرافها طريق عن البصرة أهل
 خلّـص  عدا ـ أهلها ألن فيها؛ األخماس

 في أشرافهم يتجاوزون ال ـ منهم الشيعة
 مـن  البـد  فكـان  ،وقـرار  موقـف  اتخاذ

 ورؤسـاء  أشرافهم طريق عن مخاطبتهم
 ممـن  هـؤالء  بعض كان وإن ،األخماس

 ال ممـن  وبعضـهم  ،أميـة  بني إلى يميل
 مواقفـه  تتّسـق  ال ممن وبعضهم ،يؤتمن
 أراد ×اإلمــام  ولعــلّ.. واحــد باتجــاه

  .  الجميع على الحجة إلقاء
 :القرشـي  شرف باقر الشيخ يقول

»البصـرة  أهـل  إلى الحسين رسالة إن 
 مسـؤوليته  يعـرف  كـان  كيـف  ترينا

 يكتبوا لم البصرة فأهل ،معها وبمضي
 فعـل  كمـا  بلدهم إلى يدعوه ولم إليه
 يكتـب  فهـو  هـذا  ومـع  ،الكوفة أهل

 ،المحتومـة  للمجابهـة  ويعدهم ،إليهم
 بتبعـات  ينهض أن قرر حين أنّه ذلك
 مـن  آتيـا  هـذا  قراره كان وأمته دينه
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 مـن  ولـيس  ،وضـميره  روحه أعماق
  .  )١(»إياه ودعوتهم الكوفة أهل حركة

صـد   مـن  رسالته تُثمر قد ما مع 
 األخماس ورؤساء األشراف من المتردد

 لحركة مضاد فعل أي إلى االنضمام عن
 الرســالة هــذه تثمــره ومــا ،× اإلمــام

 فـي  الـراغبين  البصريين إعالم من أيضاً
 مـن  ،لذلك وتعبئتهم نهضته بأمر نصرته
البيـت   ألهـل  المـوالين  أشـرافهم  خالل
 النهشـلي  مسـعود  بـن  يزيد كمثل ^

   .وأمثاله
  

   رسالة الشر االموي
 ×بعد رفـض االمـام الحسـين    

ـ   بيعة يزيـد قـام   ة بإرسـال  والـي المدين
 ×مختصــر مــا جــرى مــع الحســين 

برسالة الى يزيد بـن ميسـون وهـذا مـا     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٢ج × الحسـين  اإلمـام  القرشي، حياة )١(
 .٣٢٢ص

   :يوضحه نص االمام المعصوم هذا
 عـن  منصـور  بـن  اللَّـه  عبد عن 

 زين[ جده عن أبيه عن محمد بن جعفر
 عتبـةُ ذلـك   سـمع  لَما :^ ]العابدين

 مخالَفَـة  فـي  × الحسـينِ  كَالم أي[
زيدا ]يعد الكاتب بِسـمِ  :وكَتَب  اللَّـه 

، ..يزيـد  اللَّه عبد  إلى، الرحيمِ الرحمنِ
 فَـإِن ، بعد أما. سفيان أبي بنِ عتبةَ من

ينسالح بن يلع رى لَيسي  الفَةً لَكخ 
. والسـالم ، أمـرِه  في فَرأيك، بيعةً وال

 كَتَـب  يزيـد   علـى  الكتـاب  ورد فَلَما
وابةَ  إلى الجتبا :عأم عدفَإِذا، ب أتاك 

 وبـين ، بِجوابِه علَي فَعجل هذا كتابي
 أو طـاعتي  في من كُلَّ كتابِك في لي

جنها خَركُن، عليو عـوابِ  مالج أسر 
 الحسـين  ذلك فَبلَغَ. علي بن الحسينِ

×، مبِالخُروجِ فَه جازِ أرضِ نمالح 
  . )٢(العراقِ أرضِ  إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالي )٢( ــدوق، األمــ ، ٢٣٩ح ٢١٦ص: الصــ
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وهذا الكتاب مـن والـي المدينـة    
آلل امية الوليـد بـن عتبـه حمـل عـدة      

   :دالالت
ان هنالك تصريح من االمام  :منها
بعدم اقـراره ببيعـة يزيـد     ×الحسين 

وهذا يرد على عدد من ، ورفضه خالفته
ــول ان   ــت ان تق ــي حاول النصــوص الت

الطف اراد  لما حوصر يوم ×الحسين 
ــن   ــره م ــد وغي ــد يزي ــده بي ان يضــع ي
ــاب      ــا كت ــاول به ــي ح ــاءات الت االس

ــة والعباســية  ــاءة  البالطــات االموي االس
ــام الحســين   ــام االم ــداف  ×لمق واه

ثورته ومواقفه المبدئية في وقعة كربالء 
 تـاريخ  فـي  جاء ما يؤيده ومما. الخالدة
 سـمعان  بن عقبة عن> :والنهايـة  البداية

 إلى مكة من الحسين صحبت لقد :قال
 فـي  قالَها كلمة من ما واهللا ،قتل حين

 يسأل لَم وإنه ،سمعتها وقد إال موطن

=  
 .٣١٢ص ٤٤ج: األنوار المجلسي، بحار

 إلـى  يـده  فيضع يزيد إلى يذهب أن
  .  )١(..<يده

يظهر ان يزيـد بـن ميسـون    : منها
كان مصمما على قتـل االمـام الحسـين    

منذ بداية االمر حتى وان لم يدخل  ×
منه  معه في معركة عسكرية ولهذا طلب

ــين  ــام الحسـ ــال ..×راس االمـ  :فقـ
 بن الحسينِ رأس الجوابِ مع وليكُن>

..يلفأي نية سوداء مبيته كانت فـي   .<ع
ذهن يزيد خاصة والدولة االموية عامـة  

  .. ’ضد ريحانة النبي 
وهذه االجراءات لـم تكـن    :منها

انمـا االجـراءات    ×فقط مع الحسين 
رأي  مشددة وعنيفة ضد كل مـن يـرى  

ويؤمن بإمامته ويسير على  × الحسين
فـي كتابـه    منهاجه الم يقل يزيدو خطاه
 مـن  كُـلَّ  كتابِك في لي وبين> :مايلي

اذن هو يريد . <عنه خَرج أو طاعتي في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠ص ٨ج: والنهاية البداية، كثير ابن )١(
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إحصائيات دقيقة حول كل من كان فـي  
تحق بـه  ومن ال × ركاب ابي عبد اهللا

  .. بل حتى اسماء من تخلف عنه
  

   ×حسين رض جسد ال
ومن ثم عمد ال امية الى انتهـاك  

بعد قتلـه   ×حرمة جسد ابي عبد اهللا 
برضه بالخيل كما وردت االوامر من ابن 

 إلـيهم  فـازحف  أبـوا  وإن> :زياد قـال 
 لـذلك  فإنّهم !بهم وتمثِّل تقتلهم حتّى

 فـأوطئ  الحسـين  قُتل وإن !مستحقّون
 عــات فإنّــه !وظهــره صــدره الخيــل

  . <!ظلوم
 وجاء :الراوي قال> :هوففي اللو

 ابـن  علـى  وقفـوا  حتّى العشرة هؤالء
 العشرة أحد مالك بن أسيد فقال ،زياد

  : اهللا لعائن عليهم
  الظَهـر  بعـد  الصـدر  رضَضنا نحن

  األســـر شـــديد يـــعبوب بـــكلّ  
  

 :قـالوا  أنتم؟ من :زياد ابن فقال
 الحسين ظهر بخيولنا وطئنا الذين نحن
 فـأمر  :قال !هصدر جناجن طَحنّا حتّى
 عمـر  أبـو  قـال . يسـيرة  بجـائزة  لهم

 العشـرة  هـؤالء  إلـى  فنظرنـا  :الزاهد
 وهـؤالء  ،زنـا  أوالد جميعاً فوجدناهم

 وأرجلهم أيديهم فشد المختار أخذَهم
 ظهورهم الخيل وأوطأ الحديد بسكك

  . )١(<هلكوا حتى
وهنالـــك بعـــض النصـــوص   
التاريخية نفت هذه الحادثة بشكل مطلق 

 كتابـه  فـي  عالمة المجلسـي َ فقد ذكر ال
 طـاووس  ابـن  السـيد  كالم األنوار بحار
 المعتمــد :قــال ،القضــية هــذه فــي &

 لم أنّه الكافي رواية في سيأتي ما عندي
لكن التحقيـق العلمـي    .ذلك لهم يتيسر

في نصوص التـاريخ يظهـر خـالف مـا     
  . +ذكره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٥ابن طاووس، اللهوف: ص  )١(
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   ×رضيع الحسين 
 ثم> :قائالً المفيد الشيخ روى فقد

فـأُتي  الفسطاط أمام ×الحسين  جلس 
 طفـل  وهـو  الحسـين  بـن  اهللا عبد بابنه

 بنـي  من رجل فرماه ،حجره في فأجلسه
الحســين  فتلقــى ،فذبحــه بســهم أســد
 األرض فـي  صـبه  كفّه مأل فلما دمه×

قال ثم :<النصر عنّا حبستَ تكن إن رب 
 ،خيـر  هـو  لما ذلك فاجعل ،السماء من

 ثـم ، <الظالمين ومالق هؤالء من لنا وانتقم
١(<أهله قتلى مع وضعه حتى حمله( .  

 بـاب  إلـى  فتقـدم > :وفي اللهوف
 ولـدي  نـاوليني >: لزينـب  وقـال  الخيمة
 إليـه  وأمـال  فأخذه ،أودعه حتى الصغير
 األسـدي  الكاهل بن حرملة فرماه ،ليقبله
 فقـال  ،فذبحـه  نحـره  فـي  فوقـع  بسهم

 حتـى  بكفيه الدم تلقّى ثم ،خذيه :لزينب
 هون: وقال السماء نحو به ورمى ،امتألتا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨ص: ٢ج، اإلرشادالمفيد،  )١(

قـال  .)٢(<اهللا بعـين  أنّـه  بـي  نزلَ ما علي 
 الـدم  ذلـك  مـن  تسقط فلم>: ×الباقر
  . <األرض إلى قطرة

 أنّه :الورد أبو وحدثني :فضيل قال
إلى منه وقعت لو>: يقول جعفر أبا سمع 

 مـن  فنودي. <العذاب لنزلَ قطرة األرض
 فـي  مرضعاً له فإن حسين يا دعه :الهواء
   .)٣(<الجنّة

ــوص  ــض النص ــي بع ــزلَ> :ف  فن
 بطـرف  لـه  وحفـر  فرسـه  عـن  الحسين

ــيف ــه الس ــه ورمل ــلّى بدم ــه وص  علي
  . )٤(<ودفنه

  
  بيعة يزيد × رفض الحسين

ــن مراحــل   ــة م وهــي اول مرحل
  .  نهضة كربالء ومعركتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩ص: اللهوف ابن طاووس، )٢(
  .٢٢٧ص: الخواص تذكرةابن الجوزي،  )٣(
  .١٣١ ص: ٥ الفتوح، جابن االعثم،  )٤(
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 الوليـد  عـثَ ب :جاء فـي التـاريخ  
 الحسينِ قالَ رسولُه حضَر فَلَما، إلَيهِم
×ةماعلجل: أظُن م أنتَهيطاغ لَكه ،

 منكوس معاوِيةَ منبر أن البارِحةَ رأَيتُ
هلُ ودارتَشتَع م ، بِالنّيرانعاهإلَـى  فَـد 
ليدالو .  

ــد ــب وق ــوركم طل  ان اراد حض
 قـائلون  انـتم  فمـا  الخالفـة  على تبايعوه

  ؟ الفعل ذلك على
 بـن  الـرحمن  عبد اولهم فقال 

 داري ادخـل  فسـوف  انا أما :ابي بكر
 اهللا عبد قال ثم. ابايعه وال بابي واغلق

 نآالقـر  قـراءة  عليـه  انا أما :عمر ابن
 :قـال  الزبير ابن واما، المحراب ولزوم

 يصـبح  حتـى ، مطلقـا  ابايع فال انا أما
 الحسـين  وقـال . بيننـا  والرمح السيف

 فتيـاني  اجمـع  فسـوف  انا فأما :×
 على وأدخل الدار باب على فهموأوق

ــد ــاظرة الولي ــاظره للمن ــب فأن  واطال

   .)١(بحقي
 الـى × الحسـين  وجاء فتفرقوا 

 وعـددهم  وإخوته مواليه جمع وقد داره
الى دار االمارة  خرج ثم عشر تسعة يبلغ

  . الوليد حيث
تـدبير   ×مام الحسين وكان لإل

مهم جدا وخطة محكمة تدل على ان ال 
ــاه االمــام  توجــد حركــة او تحــرك تبن

في نهضته اال وكان له فيه  ×الحسين 
    :تخطيط محكم

 :]× للحسـينِ  الزُّبيرِ ابن[ قالَ
 أجمـع  :× قالَ؟ تَصنَع أن تُريد فَما

 فَـإِذا ، إلَيـه  أمشـي  ثُـم  الساعةَ فتيانِي
 دخَلتُ ثُم علَيه احتَبستُهم الباب بلَغتُ
لَيهأ فَـإِنّي  :قـالَ . ع خافُـه  لَيـكإذا ع 

 علَـى  وأنَـا  إلّـا  آتيـه  ال :قالَ، دخَلتَ
 مواليـه  إلَيـه  فَجمع فَقام. قادر الامتناعِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوبي )١( ــاريخ: ج، اليعق ــن . ٢٢٩ ص ٢ الت اب
 .١٤ ص ٤ ج: التاريخ في ملاالثير الكا
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  انتَهى حتَّى يمشي أقبلَ ثُم، بيته وأهلَ
 إنّـي  :لأَصحابِه وقالَ، الوليد بابِ  إلى

 صَـوتَه  سمعتُم أو دعوتُكُم فَإِن، داخلٌ
 وإلّا، بِأَجمعكُم علَي فَاقتَحموا عال قَد
   .)١(إلَيكُم أخرج  حتّى تَبرحوا فَال

، معي فَكونوا :وفي نص اإلرشـاد 
، البابِ علَى فَاجلسوا إلَيه دخَلتُ فَإِذا
 فَـادخُلوا  عـال  قَد صَوتي سمعتُم فَإِن
لَيهع تَمنَعوهنّي ل٢(م(.   

 أبي عن والنهاية وفي نص البداية
ــف ــمعتُم إن :مخن ــراً س ــريبكُم أم ي 
   .)٣(فَادخُلوا
  

   ×رماحهم اعتورت العباس 
ــرت ــادر ذكـ ــع المصـ  والمراجـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٣٩ ص ٥ ج: الطبـري  الطبري، تـاريخ  )١(
 .٥٢٩ ص ٢ ج: التاريخ في ابن االثير، الكامل

 .٣٢ ص ٢ ج: المفيد، اإلرشاد )٢(

 .١٤٧ ص ٨ ج: والنهاية ابن كثير، البداية )٣(

 التاريخيـة  النصوص من عددا التاريخية
 سـيدنا  قتـال  لحظات اخر صورت التي،

 يــوم فــي اهللا ألعــداء هاشــم بنــي قمــر
 × العباس وان .المؤلم الدموي كربالء

 رأسـه  وضـربوا  ديهي فقطعوا يقاتل كان
   .االرض على فسقط الحديد بعمد

 النصـوص  مـن  عنده وقفنا ومما 
 × العبــاس مقتــل الــى اشــارت التــي

 ففـي  .فقتلتـه  اليه توجهت التي بالرماح
 :الزركلـي  الـدين  خيـر  ــ  األعالم كتاب

 العبــاس البـي  ـــ خ ــ  المصــابيح فـي >
 في الحسين مع قتل من أسماء ،الحسني
 أي <بيتـه  أهل منو> :يقـول  ثم ،المعركة

 بن علي بن العباس ثم .. معه قتلوا الذين
 شـديدا  قتـاال  يقاتـل  كـان  :طالـب  أبي

 فبقـي  ،فقتلوه ،برماحهم الرجالة فاعتوره
  . )٤(<أحد معه ليس وحده الحسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي )٤( ــالم، الزركلــ ــامش، ٢ج، األعــ  هــ
  .٢٤٤ـ٢٤٣ص
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 المشــهور بــين تنــافي وال :قلنــا 
 × العبـاس  الن الـنص  وهذا المروي

، الشـريفة  عينه اصابت التي بالسهام قتل
 وبالرمـاح ، اربـا  قطعتـه  التي يوفوبالس
 ولهذا .الشريف صدره في ارتكزت التي

 عنـدما  انه× السجاد االمام قول اشتهر
 جانـب  منه حركت ما :قال عمه وصف
 علــى يــدل ممــا ،االخــر تســاقط حتــى

 الوسـائل  بكافـة  واستهدافه × تقطيعه
   .آنذاك الحربية
ــى  ــه> ومعن ــي جــاء :< اعتورت  ف

 :معـرب ال ترتيـب  فـي  المغـرب  كتاب
،  تَـداولُوه  :واعتَـوروه  الشَّـيءَ  وتَعاوروا

نْهملـه  وقَو:  رتَـويـلَ  اعالْقَت  لَـانجر أَي: 
هبا كُلٌّ ضَرمنْهم.   

 اعتور> :الفقهي القاموس في جاءو
وقـال ، بيـنهم  فيما تداولوه :الشيء القوم 
، أجـزاءه  فخلطت السيوف اعتورته :غيره
 فهـو  فاالعتراء .جهة كل من تهتناول :أي
 التـي  الحال من فيصيره الشيء يصيب ما

  .<أسوء هو ما إلى فيها هو
   

  ريحانة النبي
من االلقاب المشهورة التي خص 

ولديه الحسن والحسـين   ’بها النبي 
عن عبد اهللا بن عمران أن رسـول  ، ‘
إن الحسـن والحسـين   > :قال ’اهللا 

رجـه  وأخ. )١(...<ريحانتاي مـن الـدنيا  
ــه   ــائالً عن ــذي ق ــديث   :الترم ــذا ح ه

  . )٢(حسن
 قالـه  الـرزق  هنا بالريحان والمراد

 أي :"الفـائق "  صـاحب  وقال، التين ابن
 يقـال ، رزقنيـه  الذي اهللا رزق من هما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ٢ج البخــاري البخــاري، صــحيح )١(  كت
 . ١٢٨٢ص ٣٥٤٣ح الصحابة ضائلالف

ــذي،  صــحيح )٢( ــذي ســنن الترم  ٥ج الترم
 الطالـب  الكنجـي الشـافعي،  كفايـة    ـ٦٥٧ص

. وقد صـحح األلبـاني هـذا    ٣٣٠ص ٩٣ الباب
 ٢الحديث في سلسلة األحاديث الصـحيحة ج 

  .١٠٢ص ٥٦٤ح
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ــبحان ــه اهللا س ــبح أي وريحان  اهللا أس
 بالريحـان  يريد أن ويجوز، سترزقهأو

، ريحـان  بطاقـة  حباني يقال المشموم
 وحباني اهللا أكرمني امم أنهما والمعنى

ــه ــمون األوالد ألن، ب ــون يش  ويقبل
 من :وقوله. الرياحين جملة من فكأنهم
ــدنيا ــيبي أي ال ــن نص ــان م  الريح
   .)١(الدنيوي

 شبه :<رض> الرضي الشريف قال
 كمـا  ويضـم  يشم الولد الن بالريحان

 وأصل، الريحان وأصل، الريحان يشم
 يتروح الذي الشئ من مأخوذ الريحان

  .)٢(به الكرب من يتنفسو إليه
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صــحيح شــرح البــاري فــتح العســقالني )١(
البخاري،  كتاب االدب،  بـاب تقبيـل الولـد.    

ــاندا ــراث رالري ــنة للت ــر س ـــ١٤٠٧: النش /  ه
 . م١٩٨٦

: طالـب  ابـي  ال اشوب، مناقـب  شهر ابن )٢(
 . ١٥٥ص ،٣ج

  ] حرف الزاي[ 
  
   <مولى عمرو بن الحمق>زاهر 

كـان   .كـربالء معركـة  من شهداء 
يعـود   .ا مـن وجهـاء الكوفـة   ا كبيرشيخً

وهو مـولى عمـرو    ،نسبه إلى قبيلة كندة
بن الحمق الخزاعي من خاصة أصحاب 

وشارك إلى جانـب  . ×أمير المؤمنين
في  <الذي قتله معاوية>عمرو بن الحمق 

ةجميع نشاطاته السياسي، ا وأصبح مطارد
 ٦٠وجــاء فــي عــام  .مــن قبــل معاويــة

إلــى قافلــة  للهجــرة إلــى مكــة وانضــم
واستشهد يـوم عاشـوراء فـي     ،الحسين

ورد اسـمه فـي زيـارة     ،الحملة األولـى 
  .الناحية المقدسة

   
   زُبالة

ومن منازل الطريق التي نزلها ابـو  
ــهداء  ــوتي   ×الش ــيره الملك ــي مس ف
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ــهادة  ــربالء الش ــاه ك ــن  . باتج ــة م زبال
المحطات التي مر بهـا اإلمـام الحسـين    

كيلـو متـراً عـن مكـة      ٩٨٨تبعد و ×
كيلو متراً عـن   ٥٠٠على بعد و ،المكرمة
منطقـة نـزل فيهـا اإلمـام      وهـي  ،كربالء

ولندع يـاقوت الحمـوي    ،×الحسين 
في >معجم البلدان< يصـف لنـا الطبيعـة    

هذا المكان  الجغرافية لزبالة ولماذا سمي
   .بزبالة

منـزل   ،زبالة بضـم األول  :يقول
وهـي   ،معروف بطريق مكة من الكوفة

قرية عامرة بها أسـواق بـين واقصـة    
يعني هذا ينص على أن زبالة  .بيةوالثعل

وعنـدما تكـون    ،قرية عامرة وبها أسواق
قرية عامرة وفيها أسـواق يعنـي تواجـد    

باإلمكان أن يستفيد منهـا   ،لموارد بشرية
أو يحذر منهـا   ،في نهضته ×لحسين ا

ألنها قد تكون عيناً لعبيد اهللا بن زياد إن 
صحت االستراتيجية التـي كانـت ألبـن    

  . زياد ووصلت لهذه المناطق

زبالة بعـد القـاع    :وقال أبو عبيد
فيها حصن  ،من الكوفة وقبل الشقوق

 .وجامع لبني غاضـرة مـن بنـي أسـد    
ن هذه أ ،وينفعنا كثيراً ،وهذا لطيف جداً

المنطقة فيها أوالً جامع وبالتـالي جـامع   
لبني أسد وأكيـد أنهـم يحضـرون فيـه     

وهذا يصب فـي قضـية    ،أوقات الصالة
التخطيط االستراتيجي للمـوارد البشـرية   

وبهــا  ،×فــي ثــورة اإلمــام الحســين 
حصن ونحـن قلنـا بـأن قضـية وجـود      
ــه نفــع   ــق فهــذا في الحصــن فــي الطري

ــام الحســين  ــر لإلم  ،×عســكري كبي
فباإلمكــان أن يكــون الحصــن موضــعاً 
لجمع األسلحة وموضعاً يتدرع بـه مـن   

وهــذه هــي مواصــفات هــذه  ،األعــداء
  . المدينة

 ،وسميت زبالة بزبلهـا المـاء   :قال
 :ويقال ،وأخذها الماء منه ،أي بضبطها له

أي ما تحملـه   ،ما فيه اإلناء زبالة الشيء
ــاء بعــض  .أو مــا يقــل فــي ذلــك اإلن
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ميت باسم بزبالة بنت س :النصوص تقول
وكأنما هـذا   ،مسعف من أحفاد العماليق

النص الذي يقول أنه من أحفاد العماليق 
 ،يشير إلى أنها منطقة موغلة في التـأريخ 

يعني لها ثقل تأريخي ولـذلك نجـد أن   
 ،ونجد أن فيها أسواقاً عامرة ،فيها حصناً

وأضيف فيها بعد الفتح اإلسالمي جامعاً 
ألشياء كلها تصب في وهذه ا ،لبني أسد

ولهـذا نـزل اإلمـام     ،×مصلحة اإلمام 
 .بأبي هو وأمـي فـي هـذا المكـان     ×

تقع اليوم جنوب مدينة رفحـاء ضـمن   و
  . حدود المنطقة الشمالية للسعودية

 مهمة وقائع لنا التأريخ سجل وقد
وصول خبر مقتـل   :منها ،المنزل هذا في

 ابـن  السـيد  قـال : ×مسلم بن عقيـل  
ـ " :& طاووس  ×الحسـين   سـار  مث

 بـن  مسـلم  خبر فيها فأتاه زُبالة بلغ حتّى
 ،تبعـه  ممـن  جماعة بذلك فعرف ،عقيل
 ،واإلرتيـاب  األطمـاع  أهـل  عنـه  فتفرق
 قـال . "..األصحاب وخيار أهله معه وبقي

 والعويـل  بالبكاء الموضع وارتج :الراوي
 كلّ الدموع وسالت ،عقيل بن مسلم لقتل

   .)١("! مسيل
ر التاريخيـــة ان نقلـــت المصـــاد

هنالك اختالفا كبيرا في تحديد المكـان  
خبـر   ×الذي بلغ فيه االمام الحسـين  
فقالت  ×مقتل سفيره مسلم بن عقيل 

بعضها انه في مكة عنـدما قـال لـه ابـن     
عباس ان اهل الكوفة قتلوا ابـن عمـك   

وقيل وصله الخبـر فـي زبالـه او    ، مسلم
  .الثعلبية او على مشارف الكوفة كما نقل

صول خبـر مقتـل عبـد اهللا بـن     و
 يمر ال الحسين كان« :الطبري يقطر يقول

 زُبالة إلى انتهى حتّى !اتبعوه إلّا ماٍء بأهل
 مقتـل  ،الرضاعة من أخيه مقتل إليه سقط

 مسلم إلى سرحه وكان ،يقطر بن عبداللّه
 أنّـه  ال يـدري  وهو الطريق من عقيل بن
 نميـر  بن الحصين خيل فتلقّاه ،أصيب قد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ ص: ابن طاووس، اللهوف )١(
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 بـن  اللّـه  عبيـد  إلى به فسرح ،لقادسيةبا
 فـالعن  القصـر  فـوق  إصعد :فقال ،زياد

 أرى حتـى  انزل ثم الكذّاب ابن الكذّاب
 على أشرف فلما ،فصعد :قال !رأيي فيك

 رسـول  إنّـي  ،النّـاس  أيهـا  :قـال  النّاس
اللّـه   رسـول  بنت بن ،فاطمة بن الحسين

ــروه ’ ــوازروه لتنص ــى وت ــن عل  اب
عبيـد   به فأمر !الدعي سمية ابن ،مرجانة

 ،األرض إلـى  القصر فوق من فأُلقي اللّه
 فأتـاه  ،رمـق  وبقـي بـه   عظامه فكُسرت

 عميـر  بـن  عبـد الملـك   :له يقال رجل
 عليـه  ذلـك  عيـب  فلما !فذبحه اللخمي

  .)١(...< أُريحه أن أردتُ إنّما :قال

اخ  ×لـم يكـن للحسـين     :قلنا
 وانما السيدة ميمونـة ، من الرضاعة فعال

ــد ام ــن اهللا عب ــت يقطــر ب  حاضــنة كان
 علـي  االمـام  عند وخادمة × الحسين

 مـن  تزوجـت  ولمـا  ×طالب  ابي بن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛٣٠٣ ص: ٣ج الطبــري، الطبـري، تـاريخ   )١(
 .٢٠٥ ص: اإلرشاد: وانظر

 وكـان  ،< اهللا عبـد > بــ  اهللا رزقهـا  يقطر
 ايام بثالثة × الحسين مولد قبل ذلك

< اهللا عبـد  >فـ الحسين االمام فاحتضنت
 بالحضـانة  × الحسـين  االمام اخو هو
ــاعة ال ــين الن بالرضـ  لـــم × الحسـ
 ×اال مـن فاطمـة    النسـاء  من تضعير

  . ’ومن ابهام النبي االكرم 
ــا     ــي نقله ــرى الت ــألة االخ المس

أنه وكان قد تبع الحسين خلـق   :التاريخ
ألنهم كـانوا   ،كبير من المياه التي يمر بها

فبعد أن  :يقول ،يظنون استقامة األمور له
قرأ عليهم الرسالة تفرق الناس عنه يميناً 

صحابه الذين خـرج  وبقي في أ ،وشماالً
والخوارزمي  !٨٢وعددهم  ،بهم من مكة

، مقـاتال  ٨٢في زبالة عددهم كان  :يقول
وهذا أيضا فتح ألنه بعد لم يصـل إلينـا   
اإلخــوة مــن أهــل الكوفــة حبيــب بــن 
ــن عوســجة ومعهــم   مظــاهر ومســلم ب

ولــم يصــل أولئــك األبطــال  ،ســراياهم
إذن العـدد   ،العبديين من إقلـيم البصـرة  
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اذن  ،كما يقول الخوارزمي ٨٢لحد اآلن 
  . العدد في تزايد مستمر

  
  زَرود

ومن منازل الطريق التي نـزل بهـا   
ــين  ــميت   ×الحس ــة زرود وس منطق

 ،البلْع :الزَرد« :كذلك كما قال الحمـوي 
 الميـاه  البتالعها بذلك سميت ولعلّها

 بين رمال ألنها ،السحائب تمطرها التي
 مـن  جالحـا  بطريق والخزيمية الثعلبية
 وهـي  ،العتيقـة  زرود وتسمى الكوفة

 بركـة  زرود وفي ،بميل الخزيمية دون
وتقع اليـوم شـمال    .)١(»وحوض وقصر

كـم وتبعـد    ١٦٠شرق مدينة حائـل ب  
كم جنـوب غـرب المدينـة     ٥٨٥مسافة 
  . المنورة

ومن االحداث التـي جـرت فـي    
 نضـمام ا، زرود كما نقلها اهـل التـاريخ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩ص: ٣ ج البلدان، الحموي، معجم )١(

 الركب إلى عنه  اهللا القين رضي  بن زهير
  ! الحسيني

 حتّـى  سـار  ثُـم « :الدينوري قال
 فسـطاط  إلـى  فنظر ،زَرود إلى انتهى

 هـو  :لـه  فقيـل  ،عنه فسأل ،مضروب
 مـن  أقبل حاجاً وكان .القين بن لزهير
ــة ــد مكّ ــة يري ــل ،الكوف ــه فأرس  إلي

 أن فـأبى  .أُكَلِّمـك  الْقَني أَن :الحسين
فقالت ،زوجته زهير مع وكانت !يلقاه 

 ابـن  إليـك  يبعـث  !اللّـه  سـبحان  :له
 فقـام ؟ !تجيبـه  فـال  ’اللّـه   رسول
 يلبـثْ  فلـم  ،×الحسين  إلى يمشي

 فـأمر  !وجهـه  أشـرق  وقد انصرف أن
 لـزِق  إلـى  وضُـرب  ،فقُلـع  بفسطاطه
 أنت :المرأته قال ثُم !الحسين فسطاط

 تصـلي  حتّى أخيك مع فتقدمي !طالق
 نفسـي  وطّنـتُ  قـد  فإنّي ،منزلك إلى
 قال ثم !×الحسين  مع الموت ىعل

 أحـب  من :أصحابه من معه كان لمن
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 كرههـا  ومـن  ،فَلْـيقم  الشـهادة  منكم
  . )١(..<فليتقدم
  

  زعيم مراد وشيخها
بـن  هـاني   وهو الصحابي الجليل

من أشـراف الكوفـة وأعيـان    عروة وهو 
وشــيخ مــراد  ،الشــيعة ومــن رؤســائهم

يركـب فـي أربعـة آالف درع     ،وزعيمها
أنّــه أدرك  :روي .انيــة آالف راجــلوثم

واستُشـهد   ،وتشرف بصحبته ’النبي 
وهو . )٢(وله من العمر تسع وثمانون سنة

شريف من أشراف الكوفة ومن رجالهـا  
بعد اعالن البيعة ومعرفة الناس  .االبطال

اضـطر الـى التحـول     ×بمكان مسلم 
  الى دار هاني بن عروة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٧ـ٢٤٦ص: الطوال الدنيوري، األخبار )١(

ــارالقمـــي،  )٢( ــفينة البحـ  ٧١٤ص: ٨، جسـ
/ الطبعـــة  ٢٩٢ص: ٩، جوقـــاموس الرجـــال

 . القديمة

 الموقـــف وعلـــى الـــرغم مـــن
 الزكيـة  بنفسه وتضحيته ،لهاني المشرف

 هـذا  يسـلم  لـم × الحسين سفير دون
ــهيد ــل الشـ ــن البطـ ــذات مـ  المؤاخـ

واالنتقـــادات مـــن قبـــل المـــؤرخين 
  : المؤاخذات هذه وأهم، والكتاب
 بـن  مسلم عن دفاعه إن :اُألولى 

 بـل  ،دينية بصيرة عن يكن لم× عقيل
 ورعايـة  الـذمام  وحفـظ  الحمية لمجرد

سـويد  بـن  جمدل مثل فهو ،الضيف حق 
 :فيقـال  ،المثـل  به يضرب الذي ،الطائي
   .الجراد مجير من أحمى

وقد اجيب على هـذه المؤاخـذة   
بجملة امور ذكرها اهـل التـاريخ لهـانئ    

 حالـه  حسـن  فـي  كافية بن عروة وهذه
 أنصــار فــي ودخولــه ،عاقبتــه وجميــل
ــين ــيعته الحس ــهدين وش ــي المستش  ف

  : أُمور عليه ويدلّ ،سبيله
 جـاء  قد فإنّه> :زياد البن قوله .١

ــن هــو م حقّــك مــن أحــق وحــق 
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  . <صاحبك
  

 علـى  رجلي كانت لو> :قوله .٢ 
 رفعتهـا  ما البيت أهل أطفال من طفل
   .<تُقطع حتى

  

 بلغـه  لمـا  × الحسـين  قول .٣
 خبـر  أتانـا  قد> :× مسلم وقتل قتله

 بـن  اهللا وعبد وهاني مسلم قتل ،فظيع
  .  <يقطر

  

 بقتل × ينالحس أُخبر بعدما .٤
 :قــال ثــم ،باكيـاً  اســتعبر وهــاني مسـلم 

 منــزالً ولشــيعتنا لنــا اجعــل ،اللّهــم>
 مسـتقر  في وبينهم بيننا واجمع ،كريماً

   .<رحمتك
  

 اإلجابـة  هـذه  تضمنت قد :أقول 
 فعلـه  ما أن على ،ومؤكَّدات دالئل على
مجـرد   ال ،دينيـة  بصـيرة  عن كان هاني

ــة ــظ حمي ــذمام وحف ــة لل  قلحــ ورعاي
  . الضيف

   زهير بن القين
من الشخصيات الشهيرة في وقعة 
كربالء ببسالة وصموده وشـجاعته وقـد   
ظلمه التـاريخ كثيـرا واشـاع عنـه بـاني      
عثماني الهـوى ، وهـذه قضـية اعالميـة     

  .. مكذوبة الصقت به للحط من مقامه 
ومن اعظم االوسمة التي نالها من 

 يوم وقعة كربالء ما ×االمام الحسين 
 مـن  رجـل  فناداه قال :له اهل التاريخنق

: لك يقول عبداللّه أبا إن ،زهير يا :خلفه
 آل مـؤمن  كـان  لـئن  فلعمري ،أَقْبِلْ>

 ،الـدعاء  في وأبلغ لقومه نصح فرعون
 نفـع  لـو  وأبلغـت  لهؤالء نصحت لقد

  . )١(<واإلبالغ النصح
فقـد انزلـه االمـام الحسـين      :قلنا

في كالمه هذا بمنزلة كبرى عنـدما   ×
اشار الـى اشـتراكه فـي فضـيلة النصـح      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــأريخ  )١( ــري، تـ ــري، الطبـ  ص: ٣ج الطبـ
 .١٦٦ـ  ١٦٥ ص: العين .السماوي، إبصار٣١٩
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والدعاء لقومه مع مؤمن ال فرعون الذي 
 فعـن ، اسمته الروايات حزقيل او حزبيل

 حزبيل كان> :قال السالم عليهم الصادق
 فرعـون  قـوم  يدعو فرعون آل مؤمن

 وتفضيل، موسى ونبوة، اهللا توحيد إلى
 جميـع  علـى  ’ اهللا رسـول  محمد
ـ  بـن  علي وتفضيل، وخلقه رسل  يأب
 علـى  االئمـة  مـن  والخيار× طالب
 مـن  البراءة وإلى، النبيين أوصياء سائر

   .)١(< فرعون ربوبية
 زهير كان والسؤال المهم هنا هل

  ؟ !عثمانياً القين بن
القـين   بـن  زهير سيرة في الشائع

 قبــل عثمانيــاً كــان أنــه عنــه  اهللا رضــي 
 والعثمـاني  ،×الحسين  باإلمام التحاقه

ــاني أو ــل عثم ــوى المي ــذاك واله  يوم
   :يعني سياسي مصطلح
 فـي  أميـة  لبنـي  الكامـل  التأييد أ.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠ ص ١٣ج: االنوار بحار، المجلسي )١(

ومعاداة  ،عفان بن عثمان مظلومية دعوى
 ولـم يصـل الينـا     .ذلك بسبب×علي

نص تاريخي موثوق يشير الى ان زهيـر  
ويـوالي ال  ×كان يظهر العـداء لعلـي   

  . امية
ويعنـــي مصـــطلح عثمـــاني  .ب

 أو حـرب  فـي  شـتراك الهوى ايضـا اال 
 المطالبـة  راية تحت ×علي  ضد أكثر

ــأر ــدم بالث ــان ل ــا عثم ــي كم  الجمــل ف
وهذا ايضا لـم يـرد فـي حيـاة      .وصفّين

بحـرب   ×زهير انه اشترك ضد علي 
واال لذاع اسـمه ولنقلتـه كتـب التـاريخ     
فمثل زهير ال ينكر وشـجاعته واضـحة   
 المعالم وان اشتراكه بحـرب ضـد علـي   

  . لو صحت لشاع ذكره ×
  

   العالم االمويوا ×زينب 
 ÷من يتتبع سيرة السيدة زينب 

في المصـادر التاريخيـة والتـي ارخـت     
لمرحلة هامة من حيـاة زينـب الكبـرى    
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بعد يـوم الطـف وقيادتهـا للـدور      ×
ــي مســيرة الســبايا   ــر ف ــي الكبي االعالم
وتلقينها ليزيد وحكومته اكبـر الـدروس   
من خالل خطاباتها المدويـة وكلماتهـا   

ـ    ر اكبـر مـن السـهام    التي كـان لهـا االث
والرماح فـي قلـب يزيـد حتـى ذكرتـه      

الوضيع وكيف من علـيهم النبـي    بأصله
امـن  > ÷يوم فتح مكـة فقالـت    ’

لكن االقـالم  ..< .... العدل يا ابن الطلقاء 
ــة المشــبوهة واالعــالم العباســي   االموي
المغرض لم يرتضـوا ان تكـون زينـب    

بهــذه العظمــة والجــالل وقــوة     ×
 بـدأت الطهارة حتـى  الشخصية والعفة و

نصوصهم الضعيفة التـي وضـعوها فـي    
 ×التاريخ تسئ لمقام السـيدة زينـب   

الكبير ومن خالل مراجعة سريعة لبعض 
ــم نســبوا   ــواردة نجــد انه النصــوص ال

امور غيـر صـحيحة    ×للسيدة زينب 
كانت فيها اساءة واضحة المعالم لمقامها 

  .. الطاهر ولحجابها المقدس 

ب بنت وخرجت زين :قال حميد
وقرطاها يجوالن بين اذنيهـا   ÷علي 

ليت السماء انطبقت علـى   :وهي تقول
ــا، االرض ــن ســعد أيقتــل  ي عمــر ب

ودمـوع   ؟ أبوعبداهللا وأنت تنظر إليـه 
 وهـو ، تسيل على خديه ولحيتـه  عمر

 ×والحسـين  ، يصرف وجهه عنهـا 
وقـد تحامـاه   ، وعليه جبة خز، جالس
  . )١(الناس

ابدا  يمكن قبولها والرواية هذه ال
   :لعدة اسباب
ان راويها رجل عرف بانه  :االول

ــين   ــام الحس ــداء االم ــن اع وان  ×م
حاول البعض جعله صحفي ينقل اخبار 

وقـد  . المعركة لكن هذه دعوى بال دليل
قـد أرسـل عمـر    انه  :)٢(ذكرت المصادر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوارزمي،  )١( ــين  الخ ــل الحس ، ٢ج ×مقت
  . ٣٩ص

ابن األثير،  ؛٤٥٥، ص٥لطبري، التاريخ، جا )٢(
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مـع   ×بن سعد رأس اإلمام الحسـين  
خــولي بــن يزِيــد وحميــد بــن مســلم  

  . زياداَألزْدي إِلَى بن 
ــه ناصــبيا   وممــا يــدل علــى كون

انه لما  :×منحرفا عن خط اهل البيت 
قام المختار تم مطاردة حميد بن مسـلم  
من قبل سائب بن مالك األشعري الذي 

فهـرب   ،كان آنذاك من أنصار المختـار 
حميد بن مسلم إلى قبيلـة عبـد القـيس    
مصصحباً عبد اهللا وعبد الـرحمن ابنـي   

هــذه ي فــتمكن حميــد فــ ،)١(صــلخب
لكن تم القبض على  ،األثناء من الهروب

  . ابني صلخب
ــم     ــتدركات عل ــاب مس ــي كت ف

حميد بن مسلم الكـوفي   :قال )٢(الرجال
=  

ــل، ج ــاب ٨٠، ص٤الكامـ ــبالذري، أنسـ ؛ الـ
  .٢٠٦، ص٣األشراف، ج

؛ الـبالذري،  ٥٨، ص٦الطبري، التاريخ، ج )١(
  .٤٠٩، ص٦أنساب األشراف، ج

، ٣ج مسـتدركات علـم الرجـال   النمازي،  )٢(
  

 ×عد من مجاهيل أصحاب السـجاد  
وهو ناقل جملة من قضايا كربالء علـى  
 .نحو يظهر منه أنه كان في وقعة الطـف 

وكان مع سليمان بن صرد الخزاعي مـن  
 <عـين الـوردة  >قتل طرف المختار في م

في حـرب الشـام لطلـب ثـأر الحسـين      
× .  

يقول السيد عبد الحسـين شـرف   
يحتمـل ان يكـون أكثـر مـن     > :الدين

شخص بهذا االسم فأحدهما كان فـي  
وقعــة الطــف ونقــل بعــض الوقــائع 
وأرسل عمر بن سـعد رأس الحسـين   

معه ومعه جماعة الـى عبيـد اهللا    ×
بن زياد مما يدل على أنـه كـان مـن    

والثـاني إمـامي    ،ان عمر بن سعدأعو
ومـن جنـد    ×من أصحاب السجاد 

  . <سليمان بن صرد
ان نقل حميد بـن مسـلم    :الثاني

=  
  .٣٨٩ص
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لروايات ملحمة كربالء فيما يرتبط منها 
وما كان يدور فيه فال ، بالمخيم الحسيني

إن كـان  ، بد من النظر إليها بعين الشـك 
وذلــك ألنــه كــان فــي ، ينقلهــا مباشــرة
فكيف يستطيع ان يرى ، المعسكر اآلخر

عن قرب ويسمع وبالتالي هو سـيكذب  
حتما انا رواها مباشرة بال واسـطة لبعـد   
المسافة بين الخيام وبين جيش عمر بن 

  . سعد
حميد بـن مسـلم عدتـه     :الثالث

بعض الكتـب الرجاليـة مـن المجاهيـل     
  . )١(يعرف حالهم الذين ال

مخنـف يـروي عـن     ابـو  :الرابع
حميـد بـن   >مثـل   ،رجال شهدوا الواقعة

كمـا   <زهير بن أبي األخـنس >و ،<مسلم
وهـذه نقطـة    ،جاء فـي تـاريخ الطبـري   

جديرة بأن ينتبه إليها القاري ، وهـي أن  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩ ص: ٣ ج مستدركات علـم الرجـال   )١(
، المفيد من معجم رجال ٥١١٩باب الحاء رقم 

  . ٢٠١ صالحديث: 

، ميد بن مسلم وزهير بن أبي االخنسح
االنتمـاء والتوجـه   من حيث هما أمويان 

ــالن     ــا مراس ــديني ، وكان ــاد ال واالعتق
 حربيان للطاغية ابن زياد ، تـم تعيينهمـا  
من قبل الدولة أيام شـن الحـرب ضـد    

فلــو صــحت الروايــات . ×الحســين 
فهـذا   ..الفعـل وانه هو الذي نقلها ب ..منه

 يعني من المؤكد إن قاما بـدور ضـبابي  
ــوي  و ــيط أم ــة وبتخط ــة إعالمي ، برعاي

ــون ــات  فيكـ ــاندا للقطعـ ــالم سـ اإلعـ
، كما يحدث اآلن حين تغطي العسكرية

بـة  رية في محارأي دولة عملياتها العسك
ــديين ــومها التقليـ ــر خصـ ــذا أمـ ، وهـ

  . )٢(!!واضح
كيف استطاع حميد بن  :الخامس

مسلم ان يصل الى خيمة نسـاء ال عبـد   
المطلب او بقربها ومـن ثـم ينظـر الـى     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهجيـة  >كربالء برؤية جديدة البغدادي،  )٢(
  .الحلقة السابعة  <لقراء المنبر الحسيني
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والحسـين  ، بأذنيهاقرطي زينب يجوالن 
كان يقتل كل من اقترب من الخيام  ×

نقـرا فـي   كمـا  وهو القائل البـن سـعد   
ما تقـول يـا    :قالفناداه شمر ف :التاريخ

أنـا الـذي    :أقـول  :بن فاطمـة؟ قـال  
والنســاء لــيس  ،أقــاتلكم وتقــاتلوني

فـامنعوا عتـاتكم عـن     ،عليهم جنـاح 
فقـال   ،التعرض لحرمي ما دمت حيـا 

إلـيكم   :ثم صاح شمر ،لك هذا :شمر
 ،عن حرم الرجل فاقصدوه في نفسـه 

  .  )١(فلعمري لهو كفو كريم
 هـل ان زينـب العقيلـة    :السادس

ملكــة الحجــاب والعفــة   وهــي  ÷
هي من االستهانة بالحجاب و ..والشرف

ــة    ــي الخيم ــا ف ــعها كم ــرك وض ان تت
ــن    ــزاء م ــر اج ــعرها وتظه ــرج ش ويخ
جسمها امام هؤالء حتـى ينظـر الغربـاء    

كل  الماذ.. االجانب الى اذنيها واقراطها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠اللهوف، ص ابن طاووس،  )١(

هذا التجني علـى سـيدة العفـة العلويـة     
  . ÷زينب 

االمر العجيـب ان زينـب    :السابع
بينما  ،تصطحب معها حليها وزينتها ÷

 ×نصوص اخرى تقـول ان الحسـين   
ــى ادارة   ــدرة اقتصــادية عل ــه ق ــيس ل ل
ملحمة كربالء حتى طلب مـن اصـحابه   

ومـن  .. ان يجهز كل واحد منهم نفسـه  
صـادر  مقدار قلـة المـوارد االقتصـادية    

قافلة ليزيد ـ  كما زعموا ـ  ×الحسين 
ــبغ    ــو ص ــالورس وه ــة ب ــت محمل كان

وانتفع من ثمنها كمـا اتهمـوا    وصادرها
بالهجوم على قوافل قريش ونهبها  ’

فكيــف .. قــريش اقتصــاديا  فال ضــعا
نجمع بين الحلـي والحلـل الـذي كـان     
بكمية كبيرة لدى النسـوة وبـين افتقـار    

وعدم قدرتـه علـى دفـع     ×الحسين 
فالنصوص تنقل .. نفقات معركته العادلة 

ان بنات الرسـالة كـان معهـن االسـورة     
ــال   وا ــوغات ق ــل والمص ــي والحل لحل
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لما قتل أبو عبـد اهللا   :أصحاب المقاتل
مال النـاس علـى ثقلـه     ×الحسين 

ومتاعه وانتهبوا ما في الخيام وأضرموا 
النار فيها وتسابق القـوم علـى سـلب    

ففــررن بنــات  ’حرائــر الرســول 
حواسر مسلبات باكيـات   ÷الزهراء 

وإن المرأة لتسلب مقنعتها من رأسـها  
من إصبعها وقرطها من أذنها  وخاتمها

أخـذ رجـل    ،والخلخال مـن رجلهـا  
قرطين ألم كلثوم وخرم أذنهـا وجـاء   
آخر إلى فاطمة ابنة الحسـين فـانتزع   

ما لـك؟   :خلخالها وهو يبكي قالت له
كيف ال أبكي وأنا أسـلب ابنـة    :فقال

أخاف  :قال ،دعني :رسول اهللا قالت له
   .أن يأخذه غيري

ــا  ــوق النس ــال يس ء ورأت رج
بكعب رمحـه وهـن يلـذن بعضـهن     
ببعض وقد أخذ ما عليهن من أخمـرة  
وأسورة ولما بصر بها قصدها ففـرت  

منه فأتبعها رمحـه فسـقطت لوجههـا    
مغشياً عليها ولما أفاقت رأت عمتهـا  

وهـذه  . )١(أم كلثوم عند رأسها تبكـي 
مـن   الرواية وامثالها تحتاج الـى دراسـة  

فـال يمكـن قبـول     السند والمـتن  حيث
  . ر من مفرداتها المسيئة لبنات الرسالةكثي

 ÷وهـل كانـت زينـب     :الثامن
واخوات زينـب فـي سـفره ترفيهيـة او     

النســوة  تأخــذلالســتجمام مــثال حتــى 
ــاور   ــل واالسـ ــي والحلـ ــن الحلـ معهـ
والخلخال فمنذ الخـروج مـن المدينـة    

خارطـة   ÷رسم لهن االمـام الحسـين   
وشاء اهللا ان  ،المسير وانه ذاهب للشهادة

المسـبية   المرأةن سبابا فماذا تصنع يراه
بهذه المصـوغات والحلـي اال اللهـم ان    
ــي ان     ــالم العباس ــا اراد االع ــال كم يق

لـم يكـن يعـرف مصـيره      ×الحسين 
وكان يسير على غير هدى وعلـى غيـر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠ص: ٦جتاريخ الطبري  )١(
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خارطة  ’تخطيط ولم يرسم له النبي 
  . ؟طريقه لكربالء ونهايته السعيدة

ايــن ذهبــت الغيــرة    :التاســع
بحيث يجعل رجل من اعـداء   الحسينية
بحيث يقتـرب مـن اختـه     ×الحسين 

ــا     ــي اذنيه ــوالن ف ــا يج ــرى قرطيه وي
امتار  ١٠والمسافة ربما لم تكن اكثر من 

كي يرى بوضوح االقراط وهـي تجـول   
كانـت   او ربما المسـافة اقـل الن   بأذنها
مـن   مغبـرة ارض كربالء يومهـا  و سماء

فكيـف يـدع   ... حركة الخيل والرجال و
رجال اجنبيا يقترب كثيـرا   × الحسين

على زينب العقيلة حتى يصـفها وينظـر   
  .. ن جسدها كما زعمواخرج م الى ما

 ÷ان الســيدة زينــب  أالــم نقــر
ذات مرة لزيارة قبر جدها النبي االعظـم  

وكمـا تعلمـون    ’محمد بن عبد اهللا 
ان المسافة بين بيت امير المؤمنين وقبـر  

قبـر  تتجاوز االمتار عـن ال  ال ’النبي 
خـرج   ،الشريف ولكنها عندما خرجـت 

االمام علي امامها واالمـام الحسـن عـن    
يمينهــا واالمــام الحســين عــن شــمالها 

  .  ^والعباس من خلفها 
 رأيـت  واعجب مـا  :يقول الراوي

اني رأيت العباس يسـير خلـف زينـب    
ويمسح بقدمه األثـر الـذي تخلفـه     ÷

فقلت له  الرمليةقدم زينب على االرض 
ابا الفضل انـي رايتـك مـرة     بعد فتره يا

  . تمسح اثر قدم زينب سالم اهللا عليها
اسمع انـي اكـره ان    :فقال العباس

يرى الناس أثار قدم زينب على االرض 
؛ اي عفة تملكها هذه العائلة الذي قـال  

ــا اهللا ســبحانه  ــد اهللا { ...فيه ــا يري انم
الـرجس اهـل البيـت     ليذهب عـنكم 

 جكانت منـاه  هكذا }ويطهركم تطهيرا
كـل عمـل    ..حياءهم وعفتهم وشـرفهم 

اقل من هـذا ولـو بقليـل يعـد انتهـاك      
  . لحرمتهم... <هتك>

   لنفسـها  ÷ فكيف تسمح زينب
ان يخرج جزء  ـ كما زعم النص اعاله ـ
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من جسـدها وينظـر النـاس اليـه والـى      
ــة المســيئة   ــي الرواي ــذه ه ــا وه اقراطه
والموضوعة التي تحط من مقـام وعفـة   

  . ÷زينب العقيلة 
كيف استطاع حميـد بـن    :لعاشرا

مسلم ان يصل لمخيم النساء الهاشميات 
وهو بعيد عن ارض المعركة راجـع مـا   
نقله المؤرخ سلمان هادي ال طعمه في 

ان هناك رأياً  :يلي كتابه تراث كربالء ما
للعالمة السيد محمـد تقـي الطباطبـائي    
نقله عن المرحوم العالمة السيد حسـن  

يم الحسين كان ان مخ :الصدر يقول فيه
ــي   ــن المستشــفى الحســيني ف ــاً م قريب

  . كربالء اليوم
ان المخــيم الحــالي مــن  :ويؤكــد

بنية التي ابتـدعها مـدحت باشـا مـن     ألا
أجل ضيافة السلطان ناصـر الـدين شـاه    

ــد المــؤمن . وعســاكره وحاشــيته ان عب
الدده تولى بناء غرفة فـي هـذا المكـان    

وذلــك ، لتكـون رمــزاً لمخـيم الحســين  

قطن كـربالء فـي القـرن العاشـر     عندما 
الهجري وغرس بجنبه نخيالت لتكـون  

ولـم يـزل البسـتان الواقعـة     . صومعة له
  . جنب المخيم تعرف ببستان الدده

ــا ان   ــض تحقيقاتن ــي بع ــا ف وقلن
مخيم الحسيني اليوم هو بمكـان خيمـة   

التـي اسـتخدمها كخيمـة     ×الحسين 
  .للقيادة وادارة المعركة

   
  زينة الجنان

 ×ب االمـام الحسـين   من القـا 
الذي اشارت الـى فضـله هـذه الروايـة     

عـن عقبـة بـن     ’المروية عن النبي 
لمـا  > :’قـال رسـول اهللا    :قال ،عامر

استقر أهل الجنـة فـي الجنـة قالـت     
ــة ــدتني أن   :الجن ــيس وع ــا رب أل ي

ألـم   :تزينني بركنين من أركانك؟ قال
ــال  ــين؟ ق ــك بالحســن والحس  :أزين

ــة ميســاً كمــا تمــ يس فماســت الجن
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  . )١(<..العروس
  

  ] حرف السين[ 
  

  المحرم من السابع
وفي هـذا اليـوم بـدأت مراسـيم     

مـن قبـل جـيش    المائي فرض الحصار 
ابن سعد وارادة اماتـة جـيش الحسـين    

   .واهل بيته عطشا ×
 تلك ورجعت> :ينقل الخوارزمي

 ،الفــرات علــى نَزلــت حتّــى الخيــل
 وبـين  وأصـحابه  الحسين بين وحالوا

 وبمـن  بالحسـين  العطش ضرفأ ،الماء
 وجـاء  ،فأساً ×الحسين  فأخذ ،معه
 علـى  فخطـا  ،النسـاء  خيمة وراء إلى

 ،القبلـة  نحو خطوة عشرة تسع األرض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٢٨ص ٣ج دمشـق  ابن عساكر،  تاريخ )١(
 مقتـل  ،١٨٤ص ٩ج الزوائـد  الهيثمي، مجمـع 

 .١٠٣ص ١ج للخوارزمي الحسين

عين هناك له فنبعت هنالك احتفر ثم 
 الحسـين  فشـرب  ،العـذب  الماء من

ــاس وشــرب ــأجمعهم النّ ــألوا ،ب  وم
 لهـا  يـر  فلم العين غارت ثم ،أسقيتهم

 فكتـب  اهللا عبيـد  إلى ذلك وبلغ .أثر
 الحسـين  أن بلغني :سعد بن عمر إلى

 هو فيشرب الماء ويصيب اآلبار .يحفر
 كتابي عليك ورد إذا فانظر ،وأصحابه

 مــا اآلبــار حفــر مــن فــامنعهم هــذا
 أن تدعهم وال عليهم وضيق ،استطعت

 بهـم  وافعـل  ،قطـرة  الماء من يذوقوا
  . )٢(<والسالم !عثمان بالزكي فعلوا كما

لمؤسسة العسـكرية  لطبعا كانت  
االموية ردة فعل باتجاه ما قام به االمـام  

من حفـره االبـار وشـربه     ×الحسين 
الماء من العيون فبادرت الى اقامة جملة 
من االجـراءات العسـكرية تمثلـت بمـا     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوارزمي، )٢( ــل الخ ــين مقت : ج١: × الحس
 .٣٤٦ص
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 سـعد  بـن  عمر على ورد فلما> :يلـي  
 يسـير  أن الحجاج بن عمرو أمر ،ذلك
 علــى نــيخفي ،راكــب خمســمئة فــي

ــريعة ــوا ،الش ــين ويحول ــين ب  الحس
 مقتله قبل وذلك ،الماء وبين وأصحابه

 الحسـين  أصحاب فمكث ،أيام بثالثة
  . )١(<عطاشى
  

   ×سحل جثة مسلم 
ــد ــة وعه ــى  الطاغي ــاد ال ــن زي  اب

 مســلم جثــة بســحل وعمالئــه زبانيتــه
 فعمـدوا  ،واالسـواق  الشوارع في وهانئ
 واخــذوا ،بالجبــال أرجلهمــا شــد إلــى

ــح ــي لونهمايس ــرق ف ــك... )٢(الط  وذل
 وليكونـا  ،االرهاب وشيوع العامة إلخافة

 بـالخروج  نفسـه  تحدثـه  مـن  لكل عبرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٥ ص: الطوال الدينيوري، األخبار )١(

 ١ج ١ق االشـــراف الـــبالذري، انســـاب )٢(
 .٢١٥ ص ١ الخوارزمي: ج مقتل .١٥٥ص

  .  االموي الحكم على
 سحل في اربه الطاغية قضى ولما

 فصـلبا ، بصـلبهما  أمر وهانئ مسلم جثة
   مســلم فكــان الكناســة فــي منكوســين

 قتيـل  أول ــ  المؤرخـون  يقـول  فيمـا  ـ
 وقـال  .)٣(هاشـم  بنـي  مـن  جثته صلبت
 أجـالف  بعـض  وعمـد « :القرشي الشيخ
ــل ــة أهـ ــلبوا الكوفـ ــلم رداء فسـ  مسـ
  .)٤(»!وثيابه

   
  سرجون الرومي

احد مجرمي كربالء ومـن خطـط   
 فهو سـرجون ، ×لقتل االمام الحسين 

 وفقـاً  الرومـي  أو، المسيحي منصور بن
 الكلبي أو التغلبي ،المسلمين للمؤرخين

ــاً ــرين  وفق ــؤرخين اخ ــ أو لم  يالملك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ ص ٣ الذهب ج المسعودي، مروج )٣(

 علـي  بـن  الحسـين  اإلمـام  القرشي، حياة )٤(
 .٤٠٩ ص٢ : ج‘
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  . السرياني
 منصـب  يشغل كان منصور والده

 وعينَـه  ،الرومانية الدولة في المالية مدير
 حـاكم < مـوريس > البيزنطـي  اإلمبراطور

 بعـد  منصـبِه  فـي  هرقـل  وأبقـاه  دمشق
  . الفرس اجتياح

المنصور  إن" :المنس األب يقول
 فـي  كاترينـا  القديسـة  دير في اعتزل
 هناك وألّف ،دمشق تسليم بعد سيناء

 إلـى  المنسوب »المزامير شرح« تابك
 أن يقــول بــل .الســينائي أنســتانيوس

 السـينائي  أنستانيوس نفسه هو منصور
 الـذي  هو وأنه ،كنسياً اسمه تغيير بعد

  .  "السادس المزمور" شرح كتب
 بـن  يزيـد  واستالم الشام فتح بعد

 هذا منصور عين الشام لوالية سفيان أبي
 أو الكاتب أو المال بيت خازن بمنصب

 بين اختالف على ذلك كل أو المستشار
 أبـي  بـن  يزيـد  وفـاة  وبعـد  ،المؤرخين

 سـفيان  أبـي  بـن  معاويـة  اسـتلم  سفيان
 منصـبه  فـي  منصـور  وبقـي  الشام والية

ــى ــه حت ــورث وفات ــبه لي ــده منص  لول
ــذي ســرجون ــرف ال ــه ع  مستشــار بأن

 )١(أمـره  صـاحب  وكاتبه الخاص معاوية
  . ونديمه

 يـد يز وتسـلم  معاويـة  وفاة وبعد
 مكانته على سرجون بقي بالقهر الخالفة
 الخـاص  يزيـد  مشـورة  صـاحب  وصار

   !نديمهو
ــول ــبالذري يق ــي ال ــاب ف  أنس

 علـى  كـان  :المدائني وقال" :األشراف
 بحدل بن حريث بن حميد يزيد شرط

ــاحب ــره وصـ ــرجون امـ ــن سـ  بـ
  . )٢("...منصور

 فـي  عسـاكر  ابـن  عنـه  ويقول
 منصـور  بـن  سـرجون > :دمشق تاريخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٣ص ٤الطبري: ج تاريخ الطبري، )١(

 .٣٥٤ص ٥ج: األشراف أنساب لبالذري،ا )٢(
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 بـن  يزيـد  وابنه معاوية تبكا الرومي
 ذكـره  مروان بن الملك وعبد معاوية

 كتـاب  تسمية في الرازي الحسين أبو
 نصـرانياً  كـان  أنـه  وذكر دمشق أمراء

 بـن  جبر إليه ينسب الذي وهو فأسلم
 لـه  ويقـال  كيسـان  باب عند سرجون
 إن يقــال وكــان عقــب ولــه ســرحة
 الفـراديس  بـاب  خـارج  التي الكنيسة
 بعـد  بنيت محدثة ينالبن أم دار بحذاء
 بـن  لمعاويـة  كاتبا كان لسرحة الفتح
 وبقيت يديه على أسلم ثم سفيان أبي

  . )١(<..الكنيسة
ــول ــوب يقـ ــاوي يعقـ  إن :الرهـ
 التعلـــيم بمهمـــة قـــاموا اإلكليـــركيين

 ،اإلسالمية األمراء عائالت في والتهذيب
 أمـر  وكَـلَ  ،نفسـه  يزيـداً  أن يقـال  كمـا 

 المسـيحي  بالراه إلى خالد ابنه تثقيف
 إلــى عهــد الملــك عبــد وإن ،مريــانس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦١ص ٢٠دمشق: ج تاريخ، عساكر ابن )١(

  .  نفسها المهمة الرهاوي أثناسيوس
 عن دراسة في سالمة نبيل ويقول

 موقــع علــى منشــورة الدمشــقي يوحنــا
 إلـى  معاويـة  ميـل  إن" :سـوريا  أكتشف

ــيحيين ــرة المس ــه وعش ــيحية ابن  المس
 ولـي  يزيـداً  أن االعتقـاد  على تحمالننا

 الماليـة  وزير سرجون بن ويوحنا العهد
 .المـواد  بعـض  فـي  مشـتركة  ثقافة نهال

 أسـاتذة  تعلـيم  مـن  يزيد استفاد وهكذا
 العلميـة  الثقافـة  عنهم واقتبس الدمشقي

 أما .بالمهندس يلقّبه التقليد جعلَت التي
 ،ويتذوقـه  الشـعر  يتحسس فكان يوحنا
 بشـعراء  احتكاكـه  لـدى  مشـاعره  وتهتز

 بهـذا  تآليفه بعض تأثرت وقد ،الصحراء
 ،وقوانينـه  أناشـيده  والسـيما  حتكاكاال

 المشتركة الثقافية تربيته من اكتسب وقد
   !!اإلسالمية والديانة الكريم القرآن معرفة

ولعل السؤال االخطر فـي دراسـة   
سيرة سـرجون يتعلـق بأحـداث وقعـة     

 اإلمـام  بمقتل سرجون عالقة كربالء فما
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  ؟× الحسين
 كتب" :الرازي مسكويه ابن يقول

 الخـراج  ديـوان  علىـ   دليزي أيـ  له
 أشـار  الذي وهو، منصور بن سرجون

 إلـى  الحسـين  مسـير  بلغـه  لما، عليه
  .)١("زياد بن اهللا عبيد يولَّى بأن الكوفة

  
   سفارة الكوفة

ان مشروع سيدنا مسلم بن عقيـل  
في الكوفة وكونـه سـفيرا لإلمامـة     ×

، شــابه الكثيــر مــن الكتمــان والتلطــف 
ـ  ن عقيـل  إضافة الى سرية عمل مسلم ب

ــوص    × ــن النص ــد م ــت العدي جعل
اضف الى ذلـك  ، التاريخية تسئ لمقامه

الدور الذي لعبتـه اقـالم ال اميـة وبنـي     
العباس في االسـاءة لـدوره الكبيـر فـي     
 الكوفة وألنصاره ولشيعته الذين اتهمتهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج األمـم  تجـارب ، الرازي مسكويه ابن )١(
 .١٠٤ص

بالخذالن بأجمعهم وهذا ما سنمر عليـه  
  . بإيجاز

 ×سابقا ان الحسـين  فقد نقلنا 
 أن ×عقيـل   بن مسلم أوصى كان قد
 أهلها أوثق عند ،الكوفة في نزوله يكون

ــإذا> ــا ف ــانزل دخلته ــد ف ــق عن  أوث
 أن الطبيعــي مــن ألن ذلــك ؛)٢(<أهلهــا
 ،الثـوري  السياسـي  عمله انطالقة تكون

 ×اإلمـام   طاعـة  إلى الناس دعوة في
 آل عـن  وتخذيلهم ،معه للقيام وتعبئتهم

 مـن  صاحبه يكون منزل من ،سفيان أبي
البيـت   ألهل الوالء في الكوفة أهل قأوث

^ .  
 فلمـا « :تأريخـه  في كثير ابن قال

 :لـه  يقال رجل على نزل الكوفة دخل
 نزل :وقيل. األسدي عوسجة بن مسلم

  . »الثقفي عبيد أبي بن المختار دار في
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦ ص: ٥ج ابن االعثم، الفتوح )٢(
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  الثورة سفير
   في الكوفة المقدسة

، ×وهو سيدنا مسلم بن عقيـل  
 :الفتـوح في  الكوفي أعثم حيث نقل ابن

ودعــا ،وختمــه ،الكتــاب طــوى ثــم 
 ،الكتـاب  إليـه  فدفع ،عقيل بن بمسلم
 ،الكوفة أهل إلى موجهك إنّي«: وقال

 يحـب  مـا  أمـرك  مـن  اهللا وسيقضي
 وأنت أنا أكون أن أرجو وأنا ،ويرضى

 اهللا ببركـة  فامضِ ،الشهداء درجة في
 فــإذا ،الكوفــة تــدخل حتــى وعونــه
 وادع ،أهلهـا  أوثق عند فانزل دخلتها
ــاس ــى الن ــإن ،طــاعتي إل ــتهم ف  رأي

 علـي  فعجـل  بيعتـي  علـى  مجتمعين
 ذلك حساب على أعمل حتى بالخبر؛

 الحسـين  عانقـه  ثم .تعالى اهللا شاء إن
ولنا عدد  .)١(»جميعاً وبكَيا وودعه ×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومقتــل ٣٦ص: ٥جابـن اعــثم، الفتــوح،   )١(
  

   :من التعليقات على هذا النص
 ×قول االمام الحسـين   :االول 

علـى  اني موجهك الى اهل الكوفة يدل 
ان الشريحة المستهدفة في اعالم مسـلم  
ومــن ضــمن نطــاق ســفارته لــم تكــن 

وانمـا كـل مـن يتبنـى     ، الشيعة فحسب
ولو من غير  ×مشروع االمام الحسين 
العقائـــدي  ×خـــط ابـــي عبـــد اهللا 

  .  والفكري
 نسـتفيد؛  الرواية هذه ومن :الثاني

اُألولـى  الروايـة  فـي »  األمر كتمان«  أن 
 أُسلوب × عقيل نب اتّباع مسلم يعني

 طاعـة  إلـى  الـدعوة  فـي  السـري  العمل
الثانية  ةتي المرحلأومن ثم ت ؛× اإلمام

ــإ ــع  ب ــة وجم ــي الكوف ــدعوة ف عالن ال
لنصـرة   المقاتلة لالنطالق نحـو كـربالء  

 × قوله ظاهر ألن ذلك ×الحسين 
<العالنيـة  هو، <طاعتي إلى الناس وادع 

=  
  .١٩٦ص: ١، جالخوارزمي
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  . العمل في
 هادخلت فإذا> :×قوله  :الثالث 
هـي وصـية   ، <أهلهـا  أوثـق  عند فانزل

ان تكـون   ×واضحة المعالم لمسـلم  
تحركاته مدروسة مسبقا ويجعل قاعـدة  

فالثقـات   ،االنطالق له على ارض قويـة 
من الكوفيين هـم حجـر االسـاس فـي     
ايجاد قاعدة عريضة لالنطالق والتحرك 

 ×واتخاذ بيوتهم مهـدا لثـورة مسـلم    
ل نـزل  وحركته االهليـة الكبيـرة وبالفعـ   

عند دار المسيب بن نجبة ومـن ثـم دار   
المختار وبعدها ذهب لبيـت هـانئ بـن    

  .. عروة
 أرجـو  وأنـا > :×قوله  :الرابع 

ــون أن ــا أك ــت أن ــي وأن ــة ف  درج
قـد   ×ان االمـام الحسـين   < !الشهداء

ــواعي  ×لمــح لمســلم بــن عقيــل  ال
الفطن انه سيستشـهد فـي سـفرته هـذه     
 ودعا له بنيـل الشـهادة وهـذه المفـردة    
وضعها ابن عقيل فـي قاموسـه وصـمم    

على تحقيق احدى الحسـنيين فـي اداء   
 المصـير  بـأن  والعلـم . مهمته في الكوفة

 أداء فـي  المضـي  مـن  يمنع ال القتل هو
 بإحـدى  متعلِّقـاً  األمر كان إذا ،التكليف
  . العليا اإلسالم مصالح

 بــن مســلم أن علــى يــدلّ وممــا
 ×اإلمـام   قول من علم قد ×عقيل 

 آخـر  هـذا  وأن ،الشهادة إلى متوجه هأنّ
 هـو  ×الحسين  اإلمام عمه بابن العهد
 وبكيـا  اآلخر أحدهما وودع تعانقا أنّهما

   !جميعاً
قــول االمــام الحســين  :الخــامس

 بيعتي على مجتمعين رأيتهم فإن> ×
 علـى  أعمل حتى بالخبر؛ علي فعجل

فيـه   .<تعـالى  اهللا شاء إن ذلك حساب
لـم   ×االمـام الحسـين    دليل علـى ان 

يواعد مسـلم بـالمجيئ الـى الكوفـة او     
دخولها او قصـد الكوفـة علـى اسـاس     

 ×دعوة اهلها اليه وانما اكتفى االمـام  
ــت    ــد بايع ــاس ق ــت الن ــه اذا رأي بقول



 
 

٢١١  

 

 

واطاعت انا سأعمل على حساب ذلـك  
اي انه سـيدرس هـذا االمـر ان اسـتتب     
وبعــدها ســيعمل وفــق معطيــات واقــع 

بالتــالي ال يوجــد اي آنــذاك و ..الحــال
بقصـد الكوفـة    ×خطة لدى الحسين 

ابدا على خالف ما روج لها اهل التاريخ 
اذ انهـم   .التابعين لبالطات بين العبـاس 

اوردوا روايــة فــي الحــوار بــين االمــام 
وابــن الزبيــر ايــام كونــه  ×الحســين 

ماذا تريد  :بمكة اذ قال عبد اهللا بن الزبير
 لقد واهللا :×ان تصنع؟ فقال الحسين 

حدثت نفسي بإتيان الكوفة ولقد كتب 
الي شيعتي بها واشراف اهلها واستخير 

  . )١(اهللا
والرواية كما قلنا ال تجـزم بخطـة   

ــين  ــة   ×الحس ــى الكوف ــذهاب ال لل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرون،     )١( ــكري واخ ــى العس ــيد مرتض الس
ــيرة مــــن الصــــحيح  ١٢ج ينالحســــ ســ

 .٢٠٠٩ بيروت العربي التاريخ .مؤسسة٢٩ص

ــا وو  ــتقرار بهـ ــول  .. واالسـ ــو يقـ فهـ
فلـم  ، حدثت نفسي بإتيـان الكوفـة  ×

تظهر الرواية حزمـا او جزمـا بالـذهاب    
  . ى المتأمل البصيراليها كما ال يخفى عل

  
   ×سلب راية العباس 

ــن   ــلبت م ــي س ــياء الت ــن االش م
يــوم  ×معســكر االمــام الحســين   

يـروى  . ×عاشوراء هي راية العبـاس  
بي الفضل العبـاس  أ ه لما عرضت رايةُنّأ

 ـ  لعنـه اهللا ـ على يزيد بن معاوية   ×
 ^ـ هـل البيـت    أحينما دخلت سبايا 

ـ   ام ، قـام اللّ إلى الشّـ  الث عـين للرايـة ث
ويزيد فـي ذلـك اليـوم     مرات وجلس،

ار متغطرس فقال يزيد وهو ينظر إلى جب
ــتكن مواســاة األ> :الرايــة خ هكــذا فل

هـا رايـة كافحـت دولـة     نّإجل أ <خيهأل
فهـي   مـوي الـدموي،  يزيد وحكمـه األ 

تستحق كـل تبجيـل وتكـريم فـي كـل      
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   .)١(عصر ومصر
  

  سليمان بن رزين
 ألهـل  ×وهو رسول الحسـين  

االمــام  ذ ســليمان رســولاخــ، البصــرة
الى اهل البصـرة الكتـاب    ×الحسين 

 ×الذي اعطـاه ايـاه االمـام الحسـين     
وانطلق يسير بسرعة حتـى وصـل الـى    
البصرة وسلم الكتاب بنسخه الخمسة او 
الســتة الــى االشــراف بــأجمعهم الــذين 

اال ان المنذر العبـدي   ذكروا في الكتاب
هو من سلم الرسول الى ابن زياد فقتلـه  

ل يوم من تركـه للبصـرة متجهـا الـى     قب
 بـن  المنـذر  خيانة بسبب وذلك الكوفة

 أن خاف أنّه زعم الذي ،العبدي الجارود
 بـن  اهللا عبيـد  من دسيساً الكتاب يكون
 زوجة المنذر بنت بحرية وكانت ـ زياد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعجــب القصــص فــي كرامــات طعمــة،  )١(
  .١٣ص، ×العباس

 بـن  اهللا عبيـد  فأخذ ـ زياد بن اهللا لعبيد
 فضرب قدمه أو ،)٢(فصلبه الرسول زياد
  . )٣(عنقه

  
  السهم المثلث

 ×وهو سهم اتى بقلب الحسين
وقد اضـعفه عـن منازلـة اعدائـه يقـول      

ــف> :الخــوارزمي ــتريح فوق ــد يس  وق
 إذ واقـف  هو فبينا ،القتال عن ضعف

 فسـالت  ،جبهتـه  على فوقع حجر أتاه
 ليمسح الثوب فأخذَ ،جبهته من الدماء

 ،مسـموم  محدد سهم فأتاه جبهته عن
 فقـال  ،قلبه في فوقع ،شُعب ثالث له

 ملّة وعلى وباهللا اهللا بسم: ×الحسين 
 ـ السماء إلى رأسه ورفع ـ اهللا رسول
 يقتلـون  أنّهـم  تعلم إنّك ،إلهي :وقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩ص: ابن طاووس، اللهوف )٢(

ــاريخ )٣( ــري، ت ــوك ج الطب : ٣الرســل والمل
 .٢٨٠ص
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 نبي ابن األرض وجه على ليس رجالً
 مـن  وأخرجـه  السـهم  أخذَ ثم !غيره
 !كـالميزاب  الـدم  فانبعثَ ظهره وراء

ا ،الجرح على يده فوضعامـتألت  فلم 
 من رجع فما ،السماء إلى بها رمى دماً

 فـي  الحمـرة  عرفـت  وما ،قطرة ذلك
 إلـى  بدمـه  الحسين رمى حتّى السماء
 الجـرح  علـى  يـده  وضع ثم !السماء

 رأسـه  بهـا  لطّـخ  امـتألت  فلما ،ثانياً
 حتّـى  أكـون  واِهللا هكذا :وقال ولحيته
 وأنــا ’ محمــداً جــدي ألقــى

 ،اهللا رسول يا :وأقول ،بدمي مخضوب
 عـن  ضـعف  ثـم . وفـالن  فالن لنيقَتَ

 رجل أتاه فكلّما ،مكانه فوقف ،القتال
 ،عنـه  انصـرف  إليه وانتهى الناس من

جـاءه  حتّـى  !بدمه اهللا يلقى أن وكره 
 ،نسر بن مالك له يقال كندة من رجلٌ

عليه وكان ،رأسه على بالسيف فضربه 
 فقـال  ،دماً وامتأل البرنس فقطع ،برنس

ـ  ال> :الحسـين  له  وال بيمينـك  تَأكل
 مــع  اهللا وحشــرك ،بهــا شــربتَ
  . <الظالمين

  

  سوار بن منعم
   حابس الهمداني بن

قـال   .كـربالء  ملحمـة  من شهداء
هـو سـوار بـن     :العسقالني في اإلصـابة 

منعم بن حابس بن أبي عمير بـن نهـم   
نهـم بـن    :الهمداني النهشـلي والنهمـي  

عمرو بطن من همـدان مـن القحطانيـة    
وقـال المحقـق   . <عرب الجنوب، يمن>

ــن أصــحاب   :االســترابادي ــان م ــه ك أن
قتل معه بكـربالء   ×الحسين بن علي 

وكــان ســوار بــن مــنعم قــد أتــى إلــى 
من الكوفة أيـام المهادنـة    ×الحسين 

وبقي معه إلى يوم عاشوراء فلمـا شـب   
القتال قاتل في الحملـة األولـى فجـرح    

وقــال بعــض أصــحاب الســير  ،وصــرع
وأسـر وأتـي    أنه جرح :وأرباب المقاتل
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به إلى عمر بن سعد فأراد أن يحز رأسه 
لكن قومه استشفعوا لـه وبقـي عنـدهم    
 ،جريحا في سـجن الكوفـة حتـى قتـل    

السـالم   :ويشهد له ما ذكر فـي الناحيـة  
على الجريح المأسور ابن أبـي عميـر   

بن شهر آشـوب  اذكره الشيخ و. النهمي
قــال . فــي عــداد قتلــى الحملــة أألولــى

كان سوار ممن أتـى   :المحقق السماوي
أيام الهدنة وقاتل فـي  ×إلى الحسين 

الحملة أألولى فجرح قال فـي الحـدائق   
قاتل سوار حتى إذا صرع أُتي  :الوردية

ـ   <لـع >به أسيرا إلى عمر بـن سـعد   
فشـفع فيـه قومـه وبقـي     ، فأراد قتله

عندهم جريحا حتى توفي علـى رأس  
أنـه   :وقال بعض المـؤرخين . ستة أشهر

ى تــوفي وإنمــا كانــت بقــي أســيرا حتــ
ويشهد لـه  . شفاعة قومه الدفع عن قتله

 :×ما ذكر فـي القائميـات مـن قولـه     
السالم على الجريح المأسور سوار إبـن  

على أنه يمكن حمـل  ، أبي عمير النهمي
  . )١(العبارة على أسره في أول أألمر

  
  سويد بن عمرو

ولـــم تـــزل الصـــور المشـــرقة 
 ×الستبسال اصـحاب ابـي عبـد اهللا    

والى بإبداع وجمال مميز بكربالء فـال  تت
فرق بين رجل مقاتل شاب او اخر كهل 

 .}..فتية امنوا بـربهم {فهم بمجموعهم 
ومن تلك الصور المشرقة كان الصحابي 

 طاووس ابن السيد قال :الحسيني سويد
 أبـي  بن عمرو بن سويد وتقدم> :&

 ،الصـالة  كثيـر  شـريفاً  وكان ،المطاع
 فـي  وبـالغ  ،باسلال األسد قتال فقاتلَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبصار العين فـي  السماوي، محمد طاهر،  )١(
المحقـق: الشـيخ محمـد     ×أنصار الحسين 

ــي  ــر الطبس ــ  جعف ــر: مرك ــات الناش ز الدراس
المطبعــة: حــرس ، اإلســالمية لحــرس الثــورة

 ١٤١٩تاريخ النشـر:  ١الطبعة:  الثورة اإلسالمية
  ..قهـ
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 سـقط  حتّـى  النازل البالء على الصبر
 ولـم  ،بـالجراح  أُثخن وقد القتلى بين
 حتّـى  ،حـراك  به وليس كذلك يزل

 فتحاملَ ،الحسين قُتل :يقولون سمعهم
 وجعــل ،ســكيناً خفّــه مــن وأخــرج
 اهللا رضـوان  قُتـل  حتّـى  بهـا  يقاتلهم

  . )١(<عليه
  

  سياسة اللطف وكتمان االمر
ــتر ــط الســ ــن الخطــ اتيجية مــ

والسياســات الناجحــة التــي اســتخدمها 
 في ثورته المباركـة  ×االمام الحسين 

 :جـاء فـي التـاريخ   . سياسة كتمان االمر
 ،عقيـل  بـن  مسلم×الحسين  ودعا"

 ،الصيداوي مسهر بن قيس مع فسرحه
 اهللا وعبد ،السلولي اهللا عبد بن وعمارة

، األرحبـي  شـداد  ابني الرحمان وعبد
 ،واللطف ،أمره وكتمان ،بالتقوى وأمره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٥ ص: اللهوفابن طاووس،  )١(

 مستوسـقين  مجتمعين الناس رأى فإن
  ". بذلك إليه عجل

.. هنـا؟  األمـر  كتمـان  يعنـي  ماذا 
هنالك عـده اراء محتملـة لفهـم وصـية     

لسـفيره مسـلم بـن     ×الحسين  االمام
  :  عقيل بكتمان امره

الكتمان هنا عام بان يكـتم   :االول
قضية تكليفه بالسفارة طوال  ×مسلم 

فال يتحـدث   ،حتى يصل الكوفةالطريق 
  . بها عندما ينزل بمحطة او عين

ــاني وبعــد وصــوله عليــه ان  :الث
يكتم امره عن السلطة االموية ويتحـرك  
ــلوب   ــع األس ــرية او يتب ــات س  بتحرك

 مع للنهضة الكوفة أهل تعبئة في السري
  . ×اإلمام 

 وزمان مكانه أمر يكتم أن :الثالث
 هأســلحت مخــازن ومواقــع تحركاتــه
 أهـل  مـن  ومعتمديـه  قياداته وأشخاص

 ومـاذا  وثبتـه؟  فـي  السـر  وكلمة الكوفة
  .. هنا؟ اللطف يعني
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فـق  :العمـل  في ان اللُّطْفبـه  الر، 
التوفيـق  ــ  <تعـالى > ــ  اهللا من واللُّطْف 

   .والعصمة
اوصـى  ×اي ان االمام الحسين 

وهنا ... بالرفق في عمله  مسلم بن عقيل
   :ةتتبادر للذهن عدة اسئل

 من وهو الناس مع اللطف هو هل
 بمعنـى  هنـا  اللطف أم اإلسالم؟ أخالق

 السـلطة  مـع  المسـلّحة  المواجهـة  عدم
 يصـل  حتى ،الكوفة في اُألموية المحلّية

ام  بـذلك؟  يأذن أو × امر اإلمام إليها
يفسر الرفق هنـا بعـدم اعـالن الحـرب     
العسكرية ضد مـن ال يـؤمن بـالثورة او    

تطلعات الجماهير  من يعين ال امية ضد
المنتفضة والمشاركة بثورة ابي عبـد اهللا  

× .  
  

  ×سورة الحسين 
   <×التي انزلت بالحسين >

بحار االنوار نقال عـن كتـاب   في 

ــات  > ــل اآلي ــد وتأوي ــز جــامع الفوائ كن
إقـرؤوا  « ×قال أبو عبد اهللا  :<الظاهرة

 ،سورة الفجر فـي فرائضـكم ونـوافلكم   
 ×فإنهــا ســورة الحســين بــن علــي 

فقال له  ،»ارغبوا فيها رحمكم اهللا تعالىو
وكيف  :سأبو أسامة وكان حاضر المجل

ــين  ــورة للحس ــذه الس ــارت ه  × ص
أال تســمع إلــى قولــه « :خاصــة؟ فقــال

 ،}يـا أيتُهـا الـنفس المطمئنّـة    { :تعالى
 ‘اآلية؟ إنما يعني الحسين بـن علـي   

ــية     ــة الراض ــنفس المطمئن ــو ذو ال فه
ـ  ،المرضية د وأصحابه من آل محم’ 

هم الراضون عن اهللا يـوم القيامـة وهـو    
وهذه السورة فـي الحسـين    .راضٍ عنهم

وشيعته وشـيعة آل محمـد    ‘بن علي 
كان مع  <والفجر>من أدمن قراءة  ،خاصة

فـي درجتـه فـي     ‘الحسين بن علي 
   .)١(»إن اهللا عزيز حكيم ،الجنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤ج: األنــــوار المجلســــي، بحــــار  )١(
 .٨ ح ٢٨ الباب ٢١٩ـ٢١٨ص
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   سيد شباب اهل الجنة
من اشهر القاب صـاحب معركـة   

وردت عـن النبـي االكـرم     كربالء والتي
رأينـا فـي وجـه     :عن حذيفة قال ’

 :السرور يوماً من األيام فقلنا ،رسول اهللا 
يــا رســول اهللا لقــد رأينــا فــي وجهــك 

وكيف ال أسر وقد أتاني > :السرور قال
فبشرني أن حسناً وحسيناً  ×جبريل 

سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل 
  . )١(<منهم

ح النبـي  هذه الصور من فـر  :قلنا
واستبشــاره البــد ان تبقــى عالقــة  ’

ــد      ــا بع ــى فيم ــحابة حت ــان الص بأذه
يساهمون في ادخال السرور على قلـب  

، لكن الواقع الـذي جـرى   ‘الحسنين
يظهر ان هـؤالء كـانوا يسـمعون كـالم     

ــي  ــوه  ’النبـ ــه ويتناسـ وال يطبقونـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٩ص٢دمشـق ج  ابن عسـاكر،  تـاريخ   )١(
 .١٢٩ص العقبى ذخائر .المحب الطبري،

ويهمشــونه مــن فكــرهم وحيــاتهم،    
  . بذلك وتاريخهم يشهد

  
   ] حرف الشين[ 

  
  لشاميون ودورهم الفعليا

  في معركة كربالء
الـذي   ورد في الـنص التـاريخي  

يتحدث عن خطوة قام بها ابن زياد سنة 
 العطـاء  الشـام  ألهـل  ووضـع > :ستين

وهذا يؤكد على اشـتراك   ..)٢(<فأعطاهم
فعلي ألهـل الشـام بقتـل ابـي عبـد اهللا      

ومن قبله اجهاض حركـة   ×الحسين 
ولألسـف حـاول   . ×مسلم بن عقيل 

بعض الكتاب الـدفاع عـن اهـل الشـام     
وبانه ال يوجد شامي اشـترك فـي قتـل    

مـع العلـم ان صـريح     ×ابي عبد اهللا 
النصوص لو تتبعناهـا لوجـدنا اشـتراكا    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٩، ص ٥اعثم الكوفي، الفتوح: ج ابن )٢(



 
  

٢١٨  

 

 

فعليا ألهـل الشـام فـي معركـة كـربالء      
   :واليكم بعض هذه النصوص

 المصـــادر بعـــض صـــرحت. ١
 الجوشــن ذي بــن الشــمر ان التاريخيــة

ـ  فـي  كـان  اهللا لعنه  قائـدا  عاشـوراء  ومي
 ابـن  قـال  ،الشـام  أهل من آالف ألربعة

   عليـه  زيـاد  ابـن  وجهز> :آشـوب  شهر
 خمسـا  ـ × الحسين اإلمام على أي ـ

 رجل ألف في الحر فبعث ،ألفا وثالثين
 فـي  طلحـة  بـن  وكعب ،القادسية من

 أربعـة  في سعد بن وعمر ،آالف ثالثة
 الجوشـــن ذي بـــن وشـــمر ،آالف

 أهـل  مـن  آالف أربعـة  فـي  السلولي
  . )١(...<الشام

ــي    . ٢ ــام ف ــل الش ــترك اه واش
في اخـر   ×االجهاز على ابي عبد اهللا 

لحظاتــه كمــا يشــير الــى نــص الشــيخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آشـوب  شـهر  البـن  طالب أبي آل مناقب )١(
 .٢٤٨ص ٣ج

 اهللا عـدو  وأقبـل > :األمالي الصدوق في
 ذي بـن  وشمر األيادي أنس بن سنان

 رجال في اهللا لعنهما العامري الجوشن
 رأس علـى  وقفوا حتى الشام أهل من

ـ  عليه الحسين  بعضـهم  فقـال  ،المالس
 ،الرجـل  أريحـوا  ،تنظرون ما :لبعض
 اهللا لعنـه  األيـادي  أنس بن سنان فنزل

 ،السـالم  عليـه  الحسـين  بلحية وأخذ
  . )٢(..<حلقه في بالسيف يضرب وجعل

 قــدس> الكلينــي الشــيخ روى. ٣
ــام عــن <روحــه اهللا ــي اإلم ــد أب  اهللا عب

 انـه  عليـه  وسـالمه  اهللا صلوات الصادق
 الحسين فيه حوصر يوم تاسوعا> :قـال 

 اهللا رضـي  وأصـحابه  »السـالم  عليه«
 أهل خيل عليه واجتمع بكربالء عنهم
 مرجانـة  ابن وفرح عليه وأناخوا الشام
 وكثرتهـا  الخيل بتوافر سعد بن وعمر

 اهللا صـلوات  الحسـين  فيه واستضعفوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٦ص الصدوق الصدوق، للشيخ )٢(
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 وأيقنوا عنهم اهللا رضي وأصحابه عليه
 وال ناصــر × الحســين يــأتي ال أن

 المستضـعف  بـأبي  عراقال أهل يمده
 صــحيح والحــديث .. )١(...<الغريــب

 قـد  الشـام  اهـل  خيـل  ان فـي  وصريح
 صـلوات  الحسـين  اإلمام على اجتمعت

  . عاشوراء يوم في عليه وسالمه اهللا
ــال .٤ ــن ق ــثم اب ــي أع ــاب ف  كت
 بن الحسين بن علي تقدم ثم> :الفتـوح 

 رضي حمل ثم...  السالم عليهما علي
 أهل ضج حتى ليقات يزل فلم ،عنه اهللا

 ،منهم قتل من كثرة ومن يده من الشام
 جراحـات  أصابته وقد أبيه إلى فرجع
 مـن  الشـام  أهل وضجيج :قلنا )٢(<كثيرة

 اهللا صـلوات  الحسـين  بن علي حمالت
 دليل فيهم القتل كثرة ومن عليه وسالمه

 لو وإال ،ملحوظة وبكثافة وجودهم على
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧ص ٤الكليني، الكافي: ج )١(

 .١١٥ ـ١١٤ص ٥ج: ابن االعثم، الفتوح )٢(

 اثـر  لضـجيجهم  كـان  لما قليلة فئة كانوا
  . كريذ

 ثـم > :آشـوب  شـهر  ابن وعن. ٥
 الحسـن  اإلمام ابن ـ القاسم أخوه برز

ـ  عليـه  وسالمه اهللا صلوات  وعليـه  ـ
 فلقـة  وكأنـه  فقط ونعالن وأزار ثوب
 األزدي سـعيد  بـن  عمر فقتله...  قمر
 الحسـين  فحمل ،عماه يا وصاح فخر

 يـد  مـن  الشـام  أهل وسلبه يده فقطع
 رأسـه  علـى  الحسين فوقف ،الحسين

 فـال  تـدعوه  أن عمك على عز :وقال
ــك ــك أو يجيب ــال يجيب ــك ف  تنفع

  . )٣(<إجابته
 الشام أهل وسلبه> الـراوي  وقول

 علــى آخــر دليــل <الحســين يــد مــن
 يسـتطيعوا  لـم  وإال وكثـرتهم  وجودهم

 كثـرتهم  تبلـغ  لـم  لو اإلمام يد من سلبه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالـب  أبـي  آل ابن شهر اشوب، مناقـب  )٣(
 .٢٥٥ ــ ٢٥٤ص ٣ج
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  . ذلك من مكنهم مقدارا
  

   ’شبيه النبي 
التي  ×من القاب االمام الحسين

سبها عبر سني حياتـه لشـبهه بـالنبي    اكت
ومن حـديث ابـن سـيرين     ’االكرم 

كان الحسـن والحسـين    :عن أنس قال
  . )١(’أشبههم برسول اهللا 

ومما يؤيده ما نقلـه ابـن العـديم    
حدثنا أبو الحسن علي بـن أحمـد    :قال

الطيوري الحلبي بسنده عن الحارث عن 
كـان الحسـن أشـبه    > :قـال  ×علي 

ما بين الـذقن   ’الناس برسول اهللا 
إلى الرأس وكان الحسين أشبه الناس 

من الذقن إلى القـدم   ’برسول اهللا 
  . )٢(<’وفيهما شبه رسول اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمييـز  فـي  ابةابن حجر العسقالني، اإلص )١(
 .٣٣٣ص ١ج الصحابة

 علــي بــن الحســين ابــن العــديم، كتــاب )٢(
  

ــين   ــن والحس ــون الحس  ‘وك
هو امر اثبتـه   ’يشبهان النبي الخاتم 

علم الوراثة من انتقال الصـفات الماديـة   
والمعنويــة عبــر الجينــات الوراثيــة مــن 

هو مـا عبـر عنـه فـي     االباء الى االبناء و
االنفعاليـة   علم الوراثة الحديث بالوراثـة 

والوراثة الال انفعالية وهو بحث مفصـل  
  . في محله
  

  ×شجاعة الحسين 
 ونقلت نصوص التاريخ عن ثباتُ

ــام . جأشــه ورباطــة ×الحســين  اإلم
 بن عمار بن اهللا عبد عن الطبري فيروي

 وصـف  فـي  قولـه  البـارقي  يغوث عبد
 رأيـت  مـا  اهللا فو> :×اإلمام  شجاعة
 بيتـه  وأهـل  وِلده قُتل قد قطّ مكثوراً

 أمضــى وال ،جاشــاً أربــط وأصــحابه
 مـا  ،واهللا !مقـدماً  أجرأ وال ،منه جناناً

=  
 .٣٣ ـ ٣٢ص
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 كانـت  إن !مثلـه  بعده وال قبله رأيتُ
ــة ــه عــن مــن لتنكشــف الرجال  يمين
فيهـا   شد إذا المعزى انكشاف وشماله
   .)١(...<الذئب

 & اووسطـ  ابـن  السيد ويقول
 ،فـيهم  يحمل كان ولقد..> :يرويـه  فيما
 بـين  فيهزمون ألفاً ثالثين تكملوا ولقد
 يرجـع  ثم !المنتشر الجراد كأنّهم يديه
 وال حـول  ال>: يقـول  وهو مركزه إلى
   .)٢(<!<باهللا إالّ قوة

 وجعـلَ > :شهرآشوب ابن ويقول
 :لقومـه  سـعد  بـن  عمر فقال .. يقاتل
 ابن هذا !ن؟تبارزو من أتدرون ويلكم
 !العـرب  قتّـال  ابن هذا !البطين األنزع

 فحملـوا  !جانب كلّ من عليه فاحملوا
 آالف وأربعـة  !وثمـانين  مئـة  بالطعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ٣٣٣ص: ٣ج: الطبـري  تـاريخ الطبري،  )١(
٣٣٤.  

  .١٠٥ ص: اللهوفابن طاووس،  )٢(

   .)٣(! ...<بالسهام
  

  × شجاعة مسلم بن عقيل
لنهضة مسلم بـن   ان كل من ارخ

شجاعة مسـلم بـن    اشار الى ×عقيل 
 البطـوالت  مـن  أبـدى  وقد، × عقيل

 في نظيرا التاريخ لها شاهدي لم ما النادرة
 يقـاتلهم  وكان ،الحروب عمليات جميع
    :يرتجز وهو

  

 هو الموت فاصنع ويك ما أنت صـانع  
   فأنت بكاس الموت ال شك جـارع  

  جاللـــه جـــل اهللا مـــرأل فصـــبر  
     فحكم قضاء اهللا فـي الخلـق ذايـع  

    

 الشـجاعة  من هاشم سليل وابدى
 وابهــر ،االلبــاب حيــر مــا البــاس وقــوة

 بعـض  يقول فيما منهم قتل فقد ،لعقولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٤: طالب أبي آل ابن شهر اشوب، مناقب )٣(
١١١.  
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 مـا  .)١(رجـال  وأربعين واحدا المؤرخين
 أنـه  النادرة قوته من وكان ،الجرحى عدا

 فـوق  مـن  بـه  ويرمي بيده الرجل يأخذ
 مثل االنسانية تاريخ في وليس. )٢(البيت

 ولـيس  القـوة  هذه مثل وال ،البطولة هذا
 طالب أبي بن علي فعمه عليه غريبا هذا

 واشـدهم  ،سـا أب قـواهم أو اسالن اشجع
  .عزيمة

   
   شدة القتال في معركة كربالء

ــروي ــري وي ــا الطب  نصــا تاريخي
يصور لنا القتال فـي كـربالء وكيـف ان    
وقعــة كــربالء كانــت ملحمــة تاريخيــة 
 :وعسكرية لـم يـر بمثلهـا ابـدا فيقـول     

 أشـد  النهـار  انتصف حتى وقاتلوهم>
 يقـدرون  ال وأخـذوا  ،اهللا خلَقـه  قتالٍ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن شهر اشوب: مناقـب ال ابـي طالـب:     )١(
 .٢١٢ ص ٢ج

 .١٦٤ ص النضيد العاملي، الدر )٢(

 واحـد؛  وجـه  من إالّ يأتوهم نأ على
 مـن  بعضـها  وتقارب أبنيتهم الجتماع

 بـن  عمـر  ذلك رأى فلما :قال ،بعض
 عـن  يقوضـونها  رجـاالً  أرسـل  سعد

. بهـم  ليحيطوا شمائلهم؛ وعن أيمانهم
ــال ــة فأخــذ :ق ــة الثالث ــن واألربع  م

 البيـوت  يتخلّلـون  الحسـين  أصحاب
 يقـوض  وهـو  الرجـل  على فيشدون
 قريـب  من ويرمونه نهفيقتلو ،وينتهب

 عنـد  سعد بن عمر بها فأمر ،ويعقرونه
 تدخلوا وال بالنّار احرقوها :فقال ذلك

 فأخذوا بالنار فجاءوا ،تقوضوه وال بيتاً
  . يحرقون

دعوهم يحرقونهـا  > :حسين فقال
ــا ال ــانهم ان احرقوهـ ــوزون  فـ يجـ

   .)٣(<اليكم
ــف ان   ــذا كي ــن ه ــا م ــر لن ويظه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٥ ص: ٣ج: الطبري الطبري، تاريخ )٣(
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اتى ثمـاره  الحسيني  التخطيط العسكري
واستطاعت الخطط التي رسـمها االمـام   

على ارض الواقع في وقع  ×الحسين 
كربالء ان تنجح فـي منـع االعـداء مـن     
التوغل الى داخل الخيام الشريفة وكيف 

نصب خياما هي  ×ان االمام الحسين 
ــوم   ــه العســكري بمصــطلحنا الي للتموي
وفيما بعد احرقها وصل الى الثمرة التـي  

 قد لو فإنّهم> :×ا قال نصبها من اجله
 إلـيكم  يجوزوا أن يستطيعوا لم حرقوها

  . <..منها
  

   كربالء ألرض ×شراء الحسين 
 بعـد  ×الحسـين   اإلمـام  وكان

 األولـى  العشـرة  أوائـل  في كربالء نزوله
 مـن  اشترى قد ،هـ ٦١ سنة المحرم من

 من كبيرة مساحة ونينوى الغاضرية أهل
 ،المقدس مرقده أطراف الواقعة األراضي

 المجموع حيث من مساحتها تبلغ كانت
 ألف بستّين ،أميال أربعة في أميال أربعة

 األراضـي  بتلك عليهم تصدق ثم ،درهم
 بإرشـاد  أهلهـا  يقـوم  أن بشرط الواسعة
 يقومـوا  وأن ،الشريف قبره إلى الزائرين

 يفـوا  لـم  أنّهم غير ،أيام ثالثة بضيافتهم
 وبقيـت  ،فيها حقّهم فسقط ،الشرط بهذا
لإلمام  ملكاً منهم المشتراة األراضي تلك
 الحـال  كـان  كما ،بعده من ولوِلده ×
  . )١(...الشرط عليهم بذلك التصدق قبل

من منازل الطريـق الـى    :شراف
 شـراف « :قال ياقوت الحمـوي  كربالء

 أميال ثمانية على والقرعاء واقصة بين
 ومـن  ،وهـب  لبنـي  التي األحساء من

 كــم ٤> النمــي واقصــة إلــى شــراف
 ،بـاللوزة  تُعرف بركة وهناك ،<تقريباً
 رشـاؤها  ،كبار آبار ثالث شراف وفي
 عـذب  وماؤهـا  ،قامة عشرين من أقلّ
 المـاء  طيبـة  كثيـرة  قُلُـب  وبها ،كثير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاريخ )١( ــد ت ــين مرق ــاس الحس والعب‘ :
 .٢٦ص
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وتبعد منطقـة   .)١(»..  المطر ماء يدخلها
كــم جنــوب ناحيــة  ٢٢شــراف مســافة 

 ــ  الشبكة العراقية على الحدود العراقية
  . ةالسعودي

 سـار  ثم« :& المفيد الشيخ قال
 شـراف  نزل حتى العقبة بطن في ×
 فاستقوا فتيانه أمر السحر في كان فلما
  .  )٢(»..فأكثروا الماء من

وهــذا نــوع مميــز مــن التخطــيط 
عنـدما   ×الذي قام به االمام الحسين 

امر اصـحابه باإلكثـار مـن سـقي المـاء      
واستشراف لما سيجري بعد مراحل من 

كيـــف ان تخطـــيط االمـــام الطريـــق و
المعصوم اللوجستي هذا ساهم في انقاذ 
حياة الف نفر مع دوابهم عندما اصـابهم  

وهي سرية الحر الرياحي التي .. العطش 
ــين   ــام الحس ــا االم ــي ذي  ×التقاه ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣١ص: ٣ج البلدان، الحموي، معجم )١(

 .٢٠٦المفيد، اإلرشاد: ص )٢(

  .. حسم
ومــن اهــم االحــداث فــي هــذه 

  :المنطقة ما ذكره اهل التاريخ

قدوم كتيبة عسـكرية امويـة    :اوال
   :×مام الحسينباتجاه اال

حـدثت عـن    :ففي تاريخ الطبري
حدثني أبـو   :عن أبي مخنف قال ،هشام
عـن عبـد    ،عن عدي بن حرملة ،جناب

اهللا بن سـليم والمـذرى بـن المشـمعل     
حتّـى   ×أقبل الحسين  :األسديين قاال

نزل شراف فلما كـان فـي السـحر أمـر     
ثـم   ،مـن المـاء فـأكثروا    فتيانه فاسـتقوا 

رسموا صدر يومهم حتّـى  ف ،ساروا منها
اهللا أكبر  :ثم إن رجالً قال .انتصف النهار

ــر :×الحســين فقــال  ! ــا  ،اُهللا أَكْب م
فقـال لـه    !رأيت النخـل  :كَبرتَ؟ قال

إن هذا المكان ما رأينا بـه   :األسديان
فَمـا   :×فقال لنا الحسين  !نخلة قطّ 

نـراه رأى هـوادي    :تَريانِه رأى؟ قلنـا 
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ــل ــ !الخي ــا واِهللا :×ال فق أَرى  !وأَنَ
كقال  .ذل ـأُ   :×ثمأٌ نَلْجلْجأَما لَنا م

ونَستَقْبِلُ الْقَوم  ،إِلَيه نَجعلُه في ظُهورِنا
هذا ذو  ،بلى :فقلنا له من وجه واحد؟

 حسم إلـى جنبـك تميـل إليـه عـن     
فإن سبقت القوم إليـه فهـو    ،يسارك

ذات اليسار فأخذ إليه  :قاال .كما تريد
فمـا كـان بأسـرع مـن أن      ،وملنا معه

فتبيناهـا   ،طلعت علينا هوادي الخيـل 
فلما رأونا وقـد عـدلنا عـن     ،وعدلنا

الطريــق عــدلوا إلينــا كــأن أســنتهم 
ــة   ــاتهم أجنح ــأن راي ــيب وك اليعاس

  .<!الطير
   :قلنا

>مالنـا   ×قول االمام الحسين  .أ
كـان   ×يـدل علـى ان االمـام     .ملجأ<

رة من معه بأحوال الطريـق  يقصد استشا
مـن اجـل اشــراكهم فـي صـنع القــرار،     
وتعليمهم على مبدا االستشـارة واالخـذ   

بــالرأي واال هــو عــالم بحســن التــدبير 
فـال يحتـاج الـى مشـورة      .وبالسياسات

احد او تعليم احد فهو حجـة اهللا علـى   
    .الخالئق

ــاس  .ب ــى العب ــن اختف  ×واي
الدبلوماسي االول والحارس الشخصـي  

مــن الواقعــة هــذه  ×ي عبــد اهللا البــ
 ×ولماذا لم يتأكد منه االمام الحسين 

ــاح ،   ــر النخــل ورؤوس الرم حــول خب
كمـا   ×ولماذا يستشير االمام الحسين 

يصوره لنا التاريخ كـل مـن هـب ودب    
عن اوضاع الطريـق ويسـالهم ويحـاول    

الـم يكـن عنـد     .معرفة االحداث مـنهم 
رؤيــة ســتراتيجية  ×االمــام الحســين 

ة لطبيعة االوضاع؟ الم يكن لـدى  واضح
ــام الحســين  مستشــارين كــي  ×االم

ــعية    ــى وض ــرف عل ــي التع ــاعدوه ف س
االمكنة التي سيذهب اليها او مفاجئـات  

اسـئلة البــد ان   ؟ .الطريـق الـى كــربالء  
يجيب عليها كل من يتبنى هـذا الـنص   
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  . بأجمعه بدون تحقيق وال تمحيص
ــل االختصـــاص ان  ــر اهـ و ذكـ

كـم   ٥.٥الكوفة بـ موضع أسفل  :شراف
سمي  ،كم تقريبا من واقصة ٣على بعد 

باسم رجل يقال له شراف استخرج عينا 
مـيال   ٢٢ومن شراف إلى القرعـاء   ،فيها

 ٤٧ومنها إلـى المغيثـة    <م١٨٤٨الميل >
مـيال   ٣٦ميال ومن المغيثة إلى القادسية 

وقد نزل سـعد بـن أبـي وقـاص      ،<١٦>
ر ثـالث أبـا   وفيها ،شراف وكان مقرا له

م وماؤهــا ٤٠ـــ٣٦كبيــرة للمــاء عمقهــا 
امــا ذو حســم فهــو جبــل بــين  .عــذب

شراف وبين منزل البيضة كـان النعمـان   
  .)١(بن المنذر ملك الحيرة يصطاد فيه

  
   معركة كربالءشعارات 

ــام  اتّ خــذت بعــض كلمــات اإلم
سواء التي نطق بهـا أثنـاء    ×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤السماوي، ابصار العين،  ص )١(

مسيرة من المدينة إلى كـربالء أم تلـك   
النـداء   طابع ،في يوم عاشوراءالتي قالها 

 .ر الذي يدعو إلى الجهاد والكرامةالمؤثّ
وقد جـاءت هـذه المعـاني فـي سـياق      

خـذت  واتّ ،الخطب واألرجاز واألشـعار 
ويمكن التعـرف   .صيغة النداء أو الشعار

مــن خاللهــا علــى األهــداف واألفكــار 
والمعنويــات التــي يتصــف بهــا رجــال 

لمضـيئة  عاشوراء واعتبار تلك المعـالم ا 
  . شعارات لثورة عاشوراء

التي رفعـت   ومن هذه الشعارات 
في معركة  ×من طرف االمام الحسين

    :كربالء
إذ  ،المعلــى اإلســالم الســ"  .١

ليت األممثل يزيد ة براعٍب " .  
 ــ  × ـقال هذا اإلمام الحسين  

ردا على طلب مروان في المدينة عنـدما  
  . أراد منه مبايعة يزيد

و لم يكـن ملجـأ وال   واهللا ل" .٢
. "مأوى لما بايعت يزيـد بـن معاويـة   
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ه على أخيه محمـد بـن   في رد اجاء هذ
ةالحنفي .  

ــ" .٣ ــوت إال إنّـ ي ال أرى المـ
. "سعادة والحياة مع الظالمين إال برمـا 

   .قال هذا مخاطبا أنصاره في كربالء
الناس عبيد الـدنيا والـدين   " .٤

لعق على ألسنتهم يحوطونه مـا درت  
شهم فـإذا محصـوا بـالبالء قـل     معاي

" قال هذا في منزل ذي حسـم  الديانون
  . أثناء مسيره إلى كربالء

"أال ترون إلى الحـق ال يعمـل   . ٥
به وإلى الباطل ال يتناهى عنه؟ فليرغـب  

ـ المؤمن في لقاء ربـ  قالـه فـي    .ا "ه محق
  . كربالء مخاطبا أصحابه

خُطّ الموت على ولـد آدم  ". ٦ 
قالهـا  . "لى جيد الفتـاة مخطّ القالدة ع

في مكة قبل الخروج إلى الكوفـة أمـام   
  . جمع من أنصاره وأهل بيته

ــلطانً ". ٧ ــن رأى س ــائرم ا ا ج

ـ ناكثً ،ا لحرام اهللامستحلً ا ا عهده مخالفً
يعمـل فـي عبـاد اهللا     ،لسنة رسول اهللا

باإلثم والعدوان فلم يغير عليـه بفعـل   
ا على اهللا أن يدخلـه  وال قول كان حق

قاله مخاطبـا جـيش الحـر فـي     " دخلهم
  . منزل البيضة على طريق الكوفة

ما اإلمام إالّ العامل بالكتاب " .٨
ــالحق    ــدائن ب ــط وال ــذ بالقس واآلخ

سـطّر  . "والحابس نفسه علـى ذات اهللا 
الحسين هذه الصفات الحقّة لإلمام فـي  
 الكتاب الذي بعثه مع مسلم بـن عقيـل  

   .إلى أهل الكوفة ×
بـالموت عـار    سأمضي وما" .٩

ا إذا مــا نـــوى حـــق * علــى الفتــى
  ."وجـاهـد مسـلما

هذا الشعر لشخص آخر تمثّل بـه  
ا علـى تهديـدات   رد ــ ×ـ   الحسـين 

    .على طريق الكوفةجيش االموي ال
 ،"رضا اهللا رضانا أهل البيت .١٠
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ــر    ــا أج ــه ويوفّين ــى بالئ ــبر عل نص
قاله فـي خطـاب ألصـحابه     "الصابرين

  . عند خروجه من مكة
 ،من كان باذالً فينا مهجتـه " .١١

فليرحـل   ،وموطّناً على لقاء اهللا نفسـه 
قاله عندما عزم على الخروج مـن  " معنا

مبينـا طريـق الشـهادة     ،مكة إلى الكوفة
   .الدامي الذي سيسلكه

إنمـــا خرجـــت لطلـــب " .١٢
اإلصالح في أممقتطـف مـن    "ية جد

الوصية التي كتبها سيد الشـهداء ألخيـه   
ة قبـل خروجـه مـن    الحنفيـ محمد بـن  

  . المدينة
ال أعطــيكم بيــدي إعطــاء " .١٣

ورد ا "لكم إقرار العبيـد  الذليل وال أقر
ــوم   هــذا القــول فــي كالمــه صــبيحة ي

ا جـيش الكوفـة الـذي    عاشوراء مخاطب
  . أراد منه االستسالم

ا الذلّة يـأبى اهللا  هيهات منّ" .١٤

قال هـذا   "لنا ذلك ورسوله والمؤمنون
طبا جيش الكوفة حين وجد الكالم مخا

   .ة والشهادةنفسه مخيرا بين طريقي الذلّ
فهل إالّ المـوت؟ فمرحبـاً   " .١٥

جاء هذا في رده على كتـاب عمـر   ، "به
بن سعد الذي طلب فيه مـن اإلمـام أن   

  . يستسلم
فمــا  ،صــبرا بنــي الكــرام" .١٦

الموت إال قنطرة تعبر بكم عن البؤس 
والنعيم اء إلى الجنان الواسعة رـوالض
خاطـب بهـذا الكـالم أصـحابه      ."الدائم

فــي صــبيحة يــوم  ،المســتعدين للبــذل
  . عاشوراء بعد أن استشهد عدد منهم

١٧.   
  الموت أولـى مـن ركـوب العـارِ    

ــارِ    ــن دخــولِ الن ــى م ــار أول   والع
يرتجـز بهـذا    × كان الحسـين   

 ،عر يوم عاشوراء عند منازلة األعـداء الشِّ
دة وعـدم  ويعلن فيهـا اسـتعداده للشـها   
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ل عار الخنوعتحم  .  
موت في عز خير من حياة " .١٨

  .  "في ذل
إن لم يكن لكم دين وكنتم " .١٩

ال تخافون المعاد فكونوا أحـراراً فـي   
خاطب أتبـاع آل أبـي سـفيان    . "دنياكم

بهذا الخطاب قبل استشـهاده بلحظـات   
هـم عـازمون   حين تناهى إلـى سـمعه أنّ  

   .)١(ى اإلغارة على خيم حريمه وعيالهعل
  

   شعب ابي طالب
مكــان معــروف نــزل فيــه االمــام 

يوم وصوله الى مكـة فـي    ×الحسين 
كمـا اشـار الـى ذلـك      ×شعب علي 

الدنيوري وغيـره وبـدا يسـتقبل النـاس     
  .)٢(×هناك في شعب علي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصــدر ـ محــدثي، موســوعة عاشــوراء    )١(
  .٢٥٥، ص سابق ـ

ــزل« )٢( ــي ن ــعب ف ش ــي ــع  »× عل راج
 .٢٢٩ ص: الطوال الدنيوري، األخبار

 وشعب علي او ما يعرف بشـعب 
 او شعب بنـي هاشـم منطقـة    طالب أبي
 وجبل قبيس أبي جبل بين يقع مكة في

 ملكـاً  الشـعب  هـذا  كـان  وقد ،الخندمة
 للمسـلمين  مـالذا  أصـبح  .المطلب لعبد
 قـريش  عليهم فرضت حين هاشم وبني

 السـنة  فـي  واجتماعيـاً  اقتصادياً حصارا
 عـدم  بسـبب  النبوية البعثة من السادسة
 اسـتمر  وقـد  ،ودعوته النبي عن تخليهم
 أخـذ  وقـد  .سنوات ثالث لمدة الحصار
 ففي ،الحادثة هذه بسبب شهرته الشعب
 مـن  كبيـرا  جـزءا  أصبح الحاضر الوقت

 المشرفة الكعبة حرم ضمن الشعب هذا
 ،التـاريخ  مـدار  علـى  توسعات عدة بعد
 تعـرف  قليلـة  مسـاحة  إال منـه  يبق ولم

  . الليل سوق باسم
 منه ويراد :اللغة في الشعب يطلق

 منه يراد وقد ،)٣(جبلين بين التي الفجوة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٩ص ١العرب: ج ابن منظور، لسان )٣(



 
  

٢٣٠  

 

 

 التـي  المنطقـة  علـى  يطلق وقد ،الوادي
   .)١(جبلين بين

يفـرض  قـد  الـذي  السـؤال  لكن 
ــا نفســه ــو ،هن ــاذا :ه ــار لم ــام اخت  اإلم

للنـزول   ×شعب علـي   ×الحسين 
 هل؟ فيه بدال من اي دار اخرى في مكة

 أو اجتمـاعي  أو سياسـي  غـرض  هناك
 لـم  ×أنَّـه   أم ذلك؟ وراء من تبليغي

 أو ،بـذلك  منّة عليه ألحد يكون أن يرد
ــه   أحــد لــىع ينــزل أن خشــي ×أنّ

 وحرجـاً  باهضاً ثمناً به المنزول فيكلّف
 ذلـك  بعـد  اُألمويـة  السلطة ألن شديداً؛
 بأشـد  المنـزل  صـاحب  تضطهد سوف

 يمـنح  أن يـرِد  لم ×أنَّه  أو ،عقوباتها
 اعتبـاراً  عنده بنزوله أهل مكّة من رجالً

 ال النـاس  قلـوب  فـي  ومنزلةً ،اجتماعياً
ــتحقّها ــتثمرها أو ،يس ــد يس ــك بع  ذل

  . الخاصة نافعهلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠ص٢البحرين: ج مجمع، الطريحي )١(

  الفرات شطّ
ومن أسماء مدينـة كـربالء التـي    
اطلق عليها عبر التاريخ من باب تسـمية  
الكل بالجزء هي شط الفرات الذي هـو  

  . نهر معروف يمر بارض كربالء
عـن  ،بسـند  شـيبة  أبي ابن أخرج 

 ،أبيـه  عـن  ،الحضرمي يحيى بن اهللا عبد
 صـاحب  وكان ـ  ×علي  مع سافر أنّه

 وهـو  <نينـوى > حـاذى  تّـى ح ـ مطهرته
 أبـا  صبراً>: فنادى ،<صفّين> إلى منطلق

 مـاذا  :فقلت !اهللا عبد أبا صبراً !اهللا عبد
  ! اهللا؟ عبد أبا

 ’ النبـي  على دخلتُ :فقال 
 مـا  اهللا رسول يا :قلت ،تفيضان وعيناه

 :قال !أحد؟ أغضَبك ،تفيضان لعينيك
 أن فـأخبرني  جبرئيـل  عنـدي  من قام

 ،<الفـرات  شـط >بـ تليق × الحسين
  . )٢(<فاضتا أن عيني أملك فلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقـم  ،٩٨: ١٥: ابن ابـي شـيبة، المصـنّف    )٢(
  



 
 

٢٣١  

 

 

ــوارزمي    ــل الخ ــص مقت ــي ن وف
 ،×عنه  مسنداً مبارك ابن العالمة عن

  . )١(..<بالفرات يقتل الحسين إن>: وفيه
   

  شفية
وهي بئر حفرتها بنو اسد بالقرب 
من كربالء وانشات بجانبها قريـة وكـان   

اقترحــوا علــى  ×اصــحاب الحســين 
ــام الح ــين االم ــة  ×س ــوا قري ان ينزل

  . الغاضرية او قرية شفيه
  

  الشفق األحمر
ة وجدت يوم مقتلظاهرة سماوي 

فـي سـماء الكـرة     ×الحسـين   اإلمام
روي عن ابـن   .األرضية ولم توجد قبلها

ــاس أن ــوهدت    عب ــفق ش ــرة الش حم

=  
١٩٢١٤. 

ــل  )١( ــوارزمي، مقت ــين الخ : ١ج ،× الحس
 .١٧ص

 إن" :الحسين اإلمام وظهرت منذ أن قتل
ـ ×ـ يوم قتـل الحسـين     مطـرت   ـ

هذه الحمرة التي في  نوإ ،ادم السماُء
قبله السماء ظهرت يوم قتله ولم تُر" .  

ه أنّـ  ×وروي عن اإلمام الرضا 
 ×لمـا قتـل جـدي الحسـين     " :قال

  ."ا أحمرا وترابدم أمطرت السماُء
الحمرة التي ظهرت فـي السـماء    

هي من جملة الدالئل العجيبة األخـرى  
ها شـوهدت  في الروايات أنّ تالتي جاء

الحسـين  اإلمام كربالء ومقتل بعد واقعة 
×)٢(ا إلى األخبار الـواردة فـي   واستناد

  السـماء   حمـرةَ  المصادر المختلفـة فـإن
روي عـن   .تعود إلى مقتل أبـي عبـداهللا  

 ــيرين أن ــن س ــد ب ــرة  محم ــذه الحم ه
 ،× الحسيناإلمام شوهدت بعد مقتل 

ــاقر  ــام الب ــال اإلم  الســماَء إن" ×وق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سـابق ـ   ـ  بحار األنوارالمجلسي،  )٢(
  .٢٠٤ ، ص٤٥ج



 
  

٢٣٢  

 

 

م احمرت عنـد مقتـل يحيـى واإلمـا    
كما اعترف بـه المـؤرخ   " ×الحسين 

   .تاريخ اإلسالم الذهبي في خامس جزء
أشار أبو العالء المعري إلى هذه و

ثر مقتل أهـل  إالحمرة التي ظهرت على 
 ^ البيــت علــي والحســن والحســين

   :وقال
ــى ــقاأل وعل ــن ف ــاء م ـــ دم   ال

ــه شــهيدين علــي     شــاهدان ونجل
ــا   ــي وهم ــر ف ــل أواخ ــ اللي   ـفج

  شـــفقان ياتـــهأول وفـــي ــــران  
 ثبتا في قميصـه ليجـيء الحشــر     

  .)١(مسـتعـديـا إلى الرحـمنِ
  

  األولى الحملة شهداء
ــا ــادر    واذا م ــى المص ــا ال رجعن

ــماء    ــع اس ــتطعنا ان نجم ــة اس التاريخي
ــين   ــام الحس ــحاب االم ــذين ×اص ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥ص  ٤شهر اشوب، المناقب جابن  )١(

  : استشهدوا في الحملة االولى وهم
 األســدي عوســجة بــن مســلم .١
  . >رض<

ــد .٢ ــن هللا عب ــر ب ــي عمي  الكلب
  . >رض<

  . >رض< عجالن بن نعيم .٣
 حـارث  بـن  كعـب  بن عمران .٤

   .)٢(>رض< األشجعي
ــة .٥ ــن حنظل  الشــيباني عمــرو ب
  . )٣(>رض<

 التغلبــي زهيــر بــن قاســط .٦
  . >رض<

ــط .٧ ــن مقس ــر ب ــي زهي  التغلب
  . >رض<

  . >رض< التغلبي عتيق بن كنانة. ٨
ــرو. ٩ ــن عم ــبعة ب ــبعي ض  الض
ــره .>رض< ــن ذك ــوب اب ــي شهرآش  ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقـب ال ابـي طالـب:    ، شهرآشـوب  ابن )٢(
 .١١٣ص: ٤ج

 .١٩٩: العين السماوي، إبصار )٣(



 
 

٢٣٣  

 

 

  . )١(مشيعة بن عمرو :باسم :المناقب
  

 التغلبـي  مالـك  بـن  ضرغامة .١٠
   .)٢(>رض<

  

ــامر .١١ ــن ع ــلم ب ــدي مس  العب
  . >رض< البصري

  

 مسـلم  بـن  عـامر  مولى سالم. ١٢
  . >رض<

  

ــيف .١٣ ــن س ــك ب ــدي مال  العب
 شهرآشوب ابن ذكر .)٣(>رض< البصري

 الحملـة  فـي  قُتـل  فـيمن  :المناقـب  في
 ،<النمـري  مالك نب سيف> باسم األولى

زال ومـا > :قـال  السـماوي  المحقق لكن 
 بعـد  مبـارزة  يديـه  بـين  قُتـل  حتى معه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن شهرآشـوب، مناقـب ال ابـي طالـب:      )١(
 .١١٣: ص ٤ج

ابن شهرآشوب، مناقب ال ابي طالـب: ج   )٢(
  .١١٣: ص ٤

 ج: طالـب  ابي ال مناقب، شهرآشوب ابن )٣(
 .١١٣ ص: ٤

  .)٤(<الظهر صالة
 اهللا عبــد بــن الرحمــان عبــد .١٤
   .)٥(>رض< األرحبي

 التميمــي عــامر بــن الحبــاب .١٥
   .)٦(>رض<

   .)٧(>رض< الجندعي عمرو .١٦
 الراسـبي  عمـرو  بن الحالس .١٧

  . >رض< األزدي
 الراسـبي  عمـرو  بـن  النعمان. ١٨

  . >رض< األزدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٢ ص: العين ماوي، إبصارالس )٤(

ابن شهرآشوب، مناقب ال ابي طالـب: ج   )٥(
 .١١٣: ص ٤

ابـن شهرآشـوب، مناقـب ال ابـي      وذكره )٦(
ــن >الحبــاب بإســم. ١١٣: ص ٤طالــب: ج   ب

 .الحارث<

)٧( ابن شهرآشوب، مناقـب   االسم بهذا ذكره
 الزنجاني وذكره.١١٣: ص ٤ال ابي طالب: ج 

 بــن >عمــرو ســمبا ٩٤: الــدارين وســيلة فــي
 الجندعي<.



 
  

٢٣٤  

 

 

 النهمـي  عميـر  أبي بن سوار .١٩
  . >رض<

  . >رض< الداالني عمار .٢٠
ــر .٢١ ــن زاه ــرو ب ــدي عم  الكن

ــاحب >رض< ــرو ص ــن عم ــق ب  الحم
  . >رض<

ــة .٢٢ ــن جبلّ ــي ب ــيباني عل  الش
  . )١(>رض<

 التيمـي  الحجـاج  بن مسعود. ٢٣
  . >رض<

 بـن  مسعود بن الرحمان عبد .٢٤
 شهرآشـوب  ابـن  ذكـر  .>رض< جاجالح

فـي  والـده  المناقـب اسـم   في السروي 
 أن غيـر  ،األولـى  الحملـة  في المقتولين
 العين قـال  إبصار في السماوي المحقّق

 األولـى  الحملة في وقُتال> :أبيه وفي فيه
  .  )٢(.السروي ذكره كما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٥ص: العين إبصار، السماوي )١(

 .١٩٤ص: العين إبصار، السماوي )٢(

ــر .٢٥ ــن زهي ــر ب ــي بش  الخثعم
  . )٣(>رض<

ــلم .٢٦ ــن مسـ ــر بـ  األزدي كثيـ
  . >رض<

ــليم بـــن زهيـــر .٢٧  األزدي سـ
  . >رض<

ــار .٢٨ ــن عم ــان ب ــائي حس  الط
  . >رض<

 العبــدي يزيــد بــن اهللا عبيــد .٢٩
  . >رض< البصري

 العبــدي يزيــد بــن اهللا عبــد .٣٠
  . >رض< البصري

ــم .٣١ ــن األده ــة ب ــدي أمي  العب
  . >رض< البصري

 الكنـدي  حجيـر  بـن  جندب. ٣٢
  . >رض<

 حجيـر  بن جندب بن حجير .٣٣
  . <>رض الكندي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن شهرآشـوب، مناقـب ال ابـي طالـب:      )٣(
 .١١٣: ص ٤ج



 
 

٢٣٥  

 

 

 الحـرث  بـن  كعب بن جنادة .٣٤
  . >رض< األنصاري

  

 رب عبـد  بـن  الرحمـان  عبد .٣٥
  .)١(>رض< األنصاري

   

 الغفـاري  عـروة  بـن  اهللا عبد .٣٦
  . >رض<

  

 اهللا عبـد  بـن  مجمع بن عائذ .٣٧
  . >رض< العائذي

  

 العائـذي  اهللا عبـد  بن مجمع .٣٨
  . >رض<

  

٣٩. اهللا عبد زوج >رض< هب أم 
  . >رض< الكلبي عمير بن

  

  .>رض< الطائي سعد بن أمية .٤٠
   

 أبـي  بـن  حبيـب  بـن  القاسم .٤١
  .>رض< األزدي بشر

   

ــوين .٤٢ ــن ج ــك ب ــي مال  التيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره )١( ــق وذك ــماوي المحقّ ــيمن & الس  ف
 فـي  ترجمتـه  فـي  األولى الحملة في استشهد

 .١٥٨ـ  ١٥٧ص : العين إبصار

  . )٢(>رض<
 الخثعمـي  بشـر  بـن  اهللا عبد .٤٣

  . >رض<
 األحـدوث  بن عمرو بن بشر .٤٤
 المحقّق ذكر .>رض< الكندي الحضرمي
 عن نقالً :العين إبصار في & السماوي

 فـي  قُتـل  أنّـه  :السروي رآشوبشه ابن
  . )٣(األولى الحملة

 التميمــي بــدر بــن الحجــاج .٤٥
   .)٤(>رض< السعدي

 الــدئلي اهللا عبــد بــن قــارب .٤٦
  . >رض<

ــرو .٤٧ ــن عم ــد ب  األســدي خال
 شهرآشــوب ابــن. )٥(>رض< الصــيداوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابي طالـب: ج  ابن شهرآشوب، مناقب ال  )٢(
 باسـم  األولـى  الحملـة  شهداء في.١١٣: ص ٤

  النميري<. مالك بن >سيف

 .١٧٤ ص: العين إبصار، السماوي )٣(

 .٢١٤ ص: العين إبصار، السماوي )٤(

 ١٣٨ ص: الصدوق الشيخ الصدوق، أمالي )٥(
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  .١٠١ :٤ :المناقب في
 المـذحجي  الحرث بن جنادة .٤٨
  . >رض< السلماني
 بن عمرو ولىم >رض< سعد .٤٩

  . >رض< الصيداوي خالد
 مولى >رض< سهم بن منجح. ٥٠

   .)١(السالم الحسن عليه 
 توجد ال :أشار بعض المؤلفين انه

 منجحــاً بــأن صــريحة تاريخيــة إشــارة
 إالّ ،األولـى  الحملة في استشهد >رض<

أســماء ذكــره فــي شهرآشــوب ابــن أن 
 ختامهـا  فـي  ذكـر  األولى الحملة شهداء
ــائالً ــن عشــرةو> :ق ــوالي م الحســين م 

 عليهما المؤمنين أمير موالي من وموليان
  . )٢(<السالم 

=  
 .١ رقم حديث الثالثون، المجلس

 ١٣٨ ص: الصدوق الشيخ الصدوق، أمالي )١(
 .١ رقم حديث ثون،الثال المجلس

ابن شهرآشوب، مناقب ال ابي طالـب: ج   )٢(
 .١١٣: ص ٤

 مولى التركي عمرو بن أسلم .٥١
 السـير  أهـل  بعـض  قـال . ×الحسين 
 وهـو  القتـال  إلـى  خـرج  إنّـه  :والمقاتل

  : يقول
  اميــري حســين ونعــم األميــر   

  ســـرور فـــؤاد البشـــير النـــذير  
 ىمش صُرع فلما ،قُتل حتّى فقاتل  

 يـومي  رمـق  وبـه  فرآه×الحسين  إليه
ــى ــه ،×الحســين  إل  الحســين فاعتنق

 :وقـال  فتبسـم  ،خـده  على خده ووضع
 واضـع  ’اهللا  رسـول  وابن مثلي من

 نفســه فاضــت ثــم ،خــدي علــى خــده
  . )٣(.<عليه اهللا رضوان

ــعد .٥٢ ــن س ــرث ب  >رض< الح
  . ×علي  مولى

 >رض< نيــزر أبــي بــن نصــر .٥٣
 :قـال السـماوي   .لسالما علي عليه  مولى
 فـي  قُتـل  ثم فرسه فعقرت فارساً وكان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٥ ص: العين إبصار، السماوي )٣(



 
 

٢٣٧  

 

 

   .)١(.عنه  اهللا  رضي األولى الحملة
ــرث .٥٤ ــن الح ــان ب  >رض< نبه

  . ×حمزة  مولى
 مولى >رض< حوي بن جون .٥٥

ــي ــد وال. >رض< ذر أبـ ــارة توجـ  إشـ
 قُتل >رض< حوي بن جون بأن صريحة

 إبصار في ورد ما إالّ ،اُألولى الحملة في
 الــدين رضــي الســيد عــن ١٧٦ :العــين

 القتال نشب فلما> :التعبير بهذا الداودي
فـي  يسـتأذنه × الحسين أمام وقف 
 يـا >: × الحسـين  لـه  فقـال  ،القتال
 تَبعتنـا  فإنّما ،منّي إذن في أنت ،جون
 فوقـع ، <بطريقتنا تبتل فال للعافية طلباً

 يقبلهـا  اهللا عبـد  أبي قَدمي على جون
ـ  يـا  :ويقول  فـي  أنـا  ،اهللا رسـول  نب
 الشـدة  وفي ،قصاعكم ألحس الرخاء

 حسبي وإن ،لَنتن ريحي إن أخذلكم؟
 علـي  فتنفّس ،ألسود لَوني وإن ،لَلئيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨ ص: العين إبصار، السماوي )١(

 ويشـرف  ريحـي  ليطيـب  الجنّـة؛  في
ــبي ض حســي ــوني ويب  ال واهللا ال ،ل
 األسود الدم هذا يختلط حتّى أُفارقكم

 ×الحسـين   لـه  فـأذن  ،دمائكم مع
  . )٢(...فبرز

ــابر .٥٦ ــن ج ــاج ب رض< الحج< 
 قــال .التيمــي نهشــل بــن عــامر مــولى

 قتلـه  وكان> :ترجمته في & السماوي
  . )٣(<األولى الحملة في الظهر قبل

 القــيس امــرئ بــن الحــارث .٥٧
  . >رض< الكندي

 الحـرث  مولى >رض< شبيب .٥٨
 ابـن  قـال . الجـابري  الهمداني سريع بن

 التي ىاألول الحملة في قُتل :شهرآشوب
 ،الحسـين  أصـحاب  من جملة فيها قُتل

  . )٤(<العاشر اليوم في الظُهر قبل وذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٣ ص: ابن طاووس، اللهوف )٢(

 .١٩٣ص: العين السماوي، إبصار )٣(

  .١٣٣ ص: العين إبصار، السماوي )٤(
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 النهشـلي  اهللا عبـد  بن شبيب .٥٩
 :رجالـه  في الطوسي الشيخ قال. >رض<

البصـري  النهشلي اهللا عبد بن شبيب إن 
ــن ــحاب م ــين  أص ــال ،×الحس  وق

 المعاصـر  الفقيـه  المؤرخ الحجة سماحة
 ذيل في لعلوما بحر صادق محمد السيد
 تابعياً كان :السير أهل قال :الطوسي قول
 وانضم ،×المؤمنين  أمير أصحاب من
 معـه  وقُتـل  الحسين إلى ثم الحسن إلى
  . )١(األولى الحملة في كربالء في

  
   ×شيعة مسلم بن عقيل

ولألسف اشتهرت رواية المجالـد  
بن سعيد التي تصف شـيعة مسـلم بـن    

ى تفـرق  بالخذالن وتشير الـ  ×عقيل 
، الناس عن مسلم حتى لم يبق معه احد

ورب مشهور ال اصـل لـه وكلـه وضـع     
وتدليس حتى باتت من المسلمات التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٤رجال الشيخ الطوسي: ص  )١(

 ×تسئ لحرمة ومقـام سـيدنا مسـلم    
والتي تسئ لشيعة الكوفة الـذين تفـانوا   

حتـى   ×للدفاع عن مسلم بن عقيـل  
كما يؤكـد ذلـك   .. استشهدوا بين يديه 

طـاووس  النص الذي ذكره السـيد ابـن   
ــن عســاكر  ســار × الحســين إن :واب

 الفـرزدق  فلقيه، إليه اهللا دعاه لما قاصداً
 رسـول  ابن يا :وقال عليه فسلّم الشاعر

، الكوفة أهل إلى تركن كيف !’اهللا
 بـن  مسلم عمك ابن قتلوا الذين وهم
 الحسـين  فاستعبر :قال ؟وشيعته عقيل
 مسـلماً  اُهللا رحـم  :قال ثم، باكياً ×

ــى صــار قَــدفَلَ ــه اِهللا روحِ إِل  وريحانِ
هنَّتجو رِضْوانِهأما، و إِنَّه مـا  قَضى قَد 
هلَيقي عبنا ما ولَي٢(ع(.   

اذن النص واضح الداللة ان شيعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلسي، ، ٣٢ ابن طاووس، اللهوف ص )٢(
ابــن عســاكر، ، ٣٧٤ ص: ٤٤ األنــوار ج بحــار

 . ١٦٣ ص: × الحسين اإلمام ترجمة
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ال  مسلم تفانوا بين يديه وقتلوا وبالتـالي 
نسمع لما قاله بعض الكتاب مـن قـول   

 × ملؤه اساءة لمقام مسلم بـن عقيـل  
ولجهود شيعته المخلصين فأقرا قوله ثم 
اعرضه علـى الـنص اعـاله تجـده كلـه      
مصادرة لدماء طاهرة اريقت فـي سـبيل   

ــين   ــام الحس ــة وقضــية االم  ×الحري
  . المظلوم
  

  ] حرف الصاد[ 
  

  صاحب الراية
من المعلـوم تاريخيـا ان العبـاس    

يـوم   ×هو حامل راية الحسـين   ×
ــا   ــة ف ــة الراي ــدر اهمي ــوراء ،وبق ن عاش

لحاملها مكانة عظمى ومنزلـة كبـرى ال   
يضاهيها فيـه احـد، اذا ال تعطـى الرايـة     

الشجعان ،وقد  االوفياء لألكفاءبالطبع اال 
ال > في ايام صـفين  × قال االمام علي

وال  تزيلـــوا الو تميلـــوا برايـــاتكم
   .<..تجعلوها اال مع شجعانكم

تأسـيس عسـكري    وهذه القضـية 
وال . ×اسسه المـولى اميـر المـؤمنين    

 ×وريث ابيـه   × ننسى ان العباس
االخـرة  و فهو حامـل اللـواء فـي الـدنيا    

والراية عند اهـل العسـكر رمـز عـزتهم     
وشعار ظفرهم وعالمة فـوزهم ،امـا اذا   
سقطت او نكسـت فانهـا تعنـي الكثيـر     
ومن جمله ما تعنيه الهزيمة، وما اجمـل  

ولنـا ان  > ما افاده الشيخ منذر علي فقال
 ×ان يكـون العبـاس   نتصور ما معنى 

حامل للواء الحسـين فـي كـربالء رايـه     
العباس يوم عاشوراء هـي نفسـها رايـة    

لحمزة وحملها علـي فـي    ’الرسول 
وهـا هـي خفاقـه     ،<بدر واحد والخندق
والعبـاس فـي    ×في يد ابي الفضـل  

   :موقعه الصحيح مئة بالمئة
فكــان ذوو الرايــات يحرصــون   

 على رفعها لكونها معقـد الجـيش وبهـا   
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ــم   ــتم نظــامهم وتتطــامن نفوســهم ول ي
ينكسر الجيش اال بقتل صـاحب الرايـة   

ومن هنا نعـرف مكانـة أبـي     .وسقوطها
الفضل من البسالة وموقفه مـن الشـهامة   

مـن الـدين    ومبوئـه ومحله من الشرف 
ومنزلته من الغيرة ومرتقاه مـن السـؤدد   
يوم عبأ الحسين أصحابه فـأعطى رايتـه   

اس اخوة مـن  مع ان للعب» العباس«اخاه 
أمه وأبيه وهناك مـن أوالد أبيـه مـن ال    
يسلم اللواء كما ان في االصـحاب مـن   
. هو أكبر سناً منه مـع صـدق المفـادات   

ولكــن ســيد الشــهداء وجــد اخــاه أبــا 
الفضل اكفى ممن معه لحملها واحفظهم 

وارأفهم به وادعاهم الـى مبدئـه    لذمامه،
وأوصــلهم لرحمــه واحمــاهم لجــواره  

ام وأربطهم جأشاً واشـدهم  واثبتهم للطع
عند معتقـد  » صاحب الراية«مراساً فكان 

اخيــه االمــام ثابــت الجــأش فــي ذلــك 
 .الموقف الرهيب ثبـات االسـد الخـادر   

وهذا بيان مطرد تلهـج بـه االلسـن واال    

فما موقـف االسـد منـه ومـن أيـن لـه       
طمأنينة هذا البطل المغوار الثابـت فيمـا   

  . )١(يفر عنه الضرغام
ــة علــى مــن  × وللعبــاس مزي

حمل اللواء وبارز االبطال وتقدم للطعان 
قد ألمت به الكوارث والمحن  ×فانه 

من نواحي متعددة من جـروح وعطـش   
وفئــة صــرعى وحرائــر ولهــى واطفــال 

والواحدة منها كافية فـي   الظمأامض بها 
ان تهدي الى البطل ضعفاً والى الباسـل  

لكن صريخة بنـي هاشـم بـالرغم    . فراراً
اتيــك الرزايــا كــان يزحــف مـن كــل ه 

بالراية في جحفل من بأسه وصارم مـن  
عزمـه وكـان فـي حـد حسـامه االجـل       
المتاح وملـك المـوت طـوع يمينـه اذاً     
فليس من الغريب اذا ظهـر فـي غصـن    

  .الخالفة ما يبهر العقول
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاس   )١( ــائل العب ــة فض ــداني، جن    ×الحم
  .٤٩٧، ص٢جـ ـ مصدر سابق 
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   صبرا ابا عبد اهللا بشط الفرات
من الكلمات التي سلى بها االمـام  

بالء قلب صـاحب وقعـة كـر    ×علي 
ونقل . عند مروره بارض كربالء الشهادة

 :عن أبيه، عن عبداهللا بن نجيابن حجر 
أنه سافر مع علي بن أبي طالـب وكـان   
صاحب مطهرته فلما حاذوا نينوى وهو 

صبراً أبا > :منطلق إلى صفين نادى علي
عبداهللا صبراً أبا عبداهللا بشـط الفـرات   

دخلـت   :قـال ، من ذا أبا عبداهللا :قلت
وعينـاه تفيضـان    ’ول اهللا على رس

 :يا نبي اهللا أغضبك أحـد قـال   :فقلت
ــل قــام مــن عنــدي جبريــل قبــل   ب

ــط  :فحــدثني ــل بش ــين يقت أن الحس
هل لك أن أشمك مـن   :الفرات وقال

نعم فمد يده فقبض قبضة  :قلت، تربته
من تراب فأعطانيها فلم أملـك عينـي   

   .)١(<أن فاضتا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج: التهـــذيب تهـــذيب ،حجـــر ابـــن )١(
  

   الصحابة الشهداء يوم عاشوراء
اإلمام الحسين  جيش في كان لقد

، ’اهللا  رسول صحابة من جملة ×
 ممـن  أو ،عنـه  وروى صحبه ممن سواء

ــه ــض   .. )٢(ورآه أدرك ــل بع ــد اوص وق
 ١٧المحققين عددهم الى ما يقرب مـن  

   .)٣(صحابي وفق تحقيق تبناه
فهنـاك مـن الشــهداء مـن ثبتــت    

   :وهم ’صحبتهم للنبي 
ــن أنــس .١  الكــاهلي الحــارث ب
  . األسدي
 رب عبــد بــن الرحمــان عبــد .٢

  .)٤(الخزرجي األنصاري
=  

 .٣٠٠ص

 الحسـين  اإلمام ترجمة عساكر، ابن تاريخ )٢(
 ٢٨٣ رقـم  ٣٤٧ ص: يالمحمود تحقيق ،×

 اإلسالمية. الثقافة إحياء مجمع نشرـ 

 ومـا  ٢٠٢ ص ٤ج الحسـيني  الركـب  مع )٣(
 . بعدها

  .١٥٧ ص: العين السماوي، إبصار )٤(



 
  

٢٤٢  

 

 

ــن حبيــب .٣  األســدي مظــاهر ب
  . )١(النبي ص رأى صحابياً وكان

 الحميــري يقطــر بــن اهللا عبــد .٤
 لــدة كــان ألنّــه صــحابياً؛ كــان :>رض<

الحسين  حاضنة ابن وكان ×الحسين 
  . )٢(ورآه ’النبي  أدرك قد فهو ،×

 األســدي عوســجة بــن مســلم .٥
   .)٣(’النبي  رأى صحابياً كان :>رض<

 :>رض< التغلبي عتيق بن كنانة .٦
 وكـان  ،عتيـق  أبيـه  مع أُحد موقعة شهد

   .)٤(اهللا ص رسول فارس
 الـداالني  سالمة أبي بن عمار .٧ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذكـره  ،١٠٠ ص: العين السماوي، إبصار )١(
 ص: ١ ج: النســب جمهــرة فــي الكلبــي ابــن
٢٤١. 

 .٩٩ ص: العين السماوي، إبصار )٢(

 رقــم ٩٦ ص: ٦ ابة جاإلصــ حجــر، ابــن )٣(
٧٩٧٨. 

 ١٨٥ــ ١٨٤ص: الـدارين  الزنجاني، وسيلة )٤(
 .١٣٢ رقم

 ،رؤيـة  له صحابياً كان :>رض< الهمداني
  . ورآه النبي ص أدرك قد أنّه أي

 مولى >رض< نبهان بن الحرث .٨
 عبـداً  & نبهـان  والده نكا :× حمزة
 والده مات وقد ،المطلب عبد بن لحمزة

 أن يعني وهذا ،بسنتين حمزة شهادة بعد
 وبما، ’النبي  زمان أدرك قد الحرث

كنـف  فـي  ونشـأ  ترعرع قد الحرث أن 
ــر ــؤمنين أمي ــي  الم ــد ،×عل  أن فالب
 قـرب  عن اهللا ص رسول رأى قد يكون
   .)٥(...كثيرة مراراً

 >رض< األنصـار  نم اثنان وهناك
 ولـم ، ’النبـي   زمن أدركا أنّهما ذُكر
  : وهما ال؟ أم فرأياه لقياه هل أنّهما يعلم

ــاد .١ ــن زي ــب ب ــداني عري  الهم
 كـان  ،عمـرة  أبو وهو :>رض< الصائدي

 أهل من جملة ذكره صحابياً عريب أبوه
ــو ،الطبقــات ــده عمــرة وأب ــه هــذا ول  ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٨ ص: ١ ج: المقال المامقاني، تنقيح )٥(



 
 

٢٤٣  

 

 

   .)١(إدراك
ــرو .٢ ــن عم ــبعة ب ــبعي ض  الض

 :قـائالً  الزنجـاني  نقـل  :>رض< ميالتمي
 عمرو هو :اإلصابة في العسقالني وقال>

 الضـبعي  ثعلبـة  بـن  قـيس  بن ضبعة بن
 ،والحروب المغازي في ذكر له ،التميمي

   .)٢(<إدراك له شجاعاً فارساً وكان
 وقـع  وهنالك عدد مـن الشـهداء  

للنبـي ص والـه    صحبتهم في االختالف
  : فهم ،>رض< األنصار من

 األعـرج  كثير بن <مسلم> أسلم .١
  . األزدي

 الحمـق  بـن  عمرو مولى زاهر. ٢
  . الكندي الخزاعي
 مولى >رض< الحرث بن سعد .٣

السالم  عليهما طالب أبي بن علي   
  . الجعفي مغفل بن يزيد .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤ ص: العين السماوي، إبصار )١(

 ..١١٢ رقم ١٧٧ ص: الدارين وسيلة )٢(

ــبيب .٥ ــن ش ــد ب ــولى اهللا عب  م
  . الكوفي سريع بن الحرث
 السـلماني  الحـرث  بـن  جنادة. ٦
  .  الكوفي األزدي

 الخـوالني  حجيـر  بـن  بجند .٧
  .  الكوفي
  

  الصفاح
ــى   ــق ال ــازل الطري ــزل مــن من من
كربالء نزلت فيه قافلـة االمـام الحسـين    

×.  
 وأنصاب حنين بين موضع وهو"
 من مكّة الى الداخل يسرة على ،الحرم

تعنـــي االرض  :والصـــفاح. "مشـــاش
المجاورة للسـفح وتسـمى اليـوم نخـل     

 ٢٨الشــرائع تبعــد عــن الحــرم المكــي 
   .)٣(كم

ــاك ــي وهن ــرزدق لق ــام  الف االم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ ص: كربالء السعيدي، من مكة الى )٣(



 
  

٢٤٤  

 

 

 علـى  عـزم  لمـا  ×علـي   بن الحسين
  : قال ،العراق قصد

  لقيــتُ الحســين بــأرض الصــفاح
    ــدرق ــق والــ ــه اليالمــ   عليــ

 ولما« :قائلًا أيضاً البالذري وروى  
 الفـرزدق  لقيه الصفاح إلى الحسين صار
 النـاس  أمر عن فسأله ،الشاعر غالب ابن

 ،سـألتَ  الخبيـر  :الفرزدق له فقال ،وراءه
بنـي  مع وسيوفهم معك الناس قلوب إن 

 واللّـه  ،السـماء  مـن  ينزل والقضاء ،أمية
   .)١(»صدقت :الحسين فقال .مايشاء يفعل

 :ونص صاحب موسـوعة كـربالء  
ان في الصفاح وصل كتاب عبد اهللا بن >

جعفر ومعه ابنيه ارسلهما لنصرة االمـام  
وطلب منه الرجـوع عـن    ×الحسين 
لذهاب الـى وجـه يكـون فيـه     رايه في ا

وقـال فـي   . هالكه واستئصال اهل بيتـه 
فانك علم المهتدين فـال تعجـل   > نهايته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٢ ص: ٣ البلدان،ج الحموي، معجم )١(

   .)٢(<بالمسير فاني في اثر كتابي والسالم
  

  صفوة اهللا
 ×من القـاب االمـام الحسـين    
 ×التي يشترك بها مـع اخيـه الحسـن   

عن ابن ف، كما نقل في الروايات الشريفة
ليلـة  > :’ قال رسول اهللا :عباس قال

عرج بي إلى السماء رأيت على بـاب  
محمـد   ،ال إلـه إال اهللا  :الجنة مكتوبـاً 

الحســن  ،علــي حـب اهللا  ،رسـول اهللا 
 ،فاطمـة أمـة اهللا   ،والحسين صفوة اهللا

  . )٣(<على باغضهم لعنة اهللا
  

  ] حرف الضاد[ 
   

  ×ضرب جسد العباس 
ــات ــود مئ ــيطان جن ــذين الش  ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٩ ص ١ج: كربالء بيضون، موسوعة )٢(

 . ١٧٠ص ١٤جدمشق  ابن عساكر، تاريخ )٣(



 
 

٢٤٥  

 

 

 قتالـه  ءاثنا × هاشم بني بقمر احاطوا
 ان يريـد  مـنهم  واحـد  وكل، كربالء في

 وممـن . بأنيابـه  الشـريف  جسده ينهش
 قبــل × العبــاس ضــرب علــى تجــرأ

 فــي بليغــة جــروح الــى وادى شــهادته
   :مايلي نذكر الشريف جسده

 طفيـل  بـن  حكيم :اليمنى اليد .١
 فبرأها يمينه على ضربه السنبسي الطائي
 المقدسـة  الناحيـة  زيـاره  في لعنه وورد

 انه> المقـرم  ونص #للحجة منسوبةال
ــل ــاس قت ــام العب ــليبه وق ــد بتس  بع

   .<استشهاده
 ورقـاء  بـن  زيـد  :اليسرى اليد .٢

 فبرأهــا شــماله علــى وضــربه الحهينــي
 ، المقدسـة  الناحيـة  زياره في لعنه وورد
 كمـن  انـه  علـى  آشوب شهر ابن ونص

   يده وقطع نخلة وراء × للعباس
 فــي جــاء :الشــريف الــرأس .٣
 مـن  تميمـي  رجل عليه فحمل> التاريخ

 راسـه  علـى  بعمود فضربه دارم بن ابناء

 يكتفـوا  األرض ولـم  الـى  صـريعا  فخر
  .)١(وابشع اشنع فعلوا بل بذلك

  
  التغلبي ضرغامة بن مالك

مـن  و .كـربالء ملحمة  من شهداء
وهم قبيلـة معروفـة تنتمـي     ،بني تغلب

تنتهـي  و إلى تغلب بن وائل بـن قاسـط  
اجدادنا مـن قبيلـى   وينتمى اليها  بعدنان

البــو حمــدان امــراء الدولــة الحمدانيــة 
وهو من  ،كان يعيش في الكوفة. الشيعية

شــيعة اإلمــام وممــن بــايع مســلم بــن  
وبعد مقتل مسـلم سـار مـع    . ×عقيل

والتحق هناك  .جيش الكوفة إلى كربالء
واستشــهد  ،×بأنصــار ســيد الشــهداء

وفي يوم عاشوراء برز  .عصر يوم العاشر
 ،القتال وقتـل جماعـة كثيـرة    إلى معركة

أو بعـد   ثم استشهد في الحملـة األولـى  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة فضــائل العبــاس  )١(  ،×الحمــداني، جن
  .٢٥٦ص ،١ج ،مصدر سابق
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  . صالة الظهر
  

  الضريح
هو ما يوضع على القبر الشـريف  

ـ×ـ د الشهداء  لسي ة اآلخـرين  واألئم
ويعني أيضاً القبر مـن   ،وسائر المزارات

ويـأتي كـذلك بمعنـى القبـة      ،غير لحد
الخشــبية أو المشــبكة مــن النحــاس أو 

  . ي توضع على قبر اإلمامالفضة الت
هنــاك  نإوممــا يناســب المقــام 

ريح ـأبياتاً نقشت على كتيبة داخل الضـ 
لة ألميـر  الحسيني وهي من قصيدة مطو

   :المراثي الشاعر السيد حيدر الحلي
ــي  ــة الطــف المقدســة الت ــا ترب   ي

  هالوا علـى ابـن محمـد بوغاَءهـا      
ــحابةً    ــه س ــراك فالطفت ــث ث   حي

  تحمـلُ ماَءهـا   من كوثرِ الفردوسِ  
ــا    ــاِء وإنَّمـ ــتَ روح األنبيـ   واريـ

  ورايتَ من عـينِ الرشـاد ضـياءها     
  

  فألنّهــم تنعــى المالئــك مــن لــه
ــا     ــم ووالءه ــه والءه ــد اإلل   عق

ـ     ــ ــةُ ال ــن خليف ــى وأي   اآلدم تنع
  ـــرحمن آدم مــي يقــيم عزاَءهــا  

ــي     ــةُ اهللا الت ــوى وبقي ــك انط   وب
  عرضـــت وعلَّـــم آدم أســـماَءها  

ــه   أم   ــن نبي ــوحٍ وأي ــى ن ــل إل   ه
ــا     ــا وبكاءه ــعد نوحه ــوح فيس   ن

  ولقد ثوى بثراك والسـبب الـذي    
ــداَءها    ــاً أع ــفينة مغرِق ــم الس   عص

  أم هل إلى موسـى وأيـن كليمـه     
  موسى لكي وجـداً يطيـلُ نعاَءهـا     

  ولقــد تــوارى فيــك والنــار التــي  
  في الطور قد رفـع اإللـه سـناَءها     

    
  ضريح امام عون

 ان هـل  المـؤمنين  مـن  سأل عدد
 طريـق  الذي يقـع علـى   امام عون مرقد
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ـ بغداد يعود لعون ابـن عبـد اهللا    كربالء
   ؟؟÷ زينب السيدة ابن بن جعفر وهو

 شـهداء  تـاريخ  في تتبع لمن :قلنا
يجد ان عون دفن مـع الشـهداء    ،الطف

ــتهم ــي بقع ــي. ف  للشــيخ< رشــادإلا> فف
 بـن  اهللا عبـد  بـن  عـون  اي أنـه  :المفيد
 يلــي فيمــا دفنــا محمــد وأخــوه جعفــر

 المشــهد فــي × الحســين رجلــي
 مـن  انهمـا  المشهور هو وهذا .الحسيني

   .الحسيني الحائر دفناء
 مناهـل > في األعرجي السيد وقال

 بــن اهللا عبــد بــن عــون إنــه: <الضــرب
 الحسـين  بـن  علـي  بـن  زكي بن جعفر

 أحمـد  بن داود بن إدريس ابن البنفسج
 الجـون  موسـى  بـن  اهللا عبد بن المسود

 المثنى الحسن ابن المحض اهللا عبد ابن
ــن ــن الســبط الحســن ب ــام ب ــر اإلم  امي

 .×طالــب  أبــي بــن علــي المــؤمنين
 وأدركـه  إليهـا  فخـرج  ضيعة له وكانت
 اشـتهر  النـاس  ولكن كربالء في الموت

 جعفـر  بـن  اهللا عبد بن عون أنه عندهم
 لـه  اصل ال مشهور ورب .طالب أبي بن
    .معروف هو كما

 مجيـد  الشيخ :قاله ما :ا يؤيدهومم
 :× الحسـين  كتـاب مشـهد   فـي  الهر

 أنـه  ــ  أسـد  بني مخطوطات عن ونقل
 الرابــع القــرن أوائــل فــي كــربالء حــل

 اهللا عبـد  بن عون له يقال رجل الهجري
 إلـى  يعزى علي بن مرعي بن جعفر بن

 األرض حلولـه  وعنـد  المجتبـى  الحسن
ــي المقدســة ــاوة لق ــاً حف ــن وتكريم  م
 فطلبـوا  ،كـربالء  في القاطنين األسديين

 ،الشـهداء  سـيد  عمـه  بجـوار  البقاء منه
 ضـيعة  ومنح األرض وحل الدعوة فلبى

 ثالثــة تبعــد العلقمــي نهــر مــن تســقى
 ،المطهـر  الحسـيني  المرقـد  عن فراسخ
 األجـل  فصـادفه  عليها التردد كثير وكان

 له فشيدوا منه بوصية بها ودفن المحتوم
 إن :اًأيضـ  وقـال  واآلجر الجص من قبة

 مـن  اتخذت صفر من عشر الثالث اليوم
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 وبعـد  قبره عند عادة عام كل اليوم ذلك
 العـادة  هـذه  وكانت ينصرفون أيام ثالثة

 هــ  ١٣١٠ عام وحتى وفاته منذ مستمرة
 فـي  أنه عنها وعوض العادة هذه تركت

 عـام  حتـى  الربيـع  فصـل  مـن  سنة كل
 بسـبب  العـادة  هـذه  فنسخت هـ ١٣٤٠
   .انتهى حادثة

 بـن  حبيب ان العلماء بعض روى
ــال األســدي مظــاهر ــي :ق ــد ألب  اهللا عب
 على الكوفة اهل اجمع لما × الحسين

 ان :كـربال  طف في × الحسين حرب
 بحسـن  اعـرفهم  أسد بني من رهطاً ههنا

 فـادعوهم  اليهم اذهب أن لي فأذن الرأي
 أهـل  بعـض  معـي  وليكن ،نصرتك الى

 عبـد  بـي  عون ومعه اليهم فذهب ،بيتك
 وصـل  ومذ ،طالب أبي بن جعفر بن اهللا

 سـعد  بـن  لعمر عينا فيهم وكان ـ اليهم
 بخيـل  سعد ابن مقاتلة دهمتهم ـ فاخبره

 :وقيـل  ،ههنـا  عـون  فقتل بها لهم قبلأل
   .قتيال هيهنا فسقط الخيل به ذهبت

وهنالك نص اخر يشير الى هـذه  
 عبد السيد العراقي الحادثة ذكره المؤرخ

 ١١ مسـافة  وعلـى « :قال الحسني الرزاق
ــومتراً ــن كيل ــة م ــي> المدين ــة يعن  مدين

 ،المســيب وبــين بينهــا ،شــرقاً< كــربالء
 تلـك  ،الملـون  القاشـاني  من قبة تشاهد

 وأمـه  الطيـار  جعفـر  بـن  عـون  قبة هي
 ويروى ،الخوصاء وقيل علي بنت زينب

 ،المنعـزل  الصقع هذا في دفنه سبب عن
 أرسـله  قـد  كـان  × الحسين خاله أن

 الفــزاري نجبــة بــن المســيب الســتثارة
 اسـحاق  فاعترضه أسد بني من وجماعة

 جـيش  قائـد  إليـه  عهـد  الذي خويه بن
 أصـحاب  ومنـع  المشـرعة  حراسة يزيد

 وقتلـه  منها الماء اخذ من × الحسين
وهذا طبعا مخـالف   .)١(»محله في فدفن

للمشــهور الثابــت مــن دفــن عــون مــع 
   .×الشهداء عند قدمي الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الـرزاق   ، وحديثا قديما العراق تاريخ )١(
  . ١٢٨ الحسني،  ص
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  ]حرف الطاء [ 
  

  له لمروياتالطبري ونق
  ابي مخنف

على الرغم مـن اشـتهار المـؤرخ    
الطبري وكتابه تاريخ الرسـل والملـوك   
ــا ال   ــاريخ لكنن ــه عمــدة الت ووصــفه بان
يمكن لنا ان نعتمد ونثـق بكـل مـا ورد    
فـي تاريخــه وبــاألخص اثنــاء ترجمتــه  
لحروب الجمل وصفين وصلح الحسـن  

 لــيس وقضــايا وقعــة كــربالء فــالطبري
 فـي  معـين  راوٍ مـن  يكثـر  حـين  حجة

 من تاريخه في أكثَر فلقد ،معين موضوع
 الردة حروب في عمر بن سيف روايات
 وتبـين  ،الجمـل  وحـرب  عثمان ومقتل

 سـيف  أخبار أكثر أن اهل التحقيق لدى
ــي ــذه ف ــيع ه ــا المواض ــة إم  أو ،محرف

    .)١(موضوعة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خمسـون : العالمـة العسـكري   كتب انظر )١(
  

والمــدقق فــي نصــوص التــاريخ 
يقف عند الكثيـر مـن المفارقـات التـي     

 الطبري في تاريخـه الن الطبـري  ذكرها 
 أن لتاريخـه  تأليفـه  فـي  راعـى  كمؤرخ

 ولذا العباسية؛ السياسة مع منسجماً يأتي
 لقصة الرسمية العباسية الرواية يذكر نراه
 أنّـه  :وهـي  × الرضـا  علي اإلمام وفاة
   .)٢(..فجأة فمات العنب أكل من أكثر

=  
 وعبـد  مجلدات<، >ثالثة مختلق صحابي ومئة

 لدراسـة  مكرسـة  فإنّهـا  >مجلدان<؛ سبأ بن اهللا
ــار ــيف أخب ــن س ــر ب ــف عم ــع وكش  الوض

 فيها. والتحريف

 .١٥/  ٧الرسل والملـوك،   الطبري، تاريخ )٢(
بينمــا نصــت كتــب أخــرى علــى انــه مــات  

 الكمال تهذيب تذهيب خالصة مسموما: ففي
 عـن  األنصـاري  للخزرجي الرجال، أسماء في

 مـات  × أنّـه  ،٢٧٨وينيالقز ماجة ابن سنن
ــي .بطــوس مســموماً ــذيب وف ــذيب، ته  الته

 فـي  الحـاكم  عن ،٧: ٣٨٨حجر ج ابن للحافظ
 بـن  علـي  استُشـهد : قـال  أنّـه  نيسـابور  تاريخ
: قال أنّه حبان ابن عن وفيه. »سناباد« بـ موسى
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يقول السـيد البـدري فـي كتابـه     
ــين  ــة   ×الحس ــي مواجه ــالل ف الظ

 المحقّـق  العالّمـة  اُسـتاذنا  علّق :االموي
 هـذه  قرأ حين العسكري مرتضى السيد

 إلـى  زيارتـه  عنـد  الكتـاب  من الصفحة
 مدة عندنا نازالً وكان ،٢٠٠٣ سنة العراق
ــك ــارة تل ــد ال :الزي ــؤرخ يوج ــن م  م

 علـى  جناية أكثر والمتأخرين المتقدمين
الطبري؛ مثل عامداً عالماً والحقيقة الحق 
 الصحابي بين جرى ما ذكر في قال فقد

=  
 ابـن  سبط وقال .وسقي الرمان ماء في سم قد

ـة  خـواصّ  تذكرة في الجوزينعـ  ،٣٦٤ األم 
 أن يمكـن ): الصولي بكر ألبي األوراق، كتاب
 .معـاً  والعنـب  الرمـان  في دس قد السم يكون
ــن ــي حجــر، اب ــة الصــواعق ف .: ٢٠٤ المحرق

 مـن  »سـندآباد « بــ  موسـى  بـن  علي استُشهد
طوس. فلماذا اذن يصر المؤرخ الطبري علـى  

مـن قبـل    ×اخفاه جريمة قتل االمام الرضا 
ن الحياديـة وامانـة   الدولة العباسية ويبتعـد عـ  

النقل والصدق التي البد ان يتحلى بها المؤرخ 
 المنصف .

 : ...معاويـة  الداهية والخليفة ذر أبي البر
 ،أكثرهـا  ذكـر  كرهت كثيرة اُموراً ذكروا

 قصـة  ذكـروا  فقـد  معاويـة  العاذرون أما
 بـين  جـرى  مـا  ذكـر  في وقال ....رواها

 تتحمل ال ...:بكر أبي بن ومحمد معاوية
  . )١(العامة سماعها

 تُعـد  :لبـدري ثم يضيف العالمة ا
 األزدي يحـي  بن لوط مخنف أبي كتب

ــا ت> ــل م ــة١٧٠ قب ــي <هجري ــل ف  مقت
 وحركـة  ،التوابين وحركة ،×الحسين 
 فـي  المصـادر  وأشـهر  أقدم من المختار

 بـن  محمـد  روايتها تبنّى وقد ،موضوعه
 في والطبري ،الكبرى الطبقات في سعد

 ،الفتــوح فــي أعــثم وابــن ،التــاريخ
 وروى ،األشـراف  أنساب في والبالذري
 ،الذهب مروج في منها طُرفاً المسعودي

وابن ،الكامل كتابه في األثير ابن أخذ ثم 
 بروايـة  والـذهبي  ،خلـدون  وابـن  ،كثير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مواجهـة  فـي  ×سامي البدري، الحسين )١(
 .١٦ ص االموي الظالل
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 هـؤالء  وعن ،كاملة أوردها ألنّه الطبري؛
 مـن  اإلسـالمي  بالتـاريخ  المعنيون أخذ

 أو كــانوا شــيعة والمعاصــرين؛ القــدامى
  . سنّة

  
احالطرم   

اح بن عدي بـن حـاتم   هو الطرم
يرجـع نسـبه إلـى جـده حـاتم       ،الطائي

الطائي الذي عـرف عنـه بـالكرم شـاعر     
اح الرجل ومعنى الطرم. ^هل البيت أ

 الواضــح النســب و الطويــل كــالرمح 
د قــال عنــه الســي .مــرالطــامح فــي األو

عده الشـيخ الطوسـي مـن    > : )١(الخوئي
تـارة قـائال    ×مير المؤمنين أصحاب أ

ه مـن  خـرى عـد  أو يـة معاورسوله إلى 
  . <×صحاب اإلمام الحسين أ

خـون فـي أمـره    قد اختلف المؤر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: معجـم رجـال الحـديث    ،السيد الخـوئي  )١(
  .١٧٥ص ١٠ج

ه لم يقتل مع اإلمـام  بعد اتفاقهم على أنّ
هم كما أفاد فذهب بعضُ ×ـ الحسين  

 فـي رجالـه أن   ـ  &ـ الشيخ الطوسي  
 ـ×ـ الطرمّاح كان مع اإلمام الحسين  

يوم العاشر وقاتل بين يديه حتى سـقط  
له قومه وبه رمق وداووه مع القتلى فحم

  . ئوبر
 ـاح   وذهب آخرون إلـى أنّالطرم

فـي الطريـق    ×لحق باإلمام الحسين 
استأذنه للذهاب إلى أهله مـن أجـلِ    ثم

 يرجـع فـأذن لـه اإلمـام      أن يموِّنهم ثـم
لمّـا   فذهب إلى أهلـه ثـم   ×الحسين 

 ×رجع وصله خبـر استشـهاد اإلمـام    
ـ  أ وهـذا مـا   .في الطريـق  ه راده ونظـر ل

هم يخذلون نّأب الشيعةهم الطبري لكي يتّ
  . الربانيةتهم وقياداتهم ئمأ

 ه باإلمـام الحسـين  ئيقول عند لقا
كمـا   ةهـل الكوفـ  أمن  ةربعأهو و ×
ه التقـاهم فـي   نّأعلى ذلك الطبري  نصّ

  :  عذيب الهجانات
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  يا نـاقتي ال تـذعري مـن زجـري    
  وامضــي بنــا قبــل طلــوعِ الفجــرِ  

ــ    ــرِ سـ ــان وخيـ ــر ركبـ   فرِبخيـ
ــرِ    ــوه الزه ــيض الوج ــادةُ الب   الس

  الطـــاعنين بالرمـــاحِ الســـمرِ    
 ةيصـال رسـال  توا إلأهم نّأعلى  .١  

 الكوفـة من قيادات  ×الحسين  لإلمام
ويخبرونـه   ــ ×ـ بعـد مقتـل مسـلم     

   .وضاعهاأب
هـــم اخترقـــوا تحصـــينات نّإ. ٢

تــوا أهــم نّأالحصــين بــن نميــر بحجــة 
هـذه   خـذوا أهاليهم وقبائلهم وبالميرة أل
  . ×لإلمام وصلوها أالميرة و
ا لكـن  حتمـ  ةكان معهم جماع .٣

عـداد  أخفاء إالطبري ابتلعهم كعادته في 
ه في كربالء عندما نّإونقل  .نصار الحقأ

  :نزل إلى المعركة قال
 ــاعقة ــيكم بص ــاح أرم ــا الطرم   أن

  من حر سيفي وقلبي غير مرهـوبِ   
     

الطف  
 وهــو اســم قــديم لبقعــة كــربالء

نها وقـد عرفـت هـذه التسـمية     قريب م
ــرب  ــدى الع ــديما ل ــاقوت . ق ــول ي  يق

 مـن  أشـرف  ما اللغة في وهو> :الحموي
قـال   ،العـراق  رِيـف  على العرب أرض

 من دان ألنّه طفّاً؛ سمي وإنّما :األصمعي
 الطـف؛  سـمي  :سعيد وقال أبو ..الريف

 علـى  أطف من ،العراق على ألنّه مشرف
 الفرات طف :طفوال ،أطلّ بمعنى الشيء

 ضـاحية  من أرض :والطف ،الشاطئ أي
 مقتـل  كـان  فيها البرية طريق في الكوفة

  . <عنه  اهللا علي رضي بن الحسين
ــي  ــة أرض وه ــة بادي ــن قريب  م
 :منهـا  ،جارية ماء عيون عدة فيها الريف
 وعــين ،والرهيمــة ،والقطقطانــة ،الصــيد
ــا ،جمــل ــون وهــي ،وذواته ــت عي  كان

 وراء كانــت التــي لمســالحبا للمــوكّلين
 وبـين  بينـه  حفـره  الـذي  سابور خندق
 قـار  ذي يوم كان فلما ..وغيرهم العرب



 
 

٢٥٣  

 

 

ــه  العــرب اهللا ونصــر غَلبــت، ’بنبي 
 العيـون  تلـك  مـن  طائفـة  علـى  العرب
 لمـا  ثم ،األعاجم أيدي في بعضها وبقي
األعـاجم  وهربت الحيرة المسلمون قدم 

 اأيـديه  فـي  كـان  مـا  عامة طمت بعدما
 ولمـا  ..العـرب  أيـدي  في ما وبقي ،منها

 مـا  وقـع  والمـدائن  القادسية أمر انقضى
 العيون تلك أرض من األعاجم عنه جال
  .المسلمين إلى

  
   الطف في الشعر العربي 

ــت   ــل البي ــعراء اه ــتم ش  ^اه
واشـاروا  ، وغيرهم كثيرا بمعركة الطـف 

اليها في اشـعارهم عبـر العصـور ومـن     
 الجمحـي  هبـل د أبـو  تلك االشعار قال

، عنـه  اهللا  علـي رضـي   بن الحسين يرثي
  :بالطف معه قُتل ومن

  

 ــد ــات آل محم ــى أبي ــررتُ عل   م
   ــت ــوم حلَّ ــا ي ــا أمثاله ــم أره   فل

  

ــا    ــديار وأهله ــد اُهللا ال ــال يعب   ف
   وإن أصبحت منهم برغمي تخلَّـت  

  أال إن قتلى الطف مـن آل هاشـمٍ    
  أذلَّــت رقــاب المســلمين فــذلَّت  

 إلـى  وغيرها األبيات هذه وتُنسب  
  . )١(قتّة بن سليمان

  : أيضاً وقال
ــاً  ــة نوم ــن أمي ــتُ ســكارى م   تبي

  وبالطف قتلـى مـا ينـام حميمهـا      
ــالم إال عصــابة    ــد اإلس ــا أفس   وم

  تـــأمر نَوكاهـــا فـــدام نعيمهـــا  
  فصارت قناة الدين في كف ظـالمٍ   

  )٢(إذا اعوج منها جانب ال يقيمهـا   
    

  كربالء في المذبوحة الطفولة
 التـاريخ  مر على معركة تشهد لم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٤ ص: ٤٥المجلسي،  بحار االنوار ج  )١(

ــم   )٢( ــوي،  معج ــاقوت الحم ــدان ي : ٤ البل
 .٣٦ـ٣٥



 
  

٢٥٤  

 

 

 البريئـة  الطفولـة  حرمـة  انتهـاك  القديم
 قبـل  مـن  عاشوراء يوم ما انتهكت بمثل

 الدولـة  قبـل  من المدعوم امية ال جيش
 عنـد  مـا وقفنـا   واذا البيزنطيـة  الرومانية

 االطفـال  حـول  اإلحصـائيات  من جملة
 من وبعدها كربالء في استشهدوا الذين

   :ما يلي نجد ^ محمد ال
  

 االمـام  بـن  الرضـيع  اهللا عبد .١
 ٦ العمر من وله استشهد :× الحسين

بـن كاهـل االسـدي     حرملـه  قتله اشهر
 ×ففي يوم الطف دعا الحسين  .بسهم
 بابنـه  زينـب  فأتته ،يودعه الرضيع بولده

 حجرِه في فأجلسه ،الرباب وأمه ،عبداهللا
 كـان  إذا القوم لهؤالء داًبع :ويقول ،يقبلُه

 بـه  أتـى  ثم ،خصمهم المصطفى جدك
 حرملـة  فرماه ،الماء له يطلب القوم نحو
 فتلقّـى  ،فذبحه بسهمٍ األسدي كاهل بن

 نحــو بــه ورمــى ،بكفّــه الــدم الحســين
 فلـم  :× البـاقر  قال أبو جعفر .السماء

  . )١(قطرةٌ منه تسقُط
ــي .٢ ــغر عل ــن االص ــام ب  االم
 العمـر  مـن  ولـه  داستشه :× الحسين

 اليعقـوبي  المـؤرخ  ذكـر  كما واحد يوم
 رجـالً  تقـدموا  >ثـم  :تاريخـه  فـي  ذلك
 مـن  أحد معه ما ،وحده بقي حتّى رجالً
 لواقـف  فإنّـه ، أقاربـه  وال ولده وال أهله
 لـه  ولـد  قد بمولود أُتي إذ فرسه على
 وجعل أذنه في فأذّن الساعة تلك في

 حلـق  فـي  فوقع سهم أتاه إذ، يحنّكه
ــزع فذبحــه صــبيال  ×الحســين فن

، بدمـه  يلطّخه وجعل حلقه من السهم
 مـن  اهللا على أكرم ألنت واهللا" :ويقول
 مـن  اهللا علـى  أكـرم  ولمحمد ،الناقة
 وبني ولده مع فوضعه أتى ثم"، صالح
   .)٢(<..أخيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطفوف، ابن طاووس،  قتلى علي اللهوف )١(
  .١١٧ ص

  النجف.: ط ٢١٨ ص ٢اليعقوبي: ج تاريخ )٢(



 
 

٢٥٥  

 

 

  :)١(الحلّي حيدر السيد قال
  لــه اهللا مفطــور مــن الصــبر قلبــه

ـ         راولو كان مـن صـم الصـفا لتفط
ــه     ــل طفل ــوى لتقبي ــاً أه   ومنعطف

ــرا    ــهم منح ــه الس ــه قبلَ ــل من فقب  
  لقد ولدا في سـاعة هـو والـردى     

  ومن قبِله في نحـره السـهم كبـرا     
ــة .٣   ــت رقي ــين بن  :×الحس

 فـي  سـنين  ٥ العمر من ولها استشهدت
 للحسين وشوقها الضرب شدة من الشام
وهنالك نص تـاريخي اشـار الـى     .×

مـا ورد   ×بنت الحسـين   وجود رقية
 في كتاب الملهوف البن طاووس اإلمام

 >يـا  :بيتـه  ألهـل  قـال  قـد ×الحسين 
 ،زَينَـب  يـا  وأنت ،كُلثومٍ أُم يا ،أُختاه
ةُ يا وأنتقَير، ةُ يا وأنتمفاط،  وأنـت 

 فَـال  قُتلـتُ  أنَـا  إذا اُنظُـرن  ،رباب يا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط ٨٠ص ١ج: الحلـي  حيدر السيد ديوان )١(
  هـ ١٣٦٩ النجف

تَشققُن لَييباً عوال ،ج  شـنتَخم ع لَـي 
ــا ــن ال ،وجه ــي تَقُل ــراً علَ  .)٢(<هج

 ذكـر  كتاب أول أن واظهرت الدراسات
 هـو  الشـام  فـي  طفلـة  استشـهاد  حادثة
لعمـاد  < بالفارسـية > بهـائي  كامـل  كتاب

 ۷۰۰ حــوالي المتــوفّى> الطبــري الــدين
 أن> :)٣(ذكـره  مـا  ترجمـة  هو وهذا ،<هـ

 فـي  يخفين كن النبوة بيت أهل نساء
 قد كانوا الذين الرجال أمر األسر حال

 أبنـائهن  علـى  كـربالء  في استشهدوا
وبناتهن،  األطفـال  يعلّلـن  وكـن  بـأن 
 حتّـى  ،وسـيعودون  سافروا قد آباءهم
 وكانـت  ،يزيـد  بيـت  إلـى  بهم جيء
 أربـع  كان عمرها صغيرة طفلة هناك

 نومها من ليلة ذات استيقظت ،سنوات
 رأيتُـه  فقد الحسين؛ أبي أين :وسألَت

 بـدا  وقـد  السـاعة  هذه في المنام في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱٤۱ الملهوف، البن طاووس: ص )٢(
  . ۱۷۹ ص ۲ ج: »بالفارسية« بهائي كامل )٣(
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 فأجهشَـت  !الشديد؟ االضطراب عليه
ــاُء ــال النس ــاء واألطف ــع ،بالبك  وارتف
 نائمـاً  يزيـد  وكـان  ،والبكـاء  العويل

 ،ذلـك  عـن  وسأل ،النوم من فاستيقظ
 فـي  اللعـين  فأمر ،حدث بما فأخبروه

 ويوضـع  أبيهـا  رأس يؤخذ أن الحال
 بـالرأس  المالعـين  فأتى ،جانبها إلى

 الّتـي  الفتاة تلك جانب إلى وهووضع
 ما :فسألت ،سنوات أربع العمر من لها

 ،أبيك رأس هذا :المالعين هذا؟ فقال
 فلم ،وتألّمت وصرخت البنت فخافت

   .<روحها وفاضت قليلة أياما إلّا تبق
ــن .٤ ــن المحسـ ــام بـ  االمـ

 بالســـقط، المعـــروف :×الحســـين
 بسوريا الجوشن جبل في سقطا استشهد

 فـي  الحمـوي  يـاقوت  قال .الرباب وامه
حلـب   غربـي  في جبل :البلدان معجم

، ...للشـيعة  ومشـاهد  مقابر سفحه في
 وهو األحمر النحاس يحمل كان ومنه

 عليـه  عبـر  منذ بطل أنه :ويقال ،معدن
 <عنه اهللا رضي> علي بن الحسين سبي

 ،حامالً الحسين زوجة وكانت ،ونساؤه
 الصـناع  مـن  فطلبت ،هناك فأسقطت

 فشـتموها  ومـاء  خبزاً بلالج ذلك في
 مـن  اآلن فمن ،عليهم فدعت ومنعوها

 الجبـل  قبلـي  وفي ،يربح ال فيه عمل
 ويسـمى  ،السقط بمشهد يعرف مشهد

 بمحسن يسمى والسقط ،الدكة بمشهد
   .)١(<عنه اهللا رضي> الحسين بن

 فيعـرف  محسـن  مشـهد  أما :قلنا
 غربي وهو ،الطرح ومشهد الدكة بمشهد
 الدولــة يفســ ألن بهــذا ســمي ،حلــب

 على دكة له جدنا المكرم كان الحمداني
ــل ــى المطــل الجب  المشــهد موضــع عل
 فإنّهـا  ،السـباق  حلبة لينظر عليها يجلس
   .هناك يديه بين تقام كانت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم )١( ــوي: ج معج ــدان، الحم  ١٨٦ص ٢البل
  <.جوشن>



 
 

٢٥٧  

 

 

 أن> :طـي  أبـي  ابـن  تاريخ وعن 
 ٣٥١ ســنة فــي ظهــر الدكــة مشــهد

 أن هــو ظهــوره ســبب وأن ،للهجــرة
 منـاظره  احـدى  في كان الدولة سيف
 نـوراً  ىأفر ،المدينة خارج بداره التي
 ذلك وتكرر ،المشهد مكان على ينزل

 ،المكــان ذلــك إلــى بنفســه فركــب
 هـذا > :كتابة عليه حجراً فوجد وحفره

 بـن  علي بن الحسين بن المحسن قبر
 الدولـة  سيف فجمع< × طالب أبي

 للحسـين  كـان  هل ،وسألهم العلويين
 بعضهم فقال ،المحسن اسمه ولد ×

 بعـض  ـ بعضهم وقال ...ذلك بلغنا ما
 لما الحسين نساء سبي ان : ـ العلويين

 طرحـت  المكـان  هذا على بهن مروا
   .الولد هذا نسائه بعض

 هذا ولحقت :طي أبي ابن وقال
 وحجـر  ،صغير باب عليه وهو المشهد

 بخط عليه مكتوب قنطرته تحت أسود

 هـذا  عمـر  :عريضة كتابة الكوفة أهل
 وقربة اهللا جهلو ابتغاء المبارك المكان

 بـن  المحسـن  موالنـا  اسـم  على إليه
 × طالـب  أبي بن علي بن الحسين

 علـي  الحسـن  أبو الدولة سيف األمير
 التـاريخ  وذكر ،حمدان بن اهللا عبد بن

 سـنة  وهـو  بنائـه  تاريخ أي> المتقدم
   .)١(<هـ ٣٥١

ــرف   ــا الش ــذي نالن ــد هللا ال الحم
كدولة حمدانية اسسها اجـدادنا الكـرام   

ــ  ــاء قب ــي بن ــيما  ف ــة الس ور اوالد االئم
المحســن الســقط ابــن االمــام الحســين 

ــربالء وســامراء   ..× ــة ك ــد ائم ومراق
    .^وغيرها من مراقد االئمة االطهار

 عبـد  ولـدا  وعقيـل  سعد .٦و ٥
 زينـب  ذهبـت  لمـا  :عقيل بن الرحمن
 وجــدتهما واالطفــال العيــال لجمــع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج : للغـزي  حلـب،  تاريخ في الذهب رنه )١(
  .٢٨٩و ٢٧٨ ص ، ٢



 
  

٢٥٨  

 

 

 فـاذا  حركتهمـا  فلمـا  )١(نائمين معتنقين
 بنـت  خديجة وامهما عطشا ماتا قد هما
   .× علي

عبد اهللا ومحمـد ولـدي    .٨و ٧
 في الشعراني قال :×مسلم بن عقيل 

 رقيــة علــي بنــات ومــن :المــنن كتــاب
 عقيل بن مسلم عند وكانت ÷الكبرى
 ومحمـد  مسـلم  بن اهللا عبد منه فولدت

   .)٢(الطف يوم قتال اللذان مسلم بن
 امهـا  :× مسلم بنت عاتكة .٩

 ٧ العمـر  مـن  ولهـا  ×علي بنت رقية
 بعد الطف يوم سحقت التي وهي سنين
   .)٣(× الحسين شهادة

 الحسين وام الحسن ام .١١و ١٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشـاه  علـي  محمد للسيد »اإليقاد« كتاب )١(
  .١٣٩ ص، الحديثة الطبعة، العظيمي عبد

 الكرباسي، معجم الحسينية المعارف دائرة )٢(
  .٣٢، ص١النساء، ج: × الحسين انصار

ــالي )٣( ــبطين معـ ــدراني: ج ،السـ ، ٢للمازنـ
  . ١٣٥ص

 بشـر  ام امهمـا  :×الحسن االمام بنت
 يــوم ســحقتا االنصــارية مســعود بنــت
   .سعد بن عمر خيل بحوافر الطف

 :× الحسـن  بـن  اهللا عبد .١٢
 ١١ العمـر  من واستشهد يوم الطف وله

 فخـرج  :الشيخ المفيد قال .سنة كما نقل
 ‘ علـي  بـن  الحسن بن عبداهللا اليهم
 ،النسـاء  عنـد  مـن  براهـق  لم غالم وهو
الحسين  عمه جنب الي وقف حتي فشد
ــه × ــب فلحقت ــت زين ــي بن  ×عل

 :السـالم  عليه الحسين لها فقال ،لتحبسه
 عليهمـا  امتنـع و فـأبي  اختـي  يـا  احبسه
 عمي أفارق ال واهللا :وقال ،شديدا امتناعا

 ×الحسين الي كعب بن بجرأ أهويو
 يـأبن  ويلـك  :الغـالم  لـه  فقال ،بالسيف
 بالسيف أبجر فضربه عمي أتقتل الخبيثة
 فاذا الجلد الي أطنهاو بيده الغالم فاتقاها

 فأخـذه  .امـاه  يا الغالم ناديو معلقة يده
 يـابن  :قـال و اليـه  فضـمه  ×الحسين 

 احتسـب و بـك  نزل ما علي اصبر أخي



 
 

٢٥٩  

 

 

 بآبائـك  يلحقك اهللا فان ،الخير ذلك في
 يـده  ×الحسـين   دفـع  ثـم  الصالحين

 ففرقهم حين الي متعتم فان اللهم :قالو
 تـرض  الو قـددا  طرائـق  اجعلهمو فرقا

   .)١(..<أبدا منهم الوالة
وقـد   :وابراهيم محمد .١٤و ١٣

ــلم   ــي مس ــدي ويتيم ــتهرا بول  × اش
   .معروفة وقصتهما
 بـن  سـعيد  أبـي  بن محمد .١٥

 العمر من له وكان :طالب أبي بن عقيل
   .)٢(سنوات سبع

  
  طوعة

محمـد   آللرسـالية مواليـة    امرأة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٥لشيخ المفيد،  ص االرشاد،  ا )١(
ــالي )٢( ــبطين معـ ــدراني: ج ،السـ ، ٢للمازنـ

للزيـادة راجـع كتابنـا ثمـار االفكــار      .١٣٥ص
والمعارف.. بحوث ومقـاالت متنوعـة، ط دار   

  .٩٢ـ  ٨٥الحلة ص ـ الفرات لإلعالم 

وقفت موقفا مشـرفا فـي اعانتهـا لثـورة     
ولنقف عنـد هـذا   . ×مسلم بن عقيل 

الخبر المشهور في قصة وقـوف سـيدنا   
  . على بابها ×مسلم 

ــال ــو ق ــف أب ــ مخن ــدثني ـ  فح
   :سعيد بن المجالد

 بـاب  إلـى  انتهـى  حتى فمشى
 كانـت  ولـد  ام عـة طو :لها يقال امرأة

 فتزوجهـا  فاعتقهـا  قـيس  بن لألشعث
 وكان. بالال له فولدت الحضرمي اسيد
 قائمـة  وامـه  الناس مع خرج قد بالل

 فـردت ، عقيل ابن عليها فسلم، تنتظره
، ماءا اسقيني اهللا امة يا :لها فقال، عليه

 وأدخلــت، فجلــس فســقته فــدخلت
 الم عبداهللا يا :فقالت خرجت ثم االناء

 إلى فاذهب :قالت، بلى :الق ؟ تشرب
  ، أهلك

 مثـل  فقالت عادت ثم، فسكت
ـ  :لـه  قالـت  ثم، فسكت ذلك  هللا يءف



 
  

٢٦٠  

 

 

 اهلـك  إلـى  فمر عبداهللا يا اهللا سبحان
 الجلوس لك يصلح ال فانه اهللا عافاك

 يـا  فقال فقام. لك احله وال بابي على
 وال منـزل  المصر هذا في مالي اهللا امة

 ومعـروف  أجـر  إلى لك فهل، عشيرة
 فقالـت ، اليوم بعد به مكافئتك لعليو
 بن مسلم انا :قال؟ ذاك وما عبداهللا يا

 وغرونـي  القـوم  هؤالء كذبني، عقيل
 :قالـت ، نعـم  :قـال  ؟مسلم انت قالت
  . )١(الخ الخبر ...ادخل

وهذا الخبـر يحتـاج الـى دراسـة     
مستفيضة من حيث السـند اذ ان راويـه   
رجل اشتهر بضعفه وكذبـه كمـا قـدمنا    

ناه عـن كبـار علمـاء الجـرح     ذلك واثبت
 التعديل او من حيث المتن المضطربو

   :لعدة امور
عـاش   ×ان مسلم بن عقيل  .١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوب لإل  )١( ــل المنس ــف، مقت ــو مخن ــامأب  م
 . ٤٥ ص: × الحسين

سنوات في الكوفة ايام حكومة عمـه   ٥
وبالتالي كان  ،السالم امير المؤمنين عليه

ــا    ــا وتركيبته ــاس بجغرافيته ــرف الن اع
السكانية ودورها وباألخص كان مسـلم  

بعد انــه وال يســت.. فارســا شــجاعا  ×
تولى مناصب امنيـة فـي حكومـة علـي     

ــلم   × ــياع مس ــالة ض ــي ×فمس ف
الكوفة امر مستبعد جدا اضف الى ذلك 

رجـال  ×كيف يختار االمـام الحسـين   
في مهمة سـفير لثورتـه المباركـة وهـو     
ــاء     ــرف االحي ــه ال يع ــبقا ان ــم مس يعل

ــاكن   ــة االرض وال ام ــد وجغرافي تواج
فـان اعتبـر هـذا فشـل      .شيعته واعدائـه 

ما ينجر الى اساءة لقائد الثـورة وهـو   فإن
 بعـض كتـاب  كما حـاول  ×الحسين 

اختيـار   ×ان مسـلم   :ان يقولعصر ال
ألنه اضـاع   ×فاشل من قبل الحسين 

الف جندي مـن بـين يديـه خـالل      ١٨
سويعات وقلنـا هـذا امـر غيـر صـحيح      

 ×وبعيد عما عرف من سيرة الحسين 
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  .من ذكاء وتخطيط ومعرفة باآلمور
ؤرخ الـدينوري الـى   اشار المـ . ٢

نص مهم جـدا يكشـف لنـا جـزء مـن      
وهو  إلنجاح نهضته ×تخطيط مسلم 

 وكانت> :يتحدث عن السيدة طوعة قال
 أدخلتـه و ،فآوته ،مسلم مع خف ممن
  .)١(<....بيتها

وجاء في بعض معـاجم اللغـة ان   
 إذا لفـالن  فـالن  وخَـف  :معنى خـف 

 لبعيرها اُألتُن وخَفَّت .له وانقاد أَطاعه
 البعير يصف الراعي وقال أَطاعتْه؛ إذا

  : وأُتُنه
ــا  ــالعراك حواليهــ ــى بــ   نفــ

   رــم ــذُف ضُـ ــه خُـ ــت لـ   فخفَّـ
  ــذُوف ــد :والخَ ــان ول  إذا األت

نمويفهم منه انها كانت تعمل مع  )٢(.س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٠ الطوال: ص األخبار الدينوري، )١(

 ١١٤ ص ٥ج: العـرب  ابن منظور، لسـان  )٢(
 . ٢٠٠٣ بيروت صادر دار

وهـي منقـاده لـه     ×مسلم بن عقيـل  
ومطيعة يعني ممن اشـترك معهـم فـي    

نهضـة  كأن بيتها البيت السري لو نهضته
   .×مسلم 

 إنّهـا «ونقل في بعـض المصـادر   
 أيـام  تخدمهم للهاشميين موالة كانت
 اإلمـام  خالفة خالل الكوفة في كانوا
 عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير

  . )٣(»والسالم الصالة
وبالتــالي اذا كانــت مــوالة لبنــي  

هاشم فهذه الدار التـي تسـكنها ليسـت    
ته وطبيعة نهض ×بمجهولة عن مسلم 

 ×وهي بالطبع تعرف مسلم بن عقيل 
وال يحتاج مسلم ان يعرف نفسه لها بعد 

من هنا احتملنا فـي  و. هذا النص ،فتأمل
يكون الحـوار بينهـا    بعض تحقيقاتنا ان

وبينه من باب كلمة السر او مـا يسـمى   
الـذي  < سر الليـل > في العرف العسكري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٨: × الحسين مبعوث )٣(
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هو كلمة توزع اخـر النهـار للجنـود وال    
قرب الثكنـة العسـكرية    يمر جندي ليال

اال عندما يعرف عنهـا وعـن نفسـه واال    
يعرض نفسه للمسآلة من قبل الحـرس  

ــاك ــد وال . هن ــة مزدحمــة بالجن فالكوف
ــي      ــعة الت ــا الواس ــد دراه ــدخل اح ي
استخدمت كمحل استراحة للجنـد لـيال   

  . ومحل لتضميد جروحهم
جعـل   ×وال يستبعد ان مسلما 

من دارها محطة هامـة فـي نهضـته بـل     
ــه   ــض النصــوص ان ــارت بع ــا اش وكم
اشترى الدور التي حول دار طوعة لكـي  
تكون مكان استراحة لجنده وخلية ازمة 
ومقر طوارئ لحركـة مسـلم بـن عقيـل     

× .  
حتى في النص اعاله نجـد ان  . ٣
لم يـتهم شـيعته بالخـذالن     ×مسلما 

والتفرق عنه فهـو يقـول كـذبني القـوم     
لة ان أوبالتالي ال محيص من قبـول مسـ  

لتفرق والتخاذل لم يكـن بهـذا الشـكل    ا

العجيب الذي وصفته الروايات العباسية 
مـن بقـي مـن     ×بل صمد مع مسلم 

شيعته الـذين لـم يسـجنوا وكـان عـدد      
يقرب من  المسجونين منهم كما نقلنا ما

حتى قتلوا واسروا كما يشـير  ـ  الف ١٢
  . الى ذلك نص الفرزدق الذي نقلناه

 وعلى العموم ان دراسة نصـوص 
هذه الحقبة من التاريخ يحتـاج تحقيـق   
كبير ودقة في دراسة كـل كلمـة وردت   
ــن النصــوص   ــاد ع ــنص واالبتع ــي ال ف
ــا     ــن رواته ــرف ع ــي ع ــلة والت المرس
بالكذب والتدليس الن نهضة مسلم بـن  
عقيل القت كأخواتها من ثورات الشيعة 
الكثيــر مــن الحيــف والظلــم مــن قبــل 
ــذين اســاؤوا لشخصــية   المــؤرخين وال

كثيرا حتى عده بعض المـؤرخين  مسلم 
ــاريخ    ــاهللا والت ــة في ــتجار بطوع ــه اس ان
والتعصب المقيـت خـذ اليـك مـا قالـه      

   :  النويري
 علـي  دخل حتي مسلم فهرب>
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او  .)١(.<..بهـا  فاستجار ،كندة من امرأة
 فاستجار ،مسلم فهرب> :ما قاله الذهبي

  . )٢(..<كندة من بامرأة
فلم يكتفوا بوضع روايـات تشـير   

لف جيشه عنه حتى نسـبوا اليـه   الى تخ
الفرار والهرب وهذه ليست مـن شـيمة   
وال من اخالقه العلوية ابدا فهـو فـارس   
ال يهاب الموت ابدا وهو كعمه علـي ال  

ومـن ثـم   .. يفر من حرب وال من قتال 
  .. بيستجير بامرأة من سائر العر

  
  ] حرف الظاء[ 

  
   الظليمة ،الظليمة

كلمة تقال عـن اإلنسـان يغصـب    
وهـذه   .أو ما يكون له عند الظـالم  ،قهح

الكلمة تعبر عن الظلم الذي لحق باإلمام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٨ـ  ٣٩٩ص االرب، النويري، نهاية )١(

 . ٢٦٩ص  ٢اإلسالم: ج تاريخ الذهبي، )٢(

ورد هـذا التعبيـر فـي     .الحسين من أمته
فـرس   ،سةزيارة الناحية المقد وقيل بأن

ذا الجناح جاء من  ـ×ـ سيد الشهداء  
بعد مقتل اإلمـام ودموعـه تهطـل وهـو     

ة قتلت ابن الظليمة الظليمة ألميولول "
  .)٣("ها بيبنت ن

  
   الكوفة ظَهر

وهنالك اسم اخر لروضة كـربالء  
اال  ×المعطــرة بعطــر ســيد الشــهداء 

 ابـن  فقـد أخـرج  ... وهو ظهـر الكوفـة   
 عمـر  بن سعيد عن ،بإسناده & قولويه

 :قـال  & األعور الحارث عن ،الجالّب
 الحسـين  وأمـي  بأبي>: ×علـي   قال

 كأنّي أنظر واهللا ،الكوفة بظَهر المقتول
 قبـره  على أعناقها مادة الوحوش ىإل

 ويرثونـه  يبكونـه  الوحوش أنواع من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج ـ مصـدر سـابق ـ    البحـار،   المجلسي،  )٣(
  .٢٦٦،ص٤٤
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 ذلـك  كـان  فـإذا  !الصـباح  حتّى ليالً
  .  )١(!<والجفاء فإياكم

  
  ظهر يوم عاشوراء

من االوقات المهمـة فـي معركـة    
 ×كربالء والتي الزال فيهـا الحسـين   

نص ابن كثيـر  االعداء كما  منتصرا على
إنه ولم  :ما قالفي >البداية والنهاية< عند

حتـى   ×يزل النصر حليف الحسين 
يعنـي كانـت    ،منتصف يوم عاشـوراء 

من  ،×األمور مستوسقة ألبي عبد اهللا 
بداية المعركـة مـن بعـد صـالة الفجـر      
 ،عندما عبـأ جيشـه إلـى وقـت الـزوال     
 ،كانت األمورة مستوسقة ألبـي عبـد اهللا  

   .×والنصر حليف الحسين 
وي أيضاً يؤيد هـذا الكـالم مـا ر   

من طرقنا في >لواعج األشـجان< للسـيد   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٦ باب ،٨٢: الزيارات ابن قولويه، كامل )١(
 .٢ رقم حديث

 ×عن اإلمام الصـادق   ١١١األمين ص
والباقر كما  ـ أي الباقرسمعت أبي  :قال

سـنوات   ٤قلنا على أقـل تقـدير عمـره    
حسب المشهور وإال هنالك آراء أخر ـ  

لما التقى الحسـين وعمـر بـن     :يقول
 :قـال  وقامت الحرب على ساق ،سعد

كـالم للصـادق   وهـذا ال  أنزل اهللا النصر
حتى رفرف على رأس الحسين  ،×
طبعاً إنـزال النصـر كمـا ورد فـي      !×

تفسير هذا الحديث بإنزال المالئكة كما 
فـاهللا عـز وجـل     ،فعل في معركـة بـدر  

أنزلهم حتى قال أحـد قيـادات الشـرك    
نحـن قاتلنـا أهـل     :وهو أبو سفيان قـال 

ــل األرض  ــماء وأه ــة  ،الس ألن المالئك
 ،بيضاء ويقـاتلوهم كانوا يلبسون عمائم 

فــإنزال النصــر بــإنزال المالئكــة وهــي 
بـأن أربعـة    ×رواية اإلمـام الصـادق   

آالف من المالئكة نزلوا لنصرة أبي عبد 
ــرفض الحســين  ،×اهللا  ــال ،×ف  :ق

 :مـا نفعـل؟ قـال    :فرجعوا إلى اهللا قـالوا 
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فلـم يزالـوا    ،انزلوا عند قبر أبي عبد اهللا
ئـري  يبكونه شعثاً غبـراً ويسـتغفرون لزا  

  . ويبكون عليه ×أبي عبد اهللا 
  

  ] حرف العين[ 
  

  <معركة كربالء> عاشوراء
  في نظر اآلخرين

 ا ا بليغًـ تركت واقعة كربالء تـأثير
علــى أفكــار بنــي اإلنســان حتــى غيــر 

فعظمـة الثـورة وذروة    .المسلمين مـنهم 
ى والصفات األخرى التي يتحلّ ،التضحية

بها الحسين وأنصاره أدت إلـى عـرض   
ــورة  الكث ــذه الث ــن اآلراء حــول ه ــر م ي

ويستلزم نقل جميـع أقـوالهم    ،ةالملحمي
 ال سـيما وأن  ،ف ضخم عنهمتأليف مؤلّ

بعض الكتاب غير المسلمين دونوا كتبـاً  
  . عن هذه الواقعة

نورد في ما يلـي آراء عـدد مـن     

ات المسلمة وغير المسلمةالشخصي  :  
ــدي  ــد ،غان ــيم الهن ــد > :زع لق

شــهيد  ،الحســين طالعــت حيــاة اإلمــام
ــر ــالم الكبي ــي   ،اإلس ــر ف ــت النظ ودقق

الهند إذا  ضح لي أنصفحات كربالء واتّ
فـال بـد لهـا مـن      ،أرادت إحراز النصـر 

  . <× اقتفاء سيرة اإلمام الحسين
ـ  ،محمد علـي جنـاح    س مؤس

ال تجد في العالم مثـاالً  > :دولة باكستان
للشجاعة كتضحية اإلمام الحسين بنفسه 

ى جميــع المســلمين أن علــ عتقــد أنأو
يحذو حذو هـذا الرجـل القـدوة الـذي     

   .<ضحى بنفسه في أرض العراق
ــز   ــارلز ديكنـ ــب  ،شـ الكاتـ

إن كـان اإلمـام   > :اإلنجليزي المعروف
الحسين قد حـارب مـن أجـل أهـداف     

ني ال أدرك لمـاذا اصـطحب   فإنّ ،ةدنيوي
ــال؟ إذن   ــبية واألطف ــاء والص ــه النس مع

ألجـل  ى فقـط  ه ضـح فالعقل يحكم أنّـ 
  . <اإلسالم
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ــل ــاس كارلي ــوف  ،توم الفيلس
أســمى درس > :والمــؤرخ اإلنجليــزي

الحسين  مه من مأساة كربالء هو أننتعلّ
وقد  ،وأنصاره كان لهم إيمان راسخ باهللا

التفوق العددي ال  أثبتوا بعملهم ذاك أن
أهمي      ة لـه حـين المواجهـة بـين الحـق

والباطل والذي أثار دهشتي هو انتصـار  
  . < ن رغم قلّة الفئة التي كانت معهالحسي

ــراون  ــرق  ،إدوارد بـ المستشـ
ة قلـب ال يغشـاه   مـ وهل ثَ> :اإلنجليزي

الحزن واأللم حين يسـمع حـديثاً عـن    
كربالء؟ وحتّى غير المسلمين ال يسعهم 
إنكار طهارة الـروح التـي وقعـت هـذه     

  .  <المعركة في ظلّها
نـداء اإلمـام   > :فردريك جيمس 

ل شهيد آخر هـو  وأي بط ×الحسين 
في هذا العالم مبادئ ثابتة في العدالة  أن

د لنا ويؤكّ ،والرحمة والمودة ال تغيير لها
للدفاع عـن هـذه    ه كلّما ظهر شخصأنّ

 ،الصفات ودعا الناس إلى التمسـك بهـا  

ــات    ــادئ الثب ــيم والمب ــذه الق ــب له كت
  . <والديمومة

من طبيعـة اإلنسـان   > :بويد. م. ل
الشـجاعة واإلقـدام   ه يحـب الجـرأة و  أنّ

وهـذا مـا    .وعلو الروح والهمة والشهامة
يدفع الحرية والعدالـة االستسـالم أمـام    

وهنا تكمن مـروءة   .قوى الظلم والفساد
ه لمن دواعي نّإو .وعظمة اإلمام الحسين

سروري أن أكون ممـن يثنـي مـن كـل    
على  ،أعماقه على هذه التضحية الكبرى

ــرور   ــن م ــرغم م ــى   ١٣٠٠ال ــنة عل س
  . <وعهاوق

ــغ   ــنطن ايروين ــؤرخ  ،واش الم
كان بميسـور اإلمـام   > :األمريكي الشهير

الحسين النجاة بنفسـه عبـر االستسـالم    
إالّ أن رسـالة القائـد الـذي     ،إلرادة يزيد

كان سبباً النبثاق الثورات في اإلسالم لم 
 ،تكن تسمح له االعتراف بيزيـد خليفـة  

بل وطّن نفسـه لتحمـل كـل الضـغوط     
ــي أل ــن  والمآس ــالم م ــاذ اإلس ــل إنق ج
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وبقيت روح الحسـين   .مخالب بني أُمية
بينما سقط جسمه علـى رمضـاء    ،خالدة

استشهد الحسين علـى  > الحجاز الالهبة
ــربالء ــال ك ــاء   ،رم ــى رمض ــيس عل ول

ــاز ــل  ،<! الحج ــا البط ــوة   ،أيه ــا أس وي
ويـــا أيهـــا الفـــارس يـــا  ،الشـــجاعة

  . )١(<!حسين
  

   الشاكري شبيب أبي بن عابس
 ×االمام الحسـين   من اصحاب

جـاء  . الذين استشهدوا بمعركـة كـربالء  
 شـوذب  قُتـل  لمـا  ثـم > :فـي التـاريخ  

اإلمام  إلى >رض< عابس تقدم >رض<
×ا ،اهللا عبد أبا يا :قال ثمما واهللا أم 

 وال قريـب  األرض ظهـر  علـى  أمسى
أَعزّ بعيد وال علي أحب  منـك  إلـي، 
 الضيم عنك أدفع أن على قدرتُ ولو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سابق ـ محدثي، موسوعة عاشوراء   )١(
  .١٧٩ـ، ص

 نفسـي  مـن  علـي  أعـزّ  بشيء القتلو
 عبد أبا يا عليك السالم ،لفعلته ودمي

 وهديِ هديك على أنّي اهللا أُشهد ،اهللا
 نحوهم مصلتاً بالسيف مشى ثم. أبيك

  . )٢(<جبينه على ضربةٌ وبه
 لـه  يقـال  ـ همداني رجل ويقول

 لمـا > :اليـوم  ذلك شهد ـ تميم ين ربيع
قبالً رأيتهرفتـه  مفـي  شـاهدته  قـد و ،ع 

 أيها :فقلت ،الناس أشجع وكان المغازي
 أبـي  ابـن  هـذا  ،اُألسود أسد هذا النّاس

 ،مــنكم أحــد إليــه يخــرجن ال ،شــبيب
 فقـال  !لرجـل؟  رجـلٌ  أال :ينـادي  فأخذَ
 :قـال . بالحجارة ارضخوه :سعد بن عمر

 فلمـا  ،جانـب  كـلّ  مـن  بالحجارة فرمي
ـ  ثـم  ،ومغْفَره درعه ألقى ذلك رأى  دش
 أكثر )٣(يكرد لرأيته اهللا فو ،الناس على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥ ص: ٢ ج: اإلرشادالمفيد،  )٢(
السـماوي،  . المعنى في سواء ويطرد يكرد )٣(

  .١٢٩ ص: العين إبصار
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 تعطّفـوا  إنهم ثم ،النّاس من المئتين من
 فرأيـتُ  :قـال . فقُتل جانب كل من عليه
 هـذا  ،عـدة  ذوي رجالٍ أيدي في رأسه
 ،قتلتـه  أنـا : يقـول  وهذا ،قتلته أنا :يقول
 ،تختصـموا  ال :فقال سعد بن عمر فأتوا
 يـنهم ب ففـرق  ،سنان واحد يقتله لم هذا
   .)١(<القول بهذا

  
  عامر بن مسلم العبدي

 ،كربالءمعركة شهداء ابطال ومن 
سار هو وغالمـه   ،وكان من أهل البصرة

رة إلـى مكـة والتحـق    ـ"سالم" من البص
وسـار معـه    ×هناك باإلمام الحسين 

واستشهد يوم العاشر في الحملة  ،كربالء
ه ورد اسـمه فـي   ومن كرامته أنّ، األولى

  .وخُصَّ بالسالم ،ة المقدسةزيارة الناحي
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوارزمي،  )١( ــلالخ ــين مقت : ٢ج: × الحس
  .٢٧ـ  ٢٦ص

  عبد اهللا بن جعفر
عبداهللا بن جعفر بن أبـي طالـب   
ــي   ــمي القرش ــدالمطلب الهاش ــن عب  ،ب

مـن أصـحاب النبـي     ،جعفـر  كنيته أبوو
وسلم واإلمام علي واإلمام الحسن  ’

أما أبوه فهو جعفر  .^ واإلمام الحسين
وأمه أسماء بنـت   ،×أخو اإلمام علي 

ثانية إلـى الحبشـة   الهجرة ال في .عميس
اصطحب جعفر بن أبي طالـب زوجتـه   

وكانـت أمـه    .أسماء بنت عمـيس معـه  
ووضــعته هنــاك فهــو أول  ،حــامال بــه

 ..مولود مسلم يولـد فـي أرض الحبشـة   
أي بعـد   ،وفي السـنة السـابعة للهجـرة   

غزوة خيبر هاجر مع عائلته من الحبشـة  
ــايع الرســول   ــورة وب ــة المن ــى المدين ال

يل إنـه كـان فـي    وق .وسلم ’األكرم 
 ’الســنة الســابعة حــين بــايع النبــي 

وفي النتيجة فإن الروايـات تـدل    .وسلم
على أنـه ولـد فـي السـنة األولـى مـن       

كما أن الروايات التـي تتحـدث    .الهجرة
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عن شهادة جعفر والده الـذي استشـهد   
قد حمل  صفي معركة مؤتة وأن النبي 

أوالد جعفر حين علـم بشـهادته وهـذا    
 .بداهللا كان طفـال صـغيرا  يدل على أن ع

وبعد هـذه الغـزوة أصـبح عبـداهللا بـن      
جعفر يسمى ابن ذي الجناحين وذلـك  

وسلم قد أخبـر أن   ’ألن رسول اهللا 
 .لجعفر جناحين يطير بهمـا فـي الجنـة   
ــارة   ــل بالتج ــداهللا عم ــر عب ــين كب  ،وح

  . واشترى أرضا وعمرها
لكن التاريخ يحـدثنا ان عبـد اهللا   

ام الحسـين  بن جعفر لـم يلتحـق باإلمـ   
وذلـك لعـدة   ، في نهضته المباركة ×

   :اسباب
ــال االول ــول بعــض  :االحتم يق

 حضـور  عـن  تـأَخُّره  وكـان " :الكتاب
الطف ١("بصره ذهاب( .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاشـية  ،٣٧ ص الطالب، عمدة عنبة، ابن )١(
 .الطالقاني آل حسن محمد

 يكــون أن :الثــاني حتمــالاال
 مـا وكـان   بأمر× اإلمام قبل من مكلّفاً
 ذلـك  مثـال و ،المدينـة  فـي  البقـاء  عليه

 كـان  حيـث  هاشـم  بنـي  على المحافظة
 بنـي  علـى  للقضـاء  مؤامرة وجود وقّعيت

 بنـي  وكبـار  اإلمـام  خـروج  بعـد  هاشم
 وجـود  فـإن  لـذلك  المدينـة؛  من هاشم

 كـان  جعفـر  بن اهللا عبد مثل شخصيات
 خطـر  أي وقـوع  دون الحـؤول  بإمكانها

٢(هاشم بني ضد(.   
 حيـث  ،كهولته :االحتمال الثالث

 ،عامـاً  سـبعون  آنـذاك  العمر من له كان
 علـى  قـادراً  يكـن  لـم  أنّـه  يعنـي  وهذا

 فـي  الحضـور  مـن  ،الجسدي المستوى
    .)٣(الجهاد ساحة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخصـائص  الجزائـري،  الـدين  نور السيد )٢(
 .١٩٤ ص الزينبية،

 ثـورة  فـي  دراسة المحقّقين، من مجموعة )٣(
 ..٣٤ ص عاشوراء،
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  عبد اهللا وعبد الرحمان
  ابني شداد األرحبي

ــينية     ــة الحس ــل النهض ــن رس م
المقدسة والذين ساهموا في اثراء حركة 

 ×الرسائل بين الثوار واالمام الحسين 
  . وقيادة السفارة في الكوفة

بـن   عبد الرحمان> :قال النمـازي  
هـو وأخـوه    ،لم يذكروه :شداد األرحبي

رسوالن من قبل أهـل  ، عبد اهللا بن شداد
الكوفة إلى موالنا الحسـين صـلوات اهللا   

مع ابـن   ×ثم أرسلهما الحسين  ،عليه
كما عـن المفيـد    .عمه مسلم إلى الكوفة

   .)١(<في اإلرشاد
  

  عبداهللا بن يزيد بن نبيط
  العبدي <ثُبيط>

يـد اهللا مـع   خرج هـو وأخـوه عب  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال   )١( ــم الرج ــتدركات عل ــع مس : ٤ج راج
  .٤٠١ص

أبيهمــا يزيــد بــن ثبــيط بعــد أن تلقّــى 
 ،البصريون كتاباً يـدعوهم إلـى نصـرته   

ة مناصـرة  فخرجوا من البصرة ألداء مهم
هـم قتلـوا فـي الحملـة     ذكـروا أنّ  ،اإلمام

األولى يوم عاشوراء جـاء اسـمه واسـم    
  . أخيه في زيارة الناحية المقدسة

  
  عثماني الهوى

دنا من االمور التي نسبت الى سـي 
زهير بن القين من قبل كتـاب بالطـات   

ورواية عثماني الهوى التـي  . بني العباس
رواها الطبري عليها مؤاخـذات عديـدة   

   :منها
انها مروي عـن رجـل مجـول     أ.
يعرف فلو رجعنا صدر الرواية  الحال ال

عـن رجـل مـن بنـي     > لوجدناها هكـذا 
 ال يسـتقيم  اضف الى ذلـك انـه   <فزارة

 التأريخيــة يقــةالحق مــع متنهــا محتــوى
القـين   بـن  زهيـر  ألن ذلك ،والجغرافية

 إلـى  مكّـة  مـن  عائداً كان عنه اهللا  رضي 
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 فلـو  ،الحـج  أداء من نتهاءاال بعد الكوفة
 انتهـاء  بعد مكّة من خرج قد أنّه فرضنا
 قـد  يكـون  فإنـه  مباشـرة  الحـج  مراسم
 ذي من عشر الثالث اليوم في منها خرج

 الفـرق  كوني وبهذا ،األقوى على الحجة
 خـروج  ويـوم  خروجـه  يوم بين الزمني
 ،األقـلّ  على أيام خمسة منها ×اإلمام 

 مـتن  فـي  ما يصح فكيف هذا كان وإذا
 البجلي القين بن زهير مع كنّا« :الرواية
. )١(»!الحسين نساير مكّة من أقبلنا حين
 سـايروا  أنّهـم  ـ  حسب الظـاهر  ـ  الدال

  ؟  !مكّة من ×اإلمام 
 في فيكفي البالذري رواية أما .ب

انهـا مرسـلة ومتنهـا     عليها اإلعتماد عدم
  . فيه اضطراب يظهر للمحقق المدقق

ومن يدقق في المحاورة التي  .ج
جرت بين عزرة بن قـيس وزهيـر يـوم    

اذ  ..وقعة كربالء يصل الى هذه النتيجة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٦ص : الطوال الدنيوري، األخبار )١(

 بمـوقفي  تسـتدلّ  أفلستَ« :قال زهير له
 لعثمانيتـه  ضـمني  نفـي  »مـنهم  أنّي هذا

 إن ثــم ،والحاضــر الماضــي فــي مطلقــاً
 كاشف الرد عن ذلك بعد عزرة سكوت

 .فتأمـل  ،العثمانيـة  تهمة عن تراجعه عن
 لـم  القـين  بـن  زهير أن لنا يتجلّى وهنا
 ذلـك  !األيـام  مـن  يوم في عثمانياً يكن
بموقفي تستدلُّ أفلستَ« :قال زهير ألن 
البيت  هذا أهل من أي »؟!منهم أنّي هذا
  . وانتماًء وميلًا رأياً ^

 عثمانياً كنتُ نعم :مثلًا له يقل ولم
 مـن  فصـرت  اللّـه  هداني ثم ،تقول كما

 أو ،وأنصارهم ^البيت  هذا أهل أتباع
  . ذلك يشبه ما

ان من يراجع كلمات وخطـب   .د
زهير بن القـين التـي قالهـا يـوم وقعـة      

فإنها تظهـر  ، كربالء او قبلها اثناء الطريق
 ^العتقاد باهل البيـت  شخصية قوية ا

وشديدة اليقين بمنازلهم االلهية وليست 
شخصية اعتنقت التشيع حـديثا بعـد اذ   
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  .  كانت عثمانية الهوى
الم يقل لزوجته حينما عزم علـى  

 وقـد « :×االلتحاق بركب ابي عبد اهللا 
 ألفديـه  × الحسين صحبة على عزمت
 على ـ  لها قوله أو .»بروحي وأقيه بنفسي

 قـد  فـإنّي « :ـ  الـدينوري  روايـة  فـي  ما
 الحسـين  مـع  الموت على نفسي وطّنتُ

وغيرها من كلماته التي تدل على  ،»×
هل البيـت  حسن حال الرجل وواليته أل

  . قبل يوم وقعة كربالء الدموية ^
لة مهمة اال وهي كراهية أوهنا مس

لم يوردها عدد  ×زهير للقاء الحسين 
   :عثممن المؤرخين الكبار ومنهم ابن األ

 ـ  الكــوفي أعــثم ابــن هــو فهــا
 والـدينوري  الطبـري  مـن  لكلّ المعاصر

   اللقـاء  هـذا  قصـة  يـروي  ـ  والـبالذري 
 ـ  متنـاع لال أو للعثمانية ذكر أي بدون ـ

 بـن  زهير فلقيه الحسين مضى ثُم« :قائلًـا 
 فأجابه نصرته إلى الحسين فدعاه ،القين
 وطلّـق  ،إليـه فسـطاطه   وحمـل  ،لذلك

فلم يـذكر   .»...أهلها إلى وصرفها ،امرأته
ــاء الحســين   ــه لق ــر كراهيت وال  ×خب

  .غيره
   

الحسين  أصحاب عدد×  
  الطف يوم

قــد اختلــف فيــه المؤرخــون    
 اإلمـام  أنصـار  عـدد فـي   اختالفاً شديداً

 هـذا  حساب في ووقع ،الطف يوم ×
 األنصـار  عـدد  بين خلط المبارك العدد
 مـن  بعضاً ألن ذلك منهم؛ القتلى وعدد

 مــن األنصــار عــدد اســتنتج المــؤرخين
 التـي  الشـريفة  الـرؤوس  عـدد  مجموع
  . مثالً زياد ابن إلى القبائل حملتها

 األرقـام  هـذه  بعض نعرض وهنا
 فـي  مصـادرها  إلـى  مشـيرين  المتفاوتة
  : الحاشية
ــام  . إ١ ــحاب االمـ ــدد اصـ ن عـ

  .)١(شخصاً <٧٠>الحسين يوم الطف هو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذهبي، مختصــر )١( ــاريخ ال  اإلســالم دول ت
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ــدد ان. ٢ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ
   ..)١(شخصاً <٧٢> هو الطف يوم الحسين
ــدد ان. ٣ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ
  .)٢(شخصاً <٨٢> هو الطف يوم الحسين
ــدد ان. ٤ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ
  .)٣(شخصاً <٨٧> هو الطف يوم الحسين
ــدد ان .٥ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ

ــين ــوم الحسـ ــف يـ ــو الطـ  <١٠٠> هـ
  . )٤(شخصا

ــدد ان. ٦ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ
ــين ــوم الحسـ ــف يـ ــو الطـ  <١٤٥> هـ

=  
 تـاريخ والديار بكري،  ،٣١ ص: ١ ج: للذهبي

 .٢٢٧ ص: ٢ ج: الخميس

والدنيوري،  ،٩٥ص: ٢ج: المفيد، اإلرشاد )١(
 .٢٥٦ص: الطوال األخبار

 ج: طالب أبي آل اشوب، مناقب ابن شهر )٢(
 .٢٥٩ص: األبصار والشبلنجي، نور ،٩٨ص ،٤

وابـن   ،١٦٤ ص: ١ ج: الوردي ابن تاريخ )٣(
  .٣٣٨ ص: ٥ ج: الجوزي، المنتظم

 .١٣٣ ص: ١ ج: انالجن اليافعي، مرآة )٤(

   .)٥(شخصاً
ــد ان. ٧ ــحاب دعـ ــام اصـ  االمـ
 فـارس  <٥٠٠> هـو  الطـف  يوم الحسين

   .)٦(راجل <١٠٠>و
ــدد ان. ٨ ــحاب عـ ــام اصـ  االمـ
كما ذكـر  . ١٠٠٠ هو الطف يوم الحسين

  .  ذلك المؤرخ المسعودي
ــر. ٩  ألنصــار عــدد أشــهر أن غي

 اثنان :هو الطف يوم ×اإلمام الحسين 
  . وسبعون

 تامـة  بدقّة الوصول الصعب فمن
 حضـر  مـن  عـدد  إلى اليقين نحو وعلى

 اإلمـام  مـع  كـربالء  فـي  هاشـم  بني من
  . ×الحسين 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٤٥ ص: الخـواص  ابن الجوزي، تذكرة )٥(
 .٥٤ ص: األحزان وابن نما، مثير

. ٧٠ص: ٣ج: الـذهب  المسعودي، مـروج  )٦(
 بيروت.ـ  المعرفة دار
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األموي بكربالء الجيش عدد   
واختلفت المتـون التاريخيـة فـي    
بيان عدد جيش االنحراف االموي الذي 

يوم كربالء على  ×اتى لقتل الحسين 
   :عدة اقوال

  . )١(مقاتل ألف .١
   .)٢(آالف أربعة .٢
   .)٣(آالف ستّة .٣
   .)٤(آالف يةثمان .٤
   .)٥(ألفاً عشر اثنا .٥
   .)٦(ألفاً عشر ستّة .٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٣ ص: اإلبصار الشبلنجي، نور )١(

 .١٦٩ ص: ٨ والنهاية، ج ابن كثير، البداية )٢(

ــل  )٣( ــوارزمي، مقت ــين الخ : ٢ج ،× الحس
 .١١ص

 األعيـان  تـواريخ  في الزمان اليافعي، مرآة )٤(
 .٩٢ص

)٥( ٥٥١ ص: النظيم العاملي، الدر. 

)٦( ٥٥١ ص: النظيم العاملي، الدر. 

   .)٧(ألفاً عشرون .٧
  . )٨(ألفاً وعشرون اثنان .٨
  . )٩(ألفاً ثالثون .٩

   .)١٠(ألفاً وثالثون خمسة .١٠
   .)١١(ألفاً أربعون .١١
   .)١٢(ألفاً خمسون .١٢
   .)١٣(ألف مئة .١٣

 ٣٠واقرب الرواية هـي روايـة ال   
   :×عن االمام الحسن الف لما روي 

 عبـد  أبا يا كيومك يوم ال ولكن>
 رجـل  ألـف  ثالثـون  إليـك  يزدلف !اهللا

، ’محمـد   جدنا أمة من أنّهم يدعون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧ ص: المحرقة ابن حجر، الصواعق )٧(

 .٦٧ ص: ١ج الذهب الحنبلي، شذرات )٨(

 .١٩٢ ص: الطالب ابن عنبة، عمدة )٩(

 .٩٨ص : ٤ابن شهر اشوب، المناقب، ج )١٠(

ــور )١١( ــفرائيني، ن ــين االس ــي الع  مشــهد ف
 .٢٣ص: × الحسين

 .٩٣ ص: ١ج، فراس أبي شافية شرح )١٢(

 .٥٠٠ ص: الشيعة االردبيلي، حديقة )١٣(
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 علـى  فيجتمعون ،اإلسالم دين وينتحلون
   .)١(..<دمك وسفك قتلك

  
  عدد شهداء بني هاشم

 شـهداء  أن )٢(ذكر ابن ابي حـاتم 
 وإن أشـخاص  تسـعة  كـانوا  هاشم بني

 عشر سبعة هو منهم قُتل لمن عدد أشهر
: قـال  أنّـه  ×الصـادق   اإلمام عن ورد

 مـن  أُصـيب  ما به اهللا يطلب دم ذاك...>
 ،الحسـين  بمثل يصابون وال ،فاطمة وِلد

 ،بيتـه  أهـل  من عشر سبعة في قُتل ولقد
 فجزاهم اهللا جنب في وصبروا هللا نصحوا

   .)٣(..<الصابرين جزاء أحسن اهللا
ــال ــو وق ــرجال أب ــبهاني ف  :اإلص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجلـس  ،١٠١: الصدوق الصدوق، أمالي )١(
 .٣ رقم حديث ٢٤

 .٥٥٨ ص: النبوية ابن حاتم، السيرة )٢(

 ،٤٢٦ ص: المصــطفى الكــاظمي، بشــارة )٣(
 .٢ رقم

 أبـي  ولد من الطف يوم قُتل من فجميع>
 اثنـان  أمـره  في يختلف من سوى طالب

   .)٤(<رجالً وعشرون
وهنالك نصـوص اوصـلت عـدد    

 ٢٧بني هاشم من شـهداء كـربالء الـى    
  . )٥(شهيدا

 اإلمـام  إلـى  وهنالك نص نُسـب 
 اهللا عبـد  مـع  له حديث في×الصادق 

 يـوم  يفـ  باإلمسـاك  فيه أمره ،سنان بن
 ،العصـر  صـالة  بعد وباإلفطار ،عاشوراء

  : له وقال
ـ  الوقـت  ذلـك  فـي  فإنّه>   أي ـ
 الرسـول  آل عن الهيجاء تجلّتـ  العصر
 وفـي  ،عـنهم  الملحمـة  وانكشفت ’

 ،مواليهم مع صريعاً ثالثون منهم األرض
 ولـو  ،مصرعهم ’ اهللا رسول على يعزّ
 المعـزّى  هـو  لكـان  حيـاً  الدنيا في كان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨ ص: الطالبيين االصفهاني مقاتل )٤(

شهرآشـوب،   البـن  طالـب  أبي آل مناقب )٥(
 .١٤٦ص: العقبى وذخائر ١١٢ص: ٤ج
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   .)١(<بهم
أي شهداء  ـ  وهنالك من اوصلهم

مـن   اشخصـ  ٣٤الى  ـ ال عبد المطلب
بني هاشم كما فعل الشيخ الطرفي اعلى 
اهللا مقامه وهو من علماء مدينة الهنديـة  
بكربالء المقدسة ي كتابه حواريو اهـل  

  .  ^البيت 
  

  عدد من بايع مسلم
  في الكوفة ×بن عقيل

 ثـم  ...« :+ المفيـد  الشيخ وقال
 فنـزل  ،الكوفـة  دخل ىحت مسلم أقبل
 وهـي  ،عبيدة أبي بن المختار دار في

ــي ــدعى الت ــوم تُ ــن مســلم دار الي  ب
 ،إليه تختلف الشيعة وأقبلت ،المسيب

 قـرأ  ،جماعـة  مـنهم  إليه اجتمع فلما
ــيهم ــاب عل ــين  كت ــم ×الحس  وه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفينة )١( ــار، القمـــي، سـ  ١٩٦ص: ٢ج البحـ
 .١٣٤ص: ٤ج الشيعة، واألمين، أعيان

 منهم بايعه حتى الناس وبايعه ،يبكون
 إلـى  مسـلم  فكتـب  ،ألفاً عشر ثمانية

 عشـر  ثمانية ببيعة يخبره ×الحسين 
    .)٢(»...بالقدوم ويأمره ،ألفاً

النص اشار الى جملـة مـن    :قلنا 
   :االمور منها

ان اقبال الشيعة لبيعة مسلم بن . ١
حتمــا ســيلفت نظــر عيــون ×عقيــل 

ــذا   ــى ه ــا ال ــة ورجاالته ــة االموي الدول
الحدث الكبير وان كان النعمان بن بشير 
 مستضــعفا اال انــه الزال واليــا آلل اميــة

وبالتـالي  ، الذين عرفوا بالبطش والحيلـة 
الذي اوصـاه   ×البد لمسلم بن عقيل 

باللطف ان ينتبه لكي ×االمام الحسين 
ال يخترق من قبل اعداءه وهذا يستدعي 
اجراءات عالية الدقة فـي البعـد االمنـي    

  . ×واللوجستي تبناها السفير مسلم 
 عدد في المؤرخون قد اختلف. ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٤ص: المفيد، اإلرشاد )٢(
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  : األقوال بعض هذهو ،بايعه من
  . ألفاً أربعون .أ 

 حـاكم  بينهم ومن ألفا ثالثون .ب
  . بشير بن النعمان الكوفة

  . ألفاًوعشرون  ثمانية .ج 
 مـا  حسـب  ،ألفـاً  عشر ثمانية .د 

 يقول الحسين إلى مسلم رسالة في جاء
 ثمانية الكوفة أهل من بايعني وقد> :فيهـا 
  . <..فعجل ألفاً عشر

ــا . ه ــر اثنـ ــاً عشـ ــذا  .)١(ألفـ وهـ
االخــتالف يــأتي نتيجــة طبيعيــة لعــدم 
اطالع المـؤرخين علـى التفاصـيل مـن     

بنـوع   ×قرب إلحاطة تحرك مسـلم  
ــن الســرية   ــر م ــرب ..... كبي ــا اق وحتم

 ×االقوال ما ورد في رسـالة لمسـلم   
ــين   ــيده الحس ــو  ×لس ــف  ١٨وه ال

  . مبايعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي، )١( ــاة القرش ــام حي ــين، اإلم  ،٢ج الحس
 .٣٤٧ص

هـو   <بالقـدوم  ويأمره> ان لفظ. ٣
 لفظ من وضع اهـل التـاريخ حتمـا الن   

اكثر خلقا واكبر ادبا مـن ان   ×مسلم 
ويـأمره   ×يسئ لمقام امامه الحسـين  

 ×بل هو العبد والجنـدي والحسـين   
هو السيد والقائد العسكري الفعل لكـن  

  . االفضل لو قال وطلب منه القدوم
  

  عدد رسائل الكوفيين
  ×للحسين 

ركــزت نصــوص العباســيين فــي 
تواريخهم على مسألة رسائل الكـوفيين  

 الكوفـة  أهـل  علـم  أن بعـد ف، رهاوتكثي
وأنّه  ،ليزيد البيعة عن ×اإلمام  بامتناع

ــد × ــار ق ــى ص ــة إل ــاطرت ،مكّ  تق
 وقـد  ،انقطـاع  بـال  إليه الكثيرة رسائلهم

 والقيـام  لنُصـرته  اسـتعدادهم  فيها أبدوا
 ،إلـيهم  القـدوم  إلـى  فيهـا  ودعـوه  ،معه

 ،الكُتب فقرأ ،عنده كلّها الرسل وتالقت«
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  . )١(»...الناس عن الرسل وسأل
 أرقـام  عـدة  المؤرخـون  ذكر وقد

 الكوفـة  أهـل  أرسـلها  التي الكتب لعدد
  : مكة في وهو وصلته والتي اإلمام إلى

 ١٥٠ عـددها ان  :قال فبعضهم .١ 
 أو اثنين أو شخص من كتاب وكل كتاباً

  . )٢(أربعة
 كـان  عددها أن الطبري وذكر .٢ 

  . )٣(كتاباً ٥٣ زُهاء
 ٥٠ إنهـا  فقـال  الـبالذري  وأما .٣

   .)٤(كتاباً
 عـدد  أن فـذكر  سعد ابن وأما .٤ 

  . شخصا ألف ١٨ لإلمام كتبوا من
 أن يمكـن  االقـوال  هذه بين ومن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٤: اإلرشاد الشيخ المفيد، )١(

ــن )٢(  ٥ج الفتــوح كتــاب، الكــوفي اعــثم اب
 . ۳۸ص ۲ج اإلرشاد المفيد، الشيخ. ۲۹ص

ــري، )٣( ــاريخ الطب ــم ت ــوكو األم  ٤ج المل
 . ٢٦٢ص

 . ٣٧٠ص ۳ج األشراف أنساب البالذري، )٤(

 ـكثرتها مالحظة مع ـ الكتب عدد يكون
  . ورسالة كتاباً ١٥٠ أنها األقرب على

ــذي إن ــظ ال ــوع أن يالح  موض
الحسـين   اإلمـام  إلى العراق أهل رسائل

ــر × ــر أم ــالم واضــح غي ــم ،المع  ول
 عـدد  عـن  دقيقة بصورة التاريخ يحدثنا

  . أصحابها وعن الرسائل هذه
 المعنــى نفــس أثبــت وقــد هــذا 
 أن فـي  خـالف  لكنـه  & المفيد الشيخ
 × لإلمـام  كتبـوا  قـد  المنافقين هؤالء
 :قـال  ،غيرهم رسائل عن مستقلة رسالة

 بـن  وحجـار  ربعـي  بـن  شبث كتب ثم
 رويــم بــن الحــارث بــن ويزيــد أبجــر

 الحجـاج  بـن  وعمـرو  قـيس  بن عروةو
 أمـا  :التيمـي  عمـرو  بن ومحمد الزبيدي

 الثمار وأينعت ،الجناب اخضر فقد ،بعد
ــإذا ــئت ف ــل ش ــى فأقب ــد عل ــك جن  ل

  . )٥(مجندة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣ ص المفيد، اإلرشاد )٥(
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 التي الرسائل أن عن يكشف فهذا
 فــي تنحصــر لــم ×لإلمــام  وصــلت

ــواردة الرســائل خصــوص  قبــل مــن ال
ــيعته ــل ،ش ــت ب ــمن كان ــائل تتض  رس

 المريضـة  القلـوب  أصـحاب و النفعيـين
  . والمنافقين
 أيضـاً  يتضح ذكرنا ما خالل ومن

 تهمـة  من إليهم ينسب مما الشيعة براءة
 الحسين اإلمام المولى قتل في المشاركة

 أن يتضـح  حيـث  ،عنه التخاذل أو ×
ــيعته ــذين ش ــاتبوه ال ــد ك ــوا ق ــي رم  ف

 ،إليـه  الوصـول  مـن  ومنعـوا  المعتقالت
 تـى ح بـل  ،ترصـد  حركاتهم كانت وقد

  . مرصودة كانت أنفاسهم
اضف الى ذلك ان االمام الحسين 

يومــا والتــي  ١٢٥بقــي فــي مكــة  ×
سميت باأليام المكية من عمـر النهضـة   

وحسب مـا نقلـوا ان هنالـك    ، الحسينية
الف رسالة وصـلت لإلمـام    ١٢اكثر من 
وهـو فـي مكـة المكرمـة      ×الحسين 

والرسائل كـل واحـدة تحمـل محتـوى     
التـالي ان االمـام   يختلف عـن غيرهـا وب  

ــين  ــا  ×الحس ــا كله ــد قراه ــان ق ، ك
واجاب على بعضها فكم يحتـاج االمـام   

من الوقت حتى يقرا كـل   ×الحسين 
تلك الرسائل ويجيب على المهـم منهـا   
فاذا حسبنا بحساب علمـي بسـيط فـاذا    

يومـا   ١٢٥الف رسـالة علـى    ١٢قسمنا 
في مكـة   ×التي قضى االمام الحسين 

رسـالة يقرأهـا    ٩٦فنجد ان النـاتج هـو   
وهـذا  .. يوميا وبال انقطاع  ×الحسين 

يأخذ وقتا كبيرا من شخص عظيم يعـد  
ويهيــئ االســباب للخــروج علــى دولــة 
حديدية بوليسية بمثـل الدولـة االمويـة    

وبالتالي ان خبر كثرة الرسـائل  .. المقيتة 
ــه وارادوا   ــالغ في ــاألالف مب وتقــديرها ب

عليـه بـان اهـل الكوفـة      ترتيب امر هام
  .. وكاتبوه ثم قتلوه  ×غرروا بالحسين 

اضف الى ذلك ايضا ان قولهم ان 
الـف رسـالة    ١٨ ـ  ١٢اهل الكوفة كتبوا 
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واغلبها من قواعد شـعبية   ×للحسين 
شيعية يعني حسـب احصـاءات اعـداد    
الشيعة آنذاك اسـتلزم االمـر ان يكتـب    
حتـى الطفـل الصـغير والمـرأة العجـوز      

فائـدة   والشاب والمقاتل وهذا لغـو وال 
الن كثــرة الرســائل ل ، فيــه ابــدا يومهــا

اتصب في مصلحة الشيعة آنذاك النهـم  
مستهدفون وهذه الرسائل قـد  و مراقبون

تســبب لهــم حرجــا مســتقبليا ، ولعــل 
البعض يقول ان هذه الرسائل كتبت ايام 
النعمان بن بشير وهو مستضـعف فيـرد   
ــة    ــن حرك ــذلك لك ــان ك ــه وان ك علي

ن الفقهـاء مـن   الرسائل البد ان تخرج ع
الشيعة ورؤسـاء القبائـل والشخصـيات    

تشـكل رسـائلهم    المهمة وغيرهم قد ال
  .×اي اثر بالنسبة لثورة ابي عبد اهللا 

   
  الهجانات عذَيب

ومن منازل الطريق التي سار فيهـا  
باتجاه ارض العشق  ×االمام الحسين 

  : االلهي والشهادة كربالء الفداء
ـ  :العذب تصغير :العذَيب«  ووه

 القادسـية  بـين  ماء وهو ،الطيب الماء
 أربعـة  القادسـية  وبـين  بينه ،والمغيثة

 وثالثـون  إثنـان  المغيثـة  وإلى ،أميال
 من وهو ،تميم لبني واد هو وقيل .ميالً

  . )١(»..الكوفة حاج منازل
اليوم تسمى بركـة زبيـدة وتبعـد    

وتعتبر اول ، كم ٥٢عن النجف االشرف 
القـديم  بركة فـي طريـق الحـج البـري     

ــة     ــن جه ــدة م ــدرب زبي ــروف ب المع
    .)٢(الكوفة

من احداث المنطقة القريبة علـى  
هذا المنزل حوار بـين االمـام الحسـين    

ــاحي  × ــر الري ــؤرخ   :والح ــال الم ق
 وهـو  ،يسـايره  الحر وأقبل..>: الطبـري 

 اللّـه  أذكّرك إنّي ،يا حسين :له يقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢ ص: ٤ج البلدان، الحموي، معجم )١(

 ..٨٤ ص ءكربال الى مكة، السعيدي )٢(
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 قاتلـتَ  لـئن  أشـهد  فإنّي !نفسك في
وتلتَق ولئن ،لتُقتَلن أرى فيما لتهلكن! 
ــال ــه فق ــالموتأ  :×الحســين  ل  ب

 أن الخطب بكم يعدو وهل؟ !تخوفني
 !أقـول لـك   مـا  أدري مـا ؟ !تقتلوني

 البن األوس أخو قال كما أقول ولكن
 اللّه رسول نصرة يريد وهو ولقيه عمه
 تـذهب  أيـن  :لـه  فقـال  ،وسلّم ’
  :  فقال ؟ !مقتول فإنك

  الفتىسأمضي وما بالموت عار على 
  إذا ما نـوى حقـاً وجاهـد مسـلما      

  وآسى الرجـال الصـالحين بنفسـه     
ــا     ــشّ ويرغم ــوراً يغ ــارق مثب   وف

 الحـر  منـه  ذلك سمع فلما :قال  
 فـي  بأصـحابه  يسير وكان عنه تنحى
  . <أُخرى ناحية في وحسين ،ناحية

النص يظهر النفس الطيبة والروح 
 ×الناصــحة البــي عبــد اهللا الحســين 

سدت في شخصية الحر الـذي  والتي تج

ان يقاتــل  ×ال يريــد البــي عبــد اهللا 
وهذا يؤيـد مـا   ، القوم خوفا من ان يقتل

ذهبنا اليه من ان الحر بن يزيد الريـاحي  
لم يكن ناصبيا امثال شبث بن ربعـي او  
اموي الوالء مسـتغرقا فـي والء ال اميـة    
مثل عمـر بـن سـعد وغيـره مـن كبـار       

  . مجرمي وقعة كربالء
داث الطريق ايضا وصول ومن اح

ــم   ــة ومعه ــن رجــاالت الكوف ــة م اربع
   :الطرماح

 إلــى انتهــوا حتّــى :قــال الطبــري
 هجـائن  بهـا  وكـان  ـ  الهجانـات  عذيب
 بأربعـة  هـم  فإذا ـ  هنالك ترعى النعمان

 رواحلهـم  على الكوفة من أقبلوا قد نفرٍ
 إلـى  يقودونه أي :فرساً يجنبون يجنبون

 لـه  يقـال  ،هـالل  بن لنافع فرساً .جنبهم
 عدي بن الطرماح دليلهم ومعهم ،الكامل

  : يقول وهو فرسه على
 هــذه المجلســي العالمــة روى

 أبـي  بن محمد السيد كتاب عن األبيات
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  :الموسوي طالب
ــفر   ــرِ سـ ــان وخيـ ــر فتيـ   بخيـ

ــرِ    ــول اهللا آل الفخـــ   آل رســـ
ــرِ    ــوه الزُه ــيض الوج ــادة الب   الس

  الطـــاعنين بالرمـــاح الســـمرِ    
  بالســـيوف البتـــرِ الضـــاربين   

  حتـــى تحلّـــي بكـــريم الفخـــرِ  
ــدرِ    ــب الص ــد رحي ــد الج   الماج

ــرِ    ــر أمـــ ــه اهللا لخيـــ   أثابـــ
     ــر ــاً والضُّ ــع مع ــك النف ــا مال   ي

  أيـــد حســـيناً ســـيدي بالنصـــرِ  
ــرِ    ــا الكف ــن بقاي ــاة م ــى الطغ   عل

ــين ســليلي صــخرِ    ــى اللعين   )١(عل
 الحسـين  إلـى  انتهـوا  فلما :قال  
 واللّـه  أمـا  :فقال األبيات هذه أنشدوه

 اللّه أراد ما خيراً يكون أن ألرجو إنّي
 أخبرنـي  :قـال .... ! ظفرنا أم قُتلنا ،بنا

 مـن  :قـالوا  ؟ برسـولي  علم لكم فهل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٩ـ٣٧٨ص: ٤٤ج المجلسي، البحار، )١(

! الصـيداوي  مسهر بن قيس :هو؟ قال
 نميـر  بـن  الحصين أخذه ،نعم :فقالوا
 زياد ابن فأمره ،زياد ابن إلى به فبعث

 عليك فصلّى ،أباك ويلعن يلعنك أن
 ،وأبـاه  زيـاد  ابـن  ولعن ،أبيك وعلى
 !قدومك وأخبرهم !نصرتك إلى ودعا
 طمـار  مـن  فـأُلقي  زيـاد  ابن به فأمر

  !  القصر
 ولـم ×الحسين  عينا فترقرقت

 قضـى  من منهم: قال ثم ،دمعه يملك
 بـدلوا  ومـا  ينتظـر  مـن  ومـنهم  نحبه

 نُزُلًا الجنّة ولهم لنا اجعل أللّهم .تبديال
 مـن  مسـتقرٍ  فـي  نهموبي بيننا وأجمع

   .)٢(»!ثوابك مذخور ورغائب رحمتك
 إن من المهـم االشـارة هنـا الـى    

 فــي×باإلمــام  التحقــوا الــذين النفــر
 كمـا  أربعـة  يكونوا لم الهجانات عذيب
 :هم ،ستة كانوا بل ،الطبري رواية ذكرت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٨ص : ٣ج الطبري الطبري، تاريخ )٢(
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، الصـيداوي  األسـدي  خالـد  بـن  عمرو
ــواله ــعد وم ــع، س ــن ومجم ــه ب  عبداللّ
 الحرث بن وجنادة. عائذ وابنه، العائذي

 الحرث مولى التركي وواضح، السلماني
 غـالم  أيضـاً  معهـم  وكـان . )١(،السلماني

 المـدعو  بفرسـه  أتـبعهم  هالل بن لنافع
 معهم عدي بن الطرماح وكان ،)٢(الكامل

  . الطبري رواية من ظاهر هو كما
  

  عزرة بن قيس
من قيادات االجرام الشـامية فـي   

 وكـان > تـاريخ جـاء فـي ال  فقد ، كربالء
ــزرة ــن ع ــب مم ــى كت  ،الحســين إل

وعجيـب هـذا   . <يأتيه أن منه فاستحى
المقطع الن هـذا الرجـل مـن القيـادات     
العسكرية من اهل الشـام ومـاذا يصـنع    

وكيــف  × بكتابــة الرســائل للحســين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧ـ  ١٤٦ ص: العين السماوي، إبصار )١(

 .١٤٧ـ  ١٤٦ ص: العين السماوي، إبصار )٢(

ويرد على كتابه  ×يغتر به ابو عبد اهللا 
 :ففـي اإلصـابة   ؟ويكاتبه كما نقل النص

 االحمسـي  يـة غز بن قيس بن عزرة>
 .عمـر  عهد في حلوان وسكن البجلي
 انـه  تعنـي  حلوان على له عمر وتولية

 بـن  عمـر  الن صـحبته؛  ثابتة صحابي
 الصـحابة  اال يـولي  ال كـان  الخطاب

 ابن ذلك ذكر كما الدولة شؤون على
  . )٣(<الصحابة لمعرفة ضابطته في حجر

وكان قائد الخيالة لبني اميـة يـوم   
 سـعد  بن عمر وجعل> :قـال ، )٤(كربالء
ــى ــه عل ــرو ميمنت ــن عم  الحجــاج ب

 بـن  عـزرة  الخيـل  وعلى .....الزبيدي
  . <..االحمسي قيس

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــرقم  ٩٧ ص ٥ اإلصــابة ج، حجــر ابــن )٣(
٦٤٢٢. 

 . ١٩٣ ص ٨ ج: والنهاية ابن كثير، البداية )٤(
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  العشرة االولى من محرم
من االيام التي يهـتم فيهـا شـيعة    
اهل البيـت فـي العـراق ودول الخلـيج     
وايران ولبنان والهنـد وباكسـتان وبقيـة    

 ،×دول العالم بأقامـة مـآتم الحسـين    
خالل اقامة المجـالس  وذكر مصيبته من 

ــعائر    ــوقي للش ــور ال ــينية والحض الحس
. الحسينية االخرى مثـل اللطـم وغيرهـا   

 أواخـر  مـؤلّفي  أحـد  ــ  أفنـدي  ويقول
 :الحسـينية  المـآتم  عن ـ الصفوي العهد

 المـآتم  الصفوية ملوك يقيم سنين منذ>
 العشـرة  فـي  النحـو  هـذا  على الحسينية

 يـوم  فـي  وخاصـة  ،محـرم  مـن  األولى
، <إيـران  أنحاء كافة في وذلك ،عاشوراء

 هـذه  اشـتهرت > :آخر موضع في ويقول
 ،مديـدة  لفترة اإلمامية بين الحسنة السيرة
   .)١(<للشيعة شعار بمثابة أصبحت حتى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفوية )١( ــي الص ــادين ف ــدين مي ــة ال  والثقاف
  .٤٦٤ص: ١ج، والسياسة

 بعض نصوص بذكر هنا بأس وال
 يخـصّ  ما في األوروبيين السياح تقارير
 ،ودالوالــه بيتــر فيقــول ،الطقــوس هــذه
 ،هــ ١٢٠٧/م١٦١٨ عـام  إيران زار الذي
 مــن األولــى العشــرة تبــدأ :رحلتــه فــي

 اليوم بهذا ،عاشوراء تسمى والتي ،محرم
 اإليرانيــون ويقــيم ،<محــرم مــن األول>

 ،العزاء ومجالس المآتم الفترة هذه طوال
ــون ــن ،الحســين ذكــرى ويحي  علــي اب

 ،الوحيدة اإلسالم نبي ابنة وهي ،وفاطمة
 المقـدس  وهـو  ،المحزنة نهايته ويرثون

 الحق اإلمام لكنه ،المسلمين جميع لدى
 من الفعلي الملك وينحدر ،الشيعة لدى

 النحـو  على تكون العزاء وتقاليد ،ساللته
 الحــزن بمظهــر الجميــع يظهــر :التــالي

ــم ــدين ،واألل ــداد زي مرت ــاللون الح  ب
 فـي  يسـتعمل  لـم  الـذي  اللون ،األسود

 أحــد يحلــق وال .األخــرى المناســبات
 المعاصــي بــونويجتن، ..ذقنــه أو رأســه

 وينشد ... ..الملذات وحتى ،والمنكرات
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 الحسـين  ذكر في حزينة ألحاناً جميعهم
ــه حلّــت التــي والمصــائب  حــاملين ،ب

 ،بأيــديهم عظــام أو خشــب قطعتــي
ــاألخرى؛ إحــداها فيضــربون  لتصــدر ب

 أمـام  أوانـيهم  ويمدون .. .حزينة أصواتاً
 فيتصـدق  حـولهم؛  المحتشـدين  الناس
 ويعتلـي  ،فيها النقود اءبإلق عليهم الناس

 وسـط  فـي  الظهـر  وقت المنبر الخطيب
 وغالبـاً  ،فيها الناس يحتشد التي الساحة

 ،محمد ساللة من الخطيب هذا يكون ما
 عـن  ويميـزه  ،سـيداً  إيـران  في ويسمى
 هؤالء يسمى ،الخضراء عمامته اآلخرين

 مصـر  وفـي  ،أميـراً  تركيا في األشخاص
 يلبس حيث ـ لتركيا خالفاً لكن ،شريفاً

 ــ  دومـاً  الخضراء العمامة محمد أعقاب
 اللـون  بهـذا  عمامـةً  واضـعاً  أحداً أر لم

  . المراسم هذه في إال رأسه على
 النسـاء  جميـع  على المنبر يشرف

ــال ــرين والرج ــث ،الحاض ــس حي  يجل
 آخـرون  ويجلـس  األرض على بعضهم

 الخطيـب  فيعتلـي  ،صـغيرة  كراسي على
 حـوادث ال ويبين ،الحسين ويرثي المنبر
ــي ــى أدت الت ــه إل ــوم ،قتل ــبعض ويق  ب

 جهـده  قصارى ويبذل ،أحياناً الحركات
 وتقـام  ،يمكن ما أكثر الحاضرين ليبكي

 وليالً ،المساجد في نهاراً المجالس هذه
 البيـوت  بعض في أو العامة األماكن في

 واألعـالم  الكثيـرة  بأنوارهـا  تُعرف التي
 المراثـي  وتقـرأ  ،المآتم ووشاح السوداء
ــا ــر سبحم ــي ،أكب ــتمعون ويبك  المس

 النسـاء  وتلطم ،عالية بأصوات وينوحون
ر ،صدورهنعميـق  بحزن الجميع ويكر 

 ،تقـرأ  التـي  القصـائد  من األخير المقطع
  . حسين الملك ـ حسين آه :ويرددون

 أي ،محرم من العاشر يحلّ وحين
 هـذا  يصـادف  الذي ـ الحسين قتل يوم

 قتنطلـ  ــ  الثـاني  كانون من الثامن العام
 ،صـفهان أ أنحـاء  كـلّ  من كبيرة مواكب

 قتـل  يـوم  فـي  سابقاً ذلك وصفت كما
 واضـعين  والبيارق األعالم حاملين ،علي
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 العمـائم  مـن  وعدداً األسلحة من أصنافاً
 مــن عــدداً مصــطحبين ،جيــادهم علــى

 فيـه  صـندوقاً  منهـا  كـلّ  تحمل الجمال
 بأطفـال  للتـذكير  أطفـال؛  أربعة أو ثالثة

 ،اليـوم  ذلـك  فـي  أسروا الذين الحسين
 ملفوفـاً  تابوتـاً  مجموعة كلّ تحمل كما

 وعمامــة ســيف وعليــه أســود بمخمــل
 أصـناف  التـابوت  وحـول  ،عادة خضراء

 ــ  مسـبقاً  شـرحت  كمـا  ـ األسلحة من
 رؤوس فـوق  تحمـل  ،أطبـاق  عدة على
 ويدورون يقفزون الذين األفراد من عدد
 الطبـق  فيدور ،والناي الطبل صوت على

  . )١(جميالً راًمنظ ويصنع معهم
  

   العطش والماء يوم عاشوراء
مفردة العطش من مفـردات يـوم   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]: بيترودالواله رحلة[ بيترودالواله سفرنامه )١(
 الـدين  شـجاع : ترجمـة  الرابـع،  الكتاب ،١٢٢
 م،١٩٩١/ش١٣٧٠ وفرهنگي، علمي نشر شفا،

  .٢ط

عطـش   عاشوراء الثابتة وكل الجيش قد
وهذا مـن   ،مات عطشاناً ×والحسين 

لكن هـذا   .ثوابتنا وال يتغير بمقدار أنملة
ــي ان الحســين  ال ــد احضــر  ×يعن ق

الماء يوم التاسع ليستفيد به يوم العاشـر  
. جود يوم العاشر صباحاوليلته فالماء مو

الحظ هـذا الـنص الـذي ذكـره الشـيخ      
الصدوق عن عبد اهللا بـن منصـور عـن    

ــر الصــادق  ــن   ×جعف ــه ع ــن آبائ ع
 :قـال  ،×معاصر الطف اإلمام السجاد 

قـال ألصـحابه يـوم     ×إن الحسين 
هذا  !قوموا فاشربوا من الماء :عاشوراء

 ×الماء من أين أتى؟ قلنا أن العباس 
وخيمة العباس  ،تقى الماءليلة العاشر اس

كانت قريبة على الجسـر الـذي ضـرب    
أن  ×واستطاع العبـاس   ،على الفرات

يكشف من كان من الجيش األموي من 
كتيبة عمرو بن الحجاج الزبيدي ويـأتي  

ــاء ــربوا   ،بالم ــى أن ش ــاء إل ــى بالم وأت
قومــوا فاشــربوا مــن  :فقــال ،بــأجمعهم
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ن إذ !قوموا فاشربوا الماء :ولم يقل ،الماء
حتى يشربون من بعض المـاء فسـيبقى   

وتوضـئوا   ،يكن آخر زادكم :قال ،بقية
لتكـون   ،واغسـلوا ثيـابكم   ،واغتسلوا
الحـظ هـذا نـص المعصـوم      !أكفانكم

عندما يكـون هنـاك حـرب     ،نعم !×
لم ير بمثلها أو أشد ما  :كما قال الطبري

مـن   ،فأكيد هذا مقاتل يعطش ،خلق اهللا
ــب وا   ــراح والتع ــال والج ــبالقت  ،لنص

ألن يوم العاشـر   ،وارتفاع درجة الحرارة
تشرين األول سنة  ١٠من محرم هو يوم 

ــة ٦٨٥أو  ٦٨٣  ٦٨٥والمشــهور  ،ميالدي
وحتى األيام العشرة األولى مـن   ،للميالد

شهر تشرين األول في العراق لعله تصل 
، مئويـة  ٤٠فيها درجة الحرارة اكثر مـن  

لكن العطش اتـى مـن التعـب والقتـال     
الذي لم يـر بمثلـه كمـا يقـول      الشديد

ــوا توضــئوا  :×فقــال  !الطبــري قوم
اغتسلوا ـ غسل الشـهادة ـ واغسـلوا     

لتكـون   !الحظ ،ثيابكم لتكون أكفانكم

ثم صلى بهـم الفجـر وعبـأهم     ،أكفانكم
هذه اإلجراءات قبل صالة  !تعبئة الحرب

ولـذلك تـرى    ،×تبناها اإلمام  ،الفجر
أن مقــدار المعركــة والــذي جــرى فــي 

  !لمعركة مهولا
  

  العقاب
هو الطائر المعروف بقـوة طيرانـه   

وتطلق  ،وحدة مخالبه وسرعة انقضاضه
هذه الكلمة مجازاً فـي وصـف الفـرس    
السريع الـذي يبلـغ هدفـه سـريعاً فـي      

وفــي المراثــي يقــال  ،الســباق والصــيد
كبـر  للفرس الذي كـان يركبـه علـي األ   

ه كان قبل ذلك نّإ :ويقال ،"العقاب" ×
ــال ــين م اإلم ــذ ذا   ×لحس ــا اتّخ ولم

أعطى العقاب لعلي األكبر وفـي   ،الجناح
فوضع علـى  " :يوم عاشوراء أركبه عليه

مفرقــه مغفــراً فوالذيــاً وقلّــده ســيفاً 
 ،رياً وأركبه العقاب براقـاً ثانويـاً  ـمص

وجاء فـي بعـض األخبـار أن علـي     
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األكبر ركبـه ليلـة عاشـوراء وجلـب     
  . )١(" الماء إلى الخيم من الفرات

ن العقاب هو الفرس الذي إ :قيل 
  أهداه سـيف بـن ذي يـزن لرسـول اهللا     

فـأي فـرس    ،وقد عمر طويالً ،ـ  ’ـ 
وقـد   ،يركبه الرسول يعود صغير السـن 

هذا الفـرس علـي والحسـن    على ركب 
وفـي ظهـر يـوم     ،كذلك ^والحسين 

عاشوراء ركبه أيضاً شبيه الرسول علـي  
أن وبعد  ،وبرز إلى القتال ـ×ـ األكبر  

جرح حاول الجواد اإلتيان بـه للمخـيم   
كثرة العسكر جعلته يسير به إلـى   ا أنإلّ

عـوه بالسـيوف   جيش العـدو حيـث قطّ  
  . والرماح
  

  العلقمي
، من انهـار مدينـة كـربالء قـديما    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ مصــدر محــدثي، موســوعة عاشــوراء    )١(
  .٣٢٤سابق ـ ص 

ينبع العلقمي من نهر الفرات القديم في 
الحاليــة < جــرف الصــخر> شــمالِ بلــدة

 إلى الجنوب من ،<كم ٣>بمسافة قدرها 
< كـم ٢> فوهة نهر االسـكندرية بحـوالي  

   .تقريباً
ويمكن اليوم مالحظة نقطة تفرع  

نهـر الفـرات    نأنجد  ذإ ،العلقمي هناك
 افتـراق فيشكل  ،لى ثالثة فروععينقسم 

ــروع   ــذه الف ــاه ــد   والتقائه ــن جدي م
 ولـى األ الجزيـرة يبلـغ طـول    ،جزيرتين

في حـين يبلـغ طـول     ،<كيلومتر واحد>
ولـى  غرب الجزيرة األالجزيرة التي تقع 

ل هذه الجزيرة الزاوية التـي  تمثّ .<كم ٢>
ها نهر العلقمي مـع الفـرات حـين    يشكلّ

ن ينقسم الفـرات فـي   أوبعد  .ينبثق منه
على الـذي  هذه النقطة إلى نهر سورا األ

يمضي باتجاه جنوبي حتى ينعطف عند 
ب إلـــى الجنـــوب والجنـــوب المســـي
العلقمـي   في حين يمضي نهـر  ،الشرقي

وبــاً حتــى يمــر غــرب بلــدة جــرف جن
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ـ   ،الصخر  ٥. ٢> ـشرق تالل العفيليـات ب
يواصـل النهـر مجـراه     ثـم  ،تقريبـاً < كم

قرية السعيدات جنـوب الجـرف    باتجاه
الغـرب قلـيالً    باتجاهويأخذ باالنحراف 

 فيمرق بينه وبـين < سودأتل > ليصل إلى
 باتجـاه غرباً  انحرافهيزداد  ثم< تل فكة>
 ٧> قع على مسافةوالذي ي< تل حويش>

حيث  ،جنوب غرب جرف الصخر< كم
نشاهد منخفضاً أرضياً يقع إلـى الغـرب   

ويــرتبط < كــم١> ـمــن تــل حــويش بــ
النهر غـرب   ن يمرأوبعد  ،بمجرى النهر

يتجــه إلــى الجنــوب  <البهبهــاني> قريــة
والجنوب الغربي حتـى يصـل مقاطعـة    

ويكون طـول النهـر    ،الوند في الحسينية
< علـى سـورا األ > نعـ  افتراقـه من نقطة 

، .)١(<كـم  ١٥> حتى مقاطعة الوند حوالي
ويمكن احتساب طول نهر العلقمي مـن  

جــرف > هــة صــدره ، شــمال غــربفو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسعودي، أضواء مـن تـاريخ كـربالء ـ      )١(
  .١٤٣مصدر سابق ـ ص 

حتى التقائـه بنهـر نينـوى فـي      <الصخر
الغربية حوالي  ـ مقاطعة فريحة الجنوبية

  .متر ـ واحد وخمسون كيلو< كلم ٥١>
   

  على الدنيا بعدك العفا
ــي ق  ــات التـ ــن الكلمـ ــا مـ الهـ

ــي   ×الحســين ــده عل ــه ول ــد مقتل عن
 وهـو  الحسـين  بن علي حملَ ثم. االكبر
  : يقول

  أنا علـي بـن الحسـين بـن علـي     
ــالنبي     ــى ب ــت اهللا أول ــن وبي   نح

ــدعي   ــن ال ــا اب   واهللا ال يحكــم فين
ــي     ــى ينثن ــالرمح حت ــنكم ب   أطع

  أضــربكم بالســيف حتــى يلتــوي  
ــوي     ــمي عل ــالمٍ هاش ــرب غ   ض

 أهـل  ضج ىحتّ يقاتل يزل فلم  
 أنّـه  حتّى ،منهم قتلَ من لكثرة الكوفة
ــه :روي ــى أنّ ــلَ عطشــه عل ــة قت  مائ

 وقد أبيه إلى رجع ثم ،رجالً وعشرين
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أبـة  يا: فقال ،كثيرة جراحات أصابته، 
 قـد  الحديـد  وثقل ،قَتلني قد العطش

 مـاءٍ  مـن  شـربة  إلـى  فهل ،أجهدني
 فبكى األعداء؟ على بها أتقوى سبيل؟

 ،محمد على عزّ ،بني يا :وقال الحسين
 تدعوهم أن ،أبيك وعلى ،علي وعلى

 فـال  بهـم  وتسـتغيث  ،يجيبونـك  فال
 فأخـذ  .لسانك هات بني يا ،يغيثونك

: وقـال  خاتمه إليه ودفع ،فمصّه لسانه
 إلى وارجع ،فيك في الخاتم هذا خُذ
 تُمسي ال أن أرجو فإنّي ،عدوك قتال
 وفـى األ بكأسـه  جدك يسقيك حتّى
  . <أبداً بعدها تظمأ ال شربة

فرجع إلـى  الحسـين  بـن  علي 
  :  يقول وهو وحملَ ،القتال

ــائق  ــا حق ــت له ــد بان   الحــرب ق
ــادق     ــدها مص ــن بع ــرت م   وظه

ــارق    ــرشِ ال نفــ   واهللا رب العــ
  جمـــوعكم أو تُغمـــد البـــوارق  

  

 تمـام  قتـل  حتّـى  يقاتل وجعل
العبدي  مرة بن منقذ ضربه ثم ،المئتين

 ،فيهـا  صـرعه  ضربة رأسه مفرق على
ــربه ــاس وض ــيافهم الن ــاعتنق ،بأس  ف

 عسكر إلى فحمله الى الفرس ،الفرس
 فلما ،إرباً إرباً بأسيافهم فقطّعوه ،عدوه
 بـأعلى  نـادى  التراقـي  روحـه  بلغت
 اهللا رسـول  جدي هذا ،أبتاه يا :صوته

 ال شـربة  األوفى بكأسه سقاني قد ص
ـ  وهـو  ،أبـداً  بعدها أظمأ  :لـك  وليق

  < ...مذخورة كأساً لك فإن !العجل
 :السـروي  شهرآشـوب  ابـن  وقال

<ة فطعنهرعلـى  العبـدي  منقـذ  بـن  م 
 فقـال  ،بالسـيف  فضربوه ،غدراً ظهره

 بعــدك الــدنيا علــى>: ×الحســين 
  .  )١(...<<العفا

 كتابـه  فـي  المقـرم  السـيد  ويقول
 وانكــب ×الحســين  فأتــاه> :المقتــل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩ ص: ٤ ج: المناقب، شهرآشوب ابن )١(



 
 

٢٩١  

 

 

: يقول وهو، خده على خده واضعاً عليه
 على أجرأهم ما ،العفا بعدك الدنيا على>

، الرسـول  حرمـة  انتهاك وعلى الرحمان
 فـال  تدعوهم أن وأبيك جدك على يعزُّ

ــك ــتغيث ،يجيبونـ ــم وتسـ ــال بهـ  فـ
   .)١(<يغيثونك
الطـاهر  دمـه  مـن  بكفّـه  أخـذ  ثم 

 منـه  يسـقط  فلـم  ،السماء نحو به ورمى
   !قطرة

  
  × الزكي الحسن بن عمرو

النـاجين مـن معركـة الطـف     من 
 ففـي مقتـل   .صـغيرا  وكـان  ولد ام وامه

 عمرو >واستصغر :مخنف ألبي الحسين
 ،يقتـل  فلم فتُرك علي بن الحسن بن

    .)٢(ولد< أم وأمه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠ص: × الحسين مقتلالمقرم،  )١(
: مخنـــف البـــي، × الحســـين مقتـــل )٢(

  .٢٤٣ص

  الجندعي اللّه عبد بن عمرو
 كــربالء واقعــة جرحـى  مــن هـو 
 فـي  وذكـر  ،)٣( بسـنة  بعـدها  واستشهد

 سـالم >ال :كالتالي المقدسة الناحية زيارة
ِ  اللّـه  عبد بنِ عمرِو معه المرتَثِّ علَى

>يعنـــدـــل أن :االرتثـــاثو .الجحمي 
 قـد  ضـعيف  وهـو  المعركة من الجريح
 ،الجـريح  :أيضا والرثيث .الجِراح أثخنَته

  .  كالمرتَثّ
  

   القتال تأخيرعلة 
  الى يوم عاشوراء

اراد مـن   ×ان االمام الحسـين  
عصر يوم تاسوعاء الى تأخير القتال من 

  :يوم عاشوراء تحقيق عدة غايات

اكبـر مسـاحة    يستفيد منلكي  أ.
للعبادة التي هـي  من الوقت وتخصيصها 

قــرة عــين المــؤمنين والســيما ســيدهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٢ص، ١ج، الوردية الحدائق )٣(



 
  

٢٩٢  

 

 

فاراد تـأخير القتـال    ×االمام الحسين 
لكي يعيش ساعاته االخيرة بالتوجه الـى  

  . اهللا تعالى والعيش في رحاب العبادة
يصل اليه انصاره الـذين   لكي .ب

ساروا اليه من عـدد مـن االقـاليم لكـن     
وجود المسالح اخرتهم فاتخـذوا طرقـا   
ميسميه اخرتهم عن الوصول قبـل يـوم   
، العاشر من محرم ومما يدل على ذلـك 
 :ما رواه الطبري في قول ابـن ابـي دارم  

 تتـام  ال المـاء  وبين بينه حولوا ،ويلكم>
انـه كـانوا   وهذا يدل علـى   ..<شيعته إليه

ــين   ــلون للحس ــل   ×يص ــد وص وق
ــد     ــن المهن ــاف ب ــو الهفه ــرهم وه اخ

  . الراسبي
ــن   .ج ــة م ــي بجمل اراد ان يوص

ولـذا طلـب    ^وصاياه الى اهل بيتـه  
. تأخير المعركة الى صباح يـوم العاشـر  

   :قال البالذري
 عنـه  يردهم أن بذلك أراد وإنّما>

 ويوصـي  بـأمره  يـأمر  حتّى العشية تلك

   .)١(<أهله
ذكــر بعــض البــاحثين مســالة . د

اخرى في بيان سبب تأخير المعركة من 
ليل العاشر الى نهار يوم عاشوراء ،فقـد  

 فـي  المأساة وقائع تجري أن ×سعى 
 ليـرى  الليـل؛  ظلمـة  في ال النهار وضح
 ،الشـهود  مـن  عـدد  أكبر وقائعها جريان

 هذه على يعتّم أن من العدو يتمكّن فال
 هـو  وهذا ،عليها ويغطّي الفجيعة الوقائع

 العامـــل وراء مــن  المنشــود  الهــدف 
 ×اإلمام  طلب في والتبليغي اإلعالمي

 صـبيحة  إلـى  يمهلوه أن تاسوعاء عصر
 وأَن{ ،النهـار  من البد فكان.... عاشوراء

شَرحي  يشـهد  حتّـى  ،}ضُـحى  النَّـاس 
 مـن  والصـغيرة  الكبيـرة  التفاصيل النّاس

   .)٢(والمأساة الفاجعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٢ص: ٣ج األشراف، البالذري، أنساب )١(

 المدينـة  الـى  المدينة من الحسيني الركب )٢(
 . ١٥٥صـ  ١ج



 
 

٢٩٣  

 

 

  العراق علة اختيار
  موقعا للمعركة

فيظهر من خالل تتبـع الروايـات   
وخطبـه   ×وكلمات االمـام الحسـين   

وحواراته مع النـاس ان هنالـك اهـدافا    
فـي مسـيرة    ×قصدها االمام الحسين 

    :للعراق
ــبب األول ــده  :الس  ×ان قص

للعراق هو من اجـل كـون العـراق هـو     
معرض إجابته  ففي. محل اتباعه وشيعته

 بـن  عيـاش  بـن  للّهعبدا سؤال عن ×
 ابـن  يـا  تريـد  أين :بـاألبواء  ربيعة أبي

ــة؟ ــال فاطم ــام  ق ــراق :×اإلم  الع
 المحاورة هذه أن ويالحظ .)١(!وشيعتي

 ×اإلمام  وصول قبل األبواء في تمت
 أهـل  رسـائل  وصول قبل أي ،مكّة إلى

فلقـد كانـت نظـرة    ! فتأمـل  ،إليه الكوفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحسـين  اإلمام ترجمة>عساكر ابن ريختأ )١(
 ٢٥٦ رقم ،٢٩٤: <المحمودي تحقيق/×

لشيعة الكوفة وعلى  ×االمام الحسين 
لرغم من انهم اقلية يومها قياسـا ببقيـة   ا

ابناء المـذاهب واالديـان االخـرى لكنـا     
كانت نظـرة فاحصـة وملؤهـا االجـالل     

  . واالحترام
 ،للشيعة مهداً« الكوفة كانت فلقد

 وقـد  ،العلـويين  مـواطن  مـن  وموطناً
 كثير في البيت ألهل إخالصها أعلنت

 الكوفيـون  خـاض  قـد و المواقف من
ـ  صـفين و الجمـل  حرب  ،االمـام  عم
 أميـر  يـا  بنـا  سـر « :له يقولون وكانوا

 حزبك فنحن ،أحببت حيث المؤمنين
ــارك ــادي ،وأنص ــن نُع ــاداك م  ،ع

   .)٢(»وأطاعك إليك أناب من ونشايع
 ،الكوفـة  أهل يا« :×وقال علي 

علـى   وأعـواني  وأنصـاري  إخواني أنتم
الحق، بكم ،المحلّين جهاد إلى ومجيبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ج والسياســـة، ابـــن قتيبـــة، اإلمامـــة )٢(
 .٢٣١ص



 
  

٢٩٤  

 

 

 طاعــة مإتمــا وأرجــو ،المــدبر أضــرب
   .)١(»المقبل

 ،اإليمان كنز الكوفة« :×ويقول 
 ،ورمحـه  اللّه وسيف ،اإلسالم وجمجمة

  . )٢(»يشاء حيث يضعه
ــبالذري روى ــن ال ــي ع  أن :العتب

 عـن  العـراق  أهل حجب عتبة بن الوليد
ــنعهم أي> × الحســين اإلمــام  مــن م
 يـأتون  كـانوا  أنّهم يعني وهذا ،به اللقاء

 وبصـورة  ،نـورة الم المدينة في لمالقاته
ــة ــرة ملفت ــاه ومثي ــال ،<الســلطة النتب  فق

 عاصـياً  ،لنفسـه  ظالماً يا« :× الحسين
 عرفـوا  قـوم  وبين بيني تحول عالم ،لربه
   .)٣(»؟!وعمك أنت جهلته ما حقّي من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ج والسياســـة، ابـــن قتيبـــة، اإلمامـــة )١(
  .٢٣٠ص

 علـي  بـن  الحسـين  اإلمـام  القرشي، حياة )٢(
 .١٣ـ١٢ص: ٣ج ،×

 ١٥٦ص: ٣ج: األشراف البالذري، أنساب )٣(
 .١٥ حديث ،١٥٦ـ 

الختيــار االمــام  :والســبب الثــاني
ــين  ــراق ارض  ×الحســ ارض العــ

انطالقه نهضته المميـزة فـي التـاريخ ان    
ارت العراق وكربالء تحديدا السماء اخت

لكي تكون موضع الملحمة الكبرى فـي  
 التاريخ التي يستشهد فيها االمام الحسين

مدافعا عن كل قـيم السـماء وعـن     ×
  . كل ارث النبوات الخالد

قـرر   لمـا  :ومما يؤيد ما ذهبنا اليه
 أم أتتـه  المدينـة  من الخروج×اإلمام 

 ال بنـي  يـا  :فقالت عنها  اهللا  سلمة رضي
 فـإني  ،العـراق  الـى  بخروجـك  تحزنّي

ــول جــدك ســمعت ــل :يق ــدي يقت  ول
 أرض فـي  العـراق  بأرض ×الحسين 

 وأنـا  ،أماه يا« :لها فقال !كربالء :لها يقال
 ،المحالـة  مقتـول  وأنّي ،ذلك أعلم واللّه

 ألعرف واللّه وإنّي ،بد هذا من لي وليس
 ،يقتلني من وأعرف ،فيه أُقتل الذي اليوم

 وإنّـي  ،فيهـا  أُدفـن  التـي  لبقعةا وأعرف
 وقرابتـي  بيتـي  أهل من يقتل من أعرف



 
 

٢٩٥  

 

 

ــيعتي ــا أردت وإن ،وش ــاه ي ــك أُم  أُري
    .)١(»!ومضجعي حفرتي

وهذا الكالم الصادر من المعصوم 
واضح الداللة في اختياره ارض العـراق  

رض مصرع له كما اخبرته النبوة عـن  كأ
وبالتالي هذه القضية تنفي . طريق السماء

لكثيــر مــن القضــايا التــي حــاول اهــل ا
التاريخ وضعها كنصـوص باهتـه تسـئ    

ومنها عـدم معرفـة    ×لمقام الحسين 
سم االرض التي نزلها او اب ×الحسين 

وان اهل ، عدم معرفته بخطط اهل الشام
الكوفة مـن شـيعته خـذلوه فلـو خذلـه      
شيعته كلهم لتبرأ مـنهم ولـذكرهم فـي    
خطبه المدوية التي القاهـا فـي كـربالء    

  . الشهادة
 ×ان الحسـين   :السبب الثالـث 

تاقت نفسه للشهادة في سبيل اهللا تعالى 
وانه احب تربة العراق وشـاطئ الفـرات   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار  )١( ــي، بحــ ــوار، المجلســ : ٤٤ج األنــ
 .٣٣١ـ٣٣١ص

ان يدفن فيه فانطلق نحو العراق وشرف 
قـال   فقـد . الى به العـراق وتربتـه  اهللا تع

 أُدفـن  لـئن > :الزبيـر  البن ×الحسين 
 أُدفـن  أن مـن  إلى أحب الفرات بشاطئ

   .)٢(<..الكعبة بفناء
  

  عليل كربالء
 ×مــن القــاب االمــام الســجاد 

الــذي عــرف بهــا بعــد واقعــة كــربالء  
ــرض   ــبب م ــت االراء حــول س واختلف
االمام السجاد يوم عاشوراء على الـرغم  

  : جماعهم على حصولهمن ا
 اإلمــام مــرض حــول جــاء مــا أ.
 تتفـق  تكـاد  المصـادر  إن ،×السجاد 

 يـوم  كـان × السـجاد  اإلمـام  أن على
 لم أنّها إالّ )٣(موعوكا أو، مريضا، كربالء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣ ص: الزيارات ابن قولويه، كامل )٢(

القاضي النعمان ، ٢٣١ص: للمفيد اإلرشاد )٣(
 . ٢٥٠ ص: ٣ج األخبار شرح
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 ابن لكن، سببه وال المرض نوعية تحدد
 حنبـل  بن أحمد عن روى آشوب شهر
 العابـدين  زيـن  مـرض  سبب كان :قوله
، عنـه  ففضُـل ، درعا يلبس كان أنّه ×

   .)١(ومزّقها بيده الفُضلة فأخذ
 إنّمـا  اإلمـام  أن الـى  يشـير  وهذا

ــرض ــرض ع ــو للم ــى وه ــة عل  أُهب
 حيث، أعتابها على أو للحرب االستعداد

   .عادة، حينذاك إالّ الدرع يلبس ال
 شـهر  ابـن  قـول  ذلـك  ينافي وال

 أباه ألن العابدين زين يقتل ولم« :آشوب
  . )٢(»مريضا كان، الحرب في له يأذن لم

 مـأثور  نـصّ  أقدم في جاء ما .ب
 ذكـر  فـي  ^ علـيهم  البيـت  أهل عن

 ،× الحســين مــع حضــر مــن أســماء
 مـع  قتـل  مـن  تسمية« كتاب في وذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقـب  فـي  عن المقتل، آشوب شهر ابن )١(
 . ٢٨٤ص  ٣ج: طالب أبي آل

ال ابـي طالـب:    ابن شهر اشوب، مناقـب  )٢(
 .االضواء< ار>د ١٢٢، ص٤ج

 وإخوتــه بيتــه أهــل مــن × الحســين
 الزيـدي  المحدث جمعه الذي» وشيعته
، الرسـان ، األسـدي ، الزبيـر  بـن  الفضيل
 البـاقر  ناإلمـامي  أصـحاب  مـن ، الكوفي

   .‘ والصادق
 بـن  علي وكان« :نصّه ما ذكر فقد

 وقـد ، يومئـذ ، وارتُـثّ ، علـيال  الحسين
 وأخذَ، عنه اهللا فدفع، القتال بعض حضر

   .)٣(»النساء مع
 قتــال فــي الــنصّ وضــوح ومــع 

 كلمة فإن كربالء في × السجاد اإلمام
 لمـن  تقال ألنها، ذلك على تدل» ارتُثّ«

 وأثخن، قاتل أن بعد، المعركة من حمل
 وبـه  القتـال  أرض من فأُخرج، بالجراح

  . )٤(اللغويون به صرح كما، رمق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلـة  ،× الحسـين  مع قتل من تسمية )٣(
 .١٥٠ص الثاني العدد، >تراثنا<

 وقـد ، اللغـة  كتب من >رتث< مادة الحظ )٤(
 القاموس: انظر، بالمجهول الكلمة بأن صرحوا

  .٤٥٧ ص ٢ العرب ج ولسان، ١٦٧ص : ١ ج
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  عمر بن سعد
شخصــية عرفــت بميلهــا لســفك 

 ×الدماء وكان يعرف بقاتل الحسـين  
 روي فقـد  ..كما في بعـض النصـوص   

 بعــض عــن ،ســيرين بــن محمــد عــن
: سـعد  بـن  لعمر علي قال :قال أصحابه

 بـين  فيه تُخير مقاماً قُمتَ إذا أنتَ كيف>
 وروى .. )١(!<النـار؟  فتختار والنار الجنّة
 كنـت  :قـال  العامري شريك بن اهللا عبد

 عمـر  دخل إذا× علي أصحاب أسمع
 هـذا  :يقولون المسجد باب من سعد بن

، السـالم   عليهمـا  علي بن الحسين قاتل
   .)٢(<بزمان يقتل أن قبل وذلك

 <اهللا لعنه> سعد بن عمر يكن ولم
 ميـل  ذا كـان  بـل  ،فحسـب  الـدنيا  عبد

 إلى يتقرب ممن كان فقد ،أُموي وهوى
 كتبـوا  الـذين  جملة من وكان ،سلطانهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣ ص: الخواص ابن الجوزي، تذكرة )١(

 .٢٨٢ ص: المفيد، اإلرشاد )٢(

 والـي  ضـعف  فـي  معاوية بن يزيد إلى
 فـي  تضعفه أو ،بشير بن النعمان الكوفة

  .)٣(×عقيل  بن مسلم مواجهة
  

  عمارة بن عبد اهللا السلولي
هو حامل كتاب أهل الكوفة إلـى  

ورجع مـع مسـلم    ،×نا الحسين موال
أي >وهو > :وقال التستري )٤(<إلى الكوفة

من أواسط رسل أهل الكوفة إلى  <عمارة
حملوا معه ومع قيس بـن   ،×الحسين 

مسهر وعبد الرحمان األرحبي نحواً مـن  
معهم  ×وأرسل الحسين  ،صحيفة ٣٥٠

  . <كما في الطبري أيضاً ،مسلماً
  

  عمورا
ردت فــي ومــن االســماء التــي و

وهي تشير الى اسـم   ^كلمات االئمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣٧ص ،٣ج: األشراف البالذري، أنساب )٣(

 .٢٠ ص: ٦ ج مستدركات علم الرجال )٤(
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اخر من اسماء بقعـة كـربالء هـي اسـم     
ــدين قطــب روى :عمــورا ــدي  ال الراون
 اإلمـام  عـن  ،جـابر  عن بسند اهللا رحمه 

 علـي  بن الحسين قال>: قال ×الباقر
  : يقتل أن قبل ألصحابه ‘

 <يــا :قــال ’ اهللا رســول إن 
نيوهـي  ،العـراق  إلى ستُساق إنّك ،ب 

 وأوصـياء  النبيـون  بها التقى قد أرض
 ،<عمـورا > تُـدعى  أرض وهي ،النبيين
 معـك  ويستشـهد  ،بها تُستشهد وإنّك

 أَلَـم  يجدون ال ،أصحابك من جماعة
ا قُلْنَا{ :وتال ،الحديد مسي كُونِي نَار 
 تكـون ، )١(}إِبراهيم علَى وسالماً برداً

 ،وسـالماً  بـرداً  وعليهم عليك الحرب
 الروايـة  تفاصـيل  آخـر  إلى...< أبشرواف

   .)٢(الشريفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩االنبياء:  )١(

ــرايج )٢( ــدي، الخـ ــرايح الراونـ ، ٢ج: والجـ
 .٦٣ رقم ٨٤٨ص

  العقر 
سـمعت اعرابيـا مـن     :قال الخليل
كل فرجة تكون بين  :اهل الصمان يقول

الشيئين فهي عقر بـالفتح وعقـر بالضـم    
والعقر عدة مواضع منها عقر بابل . لغتان

وهي التي سأل عن اسمها ، قرب كربالء
ــال ×الحســين  ــذه  :فق ــم ه ــا اس م
نعوذ باهللا مـن   :ل العقر فقالاالرض قي

  .  )٣(العقر
والعقر كانت به منازل بخت نصر 

ويوم العقـر  ، القائد المعروف في التاريخ
مشهور وبه قتل يزيد بن المهلـب سـنة   

  . للهجرة ١٠٢
وهــذه االرض ايضــا تشــرفت   

ه آفيهـا وقـال عنـدما ر    ×بنزول علي 
 آللثقل > :الناس يتأمل فيها كثيرا ويتألم

  . )٤(<ن هاهنامحمد ينزلو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠١ ص ١ج: كربالء بيضون، موسوعة )٣(

 .٢٥٠ص: الطوال االخبار الدينوري )٤(



 
 

٢٩٩  

 

 

  عيون الطف
وهي مجموعة مـن العيـون التـي    

شار أراضي بالماء في كربالء وتسقي األ
كانـت عيـون   > ليها المـؤرخ الـبالذري  إ
لطــف مثــل عــين الصــيد والقطقطانــة ا

للمـوكلين   والرهيمة وعين جمل وذواتها
وهي عيون خنـدق سـابور    ...بالمسالح 

  الذي حفر بينه وبين العـرب وذلـك أن 
أقطعهم أرضاً فاعتمروها من غيـر   سابور

ا كان يوم ذي فلم ،أن يلزمهم لها خراجاً
ـ  غلبـت   ’ه قار ونصر اهللا العرب بنبي

العرب على طائفة من تلك العيون وبقي 
   .<في أيدي األعاجم بعضها

ــبالذري     ــص ال ــن ن ــتنتج م نس
المتقدهذه العيون تقع إلى الغـرب   م أن

ن من الخنـدق بمسـافة كبيـرة، وإذا كـا    
الخندق يأخذ فوهته من الفـرات شـرق   

ــت ــ هي ــن نصــوص   ـ ــا يســتفاد م   كم
مـة  جمعنـا ذلـك مـع مقد    فإذا ـ أخرى

أخرى تتمثل بطوبوغرافيا األرض أتضح 

ن أخندق سابور ال يمكن  إن .لنا ما يلي
 ؛يسير غرب الطار أو منخفض أبي دبس

ه سيكون عندئذ غرب بحـر النجـف   ألنّ
   .)١(لطفاوبالتالي مجاور لعيون 

  

  ] حرف الغين[ 
  

  الغاضرية
فـي   ومن اسماء كربالء المعروفة

  . التاريخ اسم الغاضرية
 ..الغاضرية> :الحمـوي  ياقوت قال

 وهـي  ،أسـد  بني من غاضرة إلى منسوبة
 مــن قريبــة الكوفــة نــواحي مــن قريــة

  .)٢(..<كربالء
 :يقول صاحب موسوعة العتبـات 

 الغاضـرية  أن علـى  يدلّ الوصف وهذا>
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المســعودي، أضــواء مــن تــاريخ كــربالء  )١(
  .١٤٩سابق ـ ص ـ مصدر

ــم  )٢( ــوي، معج ــاقوت الحم ــدان ج ي  :٤البل
 .١٨٣ص



 
  

٣٠٠  

 

 

 إلـى  أسـد  بنـي  قبيلة انتقال بعد أُنشئت
 فليســت ،اإلســالم صــدر فــي العــراق

  . )١(...<جاهلية التاريخ قديمة الغاضرية
هنالك  وفي تحديد مكانها الحالي

   :اكثر من رأي
 شـمال  فـي  وهي :قال الكليدار .أ
 عنهـا  وتبعد ،الشرقي شمالها إلى كربالء

   .)٢(..متر  ٥٠٠ من أقلّ
 :وقال صاحب تراث كـربالء  .ب

وهي االراضـي المنبسـطة التـي كانـت     
مزرعة لبني اسد وتقع اليوم في الشـمال  
ــام    ــريعة االم ــام او ش ــن مق ــرقي م الش

ــادق  ــى ×الص ــار   عل ــي بأمت العلقم
  .)٣(وتعرف بأراضي الحسينية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٨ج: المقدسـة  العتبات الخليلي، موسوعة )١(
 .٣٤ص

 الحسـين  الكليـدار، مدينـة   حسين محمد )٢(
 .١٤ص: ×

 :كـربالء  تـراث  ،طعمـه  ال هادي سلمان )٣(
 .١٩ص

وقد ورد ذكر الغاضرية فـي أدب  
  : من ذلك هذه األبيات ،الطف كثيراً

  يا كوكب العرش الذي مـن نـوره  
ـ      بع العلـى تتشعشـع  الكرسي والس

  كيف اتخذت الغاضـرية مضـجعاً    
   ــجع ــك مض ــه ل ــرش ود بأن   والع

    
  الغرنوق

 :الغُرنُوق :جاء في معجم الوسيط
طائر مائي أَبيض طويل الساق جميـل  

ـ  ـ المنظر له قُنْزُعة ذهبي وهـو   ،ونة اللّ
والجمع ضرب غرانيـق  :من الكَراكي .

يض شاب أب :غرانق :وفي معجم الرائد
  . ناعم جميل

 نأ> :المقـاالت  ىحـد إقرأت في 
على كربالء وقال  مر ـ×ـ اإلمام علي  

ي بغرنوق من غرانيقـي يـدفن عنـد    كأنّ
ه نّـ إا حقًـ  .<نهر الفرات من هذه األرض

جميلٌ وصف من سيد الوصـيين   مبارك
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ــده العبــاس     علــي بــن أبــي طالــب لول
وهـذا   .ه من ساللتين طيبتيننّأو ـ×ـ 

 ــ ×ـ اإلمام علي   ر إلى أنالكالم يشي
كـان يعـد    ’خيه الخـاتم محمـد   أك

لمعركة كربالء إعالميويشير  ا،ا وعسكري
في كلماته ومواقفه إلى حدوثها ويـدعو  

  . )١(الناس لاللتحاق بها
  

   غصن شجرة النبوة
من القاب االمام الحسـين واخيـه   

التي اشارت اليها الروايـات   ‘الحسن
ـ   ف ،الشريفة  :د اهللا قـال عن جـابر بـن عب

ذات يوم بعرفـات   ’بينما رسول اهللا 
: ’وعلي تجاهه إذ قال له رسول اهللا 

أدن مني يا علي خلقت أنا وأنت من >
 ،صنع جسـمك مـن جسـمي    ،شجرة

فأنـا   :خلقت أنـا وأنـت مـن شـجرة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـدر  ــ   جنة فضائل العباسالحمداني،  )١(
  .٣٩١ص  ٤جسابق ـ 

ــلها ــا  ،أص ــت فرعه ــن  ،وأن والحس
فمن تعلّق بغصـن   ،والحسين أغصانها

  . )٢(<منها أدخله اهللا الجنة
ق هنـا اي المـواالة والسـير    والتعل

على المنهج والخط التوحيدي الذي اتى 
  . من بعده واالئمة ’به النبي 
   

  الغالم التركي
والن وقعة كربالء قد ذابت فيهـا  
ــة   ــي بوتق ــت ف ــة فكان ــة واالزمن االمكن

 ×حــب الحســين  واحــدة اال وهــي
 ×فقــد قاتــل مــع الحســين ، ووالئــه

العربي والتركي وغيرهم مـن القوميـات   
التي انصـهرت بـدم واحـد ميـز وقعـة      

 قـال . كربالء على كل وقعة فـي العـالم  
 تركـي  غـالم  خـرج  ثـم > :الخوارزمي

 ،بالعربيـة  عارف ،للقرآن قارئ ،مبارز
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٢٢ص علي اإلمام ازلي، مناقبابن المغ )٢(
 .١٠٨ص ١، ج× الحسين مقتل الخوارزمي،
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 يقاتل فجعل ،الحسين موالي من وهو
  :  ويقول

  البحر من طعني وضـربي يصـطلي  
  والجو من سـهمي ونبلـي يمتلـي     

ــي ينجلــي     إذا حســامي فــي يمين
ــلِ     ــد المبج ــب الحاس ــق قل   ينش

 فتحاوشـــوه ،جماعـــة فقتـــلَ  
ــرعوه ــاءه ،فص ــين فج ــى الحس  وبك

 عينيـه  ففـتح  ،خده على خده ووضع
   .)١(<ربه إلى صار ثم ،فتبسم ورآه

 رمـق  وبـه  فرآه> :وفي نقل اخر
ــومي ــى ي ــين  إل ــه ×الحس  فاعتنق
 فتبسم ،خده على خده ووضع الحسين

 ’اهللا  رسـول  وابن مثلي من :وقال
ه واضعي  على خدخـد،  فاضـت  ثُـم 
  . )٢(<عليه اهللا رضوان نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  )١( ــوارزمي، مقت ــين الخ  ،٢ج × الحس
  .٢٨ص

  .١٧٤ص: العين إبصار، السماوي )٢(

ولم يشـهد تـاريخ المعـارك وال    
النظم العسكرية في العـالم بمثـل هـذه    
المستويات من االنسانية التي فاضت بها 

يـوم عاشـوراء    ×سلوكيات الحسين 
فأي قائد يضع خده علـى خـد جنـدي    

هه استشهد من اجل قضيته ويتبسم بوج
  .  ويودعه ودع يليق باألمراء والملوك

 ..> :وسماه السماوي بالرومي قال
 فإنّـه  التركي أسلم أو الرومي وواضح

  . )٣(<...واعتنقه إليه مشى قُتل لما
  

  ] حرف الفاء[ 
  

  فضل ارض كربالء
جاء في ادب اهل البيت الروائـي  
االشــارة الــى فضــل ارض كــربالء لمــا 

مكـان   تضمنته من جسد الحسين وانهـا 
الموقعة العظمى حيث سيقف ابن سـيد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦ ص: العين السماوي، إبصار )٣(
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االوصياء مدافعا عن كلمـة ال الـه اال اهللا   
 أبـي  عـن  :الزيارة ففي كامل. في كربالء

ــة أرض إن> :قــال × اهللا عبــد  الكعب
 على اهللا بيت بني وقد ،مثلي من قالت

 فـج  كـل  مـن  النـاس  يأتيني ،ظهري
ــق ــت ،عمي ــرم وجعل ــه اهللا ح  ؟ وأمن
 مـا  ،وقـري  كفـي  أن إليها اهللا فأوحى

 أرض أعطيت فيما به فضلت ما فضل
 فـي  غرسـت  اإلبرة بمنزلة إال كربالء
 ولـوال  ،البحـر  ماء من فحملت البحر
 مـن  ولـوال  ،فضـلتك  ما كربالء تربة

 وال ،خلقتـك  ما كربالء أرض تضمنه
 فقري ،افتخرت به الذي البيت خلقت

 ذلـيال  متواضـعا  ذنبا وكوني واستقري
 ألرض مستكبر وال مستنكف غير مهينا

 بـك  وهويت بك سخت وإال ،كربالء
  . <جهنم نار في

 عن ،مختلفة بأسانيد :الزيارة كامل
 ،ثابت بن عمر عن ،العصفري سعيد أبي

 :قــال × جعفــر أبــي عــن ،أبيــه عــن
 كربالء أرض وتعالى تبارك اهللا خلق>

 وعشـرين  بأربعة الكعبة يخلق أن قبل
 فمـا  ،عليها وبارك وقدسها ،عام ألف

 مقدسـة  الخلـق  اهللا خلـق  قبـل  زالت
 يجعلهـا  حتى كذلك تزال وال مباركة

  . )١(الخبر ـ الجنة في أرض أفضل اهللا
 عن ،عباد عن :الزيارة كاملوفي  
 اهللا عبد أبا سمعت :قال ،الجمال صفوان

 وتعـالى  تبـارك  اهللا إن> : يقـول  ×
 علـى  بعضـها  والمياه األرضين فضل
 مـا  ومنهـا  ،تفـاخرت  ما فمنها ،بعض

ــ ــا ،تبغ ــن فم ــاء م  إال أرض وال م
 سـلط  حتى هللا التواضع لترك عوقبت

 وأرسـل  ،المشـركين  الكعبـة  على اهللا
 .طعمه أفسد حتى مالحا ماء زمزم إلى
 أرض أول الفـرات  ومـاء  كربالء وأن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنــه: المجلســي،  بحــار االنــوار، جديــد )١(
 .٢٠٢ص، ٥٧ج
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 وتعـالى  تبـارك  اهللا قـدس  ماء وأول
 بمـا  تكلمـي  ،لها فقال ،عليها وبارك

ــلك ــت .اهللا فض ــا فقال ــاخرت لم  تف
 ،بعـض  على بعضها لمياهوا األرضون

 ،المباركة المقدسة اهللا أرض أنا :قالت
 بـل  فخر وال ،ومائي تربتي في الشفاء

 وال ،ذلـك  بي فعل لمن ذليلة خاضعة
 .هللا شـكرا  بـل  دونـي  مـن  على فخر

 هللا وشـكرها  بتواضعها وزادها فأكرمها
 أبـو  قـال  ثم .وأصحابه × بالحسين

 ،اهللا رفعـه  ،هللا تواضع من :×اهللا عبد
   .<اهللا وضعه تكبر نوم

 الطباطبائي العالمة أشار هذا وإلى
    :بقوله

ــة   ــربال والكعب ــديث ك ــن ح   وم
ــة     ــو الرتبـ ــان علـ ــربال بـ   لكـ

    
   السنة السابعة للهجرة فيضان

لنهر الفرات في  وهو فيضان كبير

الســدود وأحــدث  دمــر حيــث كــربالء
في المنظومـات االروائيـة    جسيمة اثقوب

أحدث سلسـلة  و، التي كانت على النهر
أهوار تمتد من هور أظفار وهور حسين 

غرب المسيهور البركـة   ب المعاصر ثم
غرباً حتى سيب اإلمام نـوح وسـيب    ثم
ـ اللّ ى هـور السـليمانية والسـيب    ايح حتّ
راضـي  تتجه جنوباً حتـى األ  على، ثماأل

التــي يشــغلها قضــاء الهنديــة المعاصــر 
وتصب سلسلة  ،ومجرى قناة باالكوباس

وقـد   .البطائح مياهها شرق الكوفةوهذه 
سوسة إلى ما ذكره  أحمد التفت الدكتور

ــ ــن رســته  >ـالمــؤرخ المعــروف ب  ،<اب
البطائح كما شاهدها  هوالذي وصف هذ

هـا منطقـة واسـعة    إنّ >> :في زمنه فقـال 
ف بحيرات ومستنقعات يبلغ عرضها تؤلّ

ما يساوي المائة ميل بقدر ما تمتد طوالً 
هــوار القــرى ألهــذه ا وكانــت تكتنــف

والقصبات فيكثر فيها البردي والقصـب  
هــوار متصــلة ببعضــها بتــرع وكانــت األ
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  .)١(<صالحة للمالحة
  

  ] حرف القاف[ 
  

  × قاتل الحسين
 فيمن التاريخية المصادر وتفاوتت

 احتـزّ  الذي × الحسين اإلمام قتل هو
 األساسية المصادر وجلّ ،الشريف رأسه
 اهللا أعداء من اثنين في بينها الترديد كان
   اهللا لعنـه  الجوشـن  ذي بـن  شـمر  :هما

 أنـس  بن وسنان، ـ األشهر القول وفيه ـ
 ضـعيفة  أقـوال  وهناك ،اهللا لعنه النخعي
 يزيــد بــن خــولّي قاتلــه إن :تقــول

ــبحي ــين أو ،األص ــن حص ــر ب  أو> نمي
 أو ،التميمـي  أوس بن مهاجر أو ،<تميم
 الجنوب أبو أو ،الشعبي اهللا عبد بن كثير

 شـبل  أو ،الجعفي الرحمان عبد بن ادزي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجـزء  الرافـدين،  وادي، سوسة أحمد. د )١(
  .٢١٤ ص. ٢٠٣ص ،٢ج لثاني،ا

  . )٢(يزيد بن
  

  <مولى الحسين>قارب 
كـان مـولى    ،من شـهداء كـربالء  

وأُمـه فكيهـة كانـت     ×ألبي عبـداهللا  
ــة للحســين  ــي دار  ×جاري تخــدم ف

 جاء قـارب برفقـة  . االمامالرباب زوجة 
مـــن المدينـــة  ×الحســـين  اإلمـــام

جـاء   .واستشهد يوم الطـف بـين يديـه   
  . سةارة الناحية المقداسمه في زي

  
  قاسط بن زهير التغلبي

ممن استشهد في الحملة األولـى  
يوم العاشر وهـو شـيخ مـن قبيلـة بنـي      

 مـزاحم  بـن  نصـر  قال .تغلب ابن وائل
 أن :صـفين  كتـاب  فـي  الكوفي المنقري

 أعطى للقبائل األلوية عقد لما × عليا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األخبار في كما: يزيد بن خولّي أخووهو  )٢(
  .٢٥٨ ص: الطوال
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 قـيس  بـن  األحنـف  البصـرة  تمـيم  لواء
 صــاحب وقــال ،اهللا عبــد بــن وقاســط
 قاسـط  :العـين  ابصار وصاحب الحدائق

 الحـرث  بـن  زهيـر  بـن  اهللا عبـد  بن
ــي ــان التغلب ــحاب ك ــن أص ــر م  أمي
بـين   المجاهـدين  ومـن  ×المؤمنين

 صـحب  ثـم  الـثالث  حروبه في يديه
 الكوفـة  فـي  بقوا بعده ثم× الحسن

 خـرج  كربالء × الحسين ورد ولما
 المحـرم  مـن  العاشـر  ليلة فجاءه إليه
 فجاهـد  قامـت الحـرب   أصبحوا فلما
 األولى الحملة في قتل حتى يديه بين
 الحسـين  أصـحاب  مـن  قتـل  من مع

×>.  
 السـالم  :الناحيـة  زيارة في وورد

 زهيـر  ابنـي  وكـردوس  قاسـط  على
 أصـحاب  من الثالثة هؤالء كان. التغلبي

 المجاهـدين  ومـن  × المـؤمنين  أمير
 ثـم  أوال صـحبوه ، حروبـه  في يديه بين

، الكوفة في وابق ثم × الحسن صحبوا
 صفين سيما وال :الحروب في ذكر ولهم
 خرجـوا  ءكربال × الحسين ورد ولما
   .)١(يديه بين وقتلوا ليال وهءفجا، إليه

  
  × قافلة الحسين

هي قافلة انطلقت من مبدأ العزّة و
 .والكرامة وسارت نحو مقصـد الشـهادة  

رجـب   ٢٨خرجت قافلة الحسين يـوم  
الثالث وصلت إلى مكة في و من المدينة
من مكّة  ×وكان خروجه  .من شعبان

 معه أهل بيتهو في الثامن من ذي الحجة
ــاز  و ــل الحج ــن أه ــيعته م ــه وش  موالي
رة الـذين انضـموا إليـه    ـوالبص الكوفةو

أعطـى كـلّ واحـد    و ،أيام إقامته بمكّـة 
منهم عشرة دنانير وجمالً يحمـل عليـه   

   .زاده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مصــدرـ   المناقــب آشــوب، شــهر ابــن )١(
  .٢٧٦ص ،٤جـ  سابق



 
 

٣٠٧  

 

 

ــ  فــي معــالي  رانيدوقــدر المازن
بـين   ٢٨٨ كـان فيهـا  عدد مـن  السبطين 

رات ـومعهـم عشـ   .وطفـل  وامرأةرجل 
ــال المحم ــالح  الجم ــام والس ــة بالطع ل

نزلت هذه القافلة بكـربالء فـي    .والمال
وتحولّـت بعـد يـوم     .الثاني من محـرم 

العاشر إلى مجموعة يخيم عليها الحـزم  
ــل     ــة واأله ــد األحب ــد فق ــى بع واألس
وأصبحت على هيأة قافلـة مـن السـبايا    

وفيها اإلمام السجاد  ،الكوفةأخذت نحو 
وكان مريضاً والقافلـة علـى عـاتق     ×

وفي الكوفة أخذت القبائـل   ×زينب 
  . ما لها من نساء من بين السبايا

  

  قبائل استوطنت كربالء
  قبل المعركة

القبائل التي سكنت أرض العـراق  
منذ الفتح أو قل منذ نزوح القبائـل الـى   
، شمال وشرق وغرب الجزيـرة العربيـة  

فكما تعلمون أنه بعد انهيار سد مـأرب  

نزحت الكثير من القبائـل  ، أو قبله بقليل
 ،اليمانية واستوطن قسم منها في الحجاز

وقسم منهـا فـي    ،وقسم منها في العراق
  . الشام

صاحب كتاب >القصد واألمم في 
ــم<   ــرب والعج ــول الع ــف بأص  ،التعري

ال خالف بين > :يقول )١(للقرطبي ٥٨ص
سب أن هنالـك إشـارة   أهل العلم والن

قسـم إلـى    ،مهمة أن العرب أصـالن 
 واشـار  <وقسـم إلـى قحطـان    ،عدنان

المتخصص في علوم األنساب والعشائر 
األستاذ كاظم المسعودي وهو من أهالي 
مدينة طويريج والذي أثبت بالدليل بأنه 
كل من الفـرعين العـدناني والقحطـاني    

وبالتـالي   ،×إنما يعودان إلى إبراهيم 
 وإنهما من نسـله  ،إلى إسماعيل يعودان

وبالتالي عندما حـدثت الهجـرات    ،×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصــد واألمــم فــي التعريــف القرطبــي،  )١(
  . ٥٨بأصول العرب والعجم، ص
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استوطنت الكثير من القبائـل   ،من اليمن
 ،وتحديداً في منطقة كـربالء  ،في العراق

ولنمر على بعض القبائل التي اسـتوطن  
  : في أرض كربالء

رة هذكر صاحب >جم :األزد :أوالً
إن مـن بطـون األزد   : )١(أنساب العرب<

 ت واستقرت على نهر الملكالتي هاجر
وهـذا النهـر    ـ  يسمونه نهر نـار ملخـا   ـ

 وهو نهـر قـديم   ،فيما بعد سمي بنينوى
 ،يقال أنه في المجوسية يسمى بنار ملخا

والظاهر أن كـربالء سـكنها الكثيـر مـن     
وفيما بعد سمي بنهر  ،القوميات واألديان

إن مـن بطـون    .الملك وهو نهر نينوى
رت على نهر األزد التي هاجرت واستق

الملك هم بنـو الهنـو بـن األزد بـن     
ــوث ــالن    ،الغ ــن كه ــو األزد م وبن

القحطانية وسكنوا بمختلف أفخـاذهم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االندلســـي، جمهـــرة انســـاب العـــرب:  )١(
  . ٣٧٥ص

  . وانتماءاتهم في أرض كربالء
مــن القبائــل التــي  :كنــدة :ثانيــاً

سكنت كما يقول الدكتور أحمد صـالح  
 :)٢(العلي في >محاضرات تاريخ العرب<
ـ     ،دةمن القبائل التي سـكنت العـراق كن

أيـام   :ويقـول  ،وهي من القبائل القويـة 
الحارث بن العمرو والذي يعتبر أقوى 

وحكم أربعين عاماً ولى  ،ملوك كندة
ــاليم    ــن األق ــة م ــى جمل أوالده عل

ومنهم ابنه حجر واله علـى   ،واألماكن
قبائل أسـد وكنانـه والغطفـان وهـم     
يقطنون عند وادي الرميلـة أو الرملـة   

وولـده   ،يبربين جبل شمر وحيبر أو خ
الثاني شرحبيل كان على بكر وحنظلة 

هذه التـي تمتـد مـن     ،والرباب وتيم
وصوالً إلى شـرقي   ،الفرات والبحرين

فهو أيضاً يثبت أن كندة  ،وهكذا ،نجد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاضـرات تـاريخ   أحمد صـالح العلـي،    )٢(
  .٨٥، ص١العرب ج
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التي تحالفت مع بني أسد هم سـكنوا  
   .العراق منذ زمن بعيد

وعندنا نصوص  :سدأقبيلة  :ثالثاً
 ،اقتنقـل أن آل أسـد سـكنوا فـي العـر     

قبيلة بني أسد التي ذهـب إليهـا حبيـب    
استقرت في مدينـة   ،بن مظاهر األسدي

بارســوما والتــي فيمــا بعــد بعــد القــرن 
الخامس المـيالدي اسـتقرت فـي هـذه     

واستطاعت أن تبني جملة مـن   .المنطقة
واســتطاعت أن  ،عالقاتهــا االجتماعيــة

تستولي علـى جملـة مـن األراضـي     
 ،بناءهاالصحراوية وأن تعيد زراعتها و

واستقرت في الجنـوب الغربـي مـن    
خاص يسمى  قكان لهم رستا ،كربالء

فـي  يسكنون يعني كانوا  ،الغاضريات
بارسوما هـذه المنطقـة القديمـة فـي     

  . استقر فيها آل أسدالتي  ،التأريخ
أيضـاً عشـيرة    :قبيلة مـراد  :رابعاً

ولـذلك   ،مراد وصلت إلى أرض كربالء

من  :)١(يقول صاحب >جمهرة األنساب<
الهجرات العربية التي استوطنت في تـل  
جمل أو عين الجمل أيضاً من المنـاطق  

وقريبـة   ،التي كانت قريبة على الرهيمية
هـذه   ،وقريبـة علـى شـفية    ،على نينوى

 ،المناطق التـي هـي جـزء مـن كـربالء     
 مدينــة ولــدينا منطقــة اآلن قريبــة علــى

وهـذا اللفـظ    ،طويريج تسمى أم جمـل 
فالظاهر من بعض  ،قريب على تل جمل

المحققين أن المنطقة ربما تكون قريبـة  
على ذلـك االسـم أو تعـود إلـى ذلـك      

فهذه منطقة تل جمل هـي التـي    .االسم
  . استوطنت بها مراد والذين هم اليحابر

المتوسـعة   :قبائل ربيعـة  :خامساً
بنـو   ،وبتفرعاتها ،وبتفاصيلها ،بانتماءاتها

بنـو   ،بنو شيبان ،بنو تغلب ،بكر بن وائل
كـل هـؤالء أيضـاً اسـتوطنوا فـي       ،نمر

ــاكن  ،أرض كــربالء ــديهم أم ــت ل وكان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٦>جمهرة األنساب<، ص )١(
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  . معينة استوطنوا فيها
أضف إلى ذلك من بنـي يربـوع   
 ،كان هنالك تواجد لقبيلة تميم بفروعهم

ثعلبة وعمر والحارث وغيـرهم وهـؤالء   
ــربالء   ــكنوا ك ــاً أن يس ــتطاعوا أيض  ،اس

والتـي سـكنت   باألخص قبيلة بني تميم 
هذه  ،آثار الطار المعروفة بة منعلى مقر

وهــي تســمى اليــوم  ،الكهــوف األثريــة
كان  ،يعني في كربالء ،بمنطقة الزگاريط

  . أصلهم هكذا
ــل   ــر مــن قبائ ــدنا الكثي ــإذن عن ف

كندة واألزد ومـراد وبنـي أسـد     ،العرب
كل هـؤالء اسـتطاعوا أن    ،بةالولدينا التغ

وحتى أجدادنا التغالبـة  ، بكربالء يعيشوا
ــ ــانوا ل ــاذ ك ــع المن ــات م  ،رةديهم عالق

أيضـاً   وسـكن  ،وتحالف مع الساسانيين
ــربالء  ــي أرض ك ــنهم ف ــذه  ،قســم م ه

الخارطة ذكرناها بسـرعة مـن أجـل أن    
الكـريم أن هنالـك عـدد     قارئيعرف ال

ــيلة     ــة األص ــل العربي ــن القبائ ــر م كبي

استوطنت فـي أرض كـربالء وعاشـت    
  . فيها

ومنها قبيلة آل أسد العدنانية التي 
ــر اســتطا ــل كبي ــا ثق  ،عت أن يكــون له

 ،×وتشرفت بخطاب اإلمام الحسـين  
ألن بعض الناس يتصورون أنه فقـط آل  

ال بل عـدد كبيـر    ،أسد كانوا في كربالء
من القبائل والتي بعضها اشترك مع أبي 

سـت  لـدينا  فمن التغالبـة   ،×عبد اهللا 
قيــادات عســكرية مــع اإلمــام الحســين 

استشهدوا بين يـدي أبـي   وكلهم  ،×
بد اهللا من غير هؤالء الجنود الـذين ال  ع

  . يعرف عددهم إال اهللا عز وجل
  

  قبر سيد اسماعيل
اشتهر مرقـد فـي مدينـة كـربالء     
على يمين الذاهب من كربالء الى قضاء 

 طويريج وهـو علـى بعـد مـا    ـ  الهندية
كـربالء   مدينـة  كـم شـرق   ٦يقرب من 

وعرف بمرقد السيد اسماعيل بـن عبـد   
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 ÷زينـب الكبـرى    اهللا بن جعفر وامـه 
السـيد   وألبيـه وقد دفنت معه اخته المه 

ام كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر كما هو 
    .المشهور

والتحقيق عنـدنا ان هـذا المرقـد    
وبهذا االسم لم يذكر في كتب التـراجم  
والسير والكتب المتخصصة بالمراقد بل 
التحقيق يثبت ان السـيد اسـماعيل قتـل    

ودفـن   ١٤٥في المدينـة المنـورة سـنة    
وهنا البد من الوقوف عند بعض  .هناك
  :  االمور

لم يورد لنـا التـاريخ ولـدا     :االول
اسمه اسماعيل من ابناء السيدة زينب ع 

ــر ــن جعف ــد اهللا اب ــة  .وعب يقــول العالم
وخلف عبد اهللا بن جعفر عـده  > :النقدي

منهم جعفر  :بن الجوزياأوالد قال سبط 
 ،وأم كلثــوم ،ومحمــد وعبــاس ،أألكبــر

وأمها فاطمة  ÷مهم زينب بنت علي وأ
وحسن درج وعون  ’بنت رسول أهللا 

يــوم  ×أألصــغر قتــل مــع الحســين 

الطفوف وال بقية له وهنـاك رأي يقـول   
يوم الطفوف  ×أن المقتول مع الحسين 

هو عون أألكبر الذي أمه زينب بنت علي 
كما هو الصحيح الثابت وذهب إليه  ÷

جمع من المـؤرخين واربـاب المقاتـل    
إلرشاد وأما عون امنهم الشيخ المفيد في 

أألصغر الذي أمه جمانة بنت المسيب بن 
نجبة الفزازي فإنه قتل في وقعـة الحـرة   
كما ذكره جمع من المؤرخين في حيـاة  

   .<÷السيدة زينب 
اذن الوجود لولد اسمه اسـماعيل  

   .÷من اوالد السيدة زينب 
اوالد  بأسماءواليكم قائمة  :الثاني

ينب مـن زوجهـا عبـد اهللا بـن     السيدة ز
  : جعفر

  : عون بن عبداهللا بن جعفر .١
هذا البطل الهاشمي كان قـد نـال   

 ×شرف الشهادة مع االمـام الحسـين   
كمـا ذكـرت كـل المصـادر     يوم كربالء 

 ،وقد برز الـى سـاحة الجهـاد    .التاريخية
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   :فجعل يقاتل قتال األبطال وهو يرتجز
ــرِ   ــن جعف ــا اب ــي فأن   إن تنكرون

  صــدق فــي الجنــان أزهــرِشــهيد   
ــرِ    ــا بجنـــاح أخضـ ــر فيهـ   يطيـ

  كفــى بهــذا شــرفاً فــي المحشــرِ  
فضرب فـيهم بسـيفه حتّـى قتـل       

 ،منهم ثالثة فوارس وثمانية عشر راجـال 
ثــم ضــربه عبــد اهللا بــن قطنــة الطــائي 

  . النبهاني بسيفه فقتله
   :عباس .٢

ــمه دون   ــون اسـ ــر المؤرخـ ذكـ
ته شارة الى شيء من عطاءاته في حيااإل

   .وسيرته ومناقبياته
   :علي .٣

وفــي نســله  ،المعــروف بــالزينبي
وفي ذريته الذيل الطويل  ،الكثرة والعدد

وهو كمـا فـي >عمـدة     ،والساللة الباقية
أحــد ارجــاء آل أبــي طالــب الطالــب< 

ــة ــادة    .الثالث ــروس< م ــاج الع ــي >ت وف

>والزينبون بطن من ولد علي  :>زينب<
جعفـر  الزينبي بن عبداهللا الجواد بـن  

نسبة الى أمه زينب بنت سيدنا  ،الطيار
وأمهـا فاطمـة    >رضي اهللا عنـه< علي 

وولد علي هذا أحد أرجاء آل  >رض<
   .أبي طالب الثالثة<

وأمـا   :ويقول عنه السيد الهاشمي
 ،علي بن عبداهللا فهو المعروف بـالزينبي 

 ÷نسبة الـى أمـه زينـب بنـت علـي      
ذكروا أنه كان ثالثة في عصر واحد بني 

كلهـم   ،يرجعون الى أصـل قريـب   ،عم
 ،وكلهـم يصـلح للخالفـة    ،يسمى عليـاً 

علي بن الحسين بن علي بن أبـي   :وهم
وعلي بن عبـداهللا بـن    ،طالب >السجاد<

وعلي بـن عبـداهللا بـن جعفـر      ،العباس
ولكن إمام المسلمين وقتئذ كـان   ،الطيار

ــدين  ــن العاب ــجاد زي ــه  ،×الس يعظم
كـان   :وقـال ابـن عنبـة   . القريب والبعيد

علي الزينبي يكنـى أبـا الحسـن وكـان     
  . سيداً كريماً
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   :أم كلثوم .٤
وهي البنت الوحيـدة كمـا يبـدوا    

والبـد   ،كمـا يظهـر   ÷للسيدة زينـب  
وتحلـت   ،وأنها قد ورثت شـمائل أمهـا  

ولـذلك تسـابق    ،بمكارم أخـالق أبيهـا  
الخاطبون لطلب يدها وكان من جملتهم 

ه معاوية بن أبي سفيان خطبها أيام سلطت
وكلف واليه علـى المدينـة    ،لولده يزيد

مروان بن الحكم أن يخطبهـا مـن أبيهـا    
فقال أبوها عبداهللا بـن   ،ليزيد بن معاوية

  : جعفر
إن أمرها ليس الي إنمـا هـو الـى    

ــا  ــو خاله ــيدنا الحســين وه ــأخبر  .س ف
ــذلك  ــين ب ــال ،الحس ــتخير اهللا  :فق أس

>تعالى< اللهم وفق لهذه الجارية رضاك 
فلما اجتمـع النـاس فـي     .من آل محمد

أقبل مروان حتى  ’مسجد رسول اهللا
إن أميـر   :وقال ×جلس الى الحسين 

ــذلك  ــي ب ــة أمرن وأن  ،المــؤمنين معاوي
مع  ،أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ

مـع قضـاء    ،صلح ما بين هذين الحيـين 
واعلم ان من يغبطكم بيزيـد أكثـر    ،دينه

ــم  ــه بك ــن يغبط ــف   ،مم ــب كي والعج
 ،يد وهو كفؤ من ال كفـؤ لـه  يستمهر يز

فرد خيراً يا أبا  ،وبوجهه يستسقي الغمام
الحمـد هللا الـذي    :فقال الحسين .عبداهللا

واصطفانا  ،وارتضانا لدينه ،اختارنا لنفسه
يا مـروان قـد قلـت     :ثم قال .على خلقه

مهرهـا حكـم أبيهـا     :أما قولك .فسمعنا
فلعمري لو أردنا ذلـك مـا    ،بالغاً ما بلغ
فـي بناتـه    ’ة رسـول اهللا  عدونا سـن 

وهو اثنتا عشرة أوقية  ،ونسائه وأهل بيته
وأمـا   .يكون اربعمائـة وثمـانين درهمـاً   

فمتـى كـن    ،مع قضاء دين أبيهـا  :قولك
وأما صلح ما . نساؤنا يقضين عنّا ديوننا؟

فإنا قوم عاديناكم في  ،بين هذين الحيين
فلعمري  ،ولم نكن نصالحكم للدنيا ،اهللا

لنسـب فكيـف السـبب؟ وأمـا     لقد اعيا ا
والعجب كيـف يسـتمهر يزيـد؟     :قولك

ومن  ،فقد استمهر من هو خير من يزيد
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   !ومن جد يزيد ،أبي زيد
إن يزيد كفـؤ مـن ال    :وأما قولك

فمن كان كفوه قبـل اليـوم فهـو     ،كفؤ له
كفوه اليوم ما زادته امارتـه فـي الكفـاءة    

   .شيئاً
وجهـه يستسـقى بـه     :وأما قولك

نما كان ذلك وجه رسـول اهللا  فإ :الغمام
من يغبطنـا بـه أكثـر     :وأما قولك .’

فإنمـا يغبطنـا بـه أهـل      ،ممن يغبطه بنا
ثـم قـال    .الجهل ويغبطه بنا أهل العقـل 

فاشهدوا جميعاً إني قد زوجت أم  ×
كلثوم بنت عبداهللا بـن جعفـر مـن ابـن     
عمها القاسم بن محمد بن جعفـر علـى   

تهـا  اربعمائة وثمـانين درهمـاً وقـد نحل   
ضيعتين بالمدينة ـ أو قال أرضي العقيق  
ـ وإن غلتها بالسـنة ثمانيـة آالف دينـار    
 .ففيهمــا لهمــا غنــى إن شــاء اهللا تعــالى

   :وقال ،فتغير وجه مروان
  أردنـــا صــــهركم لنجــــد وداً 

    ــان ــدث الزم ــه ح ــه ب ــد أخلق   ق
  

  فلمـــا جئـــتكم فجبهتمـــوني  
    ــنان ــن الش ــمير م ــتم بالض   وبح

   :ني هاشمفأجابه ذكوان مولى ب  
  أمــاط اهللا عــنهم كــل رجــسٍ   

ــاني     ــي المث ــذلك ف ــرهم ب   وطه
ــرٍ    ــواهم مـــن نظيـ ــالهم سـ   فمـ

ــداني    ــاك وال مـ ــو هنـ   وال كفـ
    ــد ــار عنيـ ــل جبـ ــل كـ   أتعجـ

  ــان ــار مــن أهــل الجن   إلــى األخي
لعله من ابناء  :قال البعض :الثالث  

عبــد اهللا بـــن جعفــر مـــن زوجاتـــه   
   .االخريات

د عبد واليكم اسماء اوال :الجواب
   :اهللا بن جعفر من زوجاته االخريات

عبداهللا بن عبـداهللا بـن جعفـر     .١
ــار ــل    :الطي ــي مقات ــرج ف ــو الف ــال أب ق

أُمه الخوصاء بنت حفص بـن   :الطالبيين
ثقيف بن ربيعة قتل مع الحسين بالطف .  

عون أألصغر الذي أمه جمانـة   .٢
بنت المسيب بن نجبة الفزازي فإنه قتل 
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   .في وقعة الحرة
محمد بن عبد اهللا بـن جعفـر    .٣

ــه    ــيهم الســالم أم ــب عل ــي طال ــن أب ب
الخوصاء بنـت حفصـة بـن ثقيـف بـن      
ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بـن عكابـة بـن    
صعب بن علي بن بكر بـن وائـل قـال    

تقدم محمـد قبـل عـون إلـى      :السروي
  : فبرز إليهم وهو يقول ،الحرب
فعـال   أشكو إلى اهللا من العدوان 

  ى عميانقوم في الرد
ثـم تعـاطفوا    ،فقتل عشرة أنفـس 

   .فقتله عامر بن نهشل التميمي ،عليه
كما ان عبد اهللا بن جعفر كـان   .٤

له ولد آخر يسمى معاوية بـن عبـد اهللا   
كان معروفاً بـالجود والكـرم    ،بن جعفر

وحينما منـع هشـام بـن عبـد      ،واألدب
الملك الفرزدق من العطاء ؛ ألنّـه مـدح   

   .×بدين اإلمام زين العا
قال له معاويـة بـن عبـد اهللا بـن     

يا أبا فراس كم تقدر الـذي بقـي    :جعفر

 :قال .قدر عشرين سنة :من عمرك؟ قال
فهذه عشرون ألف دينار أعطيكهـا مـن   

وقد تزوج معاويـة بفاطمـة بنـت     .مالي
  ×الحسن بن الحسن السبط 

نعـم ذكـرت المصـادر ان     :الثالث
مه هنالك ولد لعبـد اهللا بـن جعفـر اسـ    
 ١٤٥اسماعيل لكنه قتل في المدينة سنة 

ولم يأت الـى هـذه    .للهجرة ودفن فيها
   .المناطق والديار ابدا حتى يدفن هنا

   :جاء في موقع االشراف آل الطيار
هو السـيد الزاهـد اسـماعيل بـن     
عبد اهللا بن جعفر من زهاد عصره واهل 
ــام   ــم والفضــل وممــن عاصــر االم العل

قتـل   وخدمه وحبس معـه  ×الصادق 
وهو شيخ كبير في السجن وقـد قـارب   

   .للهجرة ١٤٥التسعين من عمره سنة 
اذن السؤال يبقى لمن ينسب هذا 

كـم   ٨المرقد الموجود اليوم علـى بعـد   
  من كربالء شرقا؟؟  

يبقـى القبـر مجهـول الحـال      :قلنا
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ان  والبـأس وبحاجة الى دراسـة اوسـع   
تزار روح الشهيد اسماعيل بن عبـد اهللا  

المدفون بالمدينة،  ×لطيار بن جعفر ا
ان تزار من هذا المرقد وتقرا لها  سال بأ

  .)١(ن ووآيات القرآ
  

  قبر الشهيد جون
سئل بعض االخـوة عـن الشـهيد    
جــون شــهيد كــربالء هــل صــحيح ان  
جسده الطاهر وجـد بعـد مقتـل االمـام     

   ايام؟ بعشر ×الحسين 
لم يـذكر هـذا الشـيء فـي      :قلنا

يخ، لكـن  اغلب كتـب المقاتـل والتـوار   
هنالك نـص ذكـره العالمـة المجلسـي     

نقال عن السـيد محمـد بـن أبـي      ٤٥ج
طالب في مقتله عـن اإلمـام البـاقر عـن     

وإنّ الناس كـانوا   :^علي بن الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجــع كتابنــا ثمــار االفكــار والمعــارف،  )١(
  .٢٠١٧الحلة ـ منشورات دار الفرات لإلعالم 

ــى   ــدفنون القتل ــة وي ــرون المعرك يحض
فوجدوا جونًا بعد عشرة أيام يفوح منـه  

اي انـه   .رائحة المسك رضوان اهللا عليه
   .٦١نة محرم س ٢٠دفن يوم 

وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه من ادوار 
كتيبة بني اسد التـي اوكـل اليهـا االمـام     

عــدة مهــام بعــد المقتــل  ×الســجاد 
ــاد    ــة االجسـ ــا حمايـ ــيني منهـ الحسـ
 .والمســاعدة فــي حفــر القبــور والــدفن

وهي الكتيبة التي ارسل اليها حبيب بـن  
مظاهر االسـدي يـوم الثـامن او التاسـع     

عـدة مهـام بعـد    واتفق معهم على تبني 
   .المقتل الشريف

كمــا واشــار الــى ذلــك العالمــة  
المحقق الشيخ عباس القمي فـي كتابـه   

روي عمّـن حضـر    :منتهى اآلمـال أنـه  
لدفن القتلى أنهم وجدوا جسد جـون  
بعد عشرة أيام تفوح منه رائحة طيبـة  

   .أذكى من المسك رضوان اهللا عليه
ولكن يبقى االمر غير معلوم هـل  
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 ..المكان الذي وجـد فيـه   دفن جون في
ام الحق باألصـحاب بقبـرهم الجمـاعي    

ــام الحســين  ــرب االم كمــا هــو  ×ق
 ×اب الحسـين  مكتوب االن مع اصح

وهــل ان االمــام  .فــي الحــائر الحســيني
خول ال اسد قضـية دفـن    ×السجاد 

امـور تحتـاج    ..جون قـرب االصـحاب  
بحــث اكثــر وفــق المصــادر التاريخيــة 

  .واليات البحث العلمي
   

  ×قتال االمام الحسين
وبعــدها قــرر االمــام الحســين ان 
يناجز القوم بنفسه الشريفة ، يقول اهـل  

 عليـه  اهللا صـلوات  وقف ثم> :التـاريخ 
 .. يـده  فـي  مصلت وسيفه القوم قبالة

  : يقول وهو ،الموت على عازماً
  أنا ابن علي الطهر مـن آل هاشـمٍ  

      كفاني بهـذا مفخـراً حـين أخفـر  
  ل اهللا أكرم من مضـى وجدي رسو  

   اهللا في األرض نزهـر ونحن سراج  
  

وفــاطم أمــي مــن ســاللة أحمــد  
  عمي يدعى ذو الجناحين جعفـر و

ــادقاً   ــزل ص ــاب اهللا أن ــا كت   وفين
 ـذكروفيها الهدى والوحي بالخير ي  

   .االبيات
 إلـى  النـاس  دعـا  ×إنّه  ثم 

 منـه  دنا من كلّ يقتل يزل فلم ،البراز
 مـنهم  قتـلَ  حتـى  ،الرجـال  ونعي من

   .)١(عظيمة مقتلة
على×االمام الحسين  حملَ ثم 

  : وقال الميمنة
  المــوت خيــر مــن ركــوب العــارِ

  والعــار أولــى مــن دخــول النــارِ
وقال الميسرة على حملَ ثم :  

  أنـــا الحســـين ابـــن علـــي   
  أحمـــــي عيـــــاالت أبـــــي

  آليـــــــت أن ال أنثنــــــــي 
  )٢(أمضـــي علـــى ديـــن النبـــي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٣ ص: المهموم نَفَس، القمي )١(
 طالـب  أبـي  آل ابن شهر اشوب، مناقـب  )٢(
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 ليلى أبي ابن عن الطبراني وروى
 حـين ×علـي   بن حسين قال> :قـال 

يرغـب  ال ثوبـاً  ائتوني>: بالقتل أحس 
  . )١(...<ثيابي تحت أجعله أحد فيه

  
  ×قتلة االمام الحسين 

ــين  ــام الحسـ ــدد االمـ  ×وحـ
بصريح القول الطائفة التـي تقـوم بقتلـه    
وانتهاك حرمته وهم ال امية واشـياعهم  

 قولويـه  ابن شيخال ، فقد روى واتباعهم
 عـن ، ×الصادق  اإلمام عن بسند &
 ×الحسـين   اإلمام عن، جده عن، أبيه
 ال بيـده  حسـين  نفس والذي>: قال أنّه

 ،يقتلـوني  حتى ملكهم أمية بني ينتهي
  . )٢(...<قاتلي وهم

=  
  .١١٠ص: ٤ج
  .١٢٥ ص: ٣ الكبير ج المعجمالطبراني،  )١(
، ٢٣، باب ٧٥كامل الزيارات: ابن قولويه،  )٢(

 .١٣رقم 

  قرية نينوى الجنوبية
ثارهــا اليــوم فــي مقاطعــة آتقــع 

وكانــت  ،و الجنوبيــةأالفريحــة الغربيــة 
هلهـا  أ نأوأغلب الظن  ،ة بالسكانمأهول

ــن النصــارى ــن ســكان  ،م ــرهم م وأكث
ــليين ــراق األص ــث ورد  ،الع ــام حي اإلم

 ٦١>إلى كـربالء عـام    الحسين بن علي
رقية ـة الشـ وهي تقع علـى الضـفّ   .<هج

سـفل  أو ،بالنسبة لمجرى نهـر العلقمـي  
ــوى    ــر نين ــي نه ــتوطنة يلتق ــذه المس ه

 ويعود .فان مجرى واحدبـالعلقمي فيؤلّ
تــاريخ الســكن فــي هــذه القريــة إلــى  

معسكر  باألصلوهي  ،شوريةالعصور اآل
ــوش اآل ــرب  للجي ــة غ ــورية المرابط ش

عند حـدود القـرن   > ةاإلمبراطورية البابلي
ــابع قبــل المــيالد   حينمــا كــان  < الس

ــربالء   ــي ك ــدون ف ــوريون يتواج  .األش
ــتمراو ــود    س ــى العه ــا حت ــكن فيه الس

حين  هجرها الناس ثم ،األولى اإلسالمية
فكــان مصــيرها  ،اإلســالمتحولــوا إلــى 



 
 

٣١٩  

 

 

   .)١(مصير العقر أو الحيرة
  

  مقاتل بني قصر
وهو مـن المنـازل القريبـة علـى     

   .×كربالء التي نزلها االمام الحسين 
 قـــرب هـــو :الســـكّوني قـــال«

 وهــو .القُريــات ثــم وســالم القطقطانــة
 ثعلبـة  بن حسان بن مقاتل إلى منسوب
م جنـوب غـرب   ويقع اليـو . )٢(»التميمي

وقــد . كـم  ٣٥قصـر االخيضـر بمسـافة    
ــام   ــة عـ ــالت التنقيبيـ ــفت الحمـ كشـ

بربـارا  > وذلك من قبـل  <١٩٧٥ـ١٩٧٣>
ــتر  ــورغن B. Finsterفينسـ " و"يـ
وقد أظهـرت   <"j. Schmidtشميدت 

 ...قصـر بنـي مقاتـل     نأ هذه الحمالت
كان محـل مـا يعـرف بتلـول األخيضـر      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كــربالء تــاريخ مــن أضــواء، المســعودي )١(
  .٩٧ صـ  سابق مصدرـ 
 .٣٦٤ص: ٤ج البلدان، الحموي، معجم )٢(

Tululal. Ukhaidir  ــد ــى بعـ علـ
وتلـول  . ل حصن األخيضرشما< كلم٢>

ة المقابلة لقصـر  األخيضر تقع على الضفّ
األخيضر محاذية تماماً للوادي األبـيض  

وهي عبارة عن مواقع  .من جهة الشمال
 أثرية ترقد تحت كتل الرمـال بمسـاحة  

ليةأو  م٢٠٠×٢٥٠>ر فـي حـدود   تقـد> 
يحيط قصر بهـا جـدار خـارجي     ،تقريباً

بـت فـي   أظهرت البعثة األلمانية التـي نق 
 أثار كبيـر  <م١٩٧٥ـ   ١٩٧٣>الموقع عام 

وقد  ،تبدو أبعاده أكبر من قصر األخيضر
أن قصر بنـي   :< Bellمس بيل > ذكرت

وكـذلك   ،ا قبل اإلسـالم مقاتل كان قائم
 :هدمة وأعاد بناءه ثم ،في العصر األموي

قد < سس بيلم> وكانت .عيسى بن علي
مهمـاً   بنـاءً  من المـدهش أن > :لتاءتس

خيضر لم يذكره أحد من المؤرخين كاأل
وفي ذلك المكان الذي كان  ،أو الشعراء

رحاً لألحداث كثيـرة خـالل المئـة    ـمس
لـذلك   .<والخمسين ألولى مـن الهجـرة  
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< عيسى بن علي> تقترح "بيل" أن يكون
قد هدم قصر بني مقاتل وأعاد بناءه من 

  . )١(.جديد
 ٦٠ومن احداث هذا المكان سنة 

 :قائلًـا  الكـوفي  أعثم ابن اهروما  للهجرة
 فـي  نـزل  حتّـى  ×الحسين  وسار«

 بفسـطاط  هـو  فـإذا  ،مقاتل بني قصر
 وسـيف  ،منصـوب  ورمـح  ،مضروب

 فقال !مذوده على واقف وفرس ،معلّق
 الفسـطاط؟  هـذا  لمـن  :×الحسين 

 الحر بن عبيد اللّه له يقال لرجل :فقيل
 برجـل  الحسـين  فأرسل قال. الجعفي

 بـن  الحجـاج  لـه  يقـال  أصحابه من
 دخـل  حتّـى  فأقبـل  الجعفي مسروق

 ×فرد  عليه فسلّم فسطاطه في عليه
 :الحجـاج  وراءك؟ فقـال  ما :قال ثم

 قـد  واللّـه  ،الحـر  ابن يا ورائي ،واللّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كــربالء تــاريخ مــن أضــواء، المســعودي )١(
  .٥٥ صـ  سابق مصدرـ 

 :قبلتها قـال  إن كرامة إليك اللّه أهدى
  ذاك؟ وما

علـي   بـن  الحسـين  هـذا  :فقال
 !نصـرته  إلى يدعوك عنهما  اهللا رضي 

أُجرتَ يديه بين تلتقا فإن، متَّ وإن 
 :عبيـد اللّـه   له فقال !استشهدتَ فإنك
 مخافة إلّا الكوفة من خرجت ما واللّه

 فيهـا  وأنا علي بن الحسين يدخلها أن
 إلــى الحجــاج فأقبــل... أنصــره فــال

 الحسـين  فقـام  ،بذلك فخبره الحسين
إخوانـه  مـن  جماعة في إليه صار ثم، 

 بـن  اللّـه  عبيد وثب وسلّم دخل فلما
وجلـس  ،المجلـس  صـدر  مـن  الحر 

 ثـم  ،عليـه  وأثنى اللّه فحمد الحسين
 مصركم فإن ،الحر ابن يا بعد أما :قال

ــذه ــوا ه ــي كتب ــي إل ــم وخبرون  أنّه
 يقومـوا  وأن ،نصـرتي  على مجتمعون

 سـألوني  وإنهم ،عدوي ويقاتلوا دوني
 أدري ولسـت  ،فقدمتُ عليهم القدوم
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 أعانوا قد نّهمفإ زعموا؟ ما على القوم
عقيـل   بـن  مسـلم  عمي ابن قتل على

 ابـن  على وأجمعوا !وشيعته اهللا رحمه 
 مبـايعين  زيـاد  بـن  اللّه عبيد مرجانة

  ! معاوية بن ليزيد
 اللّه أن فاعلم الحر ابن يا وأنت

 كســبتَ بمــا مؤاخــذك وجــلّ عــزّ
 األيــام فــي الــذنوب مــن وأســلفت

 هـذا  وقتـي  في أدعوك وأنا ،الخالية
 مـن  عليـك  مـا  بهـا  تغسل وبةت إلى

 أهـل  نصـرتنا  الـى  أدعوك ،الذنوب
 اللّـه  حمـدنا  حقّنـا  أُعطينا فإن ،البيت
 حقّنـا  منعنـا  وإن ،وقبلنـاه  ذلك على

 علـى  أعواني من كنت بالظلم وركبنا
  . الحق طلب

 يا واللّه :الحر بن عبيد اللّه فقال
 لـك  كـان  لـو  ،اللّـه  رسول بنت ابن

 لكنـتُ  معـك  يقاتلون أعوان بالكوفة
 رأيـتُ  ولكنّـي  !عدوك على أشدهم

 منـازلهم  لزمـوا  وقد بالكوفة شيعتك
 !سـيوفهم  ومـن  أميـة  بنـي  من خوفاً

 هـذه  منّـي  تطلـب  أن اللّـه  فأنشدك
 أقـدر  مـا  بكـلّ  أواسيك وأنا !المنزلة

 مـا  واللّـه  ،ملجمة فرسي وهذه ،عليه
 حيـاض  أذقتـه  إلّـا  شيئاً عليها طلبت

 ،فلُحقت عليها وأنا طُلبتُ وال ،الموت
 بـه  ضربت ما فو اللّه هذا سيفي وخذ

  ! قطعتُ إلّا
 ما الحر ابن يا :الحسين له فقال

 أتيناك إنّما !وسيفك لفرسك جئناك
 بخلـت  قد كنت فإن ،النصرة لنسألك

 شـيء  في لنا فال حاجة بنفسك علينا
 اتخـذ  بالـذي  أكـن  ولـم  !مالك من

 سـمعت  قـد  ألنـي  عضـداً  المضلّين
 من :يقول وهو وسلّم ’ اللّه رسول
 ينصـرهم  ولـم  بيتـي  أهل داعية سمع
 وجهـه  علـى  اللّه أكبه إلّا حقّهم على
  ! النار في



 
  

٣٢٢  

 

 

عنـه   اهللا الحسين رضي  سار ثم 
 كان فلما ،رحله إلى ورجع ،عنده من
  . )١(»..الحسين رحل الغد من

ولنــا عــدة تعليقــات حــول هــذا 
   :النص التاريخي

 الجعفـي  الحر بن اهللا عبيد كان أ.
 إلــى خــرج اوألجلهــ ،العقيــدة عثمــاني
 ،صـفّين  يـوم ×عليـاً   وحارب معاوية
 أخبـاراً  السيد المقرم عن الطبـري  ونقل

 بنهبه الشريعة على الرجل هذا تمرد في
وال يعــرف  ،)٢(الطــرق وقطعــة األمــوال

السر في دعوة امثال هذا الرجل من قبل 
وهو يعـرف موقفـه    ×االمام الحسين 

يقال انه اراد القـاء الحجـة   مسبقا اال ان 
  . عليه

نالحظ هنا في الحوار الـذي   .ب
وابن الحـر   ×دار بين االمام الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢ـ  ١٢٩ص: ٥ج ابن اعثم، الفتوح، )١(

 .١٨٨ ص: × لحسينا المقرم، مقتل )٢(

يتكلم عن طائفـة مـن    ×ان الحسين 
كاتبتـه ومـن ثـم    التي المجتمع الكوفي 

ــل   اع ــن عقي ــل مســلم ب ــى قت ــت عل ان
؟ فـال يعقـل ان   ؟فمـن هـؤالء  .. وشيعته

الشيعة تعين ابن زياد علـى قتـل مسـلم    
وبعبــارة  ؟ فير امــامهم وشــيعتهســ ×

ان  :اخرى أراد النص ان يصل الى قضية
الشيعة تقتل الشيعة ووهم تركوا وخذلوا 

وبالتـالي نخلـص   .. سفير االمامة الـيهم  
بكالمه ×الى نتيجة ان االمام الحسين 

هذا يبرأ شيعة الكوفة مـن قتـل مسـلم    
وانما قتل مسلم بن عقيل اشياع ال  ×

  . ما نقلنا سابقاامية وعتاة الشام ك
 رأيتُ ولكنّي> :قول ابن الحر .ج
 منـازلهم  لزمـوا  وقد بالكوفة شيعتك

هـو   .<سيوفهم ومن أمية بني من خوفاً
الـف   ١١قول يخالف ما نقل من وجود 

شيعي معتقل داخل سـجون وزنزانـات   
فلـم يلزمـوا    ،عبيد اهللا بن زياد الدمويـة 

بيوتهم بل مال بهـم ابـن زيـاد طـواميره     
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  .الخاصة والعامة وسجونه
  

   قطع الرؤوس الشريفة
 قـام  ...كـربالء  معركـة  انتهاء بعد

 الحسـين  رؤوس بقطـع  امية ال وحوش
 اكثـر  فـي  واصـحابه  ...بيتـه  واهل ×

   ..العصور مر على وحشية مجزرة
 مـن  واحـد  غيـر  فـي  جـاء  فلقد

 عتبـة  بن الوليد أمر قد يزيد أن التواريخ
 ــ  المدينـة  علـى  وهو ـ سفيان أبي ابن

  : يبايع لم هو إن اإلمام بقتل
 :٢٩٢ سـنة المتوفّى ،اليعقوبي قال

 ،غائبـاً  وكـان  ...معاوية بن يزيد وملك«
 بـن  الوليـد  إلـى  كتـب  دمشق قدم فلما

   عامــل وهــو ـــ ســفيان أبــي بــن عتبــة
ــة ــ المدين ــاك إذا: ـ ــابي أت ــذا كت  ،ه
 اهللا وعبــد  علي بن الحسـين فأحضر

 فـإن  ،لـي  بالبيعـة  فخذهما ،الزبير بن
 إلـي  وابعـث  أعناقهما فاضرب امتنعا

 فمـن  ،بالبيعة الناس وخذ ،برؤوسهما

 الحســين  وفي الحكم فيه فأنفذ امتنع
ــن ــي ب ـــد عل ــن اهللا وعب ــر ب ؛ الزبي

   .)١(والسالم
وهنالــك نــص اخــر تعتــرف بــه 
قيادات ال امية ان الذي امر بقطـع رأس  

   .وقتله هو يزيد × الحسين
  : نياإلسفرائ إسحاق أبو قال
قتلـه  من اهللا فلعن« :قال يزيد إن، 

 علـى  عاملي زياد بن اهللا عبيـد قتله إنّما
   .»البصرة

 بإحضار أمر ثم :إسحاق أبو قال
 ،معـه  ومـن  الحســين  برأس أتى من

 بين فحضروا ،قتله كان كيف ليسألهم
 أنـا  !ويلـك  :ربعـي  البـن  فقال ،يديه

 لعن ،ال :فقال !الحسـين؟ بقتل أمرتك
 أن إلـى  كـذلك  يزالوا ولم .لهقات اهللا

 ،نميـر  بن الحصين إلى السؤال وصل
 أن أتريــد :قــال ثــم ،مقــالتهم فقــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٤ ص ، ٢ اليعقوبي: ج تاريخ )١(
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 :فقـال  .نعم :فقال !قتله؟ بمن أخبرك
 :فقال .األمان لك :فقال .األمان أعطني
ــم ــر أيهــا إعل ــذي إن ،األمي  عقــد ال

 وجيــش  ،األمـوال  ووضـع  ،الرايات
 وأوعــد ،الكتــب وأرســل ،الجيــوش

 فعـل  من :فقال !قتله الذي هو ،ووعد
 ودخل منه فغضب !أنت :فقال !ذلك؟
 رأس فيـه  الذي الطشت ووضع ،منزله

 يبكـي  وجعـل  ،يديـه  بـين  الحسـين
 لـي  مـا  :ويقـول  وجهـه  على ويلطم

 :يزيـد  زوجة هند قالت !وللحسـين؟
 رأيت الليلة تلك مضجعي أخذت لما
 قـد  السـماء  أبـواب  كـأن  منامي في

   .)١(»...فتحت
  ؟والدوافع االسباب يفماه
ــا :اوال ــت انمـ ــرؤوس قطعـ  الـ

 يزيـد  من صدرت ألوامر تنفيذا الشريفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحســــين، مشـــهد فـــي العـــين نـــور )١(
  .٧٠ ص: لألسفرائيني

 الحسـين  قتلـت  ان> زيـاد  البن الكافر
 راسـه  واقطـع  صدره الخيل فلتطحن

   ...<الي وابعثه
 تطبيقـا  الـرؤوس  وقطعـت  :ثانيا

 :كـربالء  فـي  اعلنوه الذي أمية ال لشعار
ال  ...باقية البيت هذا ألهل ال تبقوا ان>

 ويقصـد  ...<ثـار  وال طالـب  نـار  نافخ
 القدر توقد كانت التي المراءة النار بنافخ

 اي الثـأر  بطالب ويقصد النار في وتنفخ
 لهذا تطبيق هو للرؤوس فقطعهم ...طفل

ــعار ــوي الش ــأرادوا االم ــوا ان ف  يقطع
 ال يبقـوا  لكـي  العظام ويطحنوا الرؤوس

   ...لألجساد اثرا حتى
ـ  سبب وهناك :ثالثا  فـي  ان ثثال

 برســالة سياســية داللــة الــرؤوس قطــع
 الثـورة  فـي  يفكـرون  الذين لكل ترسل
ــى ــد عل ــان يزي ــوائلهم مصــيرهم ب  وع

 واهل × الحسين االمام مصير سيكون
 اهل عليه ثار فقد فشل يزيد لكن ...بيته
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 الحسـين  قتـل  مـن  سـنتين  بعد المدينة
   ...الحرة ثورة في ×

 فيهـا  اخـر  سـبب  وهنالك :رابعا
 يوصـل  ان يزيـد  منها اراد عالميةا داللة
 البيـت  اهل على المزعوم انتصاره فكرة
 النكيـر  تـأجيج  فـي  سـاهم  لكنه ...^

 انصار واصبح دولته وضد ضده الشعبي
ــين ــاقه × الحسـ ــي وعشـ ــل فـ  كـ

  .  )١(...مكان
  

   ×قمع شيعة مسلم بن عقيل
 زيـاد  ابـن  مبـادرات  جملـة  ومن

 على والقضاء األمور زمام على للسيطرة
 في إسراعه ،× عقيل بن مسلم حركة
 وإلقـاء  الكوفـة  في الشيعة رجال تقصّي
 هذه ضحية وكان ،وقتلهم عليهم القبض

 من كبيرا عددا القمعية اإلرهابية المبادرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للزيــادة راجــع كتابنــا ثمــار االفكــار      )١(
  .٦٥المقالة  ٢٣٨ص ـمصدر سابقـوالمعارف 

قـدرتهم الروايـات ب    الشـيعة  رجاالت
 يعـولُ  كـان  الف رجل مقاتل ممـن  ١٢

وبالتالي افـرغ   .األمور مهمات في عليهم
 ×الداخليـة لمسـلم    ابن زياد الجبهة

من اغلـب انصـاره واودعهـم السـجون     
  . الرهيبة في الكوفة

والقتل الذريع منهج دمـوي تبنـاه   
ابن زياد للتخلص مـن خصـومه الثـوار    
الشيعة الذين بـايعوا مسـلم بـن عقيـل     

الم نقرا في الحوار الذي جرى بين  ×
 أنك أخبرني :ابن زياد وميثم التمار قال

 أقصـرهم  أنـا  ،عشـرة  عاشر تصلبني
   !المطهرة إلى وأقربهم خشبة

 الجمـاعي  القتـل  على دليل وهذا
 ،األيـام  تلك في الشيعة له تعرض الذي
 فـي  آخـرون  تسـعة  ميثم مع صُلب فقد

ــا تتجلّــى هــذا وفــي !واحــدة دفعــة  لن
 تعـرض  التـي  المرعبة اإلرهابية األجواء

 رشـيد  امثال .األيام تلك الكوفة أهل لها
 مـن  األول اليـوم  في قُتل الذي الهجري
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 ألن ذلـك  ،الكوفـة  على زياد ابن والية
 ابن أصبح لما« :يقـول  المؤرخين بعض
 صـال  الكوفـة  إلـى  قدومـه  بعد زياد

 جماعة وأمسك ،وأبرق وأرعد ،وجال
 ،السـاعة  فـي  فقتلهم الكوفة أهل من

 األعصـاب  إلماتة ذلك إلى عمد وقد
  . )١(»الثورة عن الناس وصرف

ابن زياد للشيعة  ان مسالة اضطهاد
في الكوفة كانت مـن اسـباب اجهـاض    
بعض فصول مشروع مسـلم بـن عقيـل    

فالنصــوص تنقــل ان اجــراءات ..  ×
التعسف واالعتقال في صفوف قيـادات  

ابتدأت منـذ   ×وجند مسلم بن عقيل 
    :وقت مبكر
 زياد ابن إن« :& المامقـاني  قال

 الكوفـة  أهـل  مكاتبـة  على أطّلع لما
ــين  ــبس ×الحس ــةأر ح  آالف بع
 مـن  التّـوابين  مـن  رجـل  وخمسمائة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦ ص: المآل وسيلة الزنجاني، )١(

 الـذين  وأبطاله أمير المؤمنين أصحاب
 صُـرد  بـن  سليمان منهم ،معه جاهدوا
 أبطال فيهمو األشتر مالك بن وإبراهيم
  . )٢(»وشجعان

 الـذين  عـدد  أن> :القرشي ونقل
 عشر إثنا الكوفة في زياد ابن اعتقلهم

  .  )٣(<ألفاً
المعتقلــين أولئــك بــين مــن وأن 

 بن والمختار ،الخزاعي صُرد بن سليمان
 الوجـوه  مـن  واربعمائة الثقفي عبيد أبي

 الوجـوه  مـن  جماعة حبس«و .واألعيان
 ،نباتة بن األصبغ وفيهم ،منهم استحياشا
    .)٤(»الهمداني األعور والحارث

 أمـر « :زيـاد  ابن أن الطبري وذكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣ ص: ٢ المقال،ج المامقاني، تنقيح )٢(

 علـي  بـن  الحسـين  اإلمـام  ي، حياةالقرش )٣(
 مـرآة  المختار« عن نقالً ،٤١٦ ص: ٢ ج، ^

 .»األموي العصر

 .١٥٧ ص: × الحسين المقرم، مقتل )٤(
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ــب أن ــار يطل ــه المخت ــن وعبداللّ  ب
 بهما فأُتي ،اجعلً فيهما وجعل الحارث
 زيـاد  أمر« :وقال البالذري، .)١(»فحبسا

 بعـد  ـ والحارث المختار ـ بحبسهما
 وجهـه  واسـتعرض  المختـار  شتم أن

 السجن في وبقيا ،عينه فشتر بالقضيب
  . )٢(»..الحسين قُتل أن إلى

  
  قلوب الناس معك

مام جملة قالها الفرزدق الشاعر لإل
عند اللقاء بـه فـي بسـتان     ×الحسين 

ان كثيـرا مـن   ومن المالحـظ  ، ي عامربن
ان قلــوب >النــاس عنــدما يقــرا عبــارة 

تراه  <الناس معك لكن سيوفهم عليك
يسئ الظـن وينظـر الـى خـذالن شـيعة      

ــة للحســين  ــبهم لكــن  ×الكوف وتقل
النص جلي بان الفرزدق يقول ان قلوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٤ ص: ٣ الطبري، ج تأريخ )١(

 .٢١٥ص: ٥األشراف، ج أنساب البالذري، )٢(

الناس ولم يقل شيعتك فهو يتكلم عـن  
ــه المجتمــع الكــوفي   مــرض اصــيب ب

 ،ا فيه من اشاعرة وخـوارج وو آنذاك بم
لكن النص لـم يسـئ للشـيعة والـدليل     

بعـده يصـف حـال     ×كالم الحسين 
جماعة هم حتما ليسوا شـيعته بـل هـم    
من ال امية الذي قاتلوه وقتلوه واستولوا 

 إن ،فـرزدق  يا> :×على الحكم فقال 
 ،الشــيطان طاعــة لزمــوا قــوم هــؤالء

ــوا ــة وترك ــرحمن طاع ــروا ،ال  وأظه
 ،الحـدود  وأبطلوا ،األرض في الفساد

 أمـوال  في واستأثروا ،الخمور وشربوا
وهذه صـفة طغـاة   . <الفقراء والمساكين

ــيعة    ــفات ش ــن ص ــم تك ــة ول والة امي
  . ابدا × الحسين

قلوب الناس معـك وسـيوفهم   
مـن الكلمـات المشـهورة التـي      :عليك

دائمـا علـى المنـابر وفـي الكتـب       دترد
ل اهـ  شـيعة  والتي تريد ايصال رسالة ان
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الكوفة كانوا منافقين في زمـن الحسـين   
وان حــبهم ال يتعــدى كونــه حبــا  ×

ضعيفا ال ينفع بتقديم اي نوع من انـواع  
وهـذه  . ×النصرة لقضية ابي عبـد اهللا  

   :القضية لم تصح ابدا لعدة اسباب
ــراوي  :اوال ــعف ال ــةف، ض  الرواي

عن عوانة بن الحكم عن > :هكـذا  مروة
أبيـه  لبطة بن الفرزدق بن غالب عـن  

فأنا أسوق بعيرهـا   بأميحججت  :قال
حين دخلت الحـرم فـي أيـام الحـج     

إذ لقيت الحسـين   ٦٠وذلك في سنة 
بن على خارجا من مكة معـه أسـيافه   
وتراسه فقلت لمن هذا القطـار فقيـل   

 بـأبي للحسين بن على فأتيتـه فقلـت   
يا ابن رسول اهللا ما أعجلك عن  وأمي

قـال   ألخذتالحج فقال لو لم أعجل 
سألني ممن أنت فقلت له امرؤ من  ثم

العراق قال فواهللا ما فتشني عـن أكثـر   
مــن ذلــك واكتفــى بهــا منــى فقــال 

أخبرني عن الناس خلفك قال فقلـت  
له القلوب معك والسـيوف مـع بنـى    

   ..)١(..<أمية والقضاء بيد اهللا
ــو  ــرح  ول ــاء الج ــا اراء علم تتبعن

ــن  ان نجــد .. والتعــديل ــة ب اســم عوان
الضـرير  معـروف وهـو   الحكم الكلبـي  

 ،أول من كتب بالتأريخويعتبر اإلخباري 
أنقل كلمات جهابذة علماء الجرح  وهنا

والتعديل فيه وعلمـاء األدب ألنـه كـان    
يقول  .أديباً وكان مؤرخاً وأحد الفصحاء

ابــن حجــر فــي كتابــه >لســان العالمــة 
عــن عبــد اهللا بــن  :)٢(الميــزان< يقــول

 إن :المعتز عن الحسن بن علـي قـال  
وكـان   ،عوانة بن الحكم كان عثمانيـاً 

وهـذا مفصـل    !يضع األخبار لبني أمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ٤الطبري، تاريخ االمم والملـوك: ج  )١(
٢٩٠ . 

ــزان ج  )٢( ــان الميـ ــة ٣٨٦،  ص٤لسـ .طبعـ
  االعلمي .
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عوانة بن الحكـم راوي هـذا    !مهم جداً
الحديث كان عثمانياً ويضع األخبار لبني 

وكان عمـيالً لبنـي    ١٥٨توفي سنة  !أمية
العبـــاس ووضـــع لهـــم الكثيـــر مـــن 

منها اخبار في مسـألة صـلح    ،األحاديث
 :ضـاً يقـول  ابـن حجـر أي  . !×الحسن 

أي أن كل  !وقَلَّ أن روى حديثاً مسنداً
  ! كلها فيها شك !مروياته منقطعة

ــه فــي والمــؤرخ  الطبــري أورد ل
روايـة ضـمن    ٥٠ التأريخ ما يقرب مـن 

أخبار صـفين والغـارات وصـلح اإلمـام     
ــن   ،×ومقتــل الحســين   ×الحس

   .بني أمية مصلحةوغالبية الروايات في 
قلـوب  إن  :أن هذه المقولة :ثانيا

إن  ،الناس معك وسيوفهم مع بني أمية
كانت تنطبق على أهل الكوفة مـن غيـر   

فهو المعبـرة عـن    ^أتباع أهل البيت 
أن عوانة  :لكن قلنا ،اوضاع الناس يومئذ

إذن  ،كذاب ويضـع األخبـار لبنـي أميـة    
 ،وإن كان يقصد بالشيعة !الرواية مردودة

ــك    ــيعة مع ــاس أي الش ــوب الن إن قل
ألن الشيعة  !فقد كذب ،وسيوفهم عليك
كثيرة عبر التـاريخ وكمـا   أثبتوا بطوالت 

قال معاوية عنهم ان وفاءكم لعلـي بعـد   
، موته اكثر من نصرتكم اياه فـي حياتـه  

هـل البيـت   فالشيعة اوفياء ومناصرون أل
وأثبتوا أنهم وقفوا مع مسـلم بـن   ، ×

وقدموا  ،تلك الوقفة المشرفة ×عقيل 
  .  المئات من الضحايا في الكوفة

أضف إلى ذلك هناك أمـر   :ثالثا
غريب يذكره العالمة ابن الجـوزي مـن   

ــحابة يقــول    ــة الص ــاء مدرس أن  :علم
 ×الفرزدق لم يلتق باإلمـام الحسـين   

وإنما التقى به في بستان بني  ،في الحرم
يعنــي هــذا خــرق يضــاف إلــى  ،عــامر

إضـافة إلـى أن الروايـة     ،تحديد المكان
رزدق وأن الف ،وراويها ضعيف ،موضوعة

فــال  ،^شــيعي مــوالي ألهــل البيــت 
هذا  ×يمكن أن يقول لإلمام الحسين 

ــالم ــام   ،الك ــذل اإلم ــن أن يخ وال يمك



 
  

٣٣٠  

 

 

  . ويترك اإلمام ×الحسين 
ومهـــم جـــداً يـــذكره  :رابعـــا

إن  :يقـول  ٢٢١الخوارزمي في مقتله ص
ــام    ــت االم ــي كلم ــية الت ــذه الشخص ه

وإنمــا  ،ليســت الفــرزدق ×الحســين 
ـ    !ب األسـدي رجل يسمى بشر بـن غال

طبعاً الفرزدق هـو همـام أو همـام بـن     
ــذي أورده الطبــري ــب التميمــي ال  ،غال

بل هو بشر بن غالـب   :الخوارزمي يقول
في االسـم   حتى فهما يختلفان ،األسدي

 ،فالفرزدق اسمه همام وهذا اسمه بشـر 
ويختلفان في العشيرة فالفرزدق من بني 
 !تميم وبشر بـن غالـب مـن األسـديين    

فـي   ×التقى باإلمام الحسين الفرزدق 
ــالث    ــد ث ــى بع ــامر عل ــي ع ــتان بن بس

واآلن يلتقي به بشر بن غالـب   ،محطات
األسدي على بعد ما يقلـب مـن عشـرة    

سـبعة محطـات أو    أيام تقريبـاً اي بعـد  
حتـى   ×سبعة مراحل قطعها الحسين 

  . وصل لذلك المكان

  السلمي الهيثم بن قيس
، من رؤساء االخماس في البصـرة 

ــان ي ــة وك ــه آلل امي ــرف بميل ــاف. ع  لم
 قـيس  قـام  ،البصرة بأهل عثمان استنصر

ــاس وحــرض فخطــب ــى الن  نصــر عل
 وأتـاهم  ،ذلك إلى الناس فسارع ،عثمان

 هـذا  قـيس  وكان ،)١(فرجعوا عثمان قتل
 ولـي  وقـد  ،خراسـان  علـى  لعثمان والياً

 اهللا لعبد معاوية عهد على البصرة شرطة
 انخراسـ  علـى  واليـاً  بعثـه  ثم ،عامر بن

 ذلــك بعــد عنهــا عزلــه حيــث ســنتين
ــه ــان  وعاقب ــجنه وك ــن وس ــه م  أخوال
 عطـف  ثم، )٢(فأخرجه أمه فيه فتشفّعت

 ثـم  ...البصـرة  على فاستخفه قيس على
 سـمية  بن زياد البصرة على معاوية ولّى
 علـى  الهيثم بن قيس فبعث ،هـ ٤٥ سنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٩ص: ٥الطبري ج الطبري، تاريخ )١(

: ٥الطبــري، تــاريخ الرســل والملــوك، ج )٢(
 . ٢١٠ص
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 ثـم  ،والطالقـان  والفاريـاب  الـروذ  مرود
 بن الرحمان بدلع يزيد بعزل قيس انعزل
ــاد ــا ،زي ــك فلم ــد هل ــان يزي ــيس ك  ق

وهنالـك اشـياء سـيئة اخـرى      .بالبصرة
  .. ذكرها له التاريخ 

  
  ] حرف الكاف[ 

  
  كبش الكتيبة

الكـبش عنـد    وتعني سيد القـوم، 
العرب تطلقه على مقدم العسـكر أميـراً   
كان أو ملكـاً وعلـى الشـجاع الـذي ال     

في  قال الفيروزآبادي .يقاوم بأساً ونجدة
نتهـى  االكـبش الحمـل إذا   > :القاموس

وإذا خرجت رباعيتـه جمعـه أكـبش    
وكبــاش وأكبــاش وســيد القــوم    

  .<وقائدهم

سـمي بـه رجـالن     :وفي التـأريخ 
ا الكـافر  فأم .خر مؤمنواآل حدهما كافرأ

بي طلحة< من آل عبـد  أفهو >طلحة بن 
فـي   ×الدار، وهذا قتله اإلمـام علـي   

 .كين بيـده حد وكان لواء المشـر أمعركة 
رضوان ـ شتر  ا المؤمن فهو مالك األمأو

 .قـب بكـبش العـراق   وكان يلّ ـ  اهللا عليه
قب العباس بهذا اللقب الشريف والذي لّ

 :الـذي قـال لـه    ×هو اإلمام الحسين 
  :ورحم اهللا الشاعر <نت كبش كتيبتيأ>

ــانتي  ــي وكن ــبش كتيبت ــاس ك   عب
  )١(وسري قومي بل أعـزّ حصـوني    

    
  يةسدالكتيبة األ

من الكتائب التـي وفقـت لنصـرة    
والتي ، يوم عاشوراء ×االمام الحسين 

حاول كتاب بالطات بني العباس اخفاء 
دورها الفعلي في كربالء وتحجيم عـدد  
االنصار فيها ووصفهم بالخذالن وتـرك  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـدر  ـ   العبـاس  فضائل الحمداني، جنة )١(
  .٨١ ص ١سابق ـ ج
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فمـن االحـداث   . وحيـدا  ×الحسين 
التي جرت يوم السادس من المحـرم ان  
حبيب بن مظـاهر االسـدي طلـب مـن     

ــام الحســين  ــي  ×االم ــذهب لبن ان ي
عمومته ممن سكن كربالء ويستنهضهم 

  . ×لنصرة الحسين 
ــي ــل ف ــوارزمي المقت ــال للخ  :ق

 أيام لستّة عمر عند العساكر والتأمت>
 ذلـك  رأى فلمـا  ،محـرم  مـن  مضين
 إلـى  جـاء  األسـدي  مظاهر بن حبيب

 إن ،اهللا رسـول  بن يا :له فقال الحسين
ـ  بنـي  من حياً هاهنا  ،منّـا  قريبـاً  دأس

ــأذن ــي أفت ــيهم بالمصــير ل ــة إل  الليل
 أن اهللا فعسـى  ،نصـرتك  إلى أدعوهم

  تكره؟ ما بعض عنك بهم يدفع
 أذنـتُ  قـد >: الحسـين  له فقال

 معسـكر  من حبيب إليهم فخرج .<لك
 حتى ،متنكّراً الليل جوف في الحسين

 .وعرفـوه  وحيـوه  فحيـاهم  إليه صار

  عم؟ بن يا حاجتك ما :له فقالوا
 قـد  أنّـي  إلـيكم  حـاجتي  :قال

 قـوم  إلى وافد به أتى ما بخير أتيتكم
 ابـن  نصـرة  إلـى  أدعوكم أتيتكم ،قط

 مـن  عصـابة  فـي  فإنّـه  ،نبـيكم  بنت
 ألـف  من خير منهم الرجل ،المؤمنين

 وفيهم يسلموه ولن يخذلوه لن ،رجل
 قـد  سـعد  بن عمر وهذا ،تَطرِف عين

 وأنتم ،ألفاً وعشرين اثنين في به أحاط
 بهـذه  أتيـتكم  وقـد  وعشـيرتي  وميقَ

 شرف تنالوا اليوم فأطيعوني ،النصيحة
 فـإنّي  ،اآلخـرة  ثـواب  وحسـن  الدنيا
 ابـن  مع رجل منكم يقتل ال باهللا أُقسم
 كان إالّ ،محتسباً صابراً اهللا رسول بنت

  . علّيين أعلى في ’محمد  رفيق
 له يقال أسد بني من رجلٌ فقام

 مـن  أول أنـا  :فقـال  بشـر  بن اهللا عبد
 جعـل  ثـم  ،الـدعوة  هـذه  إلى يجيب
  :  ويقول يرتجز
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  قـــد علـــم القـــوم إذا تنـــاكلوا
  وأحجــم الفرســان إذ تناضــلوا    

ــلُ     ــل المقات ــجاع البط ــي الش   أنّ
ــلُ    ــرينٍ باسـ ــثُ عـ ــأنني ليـ   كـ

  رجال بادر ثم حبيب إلى الحي 
 رجـالً  تسـعون  مـنهم  فالتأم ،وأجابوه
 ،الحسـين  يريـدون  حبيب مع وجاءوا

 بن فالن :يقال ،الحي من رجل جفخر
 في سعد بن عمر إلى صار حتّى عمرو
 عمر فدعا ،بذلك فأخبره ،الليل جوف
 بن األزرق> له يقال أصحابه من برجلٍ

 أربعمئـة  إليـه  فضم <الصدائي الحرث
 مع أسد بني حي إلى به ووجه ،فارس
 أولئـك  فبينـا  ،بالخبر جاء الذي ذلك
 جوف في اأقبلو قد أسد بني من القوم

 عســكر يريــدون حبيــب مــع الليــل
 سـعد  ابن خيل استقبلتهم إذ ،الحسين

 وبين بينهم وكان ،الفرات شاطئ على
ــاوش ،اليســير الحســين معســكر  فتن

ــان ــوا الفريق ــاح ،واقتتل ــب فص  حبي
 !ولنـا؟  لـك  مـا  :الحرث بن باألزرق
 واشـق  دعنـا  ويلـك  يا ،عنّا انصرف

  . بغيرنا
 أسـد  بنو وعلمت ،األزرق فأبى

..  سـعد  ابـن  بخيـل  لهـم  طاقة ال أن
 إلـى  راجعينـ  هذه زيادةـ  فانهزموا

 الليـل  جـوف  فـي  تحملوا ثم ،حيهم
   ،يكبسهم أن سعد ابن من خوفاً

 الحســين إلــى حبيــب ورجــع
 باهللا إالّ قوة وال حول ال :فقال ،فأخبره
١(<العظيم العلي(.   

انهم لم ينهزموا وينص البالذري 
مي القول ورمـي اتبـاع   كما اراد الخوارز

ــت ــزام  ^ اهــل البي بالخــذالن واالنه
وهذا جزء مـن مـؤامرات بنـي العبـاس     
وكتــابهم ومــؤرخيهم ضــد اتبــاع اهــل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل )١( ــوارزمي، مقت ــين الخ ، ١ج ،× الحس
 .٣٤٦ـ٣٤٥ص
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فيقول البالذري انهم لم ينهزمـوا  ، البيت
ولكن جيش ابن سعد حال بينهم وبـين  

 الحـارث  بن أزرق فوجه :×الحسين 
 وبـين  بينهم فحالوا خيل في ،الصيداوي

 الحسـين  إلى مظهر ابن ورجع ،الحسين
  . )١(<كثيراً هللا الحمد>: فقال الخبر فأخبره

فلم ينهزموا بل كان القتال شديدا 
 :جدا كما اشار ابن اعثم الى ذلك بقولـه 

 قتـاالً  واقتتلـوا > :البحار والفتـوح  وفي
  .  )٢(<شديداً

 :والمهمة الثانية للكتيبة األسدية
 ألن في يوم ،أن تحمي األجساد الشريفة

من المحرم انصرف عمر بـن سـعد    ١١
بجيشه وترك الجثث الزواكي آلل عبـد  
 ،المطلب وألصحابه على رمضاء كربالء

العـالم   ×هل من المعقـول الحسـين   
 ،بمقتله يترك الجثث تنال منها الوحوش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٨ ص: ٣ ج البالذري، األشراف، )١(

 .٣٨٧ ص: ٤٤ج المجلسي، البحار،: انظر )٢(

هـل مـن    ؟ وتنال منها ذئـاب الفلـوات  
المعقول أن تنتهك حرمة وقداسة تلـك  

ــين   ــط الحس ــث وال يخط أن  ×الجث
فلـذلك أتـت    !يترك أناساً ويحمونهـا؟ 

  . كتيبة من بني أسد لحماية تلك الجثث
أن  :لهـذه الكتيبـة   المهمة الثالثة

فـي   ×يساعدوا اإلمام زين العابـدين  
هذه كلها امور خطـط ت   ،دفن األجساد

  . ×من اإلمام الحسين 
  

  كتيبة اهل اليمن
من الكتائب التي اخفي دورها في 

وراء ولـم  يوم عاشـ  ×نصرة الحسين 
، يذكر اهـل التـاريخ اال بعـض افرادهـا    

ابطال اليمن من و فاين دور اهالي اليمن
فقـد كـان فـي     ×اصحاب الحسـين  

ــي  ــيمن لعل شــيعة كمــا نصــت  ×ال
ــه    ــة ألخي ــن الحنفي ــد ب ــات محم كلم

عندما نصحه بالذهاب الى  ×الحسين 
  . <..ان ألبيك فيها شيعة> اليمن قائال
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 بـرزَ  ثـم > :قال ابن شهر اشـوب 
  : قائالً البجلي هالل بن نافع

  أنـــا الغـــالم اليمنـــي البجلـــي
  ديني على دين حسـين بـن علـي   

ــلِ    ــالمٍ بط ــرب غ ــربكم ض   أض
ــي  ــرٍ عملــ ــتم اهللا بخيــ   ويخــ

 وروي ،رجـالً  عشـر  اثني فقتل
  .)١(<رجالً سبعين

واعترف صـحابي اخـر انـه مـن     
اليمن اتى لالشـتراك مـع ابـي عبـد اهللا     

 ابـن  قـال . صكما يوحي بذلك الن ×
 عبـد  بـرزَ  ثـم > :السـروي  شهرآشوب

  :قائالً اليزني اهللا عبد بن الرحمان
ــزن  ــن آل ي ــد اهللا م ــن عب ــا اب   أن

  ديني على ديـن حسـين وحسـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالـب  أبـي  آل مناقـب ابن شهر اشوب،  )١(
 السـماوي  الشـيخ  قـال . ١٠٤: ٤ السالم  عليهم

 مـن  بطـن  جمـل  إلـى  منسوب: الجملي: &
: الكتـب  وفـي  األلسـن  علـى  ويمضي مذحج،
  .١٥٠: العين إبصار فاضح. غلط وهو البجلي،

  أضربكم ضـرب فتـى مـن الـيمن    
  )٢(أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن  

  
   كتيبة االنصار

من الكتائب التـي اخفـى دورهـا    
لعبـاس لكـن   ايضا كتاب بالطات بنـي ا 

بقي ذكرهم في جملة من اراجيـز ثـورة   
 ×وتفانى اصـحاب الحسـين   ، الطف

بين يديه الى ان جاء دور كتيبة االنصـار  
من المدينـة   ×التي اتت مع الحسين 

والتي اشار الى وجودها شعر هذا البطل 
فخـرج كبيـرهم   ، الحسيني يوم عاشوراء

ابن قرظة يقاتـل ويـذكر النـاس بـدور     
   :كربالءكتيبته في يوم 

 عمـرو  وخـرج  :قال اهل التـاريخ 
 حسـين  دون يقاتـل  األنصاري قرظة بن

  : يقول وهو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالـب  أبـي  آل مناقـب ، اشوب شهر ابن )٢(
  .١٠١ ص: ٤ ج ^
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  قـــد علمـــت كتيبـــة األنصـــارِ
ــذِّمارِ      ــوزة ال ــأحمي ح ــي س   أن

ــرِ نكــسٍ شــارِ      ضــرب غــالم غي
ــين مهجتـــي وداري     )١(دون حسـ

    
  الكتيبة الحمراء

من الكتائب التي اشـتركت بقتـل   
. فــي معركــة كــربالء   ×الحســين 

وهـي   ،ينادوهم باألحـامرة أو المـوالي  و
آالف مقاتـل وكـانوا مـن     ٤تتكون مـن  
، وقسم منهم استوطن الكوفـة بالد الري 

 .^وكانوا على غير خط أهـل البيـت   
 :هاوزنفل وقال ،كتيبة الديالمة وهذه هي

إن عددهم بالنسبة إلى سكان الكوفة هو 
والعالمــة  ،نصـف عـدد ســكان الكوفـة   

 ،نوا بالكوفــةهــم كــا :الــدنيوري يقــول
ففرض لهم معاويـة ويسـمون الحمـراء    

 ،ألف رجل ٢٠وكان منهم بالكوفة زهاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥ ص: ٤٥ج: البحار المجلسي، )١(

فـي   األمن الداخلي استلموا قضيةهؤالء 
 يعني باصطالحنا اليوم، حكومة ابن زياد

حتـى أنهـم اشـتركوا فـي قتـل       الشرطة
في قمع ثـورات  و ،×مسلم بن عقيل 

أن هـؤالء   :وعنـدنا نـص يقـول    ،شيعية
الـذين غلبـوا علـى ثـورة      األحامرة هـم 

وعلـى ثـورة عمـر بـن      ،حجر بن عدي
ــي   ــق الخزاع ــال   ،>رض<الحم ــا ق كم

وبعد معركة القادسـية خيـرهم    .الطبري
إلى أين تتجهون؟  :سعد بن أبي وقاص

وحكومة الثـاني   ،نتجه إلى الكوفة :قالوا
هم إداريــات مميــزة فــي تلحظتهــا أعطــ

  .  ةالكوف
فــي  :الــبالذري المــؤرخ يقــول و

 ٤ة كان مع رسـتم يـوم القادسـية    الكوف
أي  ،يسمون جند الشاهنشاه ،آالف منهم

فاسـتأمنوا علـى أن    ،جند ملك الملوك
 ،ويحالفوا من أحبوا ،ينزلوا حيث أحبوا

 ،فحالفوا بني تمـيم  ،ويفرض لهم العطاء
وفـرض   ،بحيث اختـاروا  ،وأنزلهم سعد
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لهم ألف ألف أي مليون دينار أعطـاهم  
ان لهـم نقيـب   وكـ  ،من أجل أن ينزلـوا 

ولــذلك عرفــوا بحمــراء  ،يســمى ديلــم
فأربعة آالف من الديالمة هـؤالء   .الديلم

بـل كانـت عقائـدهم     ،لم يكونوا شـيعة 
أيـديولوجياتهم التـي يحملونهـا     ،أموية

وأعطاهم عبيـد اهللا بـن    ،وفكرهم أموياً
زياد مطلق الحرية أي يفعـل مـا يفعـل    

باألخص التنكيـل   ،بآل محمد وبشيعتهم
   .آل محمدبشيعة 

فيما بعد أنـزلهم عمـر بـن سـعد     
مـن   ،القريب على الكوفـة  ،بحمام أعين

 ،×أجل أن يقطع اإلمدادات للحسين 
نـص اإلمـام الصـادق    فيما مضى قلنا نو

 ،حوصر ولم يمده أهل العراق :قال ×
فـي حمـام   ابن سعد قسما مـنهم  أنزل و

 ،وكانت وظيفتهم ضـرب الطـوق   ،أعين
أنه حـاول   بل إن بعضهم وصل به األمر

التنكيل بأي قبيلة تفكر باالنضـمام إلـى   
ــد اهللا  ــي عب ــيم  ،×أب ــن إقل ســواء م

البصرة أو حتى من بادية السماوة ومـن  
وبعـدها اتـوا لكـربالء مـع ابـن       .غيرها

  . ×سعيد لقتل الحسين 
  

  الكتيبة المجفِّفة الشامية
وهي كتيبـة الحصـين بـن النميـر     

وهـذا قـد    ،السكوني التميمي الحمصي
دربته المخـابرات الرومانيـة عـن     رجل

ــق ســرجون الرومــي ــان  ،طري ــذي ك ال
القنصــل الــدائم لحكومــة الرومــان فــي 

وسـرجون هـذا بإجمـاع     ،ديوان معاوية
كل التواريخ هو الذي أشار علـى يزيـد   

وهو لم يشـر فقـط    ،×بقتل الحسين 
 ،×بل أمر يزيـد بقتـل أبـي عبـد اهللا     
كتيبـة   ويحتمل ان تكـون هـذه الكتيبـة   

  .  وتسمى المجففة ،ة للدولة الرومانيةتابع
طبعاً مصطلح المجففـة ورد فـي   
 ،>تأريخ الطبري< و>الكامل< البن األثيـر 

وصاحب >نهاية اإلرب في فنون األدب< 
دعا عمر بن سعد الحصين بن  :نقله قال
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 من فصـول  كبيرا الحظوا ان عددا ،نمير
االجرامي في كربالء كـان تحـت    العمل

كل الثقل كان ، لشامأهل ا اشراف وتنفيذ
 الذين سمتهم الروايـات ب  ،ألهل الشام

الصـادق   خيل أهل الشام كما قال اإلمام
ــه   > × ــر في ــوعاء حوص ــوم تاس ي

 :قـال  .<الحسين ع من خيل اهل الشام
وبعث معه المجففـة وخمسـمئة مـن    

ــوا مــن الحســين  ،المراميــة فلمــا دن
طبعاً معنـى   !رشقوهم بالنبل ،وأصحابه
صـاحب >الصـحاح<    كما يقولالمجففة 

جماعـة   ،الجفة بالفتح :الجوهري يقول
 ،الناس يقال دعيت فـي جفـة النـاس   

الظـاهر أن  ، )١(وجاء القوم جفة واحدة
هذه كتيبة المجففـة أنهـا كتيبـة خاصـة     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــروز   )١( ــيط< الفي ــاموس المح ــاحب >الق ص
يقـول: التجـاف بالكسـر،     ١٢٤، ص٣آبادي ج

آلة للحرب، يلبسه الفرس واإلنسان ليقيه فـي  
  الحرب، وجفف الفرس ألبسه إياه

فـنحن نـرى اآلن    ،مدربة علـى الهجـوم  
ــات   ــي عملي ــى ف ــوش حت بعــض الجي

ونحـن   ،الهجوم تهجـم هجمـة واحـدة   
إن بقـي   :سعد نتذكر عندما قال عمر بن

 ،الرجل على حاله سيفنيكم عن آخـركم 
اهجموا عليه هجمـة   :والحل؟ قال :قالوا

ولذلك  !فهذه هي المجففة !رجل واحد
 ،×تجد أنهم أحـاطوا بـأبي عبـد اهللا    

ــاحو ،همســهامب ــي  ،همســيوفو ،همرم ف
رمـح أتـى فـي     وهنالك ،هجمة واحدة

 ،سهم مثلثو ،×خاصرة أبي عبد اهللا 
يقول اإلمام المهدي  ولذلك خالل ثوان

>يا جد  :في زيارة الناحية المقدسة #
وقد هويت إلى األرض صـريعاً< يركـز   

هـذه نهايـة    :يقول ،لنا على هذا المقطع
عندما سـقط مـن فرسـه     ،×الحسين 

وقد هويت على > !الحـظ  !أجهزوا عليه
تطــؤك الخيــول   ،األرض صــريعاً

فنحن قلنا  ،< يعني نفس الكتيبةبسنابكها
ــاك ــام    أن هن ــل الش ــن أه ــة م جماع
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 يقرب من خمسـين مقـاتال   ماوعددهم 
 ،مع عمر بن سعد أجهزوا على الحسين

عليـه   تلما ضـربوه بخاصـرته وهجمـ   
  . المجففة هجمة رجل واحد

 :صاحب >النهاية< ابن األثيـر قـال  
وهـو   ،فرس مجفف أي عليه تجفـاف 

شيء من سالح يترك علـى الفـرس   
ــه األذى ــان   ،ليقي ــه اإلنس ــد يلبس وق

مجففة الطائفة التي تلبس التجفـاف  ال
  . )١(من اآلالت الواقية في الحرب

يعني ماذا؟ هي عبارة عـن خيـل   
، ا فحسبالفارس مدرع لم يكن !مدرعة

 الفارس مـدرع ان ، نرى جيش الشامفي 
يعني توضـع عليهـا   ، ايضا الخيل تدرعو

آلـة   :آالت حربية وتوضع عليها كما قال
يبه للحرب تلبس للفرس بحيـث ال يصـ  

ــيف  ــح وال س ــل وال رم ــب  ،نب أي كتائ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١جابن االثير، النهاية فـي غريـب االثـر:     )١(
  .٢٧٩ص

بل فرسان  ،وليس بمعنى دبابات ،مدرعة
وخيول مدرعة نزلت لقتال أبي عبـد اهللا  

الحظ هذه  !وهي خيل أهل الشام ،×
إلى أن انكسر جيش عمـر بـن    !المعادلة

سعد فاستدعى تلك الخيـول المدرعـة   
ونزلت وغيرت المعادلة على أبـي عبـد   

  . !اهللا
  

  ريةالكتيبة البخا
من الكتائب التـي اشـتركت فـي    

وهؤالء  يوم عاشوراء ×قتل الحسين 
وهــي  ،مــن تركمانســتان ومــن بخــارى
  . المنطقة التي ينسب إليها البخاري

طبعاً هؤالء أهل تركمنستان ينقل 
 ٥٤أنهم أول ما وصلوا إلى البصرة سـنة  

مـن   ،أتى بهم عبيد اهللا بن زياد ،للهجرة
ي أجــل أن يــدعم جــدار الصــد ضــد أ

ولـذلك   ،فأتى بأولئـك  ،تحرك للشيعة
 :يقــول ٥٤الطبــري فــي أحــداث ســنة 

ثم قطع النهر  ،وقدم عبيد اهللا خراسان
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فكـان   ،إلى جبال بخارى على اإلبـل 
هو أول من قطع إلـيهم الجبـال فـي    

 :وأخبرنا مسـلمة  :ثم قال ،ففتح ،جند
ـ أي الكتيبة البخارية التـي  إن البخارية 

الـذين   هللا ـ اشتركت في قتل أبي عبـد ا 
قدم بهم عبيـد اهللا بـن زيـاد البصـرة     

وهـم   !كلهم جيد الرمي بالنشابة ،ألفان
ولذلك النص الذي  ،اليوم ةأشبه بالقناص

عندما أشـار إلـى    ×نقله اإلمام الباقر 
يقـول مـا    ×أنه جسد اإلمام الحسين 

فيــه موضــع مــن جســده الشــريف إال  
حتى أن وضـعية تشـابك    ،وأصابه سهم

كان وليس اإلمام  ،بالقنفذ السهام شبهت
ونحـن يجـب   ، يشبه القنفذ والعياذ باهللا

فاشتباك السهام  ،تكون عبارتنا دقيقةأن 
كانت تشبه  ×على جسد أبي عبد اهللا 

  . القنفذ
قـدرة علـى الرمـي    فلهذه الكتيبة 

وهــذه الكتيبــة  ،بالســهام بشــكل فظيــع

البخارية التي كان جزء من واجباتهـا أن  
  . لة كربالءتقنص عدد من مقات

  
  الكتيبة المصرية

نحن دائماً كنـا نقـول أن هنالـك    
كتيبة مصرية شاركت في قتل أبي عبـد  

ــب   و. × اهللا ــه المح ــاك رأي نقل هن
الطبري وهو من كبار علماء أهل السـنة  
صاحب كتاب >ذخائر العقبى< وصاحب 
ــي فضــائل   ــاض النظــرة ف ــاب >الري كت
العشرة المبشـرة< هـو رجـل مـن كبـار      

عنـدما ينـاقش هـل أن     :قولي ،علمائهم
يزيداً أم عمر بن سعد مسؤول عن قتـل  
 ،أبي عبد اهللا أم أن الذي باشر قتله شمر

وما نقل عن أن عمر بـن سـعد    :يقول
والضمير الهاء يعود بن أبي وقاص قتله 

وسبب نسبته إليه أنه كان ألبي عبد اهللا 
عبيد اهللا  أمير الخيل التي كان أخرجها

ال  :يقـول  ! يصـح فـال  ،بن زياد لقتاله
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يقول  ،تضخموا من حجم عمر بن سعد
المشرف األول هـي الكتائـب البيزنطيـة    

ومـا   ،التي أشرفت على قتل أبي عبد اهللا
 :ثم يقـول  ،عمر بن سعد إال أمير الخيل

وكان في تلك الخيل قوم مـن أهـل   
إذن أشـار إلـى    .)١(!مصر وأهل الـيمن 

وجود مقاتلة مصريين عند حربهم ألبي 
ــد اهللا ــى أرض   ،× عب ــولهم إل ودخ

وإجهازهم علـى أبـي عبـد اهللا     ،كربالء
ــه   ،× ــره في ــنص وغي ــاً هــذا ال وطبع

إشــارات وعلــى الباحــث والمحقــق أن 
  . يفصل في هذا األمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبري، محب الدين أحمد بـن عبـد اهللا    )١(
ذخائر العقبى فـي   ،<هـ٦٩٤المتوفى: >الطبري 

ــة   ــت بنشــره: مكتب ــى عني ــب ذوى القرب مناق
القدسي لصاحبها حسام الدين القدسـي ببـاب   
، الخلق بحارة الجداوي بدرب سعادة بالقـاهرة 

عــن نســخة: دار الكتــب المصــرية، ونســخة  
 ١هــ ج  ١٣٥٦عـام النشـر:   ، الخزانة التيمورية

  .١٤٦ص 

  كربالء
 اإلسـم  بهذا عرفت بلدة »كربالء«

 الظـاهر  لعلّ بل ،بعيد بزمن اإلسالم قبل
 كــربالء إســم أن الروايــات بعــض مــن

 البشر أبي آدم زمن إلى القدم في موغل
×،)٢( .  

 ب السـماء  فـي  معروفـة  هي بل 
 عـن  رواية في كما <وبالء كرب أرض>

ــر ــؤمنين أمي ــه  .× الم ــال ×فعن  ق
وانها لفي السـموات معروفـة تـذكر    >

ــة     ــذكر بقع ــا ت ــالء كم ــرب وب ك
   .)٣(<الحرمين...

ــي ــال الخليل ــى> :ق  حســبان  وعل
 أو اآلراميـة  السـامية  األسماء من كربال«
 القديمـة   القُـرى  من القرية تكون لبابليةا

 من وهي ال وكيف ،وأربيل كبابل الزمان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٢ص ٤٤ج المجلسي، البحار )٢(

ــالي )٣( ــدوق، امـ ــدوق الصـ  ٤٧٨ ص الصـ
 . ٥ رقم حديث ٨٧ رقم المجلس



 
  

٣٤٢  

 

 

 مــن  ونينــوى.. الجنوبيــة  نينــوى ناحيــة
  . )١(<..اآلشورية األسماء

ــوحي ــال وي ــون إحتم  إســمها ك
ــاً ــن منحوت ــي م ــور« كلمت ــل ك  أي »باب
 أُم آنذاك كانت أنها بابلية  قُرى مجموعة

 والعقـر  ، نينوى امنه ،عديدة  لقرى  القُرى
 :والعــين ،والحيــر ،والنــواويس ،البــابلي

 العديـدة   القـرى  من وغيرها ،التمر عين
 ئوشـاط  الباديـة  بـين  تقـع  كانـت  التي

  .  الفرات
 أسسـت  قد كانت »كربالء« ولعلّ

 وورثهـا  واآلشـوريين  البابليين عهد منذ
ــنهم ــون ع ــون التنوخي ــراء ،واللخمي  أم

 حمايـة  تحـت  الحيـرة  وسكّان المناذرة
ــرة ــي األكاس ــران ف ــذين إي ــت ال  كان
 علــى امتــدت قــد يومــذاك ســيطرتهم

  .آسيا من جداً واسعة مساحة
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ج المقدسـة  العتبـات  الخليلي، موسوعة )١(
 .وما بعدها ٩ ص

  كربالء قبل االسالم
 مـن  ومتقدمة عامرة كربالء كانت

 أرضها لخصوبة ،آنذاك الزراعية الناحية
 لكثير مناخها ومالئمة الفرات من وقربها

المنطقـة   تمـون  وكانـت  ،الزراعـات  من
 بالمنتوجـات  بها المارة السيارة فلوالقوا

 ازدهرت وقد ،وأثمار وتمور حبوب من
 يسكنها وكان ،الكلداني العصر في  حتّى
وكانـت  ،والـدهاقين   النصـارى  من قوم 

 أُقـيم  وقد ،»بابل كور« ب آنذاك  تُسمى
 ،الصــالة فيــه تقــام معبــد أرضــها علــى

  قرى في عثر وقد ، أخرى معابد وحولها
 أوان فـي  أموات جثث على لها مجاورة
 مـيالد  ما قبـل  إلى تأريخها يعود خزفية

  . السالم عليه المسيح
 اللخميـين  عهد في اشتهرت وقد

 وقــد ،عاصــمتهم الحيــرة كانــت الــذين
 التـي  البالد من يومئذ »التمر عين« كانت

 فيهـا  وتُنـيخ  التمـور  أنواع منها تستورد
 لإلسـتراحة  ركابها مناخ السيارة القوافل
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ــ ــد ،افيه  أهميتهــا كــربالء اكتســبت وق
 المشـرف  موقعهـا  من يومذاك التجارية

 الحيـرة   إلـى  المؤدية الطرق على آنذاك
 كـان  ذلك كلّ ،والحجاز والشام واألنبار

 المنطقــة لتلــك اإلســالمي الفــتح قبــل
  .  )١(...العراق من السواد وألرض

 المدرس باقر محمد الشيخ  ويرى
 أن : <× الحســين مدينــة> كتابــه فــي

 ذي ســابور الملــك عصــر فــي الفــرس
 فــي م ٣١٠ ســنة بويــع الــذي األكتــاف

ــران ــو ـ   إي ــن وه ــوك م ــرس المل  الف
 أرض قسـموا  قـد  كـانوا  ـ  الساسـانيين 

 وكلّ ،ألوية عشرة إلى فتحها بعد العراق
 إلــى طســج وكــلّ ،طســوج إلــى لــواء

 بــين الواقعــة األرض وكانــت ،رســاتيق
 ،العاشـر  اللـواء  تُعد والفرات التمر عين

ــت ــربالء وكان ــد ك ــوج أح ــذا طس  ه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشــيخ الحســيني الركــب المــوالئي، مــع )١(
 لبنــان المرتضــى دار ٢٠ ص ٤ج المــوالئي

 .م ٢٠١٢

    .)٢(اللواء
  

  كربالء بعد الفتح االسالمي
ــة ان    ــوص التاريخي ــذكر النص ت

 العـراق  أراضي جملة في فُتحت كربالء
 في المسلمين يد على عنوة فتحت التي
 وكـان  ،<ق .ـهـ  ١٢ سنة> بكر أبي زمن
   عرفطـة  بـن  خالـد  عنـوة  أخـذها  الذي

 وقّـاص  أبـي  بـن  سعد بعثه قد وكان ـ
 ومعسـكراً  مقراً اتخذها ولقد ـ  له مقدمة
 اسـتنفد  أن وبعد ،الزمن من فترة لجنده

 إلـى  وانتقـل  تركهـا  الحربية غاياته منها
 فــي والرطوبــة المنــاخ الكوفــة لوخامــة

  . كربالء
ازدهـار  بعـد  ـ كربالء تزل لم ثم 

 قراها من قرية ـ  أهميتها وتعاظم الكوفة
 علـى  يـأتي  ال ،حولهـا  المبثوثـة  الكثيرة
 نـوادر  مـن  مناسـبة  فـي  إلّا ذاكر ذكرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠باقر المدرس،  مدينة الحسين،  ص )٢(
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 المؤمنين أمير مرور في كما ،المناسبات
نحو الزاحف جيشه في عليها × علي 
 متحـدث  لسـان  علـى  جـرت  أو ،الشام
 عـن  المالحـم  أخبـار  مـن  خبـراً  يروي
 × المـؤمنين  أمير أو ’ اللّه رسول
 عبداللّـه  أبـي  الشهداء سيد مقتل بصدد

  ! مصرعه ضوأر × الحسين
  

  كربالء في الشعر القديم
 فيـه  ذكرت الذي الشعر أقدم من

 مـن  المزنـي  أَوس بن معن قول كربالء
 وعمــر ،واإلســالم الجاهليــة مخضــرمي

الزبيــر بــن عبداللّــه عصــر أدرك حتــى 
 فـي  بصـره  كُف وقد !له مصاحباً وصار
 هـذا  الحمـوي  ياقوت وذكر .عمره آخر

 .. للبلـدان  معجمه من »النوائح في الشعر
 فـي  األصـبهاني  الفـرج  أبـو  قبله وذكره
 وهـي  وقـال  األغـاني  مـن  معن ترجمة
  : طويلة قصيدة

ــاً  ــربالَء فلعلع ــت ك ــي حلَّ   إذا ه
  فجــوز العــذيب دونهــا فالنوائحــا

  فباتت نواها من نـواك فطاوعـت  
  مع الشانئين الشـانئات الكواشـحا  

ــحا  ــالمعبر واض ــا ب ــت ربع   تهوم
ــاه اليــوم إ   )١(ال تراوحــاأبــت قرت

  
  كربالء في زمن البابليين
ــي بعــض البحــوث   إن> :جــاء ف

 لغـة  في كلمتين من تلخّصت كربالء
 معبـد   بمعنى <كرب> وهما ،اآلراميين

ــرم أو ــال>و ،الح ــى <إي ــة  بمعن  ،آله
 يقـول  ثـم  .»! اآللهـة  حـرم  : فالمعنى

 إلـى  رجعنـا  أننا لو« :المدرس الشيخ
 بـابليين ال عهد  إلى المدينة هذه تأريخ

  علـى  بناًء ألنّه !وأثراً إسماً لها لوجدنا
 ماسينسيون الفرنسي المستشرق قاله ما
 ترجمـة  ـ  الكوفـة  خطط :كتابه في ـ

 كانـت  كـربالء  إن ـ  المصـعبي  تقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان )١(  دار ،٦٣ص: ١٢ي: جاالصــفهاني،  االغ
 الكتاب.
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 يقطنـون  كانوا الذين الكلدانيين معبد
 ،البــابلي والعقــر  نينــوى مدينــة فــي

    .)١(<كربالء كور بقرب كان وكالهما
  

  بقعالكلب اال
من القاب شمر بني ذي الجوشن 

. يوم عاشوراء × التي لقبه به الحسين
   مـا  :شـمر  نـادى  جاء فـي التـاريخ ثـم 

 ،السهام أثخنته فقد بالرجل؟ تنتظرون
 فضـربه  ،والسيوف الرماح به فأخذت

 شـريك  بـن  زرعـة  :لـه  يقـال  رجل
 بـن  سنان ورماه ،منكرة ضربة التميمي

 بن صالح وطعنه ،نحره في بسهم أنس
 طعنـة  خاصـرته  علـى  المـري  وهب
 فرسه إلـى  عن الحسين فسقطَ ،منكرة

 اسـتوى  ثم ،األيمن خده على األرض
نحره من السهم جالساً ونزع،  دنـا  ثـم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠ ع ص الحسين المدرس،  مدينة )١(

  . !ليراه الحسين من سعد بن عمر
 احتـزّ  :يزيـد  بـن  فقال لخـولّي 

 له فقال ،يداه وارتعدت فضعف ،رأسه
، يـدك  وأبان عضُدك اهللا فتّ :سنان

 ،الضـبابي  خرشـة  بـن  نصر إليه زلَفن
 وكان ،الجوشن ذي بن شمر بل :وقيل

 ،قفاه على وألقاه ،برِجله فضربه أبرص
الحسين  له فقال !بلحيته أخذَ ثم× :
 فـي  رأيتـه  الـذي  األبقع الكلب أنت>

 بالكالب أتشبهني :شمر فقال ! <منامي
 بسـيفه  يضرب جعلَ ثم فاطمة؟ بن يا

  . )٢(لسالما  عليه الحسين مذبح
ــون اي    ــه راجع ــا الي ــا هللا وان وان

  ..واماماه واحسيناه 
   

  ×كف العباس 
كتب شخص سمى نفسه بإسحق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوارزمي )٢( ــل، الخ ــين مقت  ،٢ج ،× الحس
  .٤٢ص
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ــت    ــات ن ــع >وجه ــي موق ــي ف العجم
مقاال حاول فيه نفـي قطـع   < االلكتروني

يوم كربالء وفيما يلي  ×كفي العباس 
ننقل نص المقال ومن ثم سنرد عليه رد 

ضع علمي مختصر الن االطالة خارج مو
  :الكتاب يقول

الروايات واألحاديث التي ذكرت 
هي ، قطع يد العباس بن علي في كربالء

 ٣٨١ت > يذكر الشيخ الصـدوق  :كالتالي
    :في األمالي< هـ

نظر  :قال، عن ثابت بن أبي صفية
إلى ‘سيد العابدين علي بن الحسين 

عبيد اهللا بن العباس بـن علـي بـن أبـي     
ن يـوم  ما م :ثم قال، فاستعبر ^طالب 

، من يوم أحد ‘أشد على رسول اهللا 
قتل فيه عمه حمـزة بـن عبـد المطلـب     

وبعده يوم مؤتـة  ، أسد اهللا وأسد رسوله
. قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبـي طالـب  

وال يـوم كيـوم الحسـين     :×ثم قـال  
، ازدلف إليـه ثالثـون ألـف رجـل     ×

يزعمون أنهم من هذه األمة كل يتقـرب  
ــى اهللا عــز وجــل بدمــه ــاهللا وهــ، إل و ب

حتـى قتلـوه بغيـا    ، يذكرهم فال يتعظون
رحـم اهللا   :×ثم قـال  . وظلما وعدوانا

وفـدى أخـاه   ، فلقد آثر وأبلـى ، العباس
فأبدلـه اهللا عـز   ، بنفسه حتى قطعت يداه

وجــل بهمــا جنــاحين يطيــر بهمــا مــع 
المالئكة في الجنة كما جعل لجعفر بـن  

وإن للعباس عند اهللا تبـارك  ، أبي طالب
لة يغبطه بها جميـع الشـهداء   وتعالى منز

وصــلى اهللا علــى رســوله . يــوم القيامــة
  . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، محمد وآله

ــي  ــال العجم ــة   :ق ــذه الرواي وه
  . ضعيفة وال أقل من جهة علي بن سالم

 :الزيارة المعروفة بزيـارة الناحيـة  
السالم علـى أبـي الفضـل العبـاس     >

اآلخذ لغده مـن  ، المواسي أخاه بنفسه
، الساعي إليـه بمائـه  ، الواقي له، أمسه

  .  المقطوعة يداه<
أمـــا الزيـــارة  :يقـــول العجمـــي
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ــى   ــة فهــي عــالوة عل المنســوبة للناحي
فـي تـاريخ خروجهـا    ، سندها الضعيف

ــام    ــيالد اإلم ــى م ــدمها عل ــكال لتق إش
المهدي بما يقارب األربع أعـوام حيـث   

هـ ولـم يولـد وقتهـا     ٢٥٢أنها خرجت 
بل المهـدي  اإلمام المهدي ولم يعرف ق

وفـــي ، اصـــطالح الناحيـــة المقدســـة
الزيارات األخرى المنسـوبة لألئمـة لـم    

  . يورد ذكر قطع الكفوف
وفي مناقب آل أبي طالـب البـن   

 يــذكر< هـــ ٥٨٨ت > شــهر آشــوب 
ــه  ..> ــوا علي ــب المــاء فحمل مضــى بطل

ــيهم وجعــل يقــول  ال  :وحمــل هــو عل
فكمن ، ...أرهب الموت إذ الموت رقى 

، لجهني من وراء نخلةله زيد بن ورقاء ا
وعاونه حكيم بن طفيل السنبسي فضربه 

وحمل ، على يمينه فأخذ السيف بشماله
 ..واهللا إن قطعـتم   :عليهم وهـو يرتجـز  

فقاتل حتى ضعف فكمن له الحكم بـن  
الطفيل الطـائي مـن وراء نخلـة فضـربه     

يا نفس ال تخشي من  :على شماله فقال
ــن     ــود م ــون بعم ــه الملع ــار فقتل الكف

  . <..حديد
، الرواية مرسـلة  ان :يقول العجمي

كتابـه ال يخلـو مـن     وابن شهر اشـوب 
الشيخ محمد تقي التستري فـي  > تخليط

  . <قاموس الرجال 
الروايات واألحاديث التي لم  :قال

 :تشر إلـى قطـع يـد العبـاس بـن علـي      
 :<هــ   ٤١٣ت > اإلرشاد للشـيخ المفيـد  

، >وأحاط القوم بالعباس فـاقتطعوه عنـه  
ــا  ــل يق ــل  فجع ــى قت ــده حت    تلهم وح

وكان المتولي لقتله  ـ رضوان اهللا عليه ـ
زيــد بــن ورقــاء الحنفــي وحكــيم بــن 

أن أثخن بـالجراح  الطفيل السنبسي بعد 
  . <فلم يستطع حراكا

وفي كتـاب الفتـوح ألحمـد بـن     
>وخـرج   :<هــ   ٣١٤ت > أعثم الكـوفي 

من بعده أخوه العبـاس بـن علـي وهـو     
ثـم   ...ظم أقسمت باهللا األعز األع :يقول
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حمل فلم يـزل يقاتـل حتـى قتـل مـن      
  . < ـ & ـ القوم جماعة وقتل

وفي مقاتل الطالبيين ألبي الفـرج  
>أن زيـد بـن رقـاد الجنـي      :األصفهاني

وحكيم بن الطفيل الطائي قـتال العبـاس   
  . <×بن علي 

ــا   ــن نم ــر األحــزان الب ــي مثي وف
>ثم اقتطعوا العباس عنه وأحاطوا  :الحلي

قتلوه فبكى الحسـين  به من كل جانب و
  . لقتله بكاءا شديدا< ×

 وفي األخبـار الطـوال للـدينوري   
>وبقي العباس بن علـي   :<هـ  ٢٨٢ت >

ويميـل  ، قائما أمام الحسين يقاتل دونـه 
رحمـة اهللا  ، حتـى قتـل  ، معه حيث مال

كما يالحظ أن الروايات التي لـم  . عليه<
تشر إلى قطع يدي العباس بن علي هي 

لروايات المشتملة علـى  األوفر مقارنة با
نعــم يــذكر القاضــي ، ذكــر قطــع يديــه

النعمان المغربي في شرح األخبـار عنـد   
وقطعـوا يديـه   > :ذكر العباس بـن علـي  

ولما أبلى فيهم وقتل ، ورجليه حنقا عليه
  .  انتهى كالمه <منهم فلذلك سمي السقاء

والبد ان نجيـب علـى كـل     :قلنا
اشكال طرحه بأسلوب علمـي تحقيقـي   

ن التعصــب فنقــول بعــون اهللا بعيــد عــ
   :تعالى

ــة    :اوال ــذه الرواي ــه وه ــا قول ام
 .ضعيفة وال أقل من جهة علي بن سـالم 

فمن اين استدل على ضعفها فلم يـذكر  
لنا دليله، واما علي بن سالم فلـم يقـدح   

فقد قال السيد .. فيه اكابر علماء الرجال 
    :)١(الخوئي

 :علي بن سـالم الكـوفي   ـ  ٨١٥٧
ــحاب  ــن أص ــادق ال  م ــال  ، ×ص رج

ولم يشر الى انـه ضـعيف    .<٣٤٧> الشيخ
بـل معـروف الحـال وذكـر     . او مجهول

طبقتـه فـي    :طبقته فـي الحـديث فقـال   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣في معجمه معجم رجال الحـديث، ج  )١(
 .٣٧ص
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وقع بهذا العنوان فـي أسـناد   ...  الحديث
عدة من الروايـات تبلـغ خمسـة عشـر     

 ×أبي عبـد اهللا   فقد روى عن  .موردا
وأبي الحسن موسـى   ×وأبي إبراهيم 

  . الخ كالمه ...وعن أبيه ، ×
ولعــل كاتــب المقــال قــد تــوهم 
باتحاد اسم علي بن سالم مع علـي بـن   
ــواقفي    ــائني ال ــالم البط ــزة س ــي حم اب

وهذا مـا نفـاه السـيد الخـوئي      الضعيف
الوحيد ذكر  ثم إن  :اعلى اهللا مقامه بقوله
و حكـم جـدي   « :في التعليقة مـا نصـه  

  هـذا مـع   رحمه اهللا باتحـاد ابـن سـالم    
إن  :أقول .<انتهى>»بق فتأملالسا البطائني 

  إن كان اسـمه و والد علي بن أبي حمزة
 ،سالما إال أنه غير معروف بهـذا االسـم  

علـى   ،بعلي بن أبي حمـزة   وإنما يعرف
ذكــر علــي بــن أبــي حمــزة   الشــيخ  أن

ووصـف   ،قبل هذا بفصل قليل البطائني 
فكيـف يمكـن الحكـم     ، بالكوفي  الثاني

ج ان ادعــاء وبالتــالي نســتنت .باتحادهمــا

الرواية ضعيفة بضعف  كاتب المقال بان
علي بن سالم لهو محض ادعاء بال دليل 
بل اشتبه عليه حال الرجل مع راو اخـر  

  . عرف بالضعف فتأمل
اما طعنك بالزيارة المعروفة  :ثانيا

بالناحية فليس في محله لعدة امور منهـا  
ان أول مــن  :ويقــال عــن هــذه الزيــارة

 ،ذلك نسـبت إليـه  قرأها هو المرتضى ل
وهو محمد  <المزار>لكن صاحب كتاب 

بــن المشــهدي أورد تلــك الزيــارة مــع 
انهـا ممـا    :وقـال عنهـا   ،اختالف طفيف

خرجت من الناحية المقدسة الـى أحـد   
 <البحار>وكذلك أورد صاحب  ،األبواب

ان  :نقالً من المصباح زيارة وقـال عنهـا  
الشيخ المفيد + قال في كتاب المـزار  

د الزيارة زيارة اخـرى فـي يـوم    بعد ايرا
  .  عاشوراء برواية اخرى

فــي  <البحــار>وخلــص صــاحب 
 ،النتيجة الى ان الزيـارة منقولـة ومرويـة   

وأما االختالف الواقع بين ما نقله المفيد 
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والمشهدي وبين ما نسب الى المرتضى 
فلعلــه مبنــي علــى اخــتالف الروايــات 
واألظهــر ان الســيد أخــذ هــذه الزيــارة 

  . )١(ها من قبل نفسه ما أضافوأضاف إلي
اما قولـك ان تاريخهـا فيـه     :ثالثا

هـل هـذه    :اختالف فاسمع هـذا الـرد   
ــنة ـــ ٢٥٢> الس ــحيحة <ه ــرح ؟ ص يط

محقّقو علماء الشيعة عدة احتماالت في 
  : معرض إجابتهم على هذين السؤال

١ .يقـــول العالّمـــة المجلســـي: 
واعلَــم أن فــي تــاريخ الخبــر إشــكاالً؛ «

على والدة القـائم عليـه السـالم     لتقدمه
بأربع سنين؛ لعلّها كانت اثنتـين وسـتين   

ويحتمل أن يكون خروجه عن  .ومائتين
  . »×أبي محمد العسكري 

يقول الحاج الميرزا أبو الفضل . ٢
المـراد بالناحيـة  « :الطهراني والظاهر أن: 

 وقـد ورد   .×اإلمام الحسن العسكري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٨ص  ٩٨المجلسي، البحار، ج  )١(

هـذا االسـم   في كثير من األخبار إطالق 
ذلك أن التـاريخ المـذكور سـابق     ،عليه

  . »#على والدة اإلمام المنتظر 
 ٢٥٢إذا ما اعتبرنـا أن سـنة    ،نعم

هـ صحيحة واسـتبعدنا أمـر التصـحيف    
ــة   ــون المخطوط ــي المت ــر ف ــذي يكث ال

فإن المراد بالناحية المقدسة هو  ،القديمة
 اإلمام العسكري×   ا إذا اعتبرنـا أنأم

 ٢٦٢هـ هي تصـحيف لسـنة    ٢٥٢سنة 
هـ ـ كما يحتمل المجلسي والبحراني ـ   
فإن الزيارة المذكورة تكون منسوبة إلى 

  .  #صاحب العصر 
ــا ــحيح   :رابع ــي تص ــر ف ــا ذك م

صــدورها وســندها فقــد اثبــت بعــض  
 :العلماء ذلك ببحث نلخص منه ما يلـي 

مما ال يرقى إليه الشك أن هذه الزيـارة  
؛ ×عصـوم  قد صدرت عن اإلمـام الم 

ومن أقـدم المصـادر التـي نقلـت هـذه      
كتـاب المـزار للشـيخ     :الزيارة الشـريفة 

ونقل هذه الزيـارة   ،<هـ ٤١٣ت >المفيد 



 
 

٣٥١  

 

 

ــد  ــيخ المفي ــد الش ــيد   :بع ــذُه الس تلمي
ــدى   ــم ه ــى عل ـــ ٤٣٦ت >المرتض  <ه

حسب ما جاء في كتاب مصباح الزائـر؛  
نقل ذلك السيد األمين في كتابـه أعيـان   

ــيعة ــ .الش ــع الس ــن وتب يد المرتضــى اب
أبو عبداهللا محمد بـن جعفـر    :المشهدي

 ـاً سـنة   >بن علي المشهدي٥٩٥كان حي 
وبعـد ابـن المشـهدي جـاء العـالم       <هـ

رضي  :الشيعي الكبير السيد ابن طاووس
الدين علـي بـن موسـى بـن طـاووس      

 فنقـل   ،<هــ  ٦٦٤ت >الحسني البغدادي
ومـن   .»مصـباح الزائـر  «هذه الزيارة في 

ين الكتابين األخيرين نقـل متـأخّرو   هذ
علماء الشيعة في مؤلّفاتهم في الحـديث  

وألّفوا في شرح الزيارة الشروح  ،والمزار
فزيـارة الناحيـة ـ إذاً ـ لهـا      . .المتعـددة 

سابقة تاريخية عريقة تمتد جذورها إلى 
  . أكثر من ألف سنة

تسالمت مؤلّفات الشـيعة   :خامسا
الزيارة المعروفة منذ القدم على انتساب 

بزيارة الناحية إلى اإلمام الثاني عشر من 
وقد تطرق علمـاء   .^أئمة أهل البيت 

ــي   ــى ذكــر هــذه الحقيقــة ف الشــيعة إل
 ٤١٣ت >فنرى الشيخ المفيـد   ،مؤلّفاتهم

زيـارة   :»المـزار «يقـول فـي كتابـه     <هـ
 .أخرى في يوم عاشوراء بروايـة أخـرى  

ارة قد جملة تُشير إلى أن هذه الزي وهي
بلغته عن طريـق الروايـة المنقولـة عـن     

  . اإلمام المعصوم
ونجد السيد المرتضى يقدم هـذه  
الزيارة على باقي الزيارات التي يزار بها 

 ،×السبط الشهيد أبو عبداهللا الحسين 
وهي أول زيارة زار بها المرتضـى علـم   

ومن الجلي أن  .»الهدى رضوان اهللا عليه
ــيالً وعال ــاً جل ــيد  فقيه ــهيراً كالس ــاً ش م

المرتضــى ال يقــدم زيــارة معينــة علــى 
الزيـارات األخـرى ـ مـن أمثـال زيـارة       
عاشوراء ـ وال يزور بها إالّ بعـد ثبـوت    

  . سندها لديه
اما طعنك بالشيخ الجليل  :سادسا
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الثقة ابن شهر اشوب فليس فـي محلـه   
مطلقا وهو جرأة على مقام علماء شـهد  

ثقة والعلميـة  لهم المؤالف والمخالف بال
ــابن شــهر اشــوب رجــلٍ  . واالطــالع ف

ــد    ــالعلم والزه ــة ب ــه الطائف ــهدت ل ش
. فضـالً عـن معرفتـه بالرجـال    ، والعبادة

    :)١(وقال السيد الخوئي في معجمه
 :قال السيد التفريشـي فـي النقـد   >

ــوب    ــهر آش ــن ش ــي ب ــن عل ــد ب محم
شـيخ هـذه   ، رشـيد الـدين  ، المازندراني

منها كتـاب  ، تبله ك ...وفقيهها ، الطائفة
كـان   ...وقـال الشـيخ الحـر    ، ...الرجال 

  .  <عالماً فاضالً ثـقـة
  وأثنى عليه ابن حجر العسـقالني

 :وقـال عنـه بعـد مدحـه    . )٢(ثناًء حسـناً 
ثـم  ، ولقـى الرجـال  ، اشتغل بالحـديث >

. <وبلغ النهاية في فقه أهـل البيـت  ، تفقّه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧الخــوئي، معجــم رجــال الحــديث ج  )١(
 .٣٥٤ص

  .٣١٠ص ٥ابن حجر، لسان الميزان ج )٢(

مما يشعر بأن الرجل كان مقبـوالً حتّـى   
فضالً عـن الخاصّـة ،وأثنـى    ، امةعند الع

عليه كذلك من العامة الصـفدي الـوافي   
ووعظ على المنبر أيـام  > :بالوفيات فقال
، )٣(<فأعجبه وخلع عليه، المقتفي ببغداد

 :وقال عنـه السـيوطي  . وأثنى عليه كثيراً
ونبغ في اُألصول حتّـى صـار رحلـة ـ     >

كما  .<ـ  أي يقصده العلماء من كلّ مكان
   .٩٦ت المفسرين ص طبقا في

وال ننسى أن ابن شهر آشوب من 
ــة ــاء الطائف ــرن الســادس  ، علم ــي الق ف

مي علمـاء  ، الهجريفهو من جملة متقد
وامــا مؤلفاتــه ومنهــا المناقــب  .الطائفــة

فكانت موضع القبول حتى عنـد علمـاء   
كابر علماء السنة السنة ويكفيك قوالن أل

   :في ذلك
 يقول عنه شمس الدين الـداودي 

تلميذ عبد الـرحمن السـيوطي    ،المالكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٨ص  ٤، الوافي بالوفيات ج الصفدي )٣(



 
 

٣٥٣  

 

 

"محمـد   :ما نصّه ،في طبقات المفسرين
...  ،بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر

اشـتغل بالحـديث    .أحد شيوخ الشّـيعة 
ثم تفقّه وبلغ النّهايـة فـي    ،ولقي الرجال

ــه  ــل مذهب ــه أه ــع   ،فق ــن الجم وأحس
ــأليف ــرآن   ،والت ــم الق ــه عل وغلــب علي
كالخطيـب   ،شّيعةوهو عند ال ،والحديث

فــي تصــانيفه  ،البغــدادي ألهــل الســنّة
واسع العلم  ،وتعليقات الحديث ورجاله

مات في شهر شـعبان سـنة    ،كثير الفنون
  . هجرية" ٥٨٨

امـا الروايـات التـي نقلهـا      :سابعا
وادعي عدم اعترافها بقطع كف العبـاس  

او اهمالها للقضـية فهـي روايـات     ‘
رة فلـم  يعول عليها تاريخيا لكنها مختص

تفصل في كيفيـة مقتـل سـيدنا العبـاس     
وانما خطتها انامل كتابها وصـاغتها   ×

. افواه نقلتها بسرعة مع ايجاز واختصـار 
واال هناك عدد كبير من النصوص التـي  
اثبتت كون هاتين الكفين قطعتا في يوم 

  . )١(كربالء
  

  الكلمة الباقية
، كربالء ةكرمن القاب صاحب مع

روى  :^لـب  في مناقـب ال ابـي طا  ف
لت النبي أس :االعرج عن ابي هريرة قال

وجعلَها كَلمةً { :<تعالى>عن قوله  ’
بِهقي عةً فياقجعـل االمامـة    :قال .)٢(}ب

يخرج من صـلبه   ×في عقب الحسين
مــنهم مهــدي هــذه ، تســع مــن االئمــة

  . )٣(.االمة
  

  ×كيفية قتل العباس 
 عليــه اهللا العبــاس صــلوات كــان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمــداني، الشــيخ عقيــل، جنــة فضــائل  )١(
دار المحجة  .٢٩٥ـ٢٨٦، ص١: ج×العباس 
  . ٢٠١٧البيضاء 

  .٢٨: سورة الزخرف )٢(
، طالـب  ابـي  ال ابن شهر اشوب، مناقـب  )٣(

 االشرف. النجف طبع ٢٠٦ ص ٣ج
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 فــي الحســيني الجــيش يــزةورك عمــاد
 ×الحسـين   اإلمام أعطاه وقد ،كربالء
عاشــوراء ألنّــه يــوم رايتــه قمــر وجــد 

ــميين ــأ الهاش ــن أكف ــه مم ــه مع  ،لحمل
 وأدعـاهم  ،به وأرأفهم ،لذمامه وأحفظهم

 وأحمـاهم  ،لرحمه وأوصلهم ،مبدئه إلى
ــواره ــتهم ،لج ــان وأثب ــم ،للطع  وأربطه

  . مراساً وأشدهم ،جأش
 بـن  العبـاس  بقي> :يالدينور قال

دونـه  يقاتـل  الحسـين  أمـام  قائماً علي، 
  . <مال حيث معه ويميل

 وحملـت > :& المفيد الشيخ قال
 علـى  فغلبوه ×الحسين  على الجماعة
 فركــب ،العطــش بــه واشــتد ،عســكره
 العبـاس  يديه وبين ،الفرات يريد المسنَّاة

 وفـيهم  سـعد  ابن خيل فاعترضته ،أخوه
 ويلكـم  :لهـم  فقـال  دارم بني من رجل

 مـن  تمكّنوه وال الفرات وبين بينه حولوا
 .<أظمئه اللّهم>: ×الحسين  فقال ،الماء

فـي  فأثبته بسهم ورماه الدارمي فغضب 

ــانتزع ،حنكــه  ،الســهم ×الحســين  ف
 راحتـاه  فامتألت حنكه تحت يده وبسطَ
 أشـكو  إنّي اللهم :قال ثم به فرمى ،بالدم
 رجع ثم، <نبيك تبن بابن يفعل ما إليك
 وأحـاطَ  ،العطش به اشتد وقد مكانه إلى

 فجعـلَ  ،عنـه  فـاقتطعوه  بالعبـاس  القوم
ـ  قُتل حتّى وحده يقاتلهم  اهللا رضـوان  ـ

 ورقاء بن زيد لقتله المتولّي وكان ـ عليه
بعد، السنبسي الطُفَيل بن وحكيم ،الحنفي 

  . )١(<حراكاً يستطع فلم بالجراح أُثخن أن
 خرج ثم> :قال فقد ارزميأما الخو

 بعـد  من أي ـ علي بن العباس بعده من
 ،أيضـاً  البنـين  أم وأمـه  ــ  اهللا عبد أخيه
  :يقول وهو فحملَ <السقّاء> وهو

ــمِ    ــزّ األعظ ــاهللا األع ــمتُ ب   أقس
  وبـــالحطيم والفنـــا المحـــرمِ  

ــدمي  ــمي ب ــوم جس ــبن الي   ليخض
  دون الحســين ذي الفخــار األقــدمِ

  الفضــل والتكــرمِ إمــام أهــل  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠ـ  ١٠٩: ٢: المفيد، اإلرشاد )١(
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 جماعـةً  قتلَ حتّى يقاتل يزل فلم
 اآلن>: الحسـين  فقال ،قُتل ثم ،القوم من

حيلتي وقلّت ظهري انكسر> .  
 فركــب> :وفــي نصــوص اخــرى

 نحـو  وقصد والقربة رمحه وأخذه فرسه
 ممـن  آالف أربعـة  بـه  فأحـاط  ،الفرات

 ،بالنبـال  ورمـوه  ،بالفرات موكّلين كانوا
 ثمانين روي ما على منهم وقتل فكشفهم

 أن أراد فلمـا  ،المـاء  دخـلَ  حتى رجالً
 عطـش  ذكـر  المـاء  مـن  غُرفـة  يشرب

 وقـال  المـاء  فرمـى  ،بيته وأهل الحسين
  :روي ما على

  يا نفس من بعـد الحسـين هـوني   
ــوني   ــت أو تكـ ــده ال كنـ   وبعـ

  : يقول وجعل عليهم هو وحملَ
  ال أرهب الموت إذا الموت رقـى 

  المصـاليت لُقـى   حتى أوارى فـي 
  نفسي لنفس المصطفى الطهر وقـا 

ــاس أغــدو بالســقا  ــا العب ــي أن   إن
ــى  ــوم الملتق ــر ي ــاف الش   وال أخ

 ورقـاء  بن زيد له فكمن ،ففرقهم

 بن حكيم وعاونه ،نخلة وراء من الجهني
 فأخـذَ  يمينه على فضربه السنبسي طفيل

 وهــو علــيهم وحمــلَ ،بشــماله الســيف
  :يرتجز

ــيواهللا إن قط ــتم يمينــــ   عــــ
ــي   ــن دين ــداً ع ــامي أب ــي أح   إن

  وعـــن إمـــامٍ صـــادقِ اليقـــينِ
  نجـــل النبـــي الطـــاهر األمـــينِ

 لـه  فكمـن  ،ضـعف  حتّـى  فقاتل
 نخلة وراء من الطائي الطفيل بن الحكيم

  : شماله فقال فضربه على
  يــا نفــس ال تخشــي مــن الكفّــارِ

ــارِ ــة الجبــ   وأبشــــري برحمــ
ــارِ  ــيد المختـ ــي السـ ــع النبـ   مـ

  قـــد قطعـــوا ببغـــيهم يســـاري
  فأصـــلهم يـــا رب حـــر النـــارِ

 مــن بعمــود الملعــون فقتلــه
وفي نص اخر يبـين فداحـة    ،)١(<حديد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالـب  أبـي  آل قـب ابن شهر اشـوب منا  )١(
  .١٠٨ص: ٤ج ^
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المصاب الذي الم بالعباس ع وكيف ان 
 <العبـاس > ورمـوه > :اعداءه اذوه كثيـرا 

 جسـده  مـن  الدرهم قدر يبق لم حتّى
  . )١(!<سهم وفيه إالّ

  
  ] حرف الالم[ 

  
  أوفى أصحاباً أعلم ال

ــام الحســين  ــان  ×والن االم ك
ــادة الصــحيحة  ــر القي ــل اط ــع بك ، يتمت

ويؤمن بان الجنـد هـم عمـاد المعركـة     
ــيهم   ــالة ف ــث روح البس ــن ب ــد م ، والب
 ،واالشادة ببطـوالتهم ورفـع معنويـاتهم   

وتقدير جهودهم خطب االمام الحسـين  
طبــة مدويــة ليلــة فــي اصــحابه خ ×

 نعـ  ،الطبـري  يـروي  :العاشر من محرم
 ،حصـيرة  بـن  الحارث عن ،مخنف أبي
 عـن  ،العـامري  شـريك  بن اهللا عبد عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٠الحدائق الوردية: ص )١(

 الحسين جمع>: قال ×السجاد  اإلمام
 ،سـعد  بـن  عمـر  رجع بعدما أصحابه
 منـه  فدنوت ،المساء قرب عند وذلك
 وهو أبي فسمعتُ ،مريض وأنا ألسمع
 تبـارك  اهللا على أُثني :ألصحابه يقول

 علـى  وأحمـده  ،الثناء أحسن وتعالى
 أحمـدك  إنّـي  اللّهم ،والضراء السراء
ــى ــا أن عل ــالنبوة أكرمتن ــا ،ب  وعلّمتن
 لنا وجعلت ،الدين في وفقّهتنا ،القرآن

 تجعلنـا  ولـم  ،وأفئدة وأبصاراً أسماعاً
   .المشركين من

 أصـحاباً  أعلـم  ال فإنّي ،بعد أما
 أهل وال ،أصحابي من خيراً وال أوفى
بيت ريتـي ب أهـل  مـن  أَوصل وال أب، 

 أال ،خيــراً جميعــاً عنّــي اهللا فجــزاكم
 األعـداء  هـؤالء  مـن  يومنا أظن وإنّي
 فانطلقوا ،لكم أذنتُ قد وإنّي أال ،غداً

 منّـي  علـيكم  لـيس  ،حـلّ  في جميعاً
 فاتخـذوه  غشـيكم  الليـل  هـذا  ،ذمام
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  . )١(<جمالً
  

  مرتصح نسبة هذه األ ال
  ×للحسين 

نقل المؤرخ الطبري حادثة اللقـاء  
وابن سـعد ثـم    ×مام الحسين بين اال
 بـن  الماجد به حدثنا ما وأما> :اضـاف 
 األزدي زهيـر  بـن  والصـقعب  ،سعيد

 عليـه  ما فهو ،المحدثين من وغيرهما
 :قـال  إنّـه  :قـاال  ،المحـدثين  جماعة

 أن إمـا  ،ثالثـاً  خصـاالً  مني اختاروا>
 ،منـه  أقبلـتُ  الذي المكان إلى أرجع
 بـن  يزيـد  يـد  في يدي أضع أن وإما

 ،رأيـه  وبينـه  بينـي  فيما فيرى معاوية
 مـن  ثغـر  أي إلـى  تُسـيروني  أن وإما
 رجـالً  فـأكون  ،شئتم المسلمين ثغور
 مــا وعلــي لهــم مــا لــي ،أهلــه مــن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٣١٧: ٤ ج الطبـــري، الطبـــري، تـــاريخ )١(
 .٢٥٨ ٢: والمفيد، اإلرشاد

  . )٢(<عليهم
ولألسف هي مليئة بالتجني علـى  

ومشـروعه االلهـي    ×االمام الحسـين  
ــن   ــذكرة الخــواص اب لكــن صــاحب ت

   :الجوزي قال
ــن ــة ع ــن عقب ــمع ب ــال انس  :ق

 مـن  معـه  فخرجـت  ،حسـيناً  صحبتُ
 إلـى  مكّـة  ومـن  ،مكّـة  إلـى  المدينة
 ولـيس  ،قُتل حتّى أفارقه ولم ،العراق

 وال ،بالمدينة كلمة الناس مخاطبته من
 ،بـالعراق  وال ،الطريـق  في وال ،بمكّة

 وقـد  إالّ مقتله يوم إلى عسكر في وال
 يتذاكر ما أعطاهم ما واهللا أال ،سمعتها
 يـده  يضـع  أن من يزعمون وما النّاس

 يسيروه أن وال ،معاوية بن يزيد يد في
  . )٣(...< المسلمين ثغور من ثغر إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ث ٣١: ٤ج الطبري، الطبري، تاريخ )٢(

 ٢٥٦ ابن الجوزي، تذكرة الخـواص: ص  )٣(
 .االشرف النجف طبعة
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  صح نسبة هذا الكالمتال 
  ×لعباسسيدنا ال

يظهر لكل متتبع ان التـاريخ دون  
في زمن حكام الجور وبالتـالي اضـيفت   

التـي لـم تكـن    الكثيـر مـن االمـور    اليه 
ــت  صــحيحة  ــاطير ورفع ــعت اس ووض

 ئق من كتـب السـيرة والتـاريخ بمـا    حقا
 ،يتالئم مع وضع حكومـة بنـي العبـاس   

 .×ونظرتها لخصـومها مـن ال علـي    
أول مـؤرخ عربـي   ابـن اسـحق   ويعتبر 

كتب سـيرة النبـي محمـد بـن عبـد اهللا      
وأطلق تسمية "سـيرة رسـول اهللا"    ’

وقضى ابـن إسـحاق معظـم     .على كتابه
حياته في المدينة وبدأ بجمع الروايـات  

لفة من مختلف المصادر الشـفهية  المخت
التي كانـت متـوفرة آنـذاك ولـم يكـن      
اهتمامــه الرئيســي منصــبا علــى تــدقيق 
صحة الروايات وإنما كان غرضه جمـع  
كل ما يمكن جمعه من معلومـات عـن   

ــول ــام  . ’ الرس ــي ع ـــ ١١٥وف  ،ه

بدأ بالتنقل من المدينـة   ،م ٧٣٣الموافق 
إلى اإلسكندرية ثم إلى الكوفة والحيـرة  

حيث وفر له الخليفـة   .يستقر في بغدادل
العباسي أبو جعفر المنصور كـل الـدعم   
الممكن ألن يكتب عن تـاريخ الرسـول   

اضف الى اوامره بان يكتب  ‘محمد 
  . يريده ال العباس التاريخ وفق ما

ــرقين  ــض المستش ــرى بع إن  :وي
مدى صحة الحقائق التاريخية في كتابـه  
قـد يكـون مشـكوكا فيهـا النقضـاء مـا       

الرسـول   شـهادة سنة بـين   ١٢٠قارب ي
وبدايــة جمعــه للروايــات  ’ محمــد

علـى مـا   ــ   وبما أن الكتـاب  ،الشفهية 
أقـدم مـا كتـب عـن سـيرة       ـ  يبدو لنـا 

فقـد اسـتند عليـه     ’ العظيم محمـد 
كتاب السيرة الذين أتوا بعده مثـل ابـن   
هشام والطبري بالرغم من تحفظهم على 

علمـاً إن ابـن إسـحاق     ،بعض الروايات
اهللا ان " :فســه ذكــر فــي مقدمــة كتابــهن

  . "وحده عليم أي الروايات صحيحة
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نقل في عدد كبير عود على بدء ، 
 :قال العبـاس > :من النصوص التاريخية

 قد ضاق صدري من هؤالء المنـافقين 
فـأمره   .مـنهم  ثـأري أريد أن آخـذ  و

 .أن يطلب الماء لألطفال ×الحسين 
 ،ووعظهـم  ،فذهب العباس الي القـوم 

 ،هم غضب الجبـار فلـم ينفـع   وحذر
 !يا عمر بن سـعد  :فنادي بصوت عال

هذا الحسين ابن بنت رسـول اهللا قـد   
 هؤالء عيالهو ،أهل بيتهو قتلتم أصحابه

 ،فأسقوهم من المـاء ، أوالده عطاشيو
هو مع ذلك و ،قد أحرق الظمأ قلوبهم

دعوني أذهـب الـي الـروم أو     :يقول
 .العـراق و أخلي لكم الحجـاز و الهند
كالمه في نفوس القوم حتي بكي  فأثر

لكن الشـمر صـاح بـأعلى    و ،بعضهم
لو كان وجه  !يا ابن أبي تراب :صوته

هو تحت أيدينا لمـا  و األرض كله ماء
سقياكم منه قطرة اال أن تـدخلوا فـي   

  .  <بيعة يزيد
ان  ×وال يمكن للعبـاس   :قلنا

يريـد ان   × يقول بان االمام الحسـين 
نـد ابـدا   يذهب الـى بـالد الـروم او اله   

بالتراجع  ×فكيف يفكر سيد الشهداء 
 ،المعركة الكبرى ضد الباطل االمويعن 

او انه يريد ان يـذهب الـى بـالد الـروم     
الذي هم اشد المتآمرين علـى االسـالم   

   .واهله
 ومما يؤيده مـا جـاء فـي تـاريخ    

عن عقبة بن سـمعان  > :البداية والنهايـة 
لقد صحبت الحسين من مكة إلى  :قال

واهللا ما من كلمة قالَها فـي   ،لحين قت
وإنه لَم يسأل  ،موطن إال وقد سمعتها

أن يذهب إلى يزيد فيضع يـده إلـى   
وال أن يــذهب إلــى ثغــر مــن  ،يــده

 ،ولكن طلب منهم أحد أمرين ،الثغور
وإمـا أن   ،إما أن يرجع من حيث جاء

يدعوه يـذهب فـي األرض العريضـة    
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  . )١(<حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه
ان  ×وال يمكـــن للحســـين   
   :يرجع ويترك كربالء لعدة امور

ينفــــذ  × ان الحســــين :اوال
التخطيط االلهي الذي اشـار اليـه النبـي    

في معركة كبرى ضد التيار المادي  ‘
نجـد ان  ولهـذا   االلحادي فـي كـربالء،  

 ٥٠يقرب من  ماقبل  ’النبي الخاتم 
رسـم خارطـة    ،سنة من معركة كـربالء 

بان حدد مكانها وزمانيا  المعركة جغرافيا
 بان اشار الى تاريخهـا بـل واشـار الـى    
الصحابة بضرورة مشاركة االمام الحسين 

في معركتـه الكبـرى ضـد الباطـل      ×
 لإلمــام وبالتــالي ال يمكــن  .االمــوي

ــين ا ــرك   ×لحس ــو يت ــوع ،وه الرج
واجبه الشرعي في قتال الكفـار مـن ال   

   .امية
انمـا   ×ان االمام الحسين  :ثانيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠ص ٨البداية والنهاية، جابن كثير،  )١(

وفــق رؤيــة صــحيحة وتخطــيط  خــرج
 ،عسكري ولوجسـتي لمعركتـه الكبـرى   

واراد ان يــذيق ال اميــة اشــد الخســائر 
اروع الدروس في نصـرة   العالم ويعطي

مـن امـة   الحق وهزم الباطل بقلة الناصر 
وفــق المعــايير و ’جــده المصــطفى 

العسكرية لكنه انتصر في النهايـة ماديـا   
ــة   ــد ال امي ــه كب ــا وان قتــل لكن ومعنوي

    .)٢(شياعهم االف القتلى والجرحىوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل القلقشندي في كتابـه نهايـة االرب   يقو )٢(
 : يـوم ١٥٢ص ١في معرفة انسـاب العـرب ج  

 االمـام  خرج وفيه للهجرة ٦١ عام وقع ءكربال
 امـة  فـي  لإلصالح طالبا ’ السبط الحسين

 بـاألمر  استبد ان بعد ص العظيم الرسول جده
 فجهـز  فسادا االمة في وعاث معاوية ابن يزيد

 معه التقى سعد بن عمر بقيادة عظيما جيشا له
 واوالده واخوتـه  االمـام  فيـه  فقتـل  كربالء في

ــه وأوالد ــام أخي ــن االم ــبط الحس  وأوالد الس
 الصـفوة  أصـحابه  مـن  وسبعون وعقيل جعفر

  .الكوفة أهل من اآلالف قتل أن بعد
وهذا اعتراف خطيـر بالنصـر العسـكري    قلنا: 
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هـو   ×واالمام الحسـين   :ثالثا 
فقيه االمة وسيدها وبالتالي هـو يعـرف   
االمر الواجـب فـي قتـال هـؤالء ولهـذا      
ندب اصحابه لقتال ال امية واشـار فـي   
خطاباته المتكـررة الـى اهـداف ثورتـه     

   .ار المرجوة منهاثموال
يعرف  ×واالمام الحسين :رابعا
ل للرجوع بعد ان اعلن رفضه انه ال مجا

ــوة   ــن الث ــد ان اعل ــة وبع لحكــم ال امي
الكبرى ضد ال امية وبالتالي فـانهم لـن   
يتركوه ابدا حتى وان رجع او ذهب الى 
اي مكــان فــدعوى ابــن ســمعان ان    

اراد الرجــوع ،ال يمكــن  × الحســين
ــوعية    ــروف الموض ــق الظ ــا وف تحققه
لمعركة كربالء ، اال ان يقال انهـم ارادوا  

ــام     ان ــي االم ــدم تحل ــى ع ــيروا ال يش
بالحكمة في تصرفاته وان  × الحسين

=  
يوم كربالء ألنه يقـول ان   ×لإلمام الحسين 

ـ مـن اهـل الكوفـة     قتل االالف  ×الحسين 
 جيش ابن زياد.

منهجه وحشاه ارتجـالي انفعـالي يتغيـر    
في كل لحظة وهذا ما أرادت النصوص 
هذه وغيرها التـرويج لـه وهـو خـالف     
فهمنا للدور الحكيم الـذي يتبنـاه اهـل    

    .^البيت 
  

  لبابة بنت عبيد اهللا
  بن العباس بن المطلب

  نا العبـاس بـن   دوهي زوجـة سـي
ــي  ــروى  ×عل ــن  نّأوي ــت م ــا كان ه

فضلهن نسباً وطهـارة  أسيدات عصرها و
وطبعا فهي ربيبة البيـت العلـوي    .وعفة

ــد ــت  إس المق ــؤالء تح ــل ه ــان ك ذ ك
ميــر المــؤمنين أمــام بويــة لإلالرعايــة األ

ثار تلك التربيـة  آوقد بانت عليها  ،×
ـ   ة العلوية فجعلتها من المعروفـات بالعفّ

بوها عبيـد  أ .نجابة والمعرفةوالطهارة وال
ــي    ــيخ عل ــال الش ــاس، وق ــن العب اهللا ب

  .<وكانت جميلة وعاقلة> :النمازي
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  لعن اهللا امانك
التـي   ومن مواقف معركة كـربالء 

واخوته االبطال انهم  ×ابداها العباس 
 وجـاء > :رفضوا االمان الذي وجه اليهم

 أصــحاب علــى وقــف حتّــى شــمر
 أُختنـا؟  بنـو  أيـن  :فقال ×الحسين 

اس إليه فخرجاهللا وعبد ،وجعفر ،العب، 
 ،×طالب  أبي بن علي بنو ،وعثمان

 بنـي  يـا  أنتم :فقال تريد؟ ما :له فقالوا
 اهللا لعنك :الفتية له فقال !آمنون أُختي
 اهللا رسـول  وابن أتؤمننا ،أمانك ولعن

   .)١(!<؟له أمان ال
  

  ×لم يفارق الحسين 
  اهل بيته وانصاره 
االخرى  جاء في بعض النصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فــي الكامــل: وانظــر ،٢٥٧ ص: اإلرشــاد )١(
 . ٢٨٤ص، ٣ج التاريخ،

في وصـف موقـف اصـحاب الحسـين     
 أهلـه  وأما ففارقوه عسكره فأما> ×

 ال :وقـالوا  فـأبوا  أقربائـه  من األدنون
  . )٢(<...نفارقك

   :وهذا النص ال يقبل لعده اسباب
ــيد    :اوال  ــل رواه الس ــه مرس ألن

البحراني مرسال ورواه الشيخ القمي عن 
الخصيبي الذي اشتهر حاله بعدم توثيـق  

  . ن العلماء لهعدد م
 واشار بعض الباحثين انه إذا :ثانيا

 مـن  <ففارقوه عسكره فأما>بـ المراد كان
ــتأجرهم ــين   اس ــام الحس ــن×اإلم  م

 إذا وأمـا  ..به بأس فال وغيرهم الجمالين
 والمخاطبـة  به التحقوا من به المراد كان
 أنّـه  الصـحيح  الثابت فإن ،عاشوراء ليلة
. أصـحابه  مـن  أحد× يتخلّ اإلمام لم
 فـي  األخيـرة  العبـارة  فلعـلّ  ..ندري وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقــم ،١٤٩ص: ١١ج المجلســي، البحــار، )٢(
٢٥. 
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 هـي  كانـت  ،األصـبهاني  الفرج أبي خبر
 الواقعـة  هـذه  أن بعـد  فيما القول مستند
 ،العاشـر  ليلـة  ولـيس  العاشـر  يوم كانت

 نقـالً  & السـماوي  الشـيخ  به قال كما
 واهللا ،الـداودي  الـدين  رضي السيد عن

  . العالم
  

  ليلة النصف
  هـ ٦٠من رجب سنة 

ــويم   ــي تق ــام المهمــة ف مــن االي
الن فيها فارق معاويـة   النهضة الحسينية

الــدنيا وقــد احتطــب علــى ظهــره مــن 
االوزار ماال يعلمه اال اهللا تعـالى انتقلـت   

   :الحكومة بعده لولده يزيد
ــات ــي الطبق ــرى ف ــة> الكب  الطبق

 معاوِيـةُ  تُوفِّي> :<الصحابة من الخامسة
، سـتّين  سـنَةَ  رجـبٍ  من النِّصف لَيلَةَ

عوباي النّاس زيدي١(<..ل(  .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات  )١( ــعد، الطبق ــن س ــرى اب ــة> الكب  الطبق
 .٤٤٢ص ١ج: <الصحابة من الخامسة

وكانت والية يزيد في بداية امرها 
والية ضعيفة لم تحـرك سـاكنا مـن اي    

وبعد ان استقر لـه   .اجراء اداري او امني
االمر واخذ بمشوره اسياده واولياء نعمته 
ــدائم فــي   الرومــان الســيما قنصــلهم ال
الشرق االوسـط سـرجون الرومـي بـدا     

يير كبيرا في من توكـل الـيهم مهمـة    التغ
  . ادارة الواليات التابعة لحكومة يزيد

  

  ] حرف الميم[ 
  

  منى مؤتمر
االمـام الحسـين    من يتتبـع سـيرة  

يجد انـه علـى الـرغم مـن المنـع       ×
وحجب شيعته عنه كانـت لديـه الكثيـر    
من الطرق التي توصل تعاليمه وافكـاره  
واوامره الى شـيعته مثـل الرسـائل التـي     

سل بها عبـر سـفرائه ومعتمديـه الـى     ير
وتهم لالنضـمام الـى   سائر االقاليم لـدع 

او عن طريـق اللقـاءات   .. قضيته العادلة
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ــاداتهم    ــيعة وقي ــات الش ــرية بزعام الس
في الحج او عند زيـارة   العسكرية سواًء

  ..  ’قبر النبي االكرم 
 كان لما> :قيس بن سليم وروى 

 الحسـين  حـج  بسنة معاوية موت قبل
 بـن  اللّه وعبد السالم  لي عليهماع بن

 فجمـع  ،جعفـر  بـن  اللّه وعبد عباس
ــي الحســين ــم هاشــم بن  رجــالهم ث
 مـن  حـج  ومـن  ومـواليهم  ونساءهم
بيته  وأهل الحسين يعرفه ممن األنصار
 ال رسـالً  أرسـل  ثـم ، السـالم   عليهم

 أصـحاب  من العام حج أحداً تدعون
 بالصـالح  المعروفين ’اللّه  رسول

 فـاجتمع  ،لـي  اجمعوهم إالّ والنسك
 وهم رجل سبعمئة من أكثر بمنى إليه
 ونحو التابعين من عامتهم ،سرادقه في
النبـي   أصـحاب  مـن  رجل مئتي من

 اللّـه  فحمـد  ،خطيبـاً  فيهم فقام. ’
 فـإن  ،بعـد  أما«  :قال ثم ،عليه وأثنى

 قـد  مـا  وبشـيعتنا  بنا فعل قد الطاغية
 أن ريداُ وإنّي ،وشهدتم وعلمتم ،رأيتم

 صــدقت فــإن ،شــيء عــن أســألكم
ــدقوني ــذبت وإن ،فص ــذّبوني ك  .فك

 ثـم  ،قـولي  واكتبـوا  مقـالتي  اسمعوا
 فمن وقبائلكم؛ أمصاركم إلى ارجعوا

 فـادعوهم  بـه  ووثقتم الناس من أمنتم
 أتخوف فإنّي حقّنا؛ من تعلمون ما إلى
 الحـق  ويـذهب  ،األمر يدرس هذا أن

 كـره  لـو و نـوره  مـتم  واللّـه  ،ويغلب
  . »الكافرون

 اهللا أنزلـه  ممـا  شـيئاً  ترك وما 
 وال ،وفسـره  تـاله  إالّ القرآن من فيهم
 أبيـه  في ’اهللا  رسول قال مما شيئاً

 إالّ بيتـه  وأهل نفسه وفي وأمه وأخيه
 :أصحابه يقول ذلك كلّ وفي، ...رواه
ويقول .وشهدنا سمعنا وقد ،نعم اللّهم 

 به أثق من هب حدثني قد اللهم :التابعي
  . الصحابة من وائتمنه
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 حـدثتم  إالّ اهللا أنشدكم« :فقال 
   )١(.»وبدينه به تثقون من به

ومن المؤسف ان مؤتمر منى  :قلنا
قبيـل   ×الذي عقده االمـام الحسـين   

انطالق نهضته المباركة لم يسـلط عليـه   
الضوء كثيرا ولم يدرس ابدا مـن حيـث   

روف االسباب التي دعت النعقاده والظـ 
الحرجة التي انعقد فيها وكيفيـة ترتيـب   

... المؤتمر وفق االحداث الساخنة يومها 
ــام    ــا االم ــي اتبعه ــات الت ــاهي االلي وم

لتوفير الحماية لهذا العـدد   ×الحسين 
... الكبيــر مــن خلــص اتباعــه واوليائــه 

وعلى العموم هذه بعـض الوقفـات مـع    
    :نص هذا المؤتمر الذي نقلناه اعاله

 ٦٠يـــة تـــوفي ســـنة ان معاو. ١
 ٧٨ عـن  دمشـق  فـي  للهجرة فقد توفّي

 بـن  يزيد ابنه إلى باألمر عهد بعدما سنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار )١( ــوار: ج بحــ  ٤٥٦ح ١٨١ص ٣٣األنــ
 .١٦٢ح ٨٧ص ٢وراجع: االحتجاج: ج

 وفاتـه  وكانـت  دمشق في ودفن معاوية
 واليـاً  خاللها كان هـ ٦٠ سنة رجب في
   .)٢(أخرى عام ٢٠ ل وخليفة عام ٢٠ ل

وبالتالي نجـد ان تـاريخ توقيـت    
للهجرة وهو  ٥٩المؤتمر يكون في سنة 

يب جدا علـى اعـالن االمـام    توقيت قر
ــة ضــد   ×الحســين  لنهضــته المبارك

  . اشياع ال امية
ان انعقاد هـذا المـؤتمر وفـق    . ٢

الظروف السياسية المضطربة التي سادت 
البالد في اخر سنتين من حكـم معاويـة   
الذي اصيب باللقوة وبدا واقـع الحكـم   
االموي يتردى كثير الن بعض النصوص 

خـر سـنتين   تقول ان معاوية خرف في ا
من حكمه او اصيب بفقدان الـذاكرة او  
مــرض نفســي اخــر كمــا أشــار بعــض 

ــاحثين ــمى   الب ــرض يس ــيب بم او اص
 إلى أشار وسلم ’ النبي وأن، الدبيلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٩ ص ٣ج ابن االثير، الكامل )٢(
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 غيـر  علـى  يمـوت  أنه صحبه ممن أحد
 بداء يصاب أنه أمره وعالمة اإلسالم ملة

 تظهر قرحة هيو .بسببه ويموت الدبيلة
 فتنفجـر  لـداخل ا إلى ورأسها الظهر في
  .الداخل في

 آخــذاً كنــت :قــال حذيفــة فعــن
 وعمـار  أقـود  ص اهللا رسـول  ناقة بزمام

 إذ بـه  أسـوق  وأنا يقود عمار أو يسوق
 :قـال  متلثمـين  رجـالً  عشر اثنا استقبلنا
 :قلـتُ  ،القيامة يوم إلى المنافقون هؤالء

 رجـل  كـل  إلـى  تبعث أال اهللا رسول يا
 دثيتحـ  أن أكـره  :فقـال  فتقتلـه؟  منهم

 وعسـى  أصـحابه  يقتل محمداً أن الناس
 :قـال  الدبيلة؟ وما :قلنا ،الدبيلة يكفينيهم

 قلـب  نيـاط  علـى  يوضع نار من شهاب
  . )١(<فيقتله أحدهم

 أبـو  قال معاوية> :الزمخشري قال
 قرحـة  أصـابته  حـين  عليه دخلت :بردة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٩ ص١ ج: الزوائد الهيثمي، مجمع )١(

 فتحولـتُ  فـانظر  أخي يا ابن هلم :فقال
 يا عليك ليس :فقلتُ ثبرت قد هي فإذا

ــر ــؤمنين أمي ــأس الم ــت :أي :ب  انفتح
 عاديتهـا  ألن ،مـدتها  وسـالت  ونضجت

 مـن  وهـذا  ،ذلـك  عنـد  وتنقطع تذهب
 :أي مثبر اهللا ثبرة :يقال ففعل فعلته باب

  . )٢(<وانقطع هلك
ــرت    ــا ذك ــاللقوة كم ــيب ب واص

   :المصادر
 أبـي  حـدثَنا  : األوليـاء  حليـة  في

 إدريـس  بـن  محمد حدثَنا...  اهللا رحمه
 أبـي  بـن  معاوية أن ذكروا :قال شافعيال

ــفيان ــر س ــا اعتم ــى فلم ــه قض  عمرت
ــاألبواء وانصــرف ــاطلع ب ــي ف ــا ف  بئره

 اليـوم  أنـا  ..فقـال   اللقوة فضربته العادية
 النـاس  فارتفع !بكى ثم ..سنة ستين ابن
  . )٣(عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٢ص ١الزمخشري، الفائق: ج )٢(

 ٩جـ   ٤٣٠األوليــاء: ح أبــو نعــيم، حليــة )٣(
 .١٥٤ص
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 سـاعة  سـنة  ستين عمره كان فإذا
 إصـابته  أنهـا  يعني فهذا ،باللقوة إصابته

 <سـنة ٧٨> كان عمره ألن ،ملكه أول في
 اللقـوة  أن يعنـي  وهذا هـ٦٠ سنة ومات
 سـنة  مـن  ،سـنة  عشرة ثماني فيه بقيت

 اسـتالمه  مـن  واحـدة  سـنة  بعـد  هـ٤٢
 قبـل  اعتمـر  أنه ربما هذا وعلى ،الملك

  . هـ٤٤ سنة
..< رسـال  ثـم ارسـل  > :قوله . ٣

قبل موسم  ×يعني ان االمام الحسين 
قـاليم  الحج او اثناء ارسل رسـله الـى اال  

 ×التي يوجد فيها اتبـاع اهـل البيـت    
في اليمن والبصـرة والكوفـة والمـدائن    
وخراسان كي يكون لهـم موعـد معهـم    

  . في منى ٥٩ومؤتمر كبير في سنة 
رجل  ٩٠٠ان اجتماع اكثر من . ٤

من الصحابة والتابعين من االنصار الذين 
هم المكون الموالي ألهل البيت علـيهم  

دوما والمظلوم من السالم والمدافع عنه 
قبل تاريخ بالطات بني العبـاس وعـدة   

هـذا االجتمـاع وان لـم    ، من المهاجرين
يفصح فيه عـن اسـماء المجتمعـين وال    
عــن انتمــاءاتهم القبيلــة او تــوزعهم    

اخفــاء  االقليمــي الن ال العبــاس أرادوا
دور وبطوالت الشيعة عبر التـاريخ فلـم   
ــي     ــك ف ــن ذل ــيء م ــى ش ــيروا ال يش

در التـاريخ خاليـة مـن    مصادرهم ومصا
ذكر مؤتمر منـى اال مـا ورد فـي كتـب     

ــالى   ــزهم اهللا تع ــيعة اع ــؤالء ... الش وه
 ×المجتمعون حتما بـايعوا الحسـين   

على النصرة والذوبان للدفاع عنه وعـن  
ــادالت   ــر مع ــي تغيي ــرى ف قضــيته الكب
االحداث آنـذاك وان اختـزلهم التـاريخ    

مقـاتال   ٧٠او الف واكثـر الـى    ٩٠٠من 
من بقى بالخـذالن والخيانـة فـي     واتهم

اكبر عملية مصادرة لجهـود اتبـاع قائـد    
في التـاريخ واكبـر اسـاءة للشـيعة عبـر      
التاريخ بانهم خذلوا امامهم وقتلـوه ثـم   
بكوا عليه وهـذه الفريـة الزالـت اليـوم     
تطرح ممن ال حريجة له في الـدين وال  
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تحقيق له في النصوص وال ذمة لـه فـي   
  . ئعتقصي االحداث والوقا

 :×ان قول االمـام الحسـين    .٥
 ثـم  ،قـولي  واكتبـوا  مقـالتي  اسمعوا>

 فمن وقبائلكم؛ أمصاركم إلى ارجعوا
 فـادعوهم  بـه  ووثقتم الناس من أمنتم
يـدل علـى   ..< حقّنا من تعلمون ما إلى

اعطاهم خريطـة   ×الحسين ان االمام 
عمل متكاملة للمستقبل السياسي الـذي  

ــين لهــم معــالم ،سيعيشــوه ــق  وب الطري
وكيفية التصرف بحكمـة ودرايـة تجـاه    

ومن ثـم  .. االحداث التي ستقع مستقبال 
امرهم ان يبلغوا وصاياه وتعليماتـه الـى   
قبائلهم وامصارهم وهذا يدلل على انهم 
اتوا من امصار متعددة ومتفرقـه واقـاليم   
كلها تـدين بـالوالء ألهـل هـذا البيـت      

وامــرهم ايضــا ان يــدعو .. ×الطــاهر 
في  ×الثقاة الى حق اهل البيت الناس 

الخالفــة وكيــف ان معاويــة انقلــب    
عســـكريا علــــى الشــــرعية وابتــــز  

وتقمص قميص ليس اهـال ان  )١(السلطة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعـروف  البصري الفقيه البصري الحسن )١(
ــذي ــدى والــ ــه أبــ ــي رأيــ ــة فــ    معاويــ

 أربــع: يقــول حيــث صــراحةـ   الصــحابيـــ 
 مـنهن  فيه يكن لم ولو معاوية في كن خصال

 هـذه  علـى  انتـزاؤه >: موبقة لكانت واحدة إال
 مشـورة  بغيـر  أمرها ابتزوها حتى بالسفهاء األمة

. الفضــيلة وذوو الصــحابة بقايــا وفــيهم مــنهم
 الحريـر  يلبس خميرا سكيرا بعده ابنه استخالفه
 رسـول  قال وقد زيادا ادعاؤه. الطنابير ويضرب

 قتلـه . الحجـر  للعـاهر و للفراش الولد ’ اهللا
 ويل وأصحابه حجر من له ويل وأصحابه حجر

.. ٢٧٩: ٥ الطبري تاريخ <وأصحابه حجر من له
 أنـه  منها أمورا معاوية على يشنع التابعي فهذا

 والباطـل  بـالقوة  المسـلمين  حكم على انتزى
  الصحابة. خيار من باقية بقية وجود رغم

 : وفـي ٢٣٩ص ١٤وقال في لسـان العـرب ج  
 علـى  انتـزى  هـذا  إن: حجـر  بن ائلو حديث
 واالنتزاء. النزو من افتعل وهو، فأخذها أرضي

 وفـي . الشـر  إلى اإلنسان تسرع: أيضا والتنزي
 بغير فقضى القضاء على انتزى: اآلخر الحديث

 .علم
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  . يتقمصه
 ومـا > :جاء فـي الـنص اعـاله   . ٦

 مـن  فـيهم  اهللا أنزلـه  ممـا  شيئاً ترك
 ممـا  شـيئاً  وال ،وفسره تاله إالّ القرآن

 وأخيـه  أبيـه  في ’ اهللا رسول قال
 ،<...رواه إالّ بيته وأهل نفسه وفي أمهو

وهذا يدل على طول مدة المـؤتمر فـال   
ــين   ــام الحس ــتطيع االم ــالل ×يس خ

سويعات عديدة ان يبلغ كل الحاضرين 
ــه     ــي ص وال ــره النب ــيء اخب ــل ش بك
بفضائلهم وما انزل القران بفضائل اهـل  
البيت ع ومـا خصـهم بـه مـن الفضـل      

بيـغ  والكرامة وهذا يحتاج عـدة ايـام لتل  
المهم من امرهم عليهم السالم ويحتـاج  
كما قلنا الى طوق امنـي محكـم كـي ال    
يخترق من قبل اشـياع الدولـة االمويـة    

تنظيم عالي المستوى كي ال يسـاء   والى
  .الى قضية المؤتمر او الى الحاضرين

ولألســـف لـــم تصـــل الينـــا  .٧
، ررات العامة المهمة لذلك المـؤتمر المق

مـن الحضـور    الن مؤتمرا بهذا الحجـم 
لقيادات الشيعة الروحية والعسكرية البد 

ت اان تــتمخض عنــه توصــيات وقــرار
هامة بلحاظ انه انعقد في وقـت خطيـر   
واستثنائي وعلـى مـراءى ومسـمع مـن     

  ... حكومة بني امية في مكة
وال نسـتبعد ابـد انـه مـن ضـمن      
مقررات هذا المؤتمر البالغ االهمية فـي  

الن الثورة مسيرة النهضة الحسينية هو اع
ضد حكام ال اميـة واالسـتعداد االمنـي    
واللوجستي العالي المسـتوى للمرحلـة   
القادمة وكيفية تحقيق معادالت النجـاح  
، واالنتصار العسكري على اشياع ال امية

اكبر هزائم  ووضع الخطط الكفيلة بإيقاع
  . بالدولة االموية

  
  المأتم الحسيني

مـن  اليـوم  الحسـينية  المـآتم  تعد 
التراث الذي خلفته وقعة كـربالء   أعظم

 اهتمـام  موضع أصبحت وقد ،العالم في
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 تسـاؤالت  وأثـارت  ،والمفكّرين العلماء
 ،ومنشـئها  ،حقيقتهـا  حول لديهم عديدة

ــا ــن والهــدف ،وضــرورتها ،وتاريخه  م
 وفـي  .عليهـا  تترتّب التي واآلثار ،ورائها

 مراجعـة  لتقـديم  نسـعى  ،السـطور  هذه
 للمـآتم  يخيالتار المنشأ حول مختصرة
  . الحسينية

ــا ــاريخ مطالعــة ويمكنن  المــأتم ت
  : مختلفة زمنية مقاطع في الحسيني
الحسـين   اإلمـام  استشـهاد  منذ .١

  . قاتليه مقتل وحتى ×
 الحسيني للمأتم األئمة تأسيس .٢
 تـوفير  عبـر  وذلـك  دينية شعيرةً بوصفه

 قبـل  مـن  المأتم لسن المناسبة األرضية
 أركـان  وبنـاء ، ×العابدين  زين اإلمام
 ،والصادق الباقر اإلمامين عهد في المأتم

 اإلمـامين  عهـد  في المآتم دائرة واتساع
  . السالم والرضا عليهما الكاظم

 أخذه حتى ،المأتم تأسيس منذ .٣
  . رسمية دينية شعيرة طابع

ــذ .٤ ــأتم أخ ــاً الم ــمياً طابع  رس
ــور ــات بظه ــيعية حكوم ــة ش ــي قوي  ف
  .  والخامس الرابع القرنين

ــدانف .٥ ــات ق ــيعية الحكوم  الش
  . العاشر وحتى السادس القرن من القوية

 القــرنين فــي الصــفوية حكــم .٦
  . عشر والحادي العاشر

 وحتـى  الحكومة الصفوية منذ .٧
  .اليوم

   
  الحسينية المآتم

  في القرن االول الهجري
هـو   ’قلنا كما سبق ان النبـي  

 ×اول من اسس ظاهرة رثاء الحسين 
هرة ابعـد الـى ظـ    والتي تبلـورت فيمـا  

ثورتـه  بالعزاء الحسيني وتـذكير النـاس   
  . المعطاءة
الذي اقامه من تبقى من  المأتم .١

ــل ــت أه ــين  بي ــي ×الحس ارض  ف
 مـن  العاشـر  غـروب يـوم   عنـد  كربالء
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 ..بعدما عاينوا المصرع بـأعينهم   ،محرم
وكذلك يوم الحادي عشر مـن المحـرم   

  .  )١(.قبل الرحيل الى الكوفة
 رؤيـتهم  عند لكوفةا أهل بكاء .٢

 ،أسـرى  ×اإلمـام الحسـين    بيت أهل
خطبهم وحين نظرهم الـى   سماع وحين

راس االمام الحسين المقطوع وهو يرفع 
على راس رمح طويـل فأقـاموا المـأتم    

   .)٢(وعاشوا لحظاته الحزينة
من قبل اهل بيت  المأتم إقامة .٣

 عنــد ،الشــام فــي ×االمــام الحســين 
ـ  والسـبايا  األسـرى  وصول  مجلـس  ىإل

  . )٣(بيته ومجلس اخر في يزيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الطفوف قتلى على اللهوف طاووس، ابن )١(
 دار طهــران، تبريزيــان، فــارس: تحقيــق ،١٨٠

  ١ط. هـ،١٤١٤ األسوة،
: تحقيــق ،١٤٢ ح ،٩١: األمــالي الطوســي، )٢(

  .١ط هـ،١٤١٤ الثقافة، دار قم، بعثت، مؤسسة
: ٣ األشـــراف ج أنســـاب الـــبالذري، )٣(

 زركلي، ورياض سهيل زكّار: تحقيق ،٤١٧ص
  

الحســــيني  المــــأتم إقامــــة .٤
ــد  ــيبته عن ــتذكار مص ــر واس ــام قب  اإلم

ــودة حــين×الحســين  ــل ع ــه  أه بيت
 وقد مروا المدينة إلى الشام من االسارى
   ..)٤(بكربالء
ــة .٥ ــأتم إقام ــي الم ــيني ف  الحس
 بكـاء  أهلهـا  سماع المنورة حين المدينة

ــى  أم ــلمة عل ــين  س ــر ×الحس  وخب
القارورة التي تحولت التربـة الموجـودة   

عنـدما اخبرهـا النبـي     فيها الى دم عبيط
   .)٥(ص بذلك

في  سلمة أم أقامتها التي المآتم .٦
المدينة المنورة لرثاء سيد الشـهداء فـي   

 المدينة الـذي اقـيم   ومآتم أهل. )٦(بيتها
=  

  .١ط هـ،١٤١٧ الفكر، دار بيروت،
  .١٤٦ص: ٤٥ المجلسي، بحار األنوار، ج )٤(
: تحقيـق  ،٦ح ،٣١٩ص : األمـالي  المفيد، )٥(

 قـم،  غفـاري،  أكبـر  وعلـي  ولي استاد حسين
  .٢ط هـ،١٤٠٤ إسالمي، نشر مؤسسة

 فضائل في األخبار شرح النعمان، القاضي )٦(
  



 
  

٣٧٢  

 

 

قتل االمام الحسـين   الحكومة إعالن بعد
ــراق     × ــن الع ــار م ــول االخب ووص

وحكومة الشام بشهادة االمـام الحسـين   
×)١( .  

هاشـم   بنـو  أقامهـا  التي المآتم .٧
الذين بقوا في المدينة بعـد ان اذن لهـم   

بعدم مصاحبته الـى   ×االمام الحسين 
عبد اهللا بن  أقامها كالمآتم التي )٢(كربالء
 وبنــات )٣(الحنفيــة بــن ومحمــد جعفــر
ونـواح ورثـاء    ،)٤(بن ابـي طالـب   عقيل

=  
: تحقيق ،١٩١٩ح ،١٧١ص: ٣ج األطهار األئمة
 مؤسسـة  قـم،  الجاللـي،  حسـين  محمد السيد
  .١ط هـ،١٤١٢ اإلسالمي، النشر

  .٣١٩ص: المفيد أمالي )١(
األئمـة   معرفـة  فـي  مةالغ كشف األربلي، )٢(

 رسـولي  هاشـم  السيد: تصحيح ،٢٨٠ص: ٢ج
  هـ.١٤٠١ الكتب، دار بيروت، المحالتي،

 ،٤٩٣: ٧الكبــرى ج ابــن ســعد، الطبقــات )٣(
  ؛٤٥١ح ،٤٩٥و ،٤٤٩ح
  .٢٠٧ ص: واللهوف ؛١٢٤: ٢ج اإلرشاد )٤(

  . )٥(هاشم بني نساءجملة من 
 المدينة أهل أقامها التي المآتم .٨

إليهـا حيـث    اإلمام بيت أهل عودة عند
ــدموع واقامــة  اســتقبلوهم باآلهــات وال

  . )٦(×المآتم لذكرى الحسين الشهيد 
اإلمـام   نساء أقامتها التي المآتم .٩

ــين ــة   × الحس ــن مذبح ــات م الناجي
   .)٧(كربالء

 ة أمالسـيد  أقامته الذي المأتم .١٠
المــؤمنين عليهمــا  أميــر زوجــة ،البنــين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٥٦٤ح ،١٩٥ص: ٢المحاسن ج البرقي، )٥(
 مجمـع  قـم،  الرجـائي،  مهـدي  السيد: تحقيق

  ؛١ط هـ،١٤١٣ ،^ بيت أهل انيجه
  .١٤٨ ص: ٤٥ج األنوار بحار، المجلسي )٦(
 ،١٤٩ص: ١٦األغــــاني ج األصــــفهاني، )٧(

 بيـروت،  جـابر،  وسمير مهنّا علي عبد: تحقيق
ــب دار ــن الكت ــة. اب ــذكرة الجــوزي، العلمي  ت

ــواص ــديم ،٢٦٥ص: الخ ــيد: تق ــد الس  محم
 نينــوى مكتبــة طهــران، العلــوم، بحــر صــادق
  .الحديثة
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 فــي االربعــة الشــهداء ألبنائهــا، الســالم
والذي جعلته منبرا اعالميا لنقـل   ،البقيع

ما جرى من احداث على االمام الحسين 
    .)١(×واخيه العباس  ×

ــاء .١١ ــد آل بكـ ــب عبـ  المطلـ
 استشـهد  الذي العام في يومياً ونواحهم

 لثالثـة  ادهاستشه ذكرى وفي ،اإلمام فيه
 :١ الشـجري  أمـالي  فـي  ورد قـد  أعوام
 بعــض ومشــاركة، أعــوام خمســة ،١٧٥

  .  المجالس تلك في والتابعين الصحابة
ــداد .١٢ ــل ح ــيهم  أه ــت عل البي

واستمرار اعالنهم الرثاء والحـزن   السالم
 ورود حتـى ، على مصاب ابـي عبـد اهللا  

ــأ ــوت نب ــن م ــنة   اب ــي س ــاد ف  ٦٥زي
   .)٢(للهجرة

ــي .١٣ ــآتم الت ــا الم  بعــض اقامه
، على االمام الحسين ،والتابعين الصحابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٤٥ األنـوار  وبحـار  ؛٩٠: الطـالبيين  مقاتل )١(
٤٠.  

  .٢١٩ح ،١٦٧: الزيارات ابن قولويه، كامل )٢(

  . )٣(..عليه وحزنهم
ــاء .١٤ ــين   بك ــة ع ــال معرك ابط

الوردة االوفياء لـدماء امـامهم الحسـين    
الــذين عــرفهم الطبــري بلفــظ     ×

 الحسـين  قبـر  علـى  ونواحهم< التوابين>
الشـام وفيمـا    أهل قتال إلى طريقهم في

ة بعد تحقيق انتصـارات عسـكرية كبيـر   
  .)٤(عليهم قبل شهادتهم

   

  الحسيني المأتم
  ايام البويهيين بغداد في
 تقليـداً  الحسيني المأتم أصبح لقد

 الحـاكم  أمـر  حيـث  ،هـ٣٢٥ عام رسمياً
 النـاس  ،الـديلمي  الدولـة  معـز  ،البويهي

   .)٥(الطرق في المآتم بإقامة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تحقيـق  ،٢٦: ٥ الفتوح الكوفي، أعثم ابن )٣(
 هــ، ١٤١١ األضـواء،  دار بيروت، شيري، علي

  .١ط
  .٥٨٩: ٥ الطبري الطبري، تاريخ )٤(
 ،١٥٠ ص: ١٤ المنـتظم ج  الجـوزي،  ابن )٥(
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ومن اجمـل صـور اقامـة المـأتم     
هي التي كانت  الحسيني في ذلك العصر

 معـز  أمـر  أن فبعد ،ام في بغداد يومهاتق
 ذلـك  أصبح ،العامة المآتم بإقامة الدولة

ــنّة شــعيرةً ــام وس ــنوياً تق ــي س ــوم ف  ي
ــوراء ــث ،عاش ــزل حي ــيعة ين ــى الش  إل

ــات ــون الطرقــ ــين  يرثــ  ×الحســ
بعـض   أزعـج  الـذي  األمـر  ،)١(ويبكونه

   بغـداد  متعصبي المذاهب األخـرى فـي  
 ىإل أدى مما ـ الخالفة عاصمة سكّان ـ

 ،)٢(الشيعة وبين بينهم اشتباكات حدوث
 حـين  لـذلك  معارضـتهم  من زادوا وقد

 حـدة  وزادت ،البويهيـة  الدولـة  ضعفت
ــم ،عاشــوراء يــوم فــي االشــتباكات  ول

ــتمكّن  األمــن إحــالل مــن الحكومــة ت
 الـوزراء  بعـض  طلب لذلك واالستقرار؛

=  
  م.١٩٩٢/ هـ١٤١٢ ،الكتب دار بيروت،

 األمـم  تـاريخ  فـي  ابن الجوزي المنـتظم  )١(
  ؛.٢١٠ ص: ١٤ج والملوك

  .٢٨٦ص: ١١والنهاية ج ابن كثير والبداية )٢(

 العقود في بغداد حكموا الذين البويهيين
 ،المـآتم  إقامة عدم ،حكمهم من األخيرة

 لألمـن  حفظـاً  أخـرى؛  أعوامـاً  ومنعوها
  . )٣(للدماء وحقناً

 كبـار  أحـد  ـ المفيد الشيخ يقول
 له والذي العهد ذلك في الشيعة العلماء

 الشيعية المعتقدات تدوين في كبير دور
 فـي  يتجـدد  :عاشوراء عن ـ الغيبة زمن

ــذا ــوم ه ــزن الي ــل ح ــت أه ــي بي  النب
 عـن  متنـاع اال الشـيعة  وعلـى  ،وشيعتهم
 ،أئمـتهم  بذلك أوصى كما ،فيه الملذات

 يأكـل  كمـا  ويـأكلوا  ،المآتم يقيموا وأن
  . )٤(العزاء أهل

  

   مسمع بن مالك
 من الـذين كتـب الـيهم الحسـين    

قبل معركة الطف وهو من رؤسـاء   ×
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األمـم  تـاريخ  فـي  ابن الجوزي، المنـتظم  )٣(
  .٣٧: ١٥ والملوك ج

  .٤٣ ص: الشيعة المفيد، مسار )٤(
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 مـائالً  رأيـه  كـان ، االخماس في البصرة
 قد الحكم بن مروان وكان ،أمية بني إلى
 بـن  مالـك  وكـان  ،مـل الج يوم إليه لجأ

 الطـف  واقعـة  بعـد  النـاس  يـأمر  مسمع
 البيعـة  بتجديد×الحسين  اإلمام وقتل
  . )١(...معاوية بن ليزيد

  
  مالم يصح من مرويات

  ابي مخنف
 النقـل  فـي  مخنـف  أبـا  وثَّق وقد

نـتَّحفظ   ونحـن  الشـيعة  أعالم من عدد
 بـل  ،عدد من رواياته علـى األقـل   على

 رواياتـه  يفـ  مبثوثة فقرات قبول نرفض
 أو، ^األئمـة   بعض بسيرة ترتبط التي

 عالقــة أو ،الكوفــة فــي شــيعتهم ســيرة
 سـنة  مـن  الواقعـة  الفترة في بهم األئمة

 هجريــة ٣٥ ســنة ×علــي  حكــم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٦٦ صفحة هامش: الغارات كتاب راجع )١(
 .الخطيب< الزهراء عبد رحومللم >والهامش

 ٦٧ ســنة المختــار مقتــل إلــى وحروبــه
 تخالف رؤية تُعطي ألنّها وذلك هجرية؛
 الثابـت  أو، ^البيـت   أهل عن الثابت

 الكوفـة  فـي  مشـيعته  عـن  التـاريخ  من
  . بهم وعالقتهم

 نـدم  ×الحسـين   أن :قبيل من 
 تـذكَّر  وأنّـه  ،معه وبناته نسائه أخذ على

 لمــا العاشــر يــوم عبــاس ابــن نصــيحة
ــوم أصــواتهن ارتفعــت ــن العاشــر ي  م
 وســقوط القتــال احتــدام عنــد المحــرم

   .)٢(القتلى
 الحسين بن لعلي قال يزيد أن أو 

 :المدينـة  لـى إ والسبايا بإرجاعه أمر لما
 أنّـي  لـو  واهللا أما ،مرجانة ابن اهللا لعن

 إالّ أبـداً  خصـلة  سـألني  مـا  صاحبه
 عنـه  الحتـف  ولـدفعت  ،إياه أعطيتها

 بعـض  بهـالك  ولو استطعت ما بكلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤ الطبري، تـاريخ الرسـل والملـوك: ج    )٢(
 .٣٢١ ص
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  .. )١(رأيت ما قضى اهللا ولكن ،ولدي
او الخبر القائـل وهـو يصـف مـا     

بمجلس يزيـد   ×حل بعيال الحسين 
 عـين  عتفـدم  :وراسه بين يديـه قـال  

 مـن  أرضـى  كنـت  قـد  :وقال ،يزيد
 اهللا لعـن  ،الحسين قتل بدون طاعتكم

 صـاحبه  أنّـي  لـو  واهللا أما ،سمية ابن
  . )٢(الحسين اهللا فرحم ،عنه لعفوت
ــي علــي شــيعة أن أو  ــة ف  الكوف

 بـن  والمسـيب  صـرد  بن سليمان أمثال
 ثم بالقدوم للحسين كتبوا وغيرهما نجية

 ذلـك  بعـد  نـدموا  ثم ،قُتل حتّى خذلوه
  .ذلك وغير ،بثأره لألخذ ونهضوا

   

  مجالد بن سعيد 
احد الرواة الذين عرفوا بالكـذب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلها عن ابي مخنـف المـؤرخ الطبـري،     )١(
 .٢٨٧ ص، ٤ تاريخ الرسل والملوك: ج

نقلها عن ابي مخنـف المـؤرخ الطبـري،     )٢(
 .٢٨٧ص، ٤ تاريخ الرسل والملوك: ج

واالساءة لمقامات قيادات نهضة كـربالء  
ــل   ــن عقي ــيدنا مســلم ب ــا س  ×ومنه

أن مجالد  فالمتتبع يجدوشيعته االوفياء 
بن سعيد قد طعن فيـه كثيـر مـن أئمـة     

   :القوم
ن مجالد بن سعيد ب« :قال الذهبي
صــاحب  ،مشــهور ،عميــر الهمــداني

روى عن قـيس   .حديث على لين فيه
يحيـى   :وعنـه  .بن أبي حازم والشعبي

    .القطّان وأبو اُسامة وجماعة
ال يحـتج   :قال ابن معين وغيـره 

يرفـع كثيـراً ممـا ال     :وقال أحمد ،به
وقــال  .لــيس بشــيء ،يرفعــه النــاس

وقـال الـدار    .. ،ليس بالقوي :النسائي
كـان   :وقال البخـاري  .ضعيف :قطني

وكـان ابـن    ،يحيى بن سعيد يضـعفه 
 :وقـال الفـالّس   ،مهدي ال يروي عنه

لـو   :سمعت يحيى بـن سـعيد يقـول   
شئت أن يجعلها لي مجالد كلّها عـن  



 
 

٣٧٧  

 

 

 .الشعبي عن مسروق عن عبد اهللا فعل
دخلـت الكوفـة    :وقيل لخاله الطحان

ألنـه   :فلم لم تكتب عن مجالد؟ قـال 
من أنكر ماله  :قلت ،كان طويل اللّحية

عن الشعبي عن مسروق عـن عائشـة   
لـو شـئت ألجـرى اهللا معـي      :مرفوعاً

  .  )١(»جبال الذهب والفضّة
ــر    ــاحب اكب ــذا ص ــد ه والمجال
اكذوبة في التاريخ حول وصفه جزء من 

ففـي تـاريخ   ، ×ثورة مسلم بن عقيل 
ــري ــال :الطب ــو ق ــف أب ــدثني مخن  فح
 تأتي كانت المرأة أن سعيد بن المجالد

 النـاس  انصـرف  فتقول أخاها أو نهااب
 أو ابنـه  إلـى  الرجل ويجيء يكفونك

 فما الشأم أهل يأتيك غدا فيقول أخيه
 فيذهب انصرف والشر بالحرب تصنع

 حتى ويتصدعون يتفرقون زالوا فما به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقـم  ٢٣: ٦جالذهبي، ميـزان االعتـدال:    )١(
 .٧٠٧٦ة: الترجم

 نفسـا  ثالثون معه وما عقيل ابن أمسى
 فما المغرب صليت حتى المسجد في

 نفسـا  ثالثـون  إال عقيل ابن مع صلى
 إال معـه  وليس أمسى قد أنه رأى فلما

 أبواب نحو متوجها خرج النفر أولئك
 عشـرة  منهم ومعه األبواب وبلغ كندة

 معـه  لـيس  وإذا البـاب  من خرج ثم
 أحـدا  يحس ال هو فإذا والتفت إنسان
 منـزل  على يدله وال الطريق على يدله
  . )٢(بنفسه يواسيه وال

والرواية اعاله التـي تصـف    :قلنا
بسبب  ×جيش مسلم بن عقيل انهيار 

الدعايات االموية المغرضـة وتخـويفهم   
وان ، بجيش الشام الـذي سيصـل حتمـا   

انصار ابن عقيل كلهم تخلوا عنه ولـيس  
معه احد هي روايـة مـردودة وال يعـول    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاريخ )٢( ــري، ت ــم الطب ــوك األم  ٣ج : والمل
 الطبعـة  بيـروت ـ   العلمية الكتب دار .٢٨٨ص

 .١٤٠٧، األولى
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عليها ابدا الن راويها مطعون فيـه وهـو   
  . مجالد بن سعيد

  

  المخيم الحسيني
من اهـم االعمـال التـي قـام بهـا      

لحظـة نزولـه فـي     ×مام الحسـين  اال
كربالء انه امر بنصب الخيام ألهـل بيتـه   

  . واصحابه
 الركــب خيــام حيــث نُصــبت 

الطـاهرة  البقعـة  في ×بأمره  الحسيني 
قـال   ،اليوم إلى باقية تزال آثارها ال التي

ــتاني  ــة الشهرس ــام :العالم ــام  وأق اإلم
 الماء عن بعيدة رقعة في ×الحسين 

 تـالل  مـن  ةممـدود  سلسلة بها تحيط
 الشـرقي  الشـمال  مـن  تبدأ ،وربوات
 فــي الســدرة بــاب بموضــع متصــلة
 البـاب  موضـع  إلـى  وهكذا ،الشمال
 إلى تنزل ثم ،الغرب جهة إلى الزينبي
 ،الجنوب جهة من القبلي الباب موضع
 تشـكّل  المتقاربـة  التالل هذه وكانت

 هـذه  وفـي  ،دائـرة  نصـف  للناظرين
 رسـول  ريحانة حوصر الهاللية الدائرة

   .)١(’اهللا 
 ألهلــه الحســين خيمــة وضُــربت

 مــن خيــامهم عشــيرته وضــرب ،وبنيــه
  .. األنصار بقية خيام ثم، خيمته حول

 حسـن  محمـد  السـيد  نفـى  وقد
 المعـروف  الموضـع  يكـون  أن الكليدار
 الذي الموضع هو ،×الحسين  بمخيم

 إلـى  وذهـب  ،أثقاله ×اإلمام  فيه حطّ
م أنبـالقرب  نـاءٍ  انبمك يقع إنّما المخي 
 على بعد مـا  ،<الحسيني المستشفى> من

يقرب من ميلـين عـن موضـع المخـيم     
 أن إلـى  ذلـك  فـي  مسـتنداً  ..الحالي 

 تلـك  فـي  المتّبع العسكري التخطيط
 القـوى  بـين  بالفصـل  يقضي العصور

 وذلك ميلَين؛ من يقرب بما المتحاربة
 مـن  الحربيـة  العمليـات  تحتاجـه  لما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩ص: ×الحسين الشهرستاني، نهضة )١(
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 كما ،مسافة من رهاوغي الخيل جوالن
الخيام نصب أن بعيـداً  يكون أن البد 

 بين المتبادلة والنبال ،السهام رمي عن
 بعـض  إلـى  أيضاً واستند ،المحاربين

 ذهـب  ما تؤيد التي التاريخية الشواهد
   .)١(إليه

ــراث     ــاب ت ــاحب كت ــال ص وق
يؤخذ من اقوال المؤرخين ان > :كربالء

يذكر لم نجد له اثرا .. المخيم الحالي 
لموقع مخيم الحسين في كتب ارباب 

ويقصد المخيم الواقع على بعد . السير
متر من الجنوب الغربي لصـحن   ٢٠٠

  .)٢(<×ابي عبد اهللا 
ويروي الرحالة ابـو طالـب خـان    

 سـنة  لكـربالء  زيارتـه  في رحلتـه عنـد  
 ميـل  ربـع  بعـد  وعلى> :قائالً هـ١٢١٧
 زين ومقام المخيم قرية المدينة خارج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢ ص، كربالء تراث، طعمه )١(

 .١١١ ص، كربالء تراث، طعمه )٢(

 زوجــة عليــه شــيدت × العابــدين
، الئقـة  عمـارة  الدولة آصف المرحوم
 بسبب بناؤه يتم لم رباط قربه وأقامت

    .)٣(<الدولة آصف وفاة
 السـيد  للعالمة رأياً هناك ان غير 
ــد ــي محم ــائي تق ــه الطباطب ــن نقل  ع
 الصـدر  حسـن  السـيد  العالمة المرحوم

 قريبـاً  كـان  الحسين مخيم ان :فيه يقول
 كــربالء فــي الحســيني المستشــفى مـن 

 ان المــؤرخين بعــض ويؤكــد. )٤(اليــوم
 ابتـدعها  التـي  بنيةألا من الحالي المخيم
 السـلطان  ضـيافة  أجل من باشا مدحت

 ان. وحاشـيته  وعساكره شاه الدين ناصر
 فـي  غرفـة  بنـاء  تولى الدده المؤمن عبد
، الحسين لمخيم رمزاً لتكون المكان هذا

 القـرن  فـي  كـربالء  قطـن  عندما وذلك
 نخـيالت  بجنبه وغرس الهجري العاشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢ص، كربالء تراث، طعمه )٣(

 .٢٤ص ٢ج: ×الحسين مدينة، الكيلدار )٤(
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 البسـتان  يـزل  ولـم . لـه  صـومعة  لتكون
 ببسـتان  تعـرف  المخـيم  جنـب  الواقعة
   .)١(الدده

وهنالك ردود على ما نقلنـاه مـن   
قبل بعض الكتاب حـول اثبـات مكـان    
المخيم الحـالي وهـي تعتمـد التقريـب     

  . لبعض النصوص في مجمل االمر
  

  المحمول على
   ’عاتق النبي 

 ×مـام الحسـين   من القـاب اال 
 ’التي اخذت مـن فعـل رسـول اهللا    

وفـي روايـة للحـاكم     مع سبطه االصغر
خـرج  >: بإسناده عـن أبـي هريـرة قـال    

ومعـه الحسـن    ’علينا رسـول اهللا  
وهذا علـى   ،والحسين هذا على عاتقه

 ،وهذا مـرة  ،وهو يلثم هذا مرة ،عاتقه
يـا   :حتى انتهى إلينا فقـال لـه رجـل   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢ ص، كربالء تراث، طعمه )١(

نعـم   :فقـال  !رسول اهللا إنك تحبهما؟
ومن أبغضهما  ،من أحبهما فقد أحبني

  .. )٢(<فقد أبغضني
ــي   ان ــل النب ــه  ’حم لحفيدي

على عاتقه يدل على مزيد اهتمـام بهـم   
ــحة    ــالة واض ــا رس ــه لهم ــرة تقبيل ،وكث
المعالم الى الصحابة في ضرورة التعامل 
المقدس مع سبطي النبوة ، وان يهتمـوا  
 بهما كما اهتمـت بهمـا النبـوة الخاتمـة    

الـذي هـو   ــ   ،ولذلك علق كمال حبـه 
علقـه علـى    ـ  واجـب علـى المسـلمين   

حب سبطيه واالقتداء بهما والسير علـى  
منهاجهما الذي هو منهاج النبوات وخط 

لكـن لألسـف ان   . الرسل عبـر التـاريخ  
النبي ص والـه ونـال    الكثير ممن عاصر

شرف الصحبة لم يحفـظ هـذه الوصـية    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحــاكم النيســابوري،  المســتدرك علــى  )٢(
 لفظه من وقريب ٢. ١٨٢٢ص ٣الصحيحين ج

 . ٣٥ص ٨ج والنهاية البداية ابن كثير، 
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حـب   من قبل النبوة الخاتمة في ضرورة
سبطي النبوة والحفاظ عليهمـا وادخـال   
السرور على قلبيهما الشريفين بل ابدلوا 
الوالء الى عـداء وتركـوا مـنهج الحـب     
لســبطي النبــوة وابــدلوه بــبغض وقتــل 
وحروب واحـراق بيـوت منـذ الهجـوم     
على الـدار فـي يـوم السـقيفة ومـرورا      
بمعارك الجمل وصفين وانتهـاءا بوقعـة   

  ؟كربالء الدموية
  

  تار بن أبي عبيدالمخ
  بن مسعود الثقفي

وحضر مع أبيـه   ،ولد عام الهجرة
وهو ابن ثـالث عشـرة    ،بعض الحروب

 ،وكان يتفلَّت للقتال فيمنعـه عمـه   ،سنة
ــيئاً  ــي ش ــداماً شــجاعاً ال يتَّق  ،فنشــأ مق

وكـان ذا عقـل    ،وتعاطى معـالي األمـور  
 ،وخـالل مـأثورة   ،وجواب حاضر ،وافر

و الذي فتك وه .ونفس بالسخاء موفورة

ــام   ــذين شــركوا فــي دم اإلم بمعظــم ال
وزعمائهم أيام واليته التي  × الحسين

وقُتل على يـد   ،دامت ثمانية عشر شهراً
  . سنة ٦٧مصعب بن الزبير وعمره 

ــه   ــات في ــت الرواي ــد اختلف  ،وق
والذامـة   ،وبعضها ذامـة  ،فبعضها مادحة

 ،ومنها قاصرة الداللة ،منها ضعيفة السند
والمادحة فيها روايات  ،تقيةأو صدرت 

 ،كمــا اختلفــت األقــوال فيــه .صــحيحة
  : ويكفينا هنا قول

يكفي فـي  > :+ السيد الخـوئي  
حسن حال المختار إدخالـه السـرور   

؛ بقتله قَتَلَـة  ^في قلوب أهل البيت 
وهـذه خدمـة عظيمـة     ،×الحسين 

يستحق بهـا الجـزاء    ^ألهل البيت 
سـول اهللا  أفهل يحتمل أن ر .من قبلهم

يغضُّون النظـر   ^وأهل البيت  ’
ــك  ــن ذل ــرم   ،ع ــدن الك ــم مع وه
ــان ــن   !؟...واإلحس ــد ب ــذا محم وه
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بينما هو جالس في نفـر مـن    ،الحنفية
في  ـ الشيعة وهو يعتب على المختار

ـ  تأخير قتله عمر بن سعد فمـا تـم    ـ
ساجداً  فخر ،كالمه إالَّ والرأسان عنده

 تنس هـذا  ال ،اللّهم :وبسط كفَّيه وقال
وأجزِأه عن أهل بيـت   ،اليوم للمختار

مـا   ،فـو اهللا  ،نبيك محمد خير الجزاء
   )١(.<...على المختار بعد هذا من عتب

وال … > :وقال العالمة المامقـاني 
بل كونـه إمـامي    ،إشكال في إسالمه

بل الظـاهر اتّفـاق الخاصـة     ،المذهب
بل الحق أنّه كان يقـول   ،والعامة عليه

فـتلخّص   .. ×والنا السجاد بإمامة م
أن الرجل إمـامي   ،من جميع ما ذكرنا

 ،فإن سلطنته برخصة اإلمـام  ،المذهب
هو ممدوح  ،نعم .وإن وثاقته غير ثابتة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨ : جمعجـم رجـال الحـديث   الخوئي،  )١(
 .١٠٠ ص

. )٢(<…مدحاً مدرِجاً له فـي الحسـان   
  . انتهى

 بن مسلم نزول تاريخياً ثبت وإذا
 صــرح كمــا ـــ المختــار دار× عقيــل
 يثبـت  ذلـك  فـإن  ــ  المؤرخـون  بذلك

 مـن  أنّـه  يثبـت  بـل ، وثاقته أي المختار
 اإلمـام  ألن وذلـك  الكوفـة؛  أهـل  أوثق

 ينـزل  أن× مسـلماً  أمـر × الحسين
 المختـار؛  عنـد  فنـزل  أهلهـا  أوثـق  عند

 تعيــين بــاب مــن النــزول هــذا فيكــون
 إن ،× الحسين اإلمام لكالم المصداق

 نفسه اإلمام من بأمر النزول هذا يكن لم
  . عالمال واهللا ،×

 الختيـار  أُخرى علّة هناك ولعلّ 
 دون المختـار  دار×بـن عقيـل    مسلم
 وهـو  ــ  ذلـك  ثبوت فرض مع ـ غيرها

 حـاكم  ،بشـير  بن للنعمان صهراً كان أنّه
 البنتـه  زوجـاً  كـان  أي ــ  يومها الكوفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٦ ص: ٣ ج تنقيح المقال )٢(
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 × مسلم إلى سوء يد تُمد فال ـ عمرة
  .  الكوفة والي صهر بيت في هو طالما

 بفتح ومدين> :قال الحموي :مدين
 مـن  المثناة الياء وفتح ثانيه وسكون أوله

 مـدين  زيـد  أبـو  قال نون وآخره تحت
 نحو على لتبوك محاذية القلزم بحر على
 تبـوك  مـن  أكبر وهي مراحل ست من

 × موسـى  منهـا  استقى التي البئر وبها
 البئـر  هـذه  ورأيـت  قـال  شعيب لسائمة
 مـن  أهلها وماء بيت عليها بني قد مغطاة
 .)١(<..القبيلـة  اسـم  ومـدين  تجـري  عين

مـن   ×وعندما خرج االمام الحسـين  
المدينة الى مكة المكرمـة وكجـزء مـن    
االعالم الحسيني لنهضته االلهية المباركة 
تال آيات قرآنية تناسب مـع هدفـه فـي    
الخروج ومنها هذه اآلية التي تشير الـى  
انه خارج على حكـم الظـالمين كمثـل    

نه يبحـث  خروج موسى على فرعون وا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار ٧٧ ص ٥ج البلـدان  الحموي، معجم )١(
 .بيروتـ  رالفك

ة النطالق ثورته المباركة أعن ارض مهي
   :ولتحقيق اهداف هذه النهضة المقدسة

ــي   ــري عــن أب ــاريخ الطب ففــي ت
لَمـا  و{ :فَلَما دخَـلَ مكَّـةَ قـالَ    :مخنف

ربِّـى أَن    تَوجه تلْقَاَء مدين قَالَ عسى
  . )٢(}يهدينِى سواَء السبِيلِ

لـذي دعـا   ولعل السـبب المهـم ا  
ان يقرا هـذه اآليـة    ×االمام الحسين 

عند خروجه من المدينة انه لـم يخـرج   
اال عنـدما احـس    ’من حـرم جـده   

بالمؤامرة ضد شخصه الكريم ومن قبلها 
المؤامرة الكبـرى علـى اإلسـالم وأهلـه     

  . ×كقضية موسى 
  

  مدن عراقية مر بها
  موكب سبايا ال محمد ^

طبعاً النصـوص التـي بـين يـدينا     
لكن أغلب  ،طربة في تحديد الطريقمض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢سورة القصص:  )٢(
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ــب     ــي الكت ــي وردت ف ــوص الت النص
المعتبرة تشير إلى أن موكـب سـبايا ال   

مساحة واسعة فـي   قد قطع ^محمد 
ــاه تكريـــت   ــة باتجـ الحـــدود العراقيـ

 ،ومن ثم وصلوا إلى الجزيرة ،والموصل
وفيمـا   ،وفيما بعد إلى الحـدود التركيـة  

ومـن ثـم    ،بعلبـك  ،بعد دخلـوا سـوريا  
  . وهذا الطريق الطويل ،ا إلى دمشقعادو

ــو    ــية ه ــن القض ــا م ــذي يهمن ال
محاولة إيجاد المناطق الجغرافية التي مر 

باألخص في  ،بها موكب السبي المقدس
باعتبار ان هنالك ما يقـرب مـن    ،العراق

مقام مر به الموكـب  و ،منزل ٥٢إلى  ٤٠
 ،والبد أن يحيـى فيـه ذكـرهم    الشريف

نـا بـآالم آل   وهذه المقامات أيضـاً تربط 
  .  ^محمد 

نقــف حســب مــا نقلــه األســتاذ  
< ×الربيعي في كتابه >أطلس الحسين 

على أهم المناطق التي كانت قريبة مـن  
  .  الكوفة باتجاه تكريت

أول منطقة نزل فيها بعد الكوفـة   
منطقــة موكــب الســبي المقــدس هــي 

ــاقوت  شــاهي ــا ي ــول عنه ــذي يق ال
هـي قريـة    :الحموي في معجمه يقول

وهي قرية تسمى اليوم  ،ادسيةقرب الق
شوشا أو شوشي وبالضبط فيها مرقـد  
القاسم بن العباس بن موسى بن جعفر 

اليوم تسمى لدى أهل المنطقـة   ،×
تسمى قرية أبو سميچ وتبعد عن مزار 

   .كيلو متراً ٢ ×زيد بن علي 
ومن ثم سـارت القافلـة الشـريفة    

التـي قـال    ،منطقة اليعقوبيةونزلت فـي  
إن اليعقوبية مـا بـين    :ونعنها المؤرخـ 

وبالضـبط   ،شاهي وما بين سوق أسـد 
 ،اليوم هي جنوب مدينة الحلة العراقية

أيضـاً نـزل    ،في جنوب مدينة الحلـة 
  .  موكب السبي المقدس

المحطــة الثالثــة التــي نــزل فيهــا 
التـي   ،منطقة سـوق أسـد  الموكب هي 
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قال عنها ابن رستة في كتابـه >األعـالق   
من سوق أسد  :يقـول  ١٦٥النفيسة< ص

ومنها إلـى شـاه    ،ميل ٤إلى اليعقوبية 
وإذا ما رجعنا إلى الخارطـة   ،ميل ١٧

لوجـدنا أن منطقـة    ،الجغرافية اليـوم 
سوق أسد حسب ما نقله ابـن رسـتة   
تقع بين مدينة قضاء الهندية طـويريج  

وهـذه   ،ومدينة بابل التأريخية القديمة
المنطقة التي تكون بين قضاء الهنديـة  

دينة بابل التأريخية منطقـة  طويريج وم
يعنـي   ،تسمى اليوم ناحية أبـو غـرق  

سوق أسد هي ناحية أبو غـرق التـي   
نزل فيها كما يقـول األسـتاذ محمـد    
المعلم في كتابـه >مـن كـربالء إلـى     

  . ١٤٩الشام< ص
بعــد ســوق أســد انطلــق موكــب 

 ،قصر ابـن هبيـرة  السبي المقدس إلـى  
هو يزيد بن عمر و وتعلم أن هذا الرجل

هبيرة كان والياً لمـروان بـن محمـد    بن 

الحمــار آخــر الحكــام األمــويين علــى  
وبالفعـل   ،أن اعتـزل  :وكتب إليه ،العراق

هذا القصـر   .بنى قصراً له وعرف باسمه
يقول عنه ابن رستة في كتابه >األعـالق  

من قصر ابن هبيرة إلى  :النفيسة< يقول
ولما نعـود إلـى    ،فراسخ ٦سوق أسد 

اليوم نجد أن هـذا  الخارطة الجغرافية 
 ،المكان قريب علـى قضـاء المسـيب   

يعني يبعد عن قضاء المسـيب قرابـة   
أهـل   في منطقة يعرفها ،كيلو متراً ١٠

 ،مدينة الحلة تسمى منطقة أبو الجاسم
وينسب فيها مرقد السـيد أحمـد بـن    
إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن 

التي هي قرية أبو  ،×اإلمام الكاظم 
  . مدينة المسيبالجاسم في 

بعد هـذا المكـان انطلـق موكـب     
األسارى المقدس ووصـل إلـى منطقـة    

 ،هـذه بـالفتح ثـم الكسـر     ،بزقياتسمى 
إن بزقيـا هـي    :يقول ياقوت الحمـوي 
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يعني الحلة  ،قرية قرب حلة بني مزيد
التــي بناهــا األمــراء المزيــديين فــي 

ومعنـى بزقيـا إمـا البـاز أو      ،المنطقة
مية قديمة مـن  يعني كلمة آرا ،الباشق

  . األصول اآلرامية القديمة
صاحب كتاب >أطلس الحسـين  

ــول ٣٣٣< ص× ــع  :يق ــا تق إن بزقي
اليوم جغرافياً قرب مدينة اإلسكندرية 

يعنـي أيضـاً تابعـة لمدينـة      ،العراقية
ــة ــبي   ،الحل ــب الس ــا موك ــزل فيه ن

  .  المقدس
المحطة السادسة التـي نـزل فيهـا    

 ،نهـر كوثـا  هذا الموكـب هـي منطقـة    
وثا في التـأريخ كمـا يقـول صـاحب     وك

أما كوثا النهـر أو كوثـا    :>معجم البلدان<
وقد اعجبني نص  ،وهناك تفاصيل ،الربا

للعالمة المستشـرق فـي كتابـه >بلـدان     
 :يقول ،دسترنج ٩٤الخالفة الشرقية< ص

نهر كوثا هو النهر الرابع الذي يحمـل  

الماء مـن الفـرات إلـى نهـر دجلـة      
 ١٠فـي  ويصب في أسـفل المـدائن   

وكان هذا النهر يسقي طسوج  ،فراسخ
   .كوثا

عندنا أربعة أنهر كانـت تحمـل   
حسب خارطـة المـوارد المائيـة فـي     

أربعــة أنهــر  ،العــراق أيــام البــابليين
 ،توصل الماء من الفرات إلـى دجلـة  

منها نهـر كوثـا الـذي يأخـذ المـاء      
ويوصله في منطقة أسفل المدائن لكي 

ـ     ر يرمي الماء ويصـب المـاء فـي نه
طبعـاً هـذا مكـان نهـر كوثـا       .دجلة

تحديــداً حســب مــا حــدد بالضــبط 
تقريبـاً   ،العراقيـة جنوب ناحية اللطيفية 

   .كيلو متراً بعيداً عن الكوفة ١١٠
 يمر فـي منطقـة كوثـا    و نهر كوثا

هي من المناطق القديمـة جـداً والتـي    و
وهي بالضبط مدينـة   ،تسمى تل إبراهيم

 ٥٥، اقيـة أهلنا األعزاء مدينـة جبلـه العر  
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 ،كيلو متـراً شـمال شـرق مدينـة الحلـة     
 وتحتوي علـى  ،كوثا مدينة قديمة جداًو

أقدم اآلثار فـي العـالم ألن فيهـا منطقـة     
وهذا التل ينتمي إلـى   ،تسمى تل العقير

آالف سنة  ٥عصر العبيد تقريباً أكثر من 
  . قبل الميالد

نجــد أن هــذه المدينــة كانــت  و
ــو    ــة ك ــة القديم ــي البابلي ــمى ف تم تس

 ،وأشارت إليها التوراة أكثر مـن مـرتين  
وهي مكان عبادة اإللـه البـابلي القـديم    

وفيهـا الكثيـر    ،إله العالم األسفل ،نرجال
من األطالل األثرية التي تنبئ عن وجود 

وهـي طبعـاً    ،حضارة فـي هـذا المكـان   
ولألسـف   ،تدلل علـى عمـق الحضـارة   

التالل األثرية في مدينـة جبلـه الزالـت    
وبحاجـة   ،قبـل المسـؤولين   مظلومة من

اليوم إلى نوع من أنواع االهتمام الجدي 
  . بهذه المنطقة

بعدما خرجوا من نهر كوثا وصلوا 
الــذي يقــول عنــه  ،نهــر الملــكإلــى 

أنهـا كـورة    :صاحب >معجم البلـدان< 
 ٣٦٠فيهـا   ،واسعة من نـواحي بغـداد  

ــة ــى  ،قري ــا إل ــا رجعن ــاً إذا م وتقريب
مدينـة   الخارطة الجغرافية هي بالضبط

التـي تتبـع    ،المحمودية فـي العـراق  
فهـي اآلن إداريـاً تابعـة إلـى      ،بغداد
  . بغداد

ــق   ــة انطل ــة المحمودي ــد مدين بع
جسـر  موكب السـبي المقـدس باتجـاه    

الذي قال عنه صاحب >معجـم   صرصر
ــوي  ــاقوت الحم ــدان< ي ــر  :البل صرص

وهي صرصـر   ،قريتين من سواد بغداد
 .على ضفة نهر عيسى ،العليا والسفلى

نهر عيسى إذا ما رجعـت لـه حسـب    
الخارطــة الجغرافيــة تجــده بالضــبط 

يعني وكأنه  ،مدينة الكاظمية المقدسة
هنالك إشارات لهؤالء السادة األطهار 
وموكب السـبي المقـدس إلـى هـذا     
المكان العظيم الذي سيحوي جثمـان  
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  . ‘اإلمامين الكاظمين 
مسيره مـن مدينـة الكاظميـة     بعد

قال ، تل كوشوصل إلى منطقة تسمى 
ــة     ــه >النفح ــي كتاب ــدادي ف ــا البغ عنه
المسكية< وهـو كتـاب أدب ورحـالت    

تل كـوش تـل صـغير     :يقول ١١٢ص
علـى كتـب دجلـة     ،مستطيل أحمـر 

 ،على أربعة فراسخ من بغـداد  ،الغربية
كيلـو   ٢٥أو  ٢٤يعني تقريباً على بعد 

وهو ما يعرف اليوم إذا ما ابتعدنا  ،متراً
يلو متراً نصل ك ٢٥عن الكاظمية قرابة 

التي توقـف   ،إلى مدينة تسمى التاجي
   .فيها موكب السبي المقدس

  
   الصائدي ثمامة بن المرقع

 تفيـد ، من ابطـال معركـة كـربالء   
 كـربالء  فـي  جرح بأنّه الروايات إحدى
 اُخرى رواية وتفيد ،)١(الكوفة في وتُوفّي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١جمهرة النسب، ص  )١(

 ،)٢(كـربالء  واقعـة  بعد زارة إلى نُفي أنّه
الدينيوري فـي االخبـار   ثالثة نقلها  وفي

 فيهـا  وبقـي  الربـذة  إلى نُفي أنّه :الطوال
 بعد الكوفة إلى وذهب ،يزيد مات حتّى

   .)٣( الشام إلى زياد ابن هروب
  

  عمرو بن مسعود
  األزدي عدي بن

، من اعـوان ال اميـة فـي البصـرة    
 الجمـل  معركـة  في األزد قادة أحد وهو
 وهو )٤(،والزبير وطلحة عائشة جيش في

 النـاس  نابذه لما مرجانة ابن أجار الذي
 مرجانــة ابــن ومكــث ،)٥(مــنهم ومنعــه
 خـرج  ثـم  ،يزيد موت بعد يوما تسعين

 عمـرو  بن مسعود معه وبعث ،الشام إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١١ص  ٣انساب االشراف، البالذري، ج )٢(
  .٢٥٩االخبار الطوال، الدنيوري، ص  )٣(
 .٥٠٥: ٥ الرسل والملوك الطبري، تاريخ )٤(

 .٥٢٥الطبري نفس المصدر ص  )٥(
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 حتـى  قيس بن قرة عليهم األزد من مئة
 قـد  زيـاد  ابن وكان ،الشام إلى به قدموا

 البصرة على عمرو بن مسعود استخلف
   .)١(الشام ىإل متوجهاً تركها حينما

  
  رباح بن مسلم

 السـجاد  االمـام  يعين كان انه نقل
وهو مسـلم بـن ربـاح     .مرضه في ×
 لـه  كاتبا وكان طالب أبي بن علي مولى
 ×الحسين مولى كان كما ،عتقائه ومن
النصـوص   بعـض  من ويستفاد .)٢(أيضا

 وقاتـل  عاشوراء يوم في حاضرا كان أنّه
 يحتمـل  ولكن ،×الحسين جانب إلى
  .  مملوكا كونه بسبب مأمن في بقي أنّه

  
  × مسلم بن عقيل

مسلم بـن عقيـل بـن ابـي      سيدنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١٩: ٥ المصدر نفس )١(

  .١٠٥رجال الشيخ الطوسي،  ص  )٢(

مـن صـحابة النبـي االكـرم      ×طالب 
وصيه علي  كما اثبتنا ومن صحابة ’

ولـد   ^وصحب كـل مـن الحسـنين    
  . )٣(للهجرة ٧او  ٦بحدود سنة 

 :وقال المحقق الشـيخ الكرباسـي  
 ٣ولد مسلم بن عقيل في حدود سـنة  

..  عليه النبطية في المدينـة  للهجرة من
ودليله على انـه ولـد بحيـاة النبـي ص     

هو نفس ما احتججنا بـه إلثبـات    )٤(واله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع كتابنا التاريخ في دائرة الضوء وهـو   )٣(
باالشتراك مع االستاذ محمـد العـوادي، وهـو    
من اكبر واشهر الدراسات التاريخية لنصـوص  

الى عصر االمـام   ’التاريخ لفترة حياة النبي 
ومن المؤمل ان يطبع هذه االيام  ×المهدي 

ــروت   ــي بي ــزاء   ٦ب ف ــتليها اج ــزاء وس اج
ـ    ...اخرى جـزء بـاذن اهللا    ١٦ـحتـى يكتمـل ب
  تعالى.

 الحسـينية  معارف دائرة، الكرباسي الشيخ )٤(
 ٢٣٠ ص ٢ج الهاشميون الحسين انصار معجم

 لندن للدراسات الحسيني المركز ط بعدها وما
٢٠٠٨. 
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مـن ان مسـلم بـن     ’صحبته للنبـي  
اشترك في فتح البهنسا سـنة   ×عقيل 

  .. وفي معركة صفين  ٢١
ان  :ففي فتوح الشام للواقدي قال

مسلم بن عقيل كان يقاتـل بشـجاعة   
را لفرقة ومقاتال فـي  وببسالة فكان امي

  . )١(... اخرى
وكـان االميـر علـيهم     :ويضيف

مسلم بن عقيـل واحـاطوا بالمسـاكن    
  .... وجعلوا بالمدينة اسواقا 

واما فـي صـفين فينقـل صـاحب     
ان عليا عبأ في معركة صفين : )٢(المناقب

ــن    ــة الحس ــى الميمن ــان عل ــه فك جيش
والحسين وعبد اهللا بن جعفر ومسلم بن 

كـر كانـت اعمـارهم    عقيل وكـل مـن ذ  
سنة فمـن يكـون    ٣٦ ـ   ٣٣تتراوح بين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٥الواقدي، فتوح الشام: ص  )١(

ابن شهر اشوب، مناقـب ال ابـي طالـب:     )٢(
 .١٦٨ ص ٣ج

في منصب هؤالء االقـران ال يمكـن ان   
يكون عمره اقل منهم بكثير فمـا بالـك   
اذا كان في فتح البهنسا اميرا ثم واليا فال 

عامـا   ١٨يعقل ان يكون عمره اقل مـن  
وعليه فالبد ان تكـون والدتـه بحـدود    

  . السنة الثالثة من الهجرة
 ×ن فــي ميمنــة علــي واذا كــا

 عمـره  يكون أن يعقل ال وعليه؛ :بصفين
 ×الحسـين   اإلمـام  بعثه يوم الشريف

ــى ــة إل ــنة ٢٨ الكوف ــى س ــا عل ــه م  قال
 ٣٧ عــام كانــت صــفِّين ألن المامقــاني؛

 كان صفِّين يوم عمره أن ومعناه ،للهجرة
  . ! !سنين عشر من أقلَّ

علـي   اإلمام بنت رقية تزوج وقد
×)٣( .  

 ’األكرم  النبي أخبر وقد ،اهذ
 يقتـل  سـوف  ×مسلماً  بأن ×علياً 
ــي ــة ف ــين  محب ــد ،×الحس  روى فق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٢ األشـــراف ج الـــبالذري، أنســـاب  )٣(
 ..٨٣٠ص
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 ×علـي   قـال  :أماليه في + الصدوق
 إنّـك  ،اهللا رسول يا> :’اهللا  لرسول

قــال عقــيالً؟ لتُحــب: إنِّــي ،واهللا إي 
 أبـي  لحب وحباً ،له حباً :حبين ُألحبه
 محبـة  في لمقتول ولده وإن ،له طالب
 ،المـؤمنين  عيـون  عليه فتدمع ،ولَدك

 ثـم  ،المقربـون  المالئكة عليه وتُصلّي
 جــرت حتــى ’اهللا  رســول بكــى
 اهللا إلـى  :قـال  ثم ،صدره على دموعه
  . )١(<بعدي من عترتي تلْقى ما أشكو

شجاعا مقـداما   ×وكان مسلم  
 أن :المناقـب  كُتـب  بعض عن ونُقل «

 وكان ،سداأل مثل كان عقيل بن مسلم
 فيرمـي  بيده الرجل يأخذ أنّه من قوته

  . )٢(»البيت فوق به
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٧ المجلـس  ،١١١ ص: الصدوق أمالي )١(
 ،٣ رقم حديث

 .٣٥٤ ص: ٤٤ج المجلسي، البحار )٢(

  المسناة
ــناة ــوم المس ــادة  فمفه ــرتبط ع ي

بالمشرعة التي قصدها العبـاس لجلـب   
والمسناة في اللغة ترتبط بمعـاني  . الماء

المسـناة  > :ففـي لسـان العـرب   ، عديدة
سميت  ،تبتنى للسيل لترد الماء ضفيرة

 ح للماء بقـدر مـا  مسناة ألن فيها مفاتي
مأخوذ من قولك سنيت  ...ليه إتحتاج 

   .<ذا فتحت وجههإيء واألمر ـالش
فالمسناة بهذا المعنى هي الـردوم  
ــل    ــاء او تحوي ــز الم ــدود لحج أو الس

تصنع من  عادة ما الضفيرةوهذه  .مساره
القصــب أو البــردي وتلقــى فــي وجــه 

فلما > :ذكر الدكتور أحمد سوسة .السيل
ن أبي سفيان ولّى عبداهللا ولي معاوية ب

ــراق    ــراج الع ــواله دراج خ ــن م اب
 ستخرج له من األرضين بالبطائح مااف

ف وذلـك  الف ألّآبلغت غلته خمسة 
ه قطع القصب وغلـب علـى المـاء    نّإ
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   .<بالمسنيات
نظام المسناة هـو أحـد    نأويبدو 

أنظمة الري التي توارثها العراقيـون عـن   
ــانوا   ــا كـ ــدماء حينمـ ــومريين القـ السـ
يستخدمون حزم القصب والبـردي مـع   

ا كبيرة وتسـمى محليـ   ضفائرالطين في 
. التي تردم بها سيول الميـاه  <البطخة >ـب

وقد يستخدم نفس النظام في بناء جـزر  
هــــوار تعــــرف صــــناعية فــــوق األ

لنتابع ما ذكره ابـن منظـور    .)١(بالجبايش
صـببته علـى    ،سن سننت التـراب > :قال

لمسـنات  وجه األرض صبا حتى صار كا
رمال مرتفعة تسـتطيل علـى    :والسنينة ...

كهيـأة الحبـال مـن     وقيل ،رضوجه األ
والسنائن رمال مرتفعة تستطيل  ...الرمال 

  .)٢(<على وجه األرض
ــي   أن ــوع مــن الرواب المســنات ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وادي حضــارة تــاريخ سوســة، د. أحمــد )١(
  .٢١٤ ص ،٢الرافدين ـ مصدر سابق ـ ج

  .٤٠٧ص ،٦ج سابق، مصدر منظور، ابن )٢(

الصناعية لمنع فيضـانات العلقمـي مـن    
اجتياح الزروع التي بحذائه والتـي قتـل   

ــاس ــدها العب ــن  ،عن ــحإلك ــذا  ذا ص ه
هذه المسناة بعيدة عـن   نأالتحليل البد 

ــالي    ــاس الحـ ــد العبـ ــد أمرقـ ي عنـ
المنخفضــات التــي تقــع إلــى الجنــوب 
ــر   ــام جعف ــن مق ــوب الشــرقي م والجن

نهــر  والبــد أن ،الصــادق الماثــل اليــوم
العلقمي يستدير عند مشرعة الصادق ثم 
ينعطف عند مقام المهدي الحـالي إلـى   

ــوب ــ  ،الجن ــاس عن ــد العب د شــرق مرق
المقطع الحالي لنهر الحسينية حتى مقام 

 يسـتدير  أنّـه  أي ـ األقل على ـ المهدي
 والتـي  الساللمة باب تالل وشرق شمال
الل والروابـي شـمال   الـت  سلسلة تشكل

مشهد الحسين حتى شمال شرق مرقـد  
رع ـالطبري ذكر في مص غير أن .العباس

قال هشام عـن أبيـه   > :نصه الحسين ما
بـن القاسـم بـن    محمد بـن السـائب   

ثني مـن  حـد  :قـال  ،األصبغ بن نباتة
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ا حسـينً  أن ،شهد الحسين في عسكره
حين غلب على عسكره ركب المسناة 

   .<يريد الفرات
فالمسناة هاهنا تفيد كونها روابي  

د فيؤكّ ،أو تالل تعترض مشرعة الفرات
ــهنــاك تاللًــ لنــا أنا تقــع إلــى ا وروابي

نهـر   الشرق من الحائر وإلى الغرب مـن 
  .العلقمي
   

  المسيب
مدينة عراقية ومركـز قضـاء فـي    
 .محافظة بابل في منطقة الفرات األوسط

عتقــد أن أصــل تســمية هــذه المدينــة ي
   :يرجع إلى أمرين

نسبة للتابعي الجليل سعيد  :األول
ابن المسيب ومن أطلق هذا االسم عليها 

ن نسبة إليه وذلـك  يأحد الخلفاء العباسي
األرض ولكثـرة  لجمال وخصـوبة هـذه   

نخيلها وأشجارها التي تجعل من هيئتها 

رياض خضراء تليق بمقام هـذا التـابعي   
وهذا هو رأي العالمة مصـطفى جـواد   >

 <العراقــي والــذي قالــه فــي التلفزيــون 
ومانقله عنه أيضا حسين علي محفـوظ  
 .وسـالم األلوســي وهــو القــول الــراجح 

، اصول التـاريخ واالدب ، مصطفى جواد
  .٢٣٤ص، ٢٢ج 

يستند لرواية أخرى وقعت  :الثاني
قبل العصر العباسي مفادهـا أن للتسـمية   
معنى أخـر ورد بعـد أن سـبيت خيـول     
ونساء معركة الطـف التـي وقعـت فـي     
ــة   ــود الدول ــث عســكر جن ــربالء حي ك
األموية في بساتينها وهم بطـريقهم إلـى   
ــوم   ــام المظل ــاملين رأس االم ــام ح الش

  . ×لحسين ا
ـ     ،ن سـعد كان أول نـزول عمـر ب
 نـزل  اذ، على مقربة من اراض تابعة لها

أي علـى  من كربالء الجهة الشمالية  في
  . جهة مدينة المسيب تحديداً
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  مصارع أبناء
  ‘علي  بن الحسن اإلمام

 ×ولقــد تفــانى اوالد الحســن 
حتـى   ×بين يـدي عمهـم الحسـين    

ــداء    ــي الفـ ــة فـ ــربوا اروع االمثلـ ضـ
ــن قضــايا   ــدفاع ع ــي ال واالستبســال ف

وممن استشهد مـن ال  ، م االصيلاالسال
   :يوم كربالء ×الحسن 
   :×الحسن  بن القاسم مقتلُ .١

 ال>: يقـول ×القاسم  موالنا كان
 ولمـا  )١(<السـيف  أحمل وأنا عمي يقتل
 فلـم  القتال في استأذنه عمه وحدة رأى
  . له أذن حتّى به زال فما ،لصغره له يأذن

 بـن  القاسـم  ..> :الخـوارزمي  قال
 ،الحلـم  يبلغ لم صغير غالم وهو :الحسن

 وجعـال  ،اعتنقـه  الحسـين  إليه نظر فلما
 اسـتأذن  ثـم  ،عليهما غُشي حتّى يبكيان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣ج: ‘ علـي  بـن  الحسين اإلمام حياة )١(
  .٢٥٤ ص

 أن الحسـين  عمـه  فـأبى  للحرب الغالم
 يديـه  يقبـل  الغـالم  يـزل  فلـم  ،له يأذن

ــه ــه أذن حتــى اإلذن ويســأله ورجلي  ،ل
يه على ودموعه فخرجيقول وهو خد :  

ــ ــي فأن ــرع الحســنإن تنكرون   ا ف
  سبط النبي المصـطفى والمـؤتمن    

ــرتهن    ــير الم ــين كاألس ــذا حس   ه
  بين أناس ال سقوا صـوب المـزن    

 ،قمـر  فلقـة  وجهـه  وكأن ،وحملَ  
ـ  سنّه صغر على ـ فقتل وقاتلَ  خمسـة  ـ

  .  )٢(...<رجالً وثالثين
 حينمـا  الشـريف  عمره إن :وقيل

  . سنة عشرة ستّ كان قُتل
االمـام   دته حملهوبعد قتاله وشها

 أنظـر  فكأنّي> :يقول الراوي ،صدره على
 فجـاء  ،األرض تخطّان الغالم رجلَي إلى
الحسـين   بـن  علي ابنه مع ألقاه حتى به

 عنـه  فسـألتُ  ،بيته أهل من والقتلى ×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١ص: ٢ ج: قتلالم، الخوارزمي )٢(
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 بـن  علي بن الحسن بن القاسم :لي فقيل
 نـص المناقـب   وفي .)١(<^طالب  أبي

 ألهـل اشـار الـى دور    بشهر أشو البن
الشام في االساءة لمقـام موالنـا القاسـم    

×: <األزدي سعيد بن عمر فقتله  فخـر 
 الحسـين  عليـه  فحمـلَ  ،عماه يا :وصاح
يـد  مـن  الشـام  أهـل  وسلبه ،يده فقطع 

  . )٢(<الحسين
احـد   :×الحسن  اهللا بن عبد. ٢

ــد   ــن ال عب ــربالء م ــال ك ــهداء وابط ش
 لـه  غالمـاً  اهللا عبـد  وكان .×المطلب 

 ولمـا  .)٣(سـنة  عشـرة  دىإحـ  العمر من
 الـذين  أعدائه بين ×عمه  وحدة رأى
 وكـان  ،أنصـاره  مقتل بعد به أحاطوا قد

قد رأسه نزف مالـك  ضربة من به اشتد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨ ص: ٢ج: اإلرشادالمفيد،  )١(
: ٤٤ج: المناقـــبابـــن شـــهر اشـــوب،  )٢(

  .١٠٦ص
 علـي  بـن  الحسـين  اإلمـام  القرشي، حياة )٣(

  . ٢٥٧ ص: ٣ج: ‘

 إليـه  خـرج  ،اهللا لعنـه  الكندي النسر بن
 لـم  غـالم  وهـو  ــ  الحسـن  بن اهللا عبد

 إلـى  وقف حتى النساء عند من ـ يراهق
علي  تبن زينب فلَحقته ،الحسين جنب
÷ الحسـين   لهـا  فقـال  ،لتحبسه× :

 عليهـا  وامتنـع  فـأبى  <أختي يا احبسيه>
ــال شــديداً امتناعــاً ــارق ال ،واهللا :وق  أُف
 إلــى كعــب بــن أبجــر وأهــوى ،عمــي

 :الغـالم  لـه  فقال ،بالسيف ×الحسين 
 فضربه !عمي؟ أتقتل الخبيثة بن يا ويلك
 فأطنّها ،بيده الغالم فاتّقاها بالسيف أبجر

 ونـادى  ،معلّقـة  يـده  فـإذا  الجلـدة  لىإ
 ×الحسـين   فأخـذه  !أُمتـاه  يـا  :الغالم
 على اصبر ،أخي بن يا>: وقال إليه فضمه

 ،الخيـر  ذلـك  في واحتسب ،بك نزلَ ما
لحقك اهللا فإنالصـالحين  بآبائك ي . ثـم 
 إن اللّهـم : وقـال  يده ×الحسين  رفع

 واجعلهـم  ،فرقاً ففرقهم حين إلى متّعتهم
 أبداً؛ عنهم الوالة تُرضِ وال ،قدداً رائقط

 علنيـا  عـدوا  ثـم  ،لينصرونا دعونا فإنّهم
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ــا ــي  . )١(<فَقَتلون ووصــف االصــفهاني ف
 بــن اهللا عبــد وكــان> :الطــالبيين مقاتــل
  . )٢(<اهللا خلق أجمل الحسن

 :^بن علي الحسن  بن أحمد. ٣
 أمير بن الحسن بن أحمد> :المامقاني قال

 أبـي  بنـت  بِشـر  أم وأمه ،×المؤمنين 
الحسين  عمه مع خرج ،األنصاري مسعود

 أم وأختـاه  القاسـم  وأخوه وأمه هو ×
 إلـى  ثـم  ،مكّـة  إلـى  الخير وأم الحسن
 ،سـنة  عشرة ستّ العمر من وله ،كربالء
 بعد القتال اشتداد عند القوم على وحملَ
   القوم من وقتلَ ،يرتجز وهو الظهر صالة

 وأُثخـن  ،فارسـاً  مانينث ـ قيل ما على ـ
 كثيـرة  عليـه جماعـة   فتعطّفوا ،بالجراح

٣(<الحرب حومة في فقتلوه(..   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١١١ـ   ١١٠ ص: ٢ ج: اإلرشـاد المفيـد،   )١(
  .٩٣ص: الطالبيين مقاتل

  . ٩٧االصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص  )٢(
 ١٠٣ص: ١ ج: المقــال يحتنقــالمامقــاني،  )٣(

  .٥٨٨ رقم

احـد   :×الحسن  بن بكر أبو. ٤
ــن   ــهداء ال الحس ــة   ×ش ــي معرك ف

  .  كربالء الدموية
 بـن  اهللا عبد ورمى> :البالذري قال

 علـي  بن الحسن بن بكر أبا الغنوي عقبة
 أبـي  ابـن  يقـول  ذلك ففي ،فقتله بسهم
  : عقبة

 وفـي  دمائنـا  من قطرة غَني وعند
  .)٤(<وتُذكر تُعد أخرى أسد

 :‘الحسن السبط  بن الحسن. ٥
ذكرت النصوص التاريخيـة ان الحسـن   
المثنى لم يستشهد بل جرح وشـافاه اهللا  

 :& طـاووس  ابـن  السيد قال. فيما بعد
ــنف وروى> ــاب مص ــابيح كت  أن :المص

 ييد بين قُتل المثنّى بن الحسن الحسن
 سـبعة  اليـوم  ذلك في×الحسين  عمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٦ص: ٣ج األشراف، أنسابالبالذري،  )٤(
 قاتل هو الغنوي اهللا عبد بأن: الطبرسي وصرح

: ١ج: الــورى إعــالم. الحســن بــن بكــر أبــي
  .٤٦٦ص
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ــر ــاً عش ــابته ،نفس ــاني وأص ــرة ثم  عش
 بـن  أسـماء  خالـه  فأخذه فوقع ،جراحة
 حتـى  وداواه الكوفة إلى فحمله خارجة

  .. )١(المدينة إلى وحمله برِئ
 :×الحسـن   بـن  عمـر  مقتلُ. ٦

هنالـك رايـان فـي    و، احد ابطال كربالء
 :الرأي األول :×قضية عمر بن الحسن

 ل انه استشهد فقد ذكره الخـوارزمي يقو
 :وقـال  المقتـولين  جملـة  المقتل في في

  . )٢(.صغيراً وكان
ــاني  ــراي الث ــن   :وال ــاه اب ــا تبن م

الجوزي من انه كـان مـن النـاجين مـن     
 واستصغروا> :قال ، وقعة كربالء الدموية

علـي عليهمـا    بن الحسن ابن عمر أيضاً
  . <وتركوه يقتلوه فلم، السالم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سير وفي .١٩١ص: اللهوفابن طاووس،  )١(
 بـأن : الذهبي ذكر ٢٠٣ ص: ٣ج النبالء، أعالم

  .ذرية وله يقتل لم الحسن بن الحسن
 ٢ج ×الخــوارزمي، مقتــل الحســين    )٢(

  .٥٣ص

  جعفر آل مصارع
  ^طالب  أبي بن

واشارت المصادر التاريخية ان ال 
السالم قدموا بوقعـة    جعفر الطيار عليهم

للـدين والمعتقـد    كربالء القرابين فـداءً 
وممن ذكره اهل التاريخ من شـهداء ال  

   :جعفر
: ×جعفر  بن اهللا عبد بن عون. ١

، هو الشهيد الفـادي عـون بـن عبـد اهللا    
 وقـد  ،×ي عل بنت زينب العقيلة وأُمه
  : ويقول يرتجز وهو عاشوراء يوم برزَ

ــرِ   ــن جعف ــا اب ــي فأن   إن تنكرون
  شــهيد صــدق فــي الجنــان أزهــرِ  

ــرِ    ــا بجنـــاحٍ أخضـ ــر فيهـ   يطيـ
  كفــى بهــذا شــرفاً فــي المحشــرِ  

 عشـر  وثمانية فوارس ثالثة فقتلَ  
  . )٣(الطائي قطنة بن اهللا عبد قتله ،راجالً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: طالـب  أبـي  آل مناقـب ابن شهر اشوب،  )٣(
  .١٠٦ص: ٤ج
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جعفـر   بن اهللا عبد بن محمد. ٢
احد البـالغين الفـتح مـن شـهداء      :×

 بنـت  حفصة بنت الخوصاء وأُمه، الطف
 بن الحارث بن عائذ بن ربيعة بن ثقيف

 بـرزَ ، وائـل  بن بكر بن ثعلبة بن اهللا تيم
  :  يرتجز وهو المعركة ميدان إلى

   ــدوان ــن الع ــى اهللا م ــكو إل   نش
   ــان ــردى عمي ــي ال ــوم ف ــال ق   فع

    ــرآن ــالم القـ ــدلوا معـ ــد بـ   قـ
  م التنزيـــل والتبيـــان ومحكَـــ  

     ــان ــع الطغي ــر م ــروا الكف   وأظه
 نهشـل  بـن  عـامر  وقتله ،فقاتلَ  

   .)١(التيمي
 جعفـر  بـن  محمد بن القاسم. ٣

بطــل هاشــمي  :×طالــب  أبــي بــن
ــوف   ــوم الطف ــداء ي ــب االع ــال. ارع  ق

 كـان  ،ولـد  أم وأمـه ..> :& المامقاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمية )١( ــن تس ــل م ــع قُت ــين  م : ×الحس
  .٩٦ الطالبيين، ص ومقاتل ص،١٥١

 ولـم  ×الحسـين   عمه البن مالزماً
 عمه بنت ×وجه ز وقد ،أبداً يفارقه

 معاويـة  خطبها التي جعفر بن اهللا عبد
 أميـر  بنـت  زينـب  ، وأمها يزيد البنه

ــؤمنين  ــمها ،×الم ــوم أم واس  كلث
ــد ،الصــغرى  مــع القاســم انتقــلَ وق

 ،كـربالء  إلى ×الحسين  مع زوجته
جعفر بن اهللا عبد بن عون بعد وخرج، 
 عـد  كثيـراً  جمعـاً  مـنهم  فقتلَ وقاتلَ

 وراجلهـم  ،بثمـانين  فارسـهم  بعضهم
 فتعطّفـوا  ،بالجراح وأُثخن ،عشر اثني
 حومة في فقتلوه ،جانب كلّ من عليه

  . )٢(<عليه اهللا رضوان الحرب
جعفر  بن اهللا عبد بن اهللا عبيد. ٤

ــي    :× ــور مطلب ــهم وغي ــمي ش هاش
 بنـت  الخوصـاء  وأمـه ، وشجاع جعفري

ــل ..حفصــة ــع قُت ــالطف الحســين م  ،ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم ٢٤ص: ٢ ج: المقال تنقيح المامقاني )٢(
٩٦١٠.  
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 الحسـين  على وصلواته عليه اهللا رضوان
 هـذا  اهللا عبيـد  يكون هذا وعلى ،)١(وآله

  . وأماً أباً لمحمد شقيقاً
جعفر  بن اهللا عبد بن اهللا عبد .٥

 انـه فـيمن   شهرآشـوب  ابـن  اشار :×
الحســين عليهمــا  بيــت أهــل مــن قُتــل

  . )٢(يوم عاشوراء السالم 
  

  ^ مصارع ال عقيل
 آل مــن الطيبــة الفتيــة وانــدفعت

ــل ــى عقي ــاد إل ــي ،الجه ــتهينة وه  مس
 بسالتهم إلى×اإلمام  نظر قد ،بالموت

: يقــول فكــان نصــرته إلــى وانــدفاعهم
<آل صبراً ...عقيل آل قاتل اقتُل اللّهم 

  . <الجنّة موعدكم إن عقيل
 فــي تســعة مــنهم استشــهد وقــد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦ ص: الطالبيين مقاتلاالصفهاني،  )١(
 طالـب  أبـي  آل مناقـب وب، ابن شهر اش )٢(

  .١١١ ص: ٤ج ^

اهللا  رسـول  ريحانـة  عـن  دفاعاً المعركة
  : الشاعر يقول وفيهم ’

  عــين جــودي بعبــرة وعويــلِ   
ــد   ــولِ وان ــدبت آل الرس   بي إن ن

   ــي ــب علـ ــم لصـ ــبعة كلّهـ   سـ
ــلِ     ــعة لعقي ــيبوا وتس ــد أص   )٣(ق

   :وشهداء ال عقيل هم  
عقيـل   بـن  مسلم بن اهللا عبد. ١

بطل شجاع ومحارب قوي وغيور  :×
ــرى ،شــهم ــن أول أن :الخــوارزمي ي م 
ــن خــرج ــالبيين  م ــى ^الط ــال إل  قت
 ابـن  وقال. مسلم بن اهللا عبد هو األعداء

 ثمانيـة  قتـلَ  حتى فقاتلَ> :هرآشوبش
 قتله ثم ،حمالت بثالث رجالً وتسعين

 بن وأسد، الصيداوي صبيح بن عمرو
  . )٤(<مالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علـي  بـن  الحسـين  اإلمـام  حياةالقرشي،  )٣(
  .٢٤٩ ص: ٣ ج: ‘

  .١٠٥ ص: ٤ المناقب جابن شهراشوب،  )٤(



 
  

٤٠٠  

 

 

 بـن  عمـرو  إن ثم> :الطبري وقال
 مسـلم  بـن  اهللا عبد رمى الصّدائي صُبيح

 ،جبهتـه  على كفّه فوضع بسهمٍ عقيل بن
 ثـم  ،كفّيـه  يحـرك  أن يستطيع ال فأخذَ
 فاعتَورهم ،قلبه ففلق آخر بسهم له انتهى
  . )١(<جانب كلّ من الناس

 بـن  عقيـل  بن مسلم بن محمد. ٢
غيور هاشمي لبى نـداء   :×طالب  أبي

 قـال . يوم عاشـوراء  ×نصره الحسين 
 أبـي  بنـو  حملَ> :& السماوي المحقّق

 ،واحـدة  حملـة  اهللا عبـد  قتل بعد طالب
علـى  صـبراً >: ×الحسـين   بهم فصاح 
 فـيهم  فوقـع  ،<عمـومتي  بنـي  يا الموت
 األزدي مـرهم  أبو قتله ،مسلم بن محمد
   .)٢(<الجهني إياس بن ولقيط

طالـب   أبي بن عقيل بن جعفر. ٣
غالم هاشمي ابطحـي نـال الفـوز     :×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١ ص: ٣ الطبري ج تاريخالطبري،  )١(
  .٩١ـ  ٩٠ ص: العين إبصارالسماوي،  )٢(

 قـال ، يوم عاشوراء ×بنصرة الحسين 
ــو ــه :الفــرج أب ــن عــروة قتل ــد ب  اهللا عب

 جعفـر  الحرب ميدان إلى الخثعمي وبرزَ
 يرتجـز  وهـو  طالـب  أبـي  نب عقيل بن

  : ويقول
ــالبي   ــي الط ــالم األبطح ــا الغ   أن

  )٣(من معشـر فـي هاشـم وغالـبِ      
 ،رجلــين فقتــلَ> :الســروي وقــال  

  . )٤(<فارساً عشر خمسة قول وفي
: ×عقيـل   بـن  الرحمن عبد. ٤

 القتـال  سـاحة  إلى وانبرى، ولد أُم وأمه
 فـاعرفوا  عقيـل  أبي: ويقول يرتجز وهو

  إخواني اشموه هاشم من مكاني
   كهــولُ صــدق ســادة القــرآن  

    ــان ــامخ البني ــين ش ــذا حس   )٥(ه
 بـن  عثمـان  وشد> :الطبـري  وقال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ص: الطالبيين مقاتلاالصفهاني،  )٣(
  .١٠٥ ص: ٤ مناقب جالابن شهر اشوب،  )٤(
  .٢٠٣ص: ٥ الفتوح، جابن االعثم،  )٥(



 
 

٤٠١  

 

 

 سـوط  بـن  وبشر ،الجهني أسير بن خالد
 الرحمان عبد على القابضي ثم الهمداني

  . )١(<فقتاله طالب أبي بن عقيل بن
 مـن  فـأول  :عامر بن موسى وقال

 اوطـأو  الـذين  بـه  ــ  المختـار  أي ـ بدأ
 علــى وأنــامهم ،بخــيلهم ×الحســين 
 فـي  الحديـد  سـكك  وضرب ،ظهورهم

 عليهم الخيل وأجرى ،وأرجلهم أيديهم
 أخـذَ  ثـم  ،بالنار وحرقهم ،قَطّعتهم حتى

 بـن  الرحمان عبد دم في اشتركا رجلين
 فـي  كانا ،سلبه وفي طالب أبي بن عقيل

 أحرقَهمـا  ثـم  أعناقهمـا  فضرب الجبانة
 فقتلـه  بشـير  بـن  مالك أحضر ثم ،بالنار

  .  )٢(.السوق في
 عقيـل  بن سعيد أبي بن محمد. ٥

 سعيد أبي بن محمد :×طالب  أبي بن
 ،الحـرب  سـاحة  إلـى  وبرزَ ،ولد أم أمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١ ص: ٣ج، الطبري تاريخالطبري،  )١(
  .١١٨ ص: النظار ابن نما ذوب: راجع )٢(

 كتاب وفي ،الجهني ياسر بن لقيط وقتله
 قتلـه  :×الحسـين   مع قُتل من تسمية
ــن ــر اب ــيط ،األزدي زهي ــن ولق  ياســر ب

  . )٣(فيه اشتركا ،الجهني
قـال   :األكبـر  عقيل بن اهللا عبد. ٦

 القتـال  سـاحة  إلى وانبرى :اهل التاريخ
 األبطـال  قتـال  وقاتـلَ  عقيل بن اهللا عبد

 أشـيم  بـن  خالـد  بن عثمان وقتله ،وقُتل
 ابـن  وقـال  ،همـدان  من ورجل الجهني

 وثالثـين  ثـالث  ابـن  وهـو  قُتـل  :فندق
  . )٤(سنة

 ابـن  ذكـر  :عقيـل  بن اهللا عبيد. ٧
 أوالد أحـد  عقيـل  بن اهللا عبيد أن :قتيبة
 بنـت  الحوصا أُمه :وقيل ،عقيل بن مسلم

 وممـا  ،)٥(×الحسـين   مع قُتل ،حفصة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: × الحسـين  مـع  قُتل من تسميةالزبير،  )٣(
  .١٥١ ص

ــفهاني،  )٤( ــلاالص ــالبيين مقات  ،٩٧ ص: الط
  ٢٠٤ ص: قتيبة البن المعارف راجع

  .٢٠٤ص: المعارف، ابن قتيبة )٥(



 
  

٤٠٢  

 

 

 عقيـل  أوالد جملة من اهللا عبيد أن يؤيد
 ،مسـلماً  :عقيـل  وولـد > :قتيبـة  ابن قول

 اهللا وعبيـد  ،ورملـة  ،ومحمـداً  ،اهللا وعبد
ولد ألم> .  

احد شهداء : عقيل بن محمد. ٨
 ×مع ابي عبـد اهللا الحسـين   الطف 

 .)١(× المؤمنين أمير اإلمام صهر وهو
 بــن محمــد قُتــل ثُــم :الــدينوري وقــال
 الجهنـي  نـار  بـن  لقـيط  هو رماه ،عقيل
  . )٢(فقتله بسهمٍ

لـم يشـر اليـه    : عقيل بن عون. ٩
والى شهادته عدد من المـؤرخين لكـن   
الثقة ابن شهر اشوب اشار الـى شـهادته   

 . )٣(فوانه من شهداء الط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث رجال علم مستدركاتالنمازي،  )١(
  .٢٠٩ ص: ٧ج
  .٢٥٧ ص: الطوال األخبارالدنيوري،  )٢(
 ،١١٢ ص: ٤ المناقب جابن شهر اشوب،  )٣(

 ص: ٦ج الحــديث رجــال علــم مســتدركات
١٤٤.  

 الحائري ذكر: عقيل بن علي. ١٠
 عقيل آل شهداء جملة من أن :والنمازي

 :الطـالبين  مقاتـل  وفي .)٤(عقيل بن علي
<إن  عقيــل بــن علـي  ـهقُتــل ولــد أم أم 

ــذ ــل  )٥(،يومئ ــأنونق ــره ب ــان عم  ٣٨ ك
  . )٦(سنة

واشـار   :عقيـل  بـن  موسـى . ١١
 عقيـل  بـن  موسـى  أن :العالمة الزنجاني

   .)٧(لطفا شهداء أحد
  : عقيل بن محمد بن أحمد. ١٢
 بـن  أحمـد > :& المامقاني قال

، ^طالـب   أبـي  بن عقيل بن محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٦٢ الـــدارين ص الحـــائري، ذخيـــرة )٤(
: ٥الحديث ج رجال علم النمازي، مستدركات

  ٤١٥ ص
  . ٩٨االصفهاني، مقاتل الطالبيين:  )٥(
: ١ ج عن ابن فندق فـي لبـاب األنسـاب    )٦(

  .٣٩٧ ص
  .١٦٢ ص: الدارين ذخيرةالزنجاني،  )٧(



 
 

٤٠٣  

 

 

 وهـو  الطـف  يـوم  بـرزَ  ،ولد أم وأمه
  :  ويقول يرتجز

  اليـــوم أتلـــو حســـبي ودينـــي
ــي     ــه يمينــ ــارمٍ تحملــ   بصــ

 كثيـراً  جمعـاً  القـوم  مـن  وقتلَ  
آخرين وجرح، عليـه  تعطّفوا إنّهم ثم 

 حومـة  فـي  فقتلـوه  انـب ج كـلّ  من
 رضـوان  فرسـه  عقروا بعدما ،الحرب

  . )١(<عليه اهللا
  

  ةإخو مصارع
  ^الحسين  اإلمام

 المـؤرخين  بـين  اخـتالف  هناك
 أبـي  بـن  علـي  اإلمـام  أوالد عدد حول

ــب  ــذين ،×طال ــوا ال ــع قُتل ــام  م االم
 فعـن  ،الطـف  واقعـة  فـي  ×الحسين 

 وعن ،خمسة كانوا أنّهم والطبري المفيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٣ص : ١ ج: المقـال  تنقـيح المامقاني،  )١(
   .٥٨٩ رقم

 ،أشــخاص تســعة كــانوا هــمأنّ آخــرين
  : أوالً منهم المشهورين هنا نذكر ونحن

وهـو   :×علـي   بن اهللا عبد. ١
امـه الطـاهرة   ، من شهداء الطف االفـذاذ 

ـ    م أالسيد فاطمة الكالبية التـي عرفـت ب
 فلمـا > :المفيـد  الشـيخ  قال، ×البنين 

 عليـه  اهللا رحمة علي بن العباس رأى
 مـن  إلخوته قال ،في أهله القتلى كثرة
 :ـ وعثمان وجعفر اهللا عبد :وهم ـ أُمه
 قـد  أراكـم  حتـى  تقدموا ،أُمي بني يا

، لكم ولد ال فإنّه ،ولرسوله هللا نصحتم
 ،شـديد  قتـاالً  فقاتـل  اهللا عبـد  فتقدم

ــاختلف ــو ف ــاني ه ــن وه ــت ب  ثبي
 لعنـه  هـاني  فقتله ضربتين الحضرمي

   .)٢(<اهللا
 :المجدي فـي االنسـاب   في وقال

 وهـو  قُتـل  األكبـر  محمد أبو اهللا وعبد>
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١٠٩ ص: ٢ج: اإلرشـــــادالمفيـــــد،  )٢(
  .٨٨ص: الطالبيين االصفهاني، مقاتل



 
  

٤٠٤  

 

 

  . )١(<سنة وعشرين خمس ابن
طالب  أبي بن علي بن جعفر. ٢ 

ومـن  ، وهو اخ العباس البيه وامـه : ×
 ابــن وقــال. افــذاذ شــهداء كــربالء  

   جعفــر أخــوه بــرزَ ثــم> :شهرآشــوب
  : منشئاً ـ عثمان أخا يعني ـ

  إنــي أنــا جعفــر ذو المعــالي   
  ابـــن علـــي الخيـــر ذو النـــوالِ  

ــواليذاك    ــنا وال ــي ذو الس   الوص
ــالِ     ــرٍ والخ ــي جعف ــبي بعم   حس

  أحمي حسيناً ذا النـدى المفضـالِ    
 قُــدماً بســيفه يضــرب وجعــل  

 بـن  هـاني  عليـه  فشد ...فيهم ويجول
 رأسـه  علـى  فضـربه  الحضرمي ثبيت
األصبحي خولي رماه .فقتله  فأصـاب 

 :عبارتـه  مـن  ويفهم ،)٢(<عينه أو شقيقته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  ٢ج ×ن الخوارزمي، مقتل الحسـي  )١(
٥٣.  

: طالـب  أبـي  آل مناقـب ابن شهر اشوب،  )٢(
  

 ذكـره  ما وهذا ،عثمان أخيه بعد قُتل أنّه
ــو وقــال. الســماوي المحقّــق  الفــرج أب

 ،الحسـن  بن يحيى قال :أيضاً األصبهاني
 الـذي  باإلسـناد  ،إبـراهيم  بـن  علي عن

 بـن  جعفـر  قُتل :اهللا عبد خبر في قدمته
 عشرة تسع ابن وهو ،طالب أبي بن علي
  . )٣(<سنة

سـماه  : ×علـي   بن عثمان. ٣
ابي علـى اسـم الصـح    ×االمام علـي  

الفقيد عثمان بـن مظعـون وكـان علـي     
. يحبه كثيرا فسمى ولده على اسمه ×

قـال  أنّه × المؤمنين أمير عن وروي :
 مظعـون  بن بعثمان عثمان سميته إنّما>

  . )٤(<أخي
ــال ــد الشــيخ وق ــد> :المفي وتعم 

بـن  عثمان ،األصبحي يزيد بن خولي 

=  
  .١٠٧ ص: ٤ج
  .٨٨ ص: الطالبيين مقاتلاالصفهاني،  )٣(
  .٨٩ ص: الطالبيين مقاتلاالصفهاني،  )٤(



 
 

٤٠٥  

 

 

 مقـام  قـام  وقـد  عنـه   اهللا علي رضي 
ـ  فرماه ،إخوته  وشـد  ،فصـرعه  همبس
ــه ــي مــن رجــل علي ــاحتزَّ دارم بن  ف
 ثـم > :ابن شـهر اشـوب   وقال. )١(<رأسه

 عمـر  أخيه بعد أي ـ عثمان أخوه برزَ
  : ينشد وهو ـ

ــاخرِ    ــان ذو المف ــا عثم ــي أن   إن
  شــيخي علــي ذو الفعــال الطــاهرِ  

  هـــذا حســـين ســـيد األخـــايرِ  
ــابرِ   ــغار واألكــ ــيد الصــ   وســ

ــرِ      ــي الناص ــي والوص ــد النب   بع
 جنبـه  على يزيد بن خولي رماه  

 من رجل رأسه وحزّ ،فرسه عن فسقط
   .)٢(<حازم بن أبان بني

 بـن  عثمان قُتل> :الفرج أبو وقال
 وعشــرين إحــدى ابــن وهــو ،علــي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩ ص: ٢ ج: اإلرشادالمفيد،  )١(
: طالـب  أبـي  آل مناقـب ، اشوب شهر ابن )٢(

  .١٠٧ص: ٤ج

  . )٣(<سنة
  : ×علي  بن بكر أبو .٤

 بكـر  أبـو > :قال النسابة المجـدي 
 أبـو  وقـال  ،<بـالطف  قُتل اهللا عبد اسمه
 علـي  بـن  بكر وأبو> :األصفهاني الفرج

 ،اسـمه  يعرف لم ،× طالب أبي بن
 بـن  ...خالد بن مسعود بنت ليلى وأمه
 علـي  بن محمد جعفر أبو ذكر ...تميم

 :تقـدم  الذي اإلسناد وفي الحسين بن
وذكــر ،قتلــه همــدان مــن رجــالً أن 

 ال مقتوالً ساقيه في وجد أنه :المدائني
وجاء فـي نصـوص    .)٤(<قتله من يدرى

 زجر قتله حتّى يقاتل يزل فلم> :ىاخر
ــن ــر ب ــي بج ــال، الجحف ــة :ويق  عقب

   .)٥(<الغنوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩: الطالبيين مقاتل، االصفهاني )٣(
  .٩١ ص: الطالبيين مقاتل، االصفهاني )٤(
: طالـب  أبـي  آل مناقـب ، اشوب شهر ابن )٥(

  .١٠٧ ص: ٤ج



 
  

٤٠٦  

 

 

 بـن  علـي  بن األصغر محمد. ٥
وهو احد ابطال كربالء  :×طالب  أبي

ــؤمنين   ــر الم ــن أوالد امي ــال ،×م  ق
 بـن  أبـان  بني من رجل ورمى> :الطبري

 فقتله طالب أبي بن علي بن محمد دارم
 السماوي لمحقّقا وقال. )١(<برأسه وجاء
 األصـغر  محمد اسمه> :ترجمته في &

 الشــيخ ذهــب كــذلكو. )٢(<اهللا عبــد أو
 محمــداً أن إلــى قَبلــه مــن & المفيــد
  .  بكر بأبي المكنّى هو األصغر

مـن   :×علي  بن عمر مقتل. ٦
الشخصيات التي اختلف في قتلهـا يـوم   

. ×الطــف شخصــية عمــر بــن علــي 
فقد  ،فهنالك من اكد شهادته يوم الطف

 عمر أخوه برز ثم> :شهرآشوب ابن قال
  : يرتجز وهو ـ بكر أبي بعد من أي ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٢ ص: ٣ ج: الطبري تاريخالطبري،  )١(
: طالـب  أبـي  آل مناقـب ، اشوب شهر ابن )٢(

  .١٠٧: ٤ج

  خلّــوا عــداة اهللا خلّــوا عــن عمــر
  خلّوا عن الليث الهصور المكفهـر   

  يضــــربكم بســــيفه وال يفــــر  
  يا زجر يا زجـر تـدان مـن عمـر      

 دخلَ ثم أخيه قاتل زجراً وقتلَ  
   .)٣(<الحرب حومة

ى عدم بعض النصوص اشارت ال
يوم  ×اشتراك عمر مع اخيه الحسين 

   :وقعة كربالء
 عمـر  وتخلّـف > :)٤(الداودي قال

 معـه  يسر ولم ×الحسين  أخيه عن
 روى من رواية يصح وال ،الكوفة إلى
عمر أن عمـر  ومـات  ،كـربالء  حضر 

 وادي صدر وهو> :الحموي قال ،بينبع
ــق ــة العقي ــو .<بالمدين ــن وه ــبع اب  س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ج ×الخـــوارزمي، مقتـــل الحســـين )٣(
  .٥٣ص

: وانظـر  ،٣٣٩ س: الطالب ابن عنبة، عمدة )٤(
  .٩٦ ص: لويةالع السلسلة



 
 

٤٠٧  

 

 

 وسـبعين  سخمـ  وقيـل  ،سـنة  وسبعين
   .)١(سنة

وهنالك اشارات اخرى انـه قتـل   
  .. بوقعة المذار في جنوب العراق 

ــال ــة وق ــن خليف ــاط ب ــي خي  ف
 وقعـة  وفيها> :وستين سبع سنة حوادث
 أبي بن علي بن عمر قُتل وفيها المذار

ــب ــرى. )٢(<طال ــازي وي ــر أن النم  ألمي
 عمـر  ،عمـر  باسـم  ابنين ×المؤمنين 

 شـهداء  مـن  ووهـ  الصهباء وأمه األصغر
ا ،الطفخمسـاً  فعـاش  األكبـر  عمـر  أم 

   .)٣(<سنة وثمانين
 أبـي  بـن  علـي  بـن  إبراهيم. ٧

ــب  ــد :×طال ــت لق ــات اختلف  كلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤ص: ٥ البلدان ج معجم، الحموي )١(
خيــاط:  بــن خليفــة تــاريخابــن خيــاط،  )٢(

  .١٦٥ص
: الحديث رجال علم مستدركاتالنمازي،  )٣(

  .١١٠٧٠ رقم ،١٠١ص: ٦ ج

 وقعـة  في إبراهيم مقتل حول المؤرخين
 ذلك في شكّك نص أقدم ولعلّ ،الطّف

 محمـد  ذكر وقد> :قال حيث الفرج أبو
 يومئـذ  قُتـل  أنّـه  حمـزة  بن علي بن

 وأمـه  ،طالب أبي بن ليع بن إبراهيم
وال ،غيره من بهذا سمعتُ وما ،ولد أم 

 كتـب  مـن  شـيء  في إلبراهيم رأيتُ
    .)٤(<ذكراً األنساب

ــي ــل وفـ ــك مقابـ ــد ذلـ  توجـ
 لعلماء عرفوا بـالتحقيق بأنّـه   تصريحات

 فقـد قـال   ،كـربالء  فـي  أيضـاً  قُتـل  قد
 مجمـوع  مـن  يسـتفاد  :المظفّر المرحوم
ــوال ــهداء أن :األق ــن الش ــ م ــر دوِل  أمي

 عشـر  أحـد  كـربالء  يوم ×المؤمنين 
 جميعــاً النــاس وســيد ســيدهم ،رجــالً

 علـى  وإبراهيم ...×علي  بن الحسين
   .)٥(مشهور قول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١ص : الطالبيين االصفهاني، مقاتل )٤(
  .١٢٥ ص: العلقمي بطلالمظفر،  )٥(
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 كـلٌّ  ذكر :×علي  بن عون. ٨
 ،& األعرجـــي جعفـــر الســـيد مـــن

 أوالد مـن  علـي  بـن  عـون  أن :والذهبي
 ظلماً المقتولين×المؤمنين  أمير اإلمام

  .. )١(الجنة أهل بشبا سيد يدي بين
 ذكـر  :×علـي   بـن  يحيى .٩

 :الضرب مناهل في & األعرجي السيد
ــى أن ــن يحي ــي  ب  شــهداء مــن×عل

 فــي & النمــازي وذكــر ،)٢(الطــف
 أمه أن :الحديث رجال علم مستدركات

  . )٣(عميس بنت أسماء
 أبـي  بـن  علي بن اهللا عبيد .١٠

  : ×طالب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٦١ سنة حوادث اإلسالم، تاريخالذهبي،  )١(
 أنسـاب  فـي  الضرب ،االعرجي، مناهل٦١ص

  .٨٦: العرب
 أنســاب فــي الضــرب مناهــل، االعرجــي )٢(

  .٨٦ ص: العرب
: الحديث رجال علم مستدركاتالنمازي،  )٣(

  .٢٢٠ ص: ٨ ج

ــد  ــيخ المفي ــال الش ــد :ق  ومحم
 ،اهللا وعبيـد  ،بكـر  أبـا  ىالمكنّ األصغر

 ×الحسـين   أخيهمـا  مـع  الشهيدان
 مســعود بنــت ليلــى أُمهمــا ،بــالطف
  .)٤(<الدرامية

 اإلمـام  أوالد ذكر في المزي وقال
 يكنّـى  اهللا وعبيـد > :×المؤمنين  أمير
   .)٥(<بكربال قُتل إنّه يقال ،علي أبا

السالم>: الرجبية الزيارة في وورد 
 مــؤمنينال أميــر بــن اهللا عبيــد علــى
×>)٦( .  

 أن> :قـال  :والبي الفرج راي اخـر 
 ،الحسـين  مـع  قُتـل  علي بن اهللا عبيد
 يـوم  اهللا عبيـد  قُتل وإنّما ،خطأ وهذا

 أبـي  بن المختار أصحاب قتله، المدار
  . <بالمدار رأيته وقد ،عبيدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٤ ص: ١ اإلرشاد، جالمفيد،  )٤(
  .٤٧٩: ٢٠ الكمال تهذيب، المزي )٥(
  .٣٣٩ ص: ١٠١ المجلسي، البحار: ج )٦(
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 بــالفتح المــذار> :الحمــوي قــال
 واسـط  بـين  ميسـان  فـي  :راء وآخره

 وبين بينها ميسان قصبة وهي والبصرة
 مشـهد  وبها ،أيام أربعة مقدار البصرة

 علـى  أُنفق قد عظيم جليل كبير عامر
 الوقوف وعليه الجليلة األموال عمارته
 اهللا عبـد  قبر وهو ،النذور إليه وتساق

 وكانـت  ..طالـب  أبـي  ابـن  علي بن
  .)١(<الزبير بن لمصعب وقعة بالمذار
   

  المظلوم
من اسماء صاحب معركة كـربالء  

فعن اإلمـام الباقــر  . ×م الحسين االما
{ومــن قُتــلَ  :فــي قـــوله تعــالى :×

مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لوليـه سـلْطَانًا فَـالَ    
 )٢(يسرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْصُورا}

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨ ص: ٥ ج: البلدان موي، معجمالح )١(
 ٣٣اإلسراء:  )٢(

ـُتل   ×هو الحسين بن علي  :قال قـ
والقائم منّـا إذا   ،مظلوماً ونحن أولياؤه

فيقتـل   ×الحسـين  قام طلب بثـأر  
  . )٣(..حتى يقال قد أسرف في القتل

  
  معركة كربالء

  لدى االمم الماضية
 اسـم  اشار بعض الباحثين الى ان

 قـد  كـان  ،<اإللـه  حرم> بمعنى <كربالء>
 إحــدى فــي الوضــع هــذا علــى أُطلــق
 بواسـطة  <العربيـة  غيـر > القديمة اللغات

 بـاب  مـن ، ^الماضـين   األنبيـاء  أحد
 هـذا  أرض علـى  قعي سوف بما اإلخبار

 ابـن  قتل من األيام مستقبل في الموضع
ــت ــاتم بن ــاء  خ ــذا وأن، ’األنبي  ه

ــع ــوف الموض ــون س ــن يك ــاع م  البق
  . المقدسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢١٨ص: ٤٤ االنـوار، ج  المجلسي، بحار )٣(
١. 
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 »كــرب« لفــظ أن العجيــب ومــن
 بعـض  قال !العبرية اللغة في معناه تطور

 فكـرة  لنا يصور مما>: األمريكيين األدباء
 الكلمـة  نجد أن الحياة أُسلوب سوء عن

ــة ــرب> العبري ــا ـ   <Karab كَ  ومعناه
 يقاتـل > نفسه الوقت في تعني ـ  يقترب

 كـراب > كلمة كانت هنا ومن <ويحارب
Kerab> ١(<.. معركة بمعنى(.   
  

  معقل الجاسوس
من الشخصيات التي أثيـر حولهـا   
الكثير مـن التسـاؤالت وأثـارت جـدالً     

بحيــث أن معقــل هــذا الرجــل  ،واســعاً
ــذي  ــاتال ــه مروي ــ ذكرت ــف  يأب مخن

فيما بعد تحول إلـى  و والمؤرخ الطبري
ــالمي     ــراز ع ــن ط ــوس م ــل جاس رج
ــداً    ــهولة ج ــرق بس ــتطيع أن يخت ويس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توفيق ترجمه ٤٦ ص والشعر المؤرخون )١(
 . العربية الى اسكندر

التنظيمــــات الحديديــــة للمنظومــــة 
ــل   ــن عقي : ×االســتخبارية لمســلم ب

ودعا ابن زيـاد مـولى لـه يقـال لـه      >
خذ ثالثة آالف درهم  :فقال له ،معقل

ثم اطلب مسلم بن عقيل واطلـب لنـا   
م أعطهــم هــذه الثالثــة ثــ ،أصــحابه

عبيد اهللا بن زيـاد   اجهديعني  ،<...آالف
ــرف و ــم يتع ــى ل ــن  ال ــلم ب ــان مس مك

بل ولم يتعـرف إلـى قـوائم    ، ×عقيل
اسماء أصحابه وإلى الكتائب العسـكرية  

ثم أعطهم > :قال ،×التي شكلها مسلم
هذه الثالثة آالف وقل لهـم اسـتعينوا   

وأعلمهم أنك  ،بها على حرب عدوكم
نك لو أعطيتهم إياها اطمئنوا فإ ،منهم

إليك ووثقوا بك ولم يكتموك شـيئاً  
فجاء حتى أتى إلى  :قال ،من أخبارهم

مسلم بن عوسجة األسـدي مـن بنـي    
سعد بن ثعلبة فـي المسـجد األعظـم    

 :وسـمع النـاس يقولـون    ،وهو يصلي
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  . <هذا يبايع للحسين
ان مســلم بــن  :أنــا أقــول مســألة

بــن عوســجة يعتبــر ثقــة القائــد مســلم 
مسـلم   فهل من المعقـول ان  ،×عقيل

بن عوسجة الذي اجرى تغييرات هائلـة  
في المجتمع الكوفي ال يلتفت الى هـذه  
النقطة ومن ثم يأخذ البيعة بقرب قصـر  

مـن   ؟ المسجد األعظم أين يقع !اإلمارة
فهل  ،المعروف انه مالصق لقصر اإلمارة

من المعقول أنـك تريـد أن تغيـر نظـام     
دولــة ومــن ثــم وتعلــن حــرب ضــد ال

تــذهب بقــرب مديريــة األمــن وتأخــذ 
البيعة للمعارض بقرب قصر االمارة هذا 
بعيد عن كـل تخطـيط امنـي لوجسـتي     
يعرفه اقل انسان يعمل في تيار رسـالي  
ضد الدولة فضال عن شخص عسـكري  

    ؟حنكته الجروب مثل مسلم بن عوسجة
يا عبد اهللا إنـي  > :إلى أن قال له 

ب أنعـم اهللا  مولى من الشام لذي كـال 
علي بحب أهـل هـذا البيـت ولـدي     

 ،أموال وأريد أن أسـاهم فـي الثـورة   
يعني مسلم بـن عوسـجة    ،فأخذ بيعته
ثـم إن معقـل    :إلى أن قال ،أخذ بيعته

مولى ابن زياد اختلف إلى مسلم بـن  
عوسجة أياماً ليدخله على ابن عقيـل  
فأقبل به حتى أدخله عليه بعد مـوت  

ـ  ،شريك بن األعور ن عقيـل  فأخذ اب
وأمر أبا ثمامة الصـائدي الـذي    ،بيعته

 ،كان وزير المالية في حكومـة مسـلم  
إلـى أن   ،فقبض ماله الـذي جـاء بـه   

فكان هو أول داخل أي معقـل   :يقول
ــم    ــارهم ويعل ــمع أخب ــارج يس وخ

ثم ينطلق بها حتـى يقرهـا    ،أسرارهم
  . <إلى ابن زياد

هذا ملخص لألسطورة التي أتـى  
نحـن   ،حقيقـة  ،بها الطبري حول معقـل 

  : لسببين اثنين ،عندما قلنا أسطورة
ألن ، اإلشكال فـي السـند   :األول 

ضعف حال الرواة يسبب لنا مشكلة في 
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تبني الروايـة ، فـإذا كـان عنـدنا روايـة      
ضعيفة بسبب رواتها ورواتها ال يمكـن  
أن يوثقــوا ال نســتطيع أن نتبناهــا علــى 
أســاس أنهــا نــص مقــدس ونتعبــد بــه 

م بـن عقيـل بهـذا    ونسيء لثـورة مسـل  
  .  االتجاه

ــو    ــو أب ــلم ه ــة مس ــراوي قص ف
بهذا االسم اكثر مـن شخصـية   و الوداك،

  : في التأريخ
ابو الوداك شـقيق ابـن سـلمة     .١

وترجم  ×من أصحاب أمير المؤمنين 
في كتابـه >معجـم    +له السيد الخوئي 
  . رجال الحديث<

أبو الوداك هو جبر بـن نـوف    .٢
رجـال  الهمداني البكـالي الكـوفي مـن    

يعني الذي يعتمـد عليـه    ،صحيح مسلم
ــائي    ــال النس ــحيحه وق ــي ص ــلم ف مس

ــوف   :صــاحب الصــحيح ــن ن ــر ب جب
يعني ضـعيف   ،الهمداني ليس بالقوي

وقال ابن  ،ال أستطيع أن أتبنى رواياته

صدوق لكن  :حجر في >لسان الميزان<
  . يهم بالوضع

وبالتالي تبعا لجرح علماء السـنة   
الرواية  قل فانفي وثاقة الراوي لقصة مع

أن معقل  ولهذا قلنا ،ساقطة عن االعتبار
ألن راوي هذه الرواية ضعيف  ،أسطورة

وبالتالي ال نستطيع أن نتبنـى   ،ومجروح
أمراً ونؤسس لقضية على أسـاس راوي  

ويهـم   دائماً كان يـوهم النـاس   ،ضعيف
 :بالوضع ويقـول عنـه العالمـة النسـائي    

  .  ليس بالقوي
ا عندي أن :أضف إلى ذلك مسائل

خمس تسـاؤالت أتمنـى علـى القـارئ     
  : الكريم أن يتناغم معها

أي نهضة عاليـة المسـتوى    :أوالً 
ــد     ــي الجه ــة ف ــيم ومحكم ــي التنظ ف
االستخباري يخترقهـا رجـل فارسـي او    
شامي وضيع مثل معقل؟ أنا بحثت عـن  

لم يوجد له اسم وال منزلة  ،تاريخ معقل
رجل وضيع أتى به عبيـد اهللا  ، وال مكانة



 
 

٤١٣  

 

 

ن زياد نكـرة ال يعـرف ابـدا وبالتـالي     ب
الحس االمني لدى رجال نهضـة مسـلم   

ــذه     × ــال ه ــال امث ــمح بإدخ ال يس
النكرات الى ثورة قائمة على سرية تامة 

مسلم بن  ×الم يوصي االمام الحسين 
  . عقيل ب اللطف والكتمان

وأي ثقـة لإلمـام الحسـين     :ثانياً 
ــار ويقبــل  الــذي هــو × مســلم يخت

 ..ضـــعفاء لنهضـــته بانضـــمام رجـــال
يصدقون بأي كالم يقوله رجـل غريـب   

أنا من شيعة أهـل   :اذ قال له ،مثل معقل
من أنت ابن  :فعلى األقل يقول له ،البيت

من أنت؟ أين أبوك أين عشيرتك إلـى  
  .  أي جهة تنتمي؟

اراد النص التاريخي هذا ان  :ثالثا
يركز في اذهان قارئيه أي نهضـة فقيـرة   

ــ ى دعــم انــاس ماديــا حتــى تحتــاج إل
واإلمـام الحسـين    ،وضيعين امثال معقل

في مكة وهي مركز تجـاري بقـي    ×
على األقل كل األموال  ،فيها أربعة أشهر

أتى  ×التي تدعم ثورة اإلمام الحسين 
بها من امكاناته االقتصادية الكبيرة ومـن  

وبالتالي عندما جاء مسلم بن  ،تجار مكة
للكوفة زوده االمام الحسـين   ×عقيل 
بأموال واول مـا وضـع قدمـه فـي      ×

الكوفة مباشـرة اشـترى السـالح ونظـم     
  . أموره االقتصادية االخرى

ــا ــوحي   :رابع ــنص ان ي واراد ال
للمتلقي أي سذاجة كانت لدى الشـيعة  

إنهـم يـدخلون    ×من أصحاب مسلم
على الثائر البطل الهاشمي صاحب أكبـر  
معارضة في العالم آنذاك مـع الحسـين   

عليـه رجـل ال   يـدخلون   ×بن علـي  
مع العلم ان الكوفة كانت تغلي  ،يعرفونه

مثل المرجل مع دخول ابن زيـاد وكـان   
يقتل الناس على الظنة والتهمة واالمـور  

واآلن مسلم  ..االمنية كانت خطيرة جدا 
ويسلم كـل اسـرار    ..بن عوسجة يأخذه

هـذا مسـلم بـن     :ويقـول لـه   النهضة له
فأي أصحاب  ،هذا سفير الحسين ،عقيل
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   ؟؟!الء اختــارهم مســلم بــن عقيــلهــؤ
هـذا  حسب ما صـور لنـا    ـ وحاشاهم ـ

    ..)١(النص الموضوع
 وكيف يثق ثقة الحسـين  :خامسا
بـأقوال هـذا الرجـل     ‘سيدنا مسـلم 

المجهول الهوية والذي كان عبـدا لـذي   
الكالع الحميري القائد االمـوي السـفاح   

ألهل  ×ألم يكتب الحسين ، المشهور
لـيكم بـأخي وابـن    إني باعث إ> :الكوفة

فهل من المعقول أن ثقـة   ..<عمي وثقتي
تنطلي عليه هـذه األنـواع    ×الحسين 

 بحيـث أنـه تنطلـي عليـه    ، من الكـذب 
مسكنة معقل وتملقه ونحيبه ويقول أني 

  .من الشيعة وأريد أن أدفع األموال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتبسنا هذا الموضـوع مـن كتابنـا >علـى      )١(
ومـا   ٤ص  ١طريق كربالء ..سيرة وتـاريخ< ج 

عـن  بعدها المعـد للطبـع والـذي هـو عبـارة      
بحوثنا التاريخية التـي القيـت مـن منبـر قنـاة      
كربالء لثالث مواسم باالشـتراك مـع االسـتاذ    

 محمد العوادي .

  براهيمإالمفتدى ب
  ’ابن النبي 

االمام الحسين  وهو من خصائص
اغرقه  ’مد ان النبي الخاتم مح ×

بعواطفه الجياشـة وفـداه بابنـه ابـراهيم     
أخــرج الهيثمــي فــي فقــد اخــرج  ×

مجمعه والطبراني فـي معجمـه بإسـناد    
كنـت  > :حسن عن ابن عباس أنـه قـال  

وعلى فخـذه األيمـن    ’عند النبي 
وعلى فخذه األيسر ابنـه   ×الحسين 
وهـو يقبـل هـذا تــارة     ×إبـراهيم  

جبرئيـل   إذ هـبط  ،وذاك تارة أخرى
يا محمد إن اهللا يقرأ عليك  :فقال ×

 ،لست أجمعها لك :السالم وهو يقول
فنظـر النبـي    ،فافد أحدهما بصـاحبه 

ونظر إلى  ،إلى ابنه إبراهيم فبكى ’
إن إبراهيم أنه  :ثم قال ،الحسين وبكى

وأم  ،إذا مات لم يحـزن عليـه غيـري   
الحسين فاطمة وأبوه علـي بـن أبـي    



 
 

٤١٥  

 

 

ومتـى مـات    ،طالب ابن عمي ودمـي 
حزنت عليه ابنتي وحـزن ابـن عمـي    

وأنا أوثـر حزنـي علـى     ،وحزنت أنا
 ،فقبض إبراهيم بعـد ثـالث   ،حزنهما

إذا رأى الحســين  ’وكــان النبــي 
مقبالً قبله وضمه إلى صـدره وشـف   

  .)١(..<فديته بابني إبراهيم  :ثناياه وقال
   

   × مقام رأس الحسين
موقعه في بداية شـارع السـدرة   و

على ×الحسين  مما يلي صحن اإلمام
الجانب األيسـر في مسجد كان يعـرف  

وهــذا  .×بمســجد رأس الحســين  
المقام أثري تذكاري ألن الرأس المطهـر  
كان قد وضع في ذلك المحـل قبـل أن   

وقد اندرس أثره اليوم  يؤخذ إلى الكوفة
  .بسب فتح شارع الحائر الحسيني

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. ٢٤٨ص ٣ج النبالء أعالم الذهبي، سير )١(

   × مقام أم البنين 
ــد    ــن زوار مرق ــدد م ــك ع هنال

يذهبون ناحيـة فـي مرقـد     ×العباس 
عند الرواق الجنوبي، عنـد   ×العباس 

باب مسدود هناك ويـزورون أم البنـين   
ولما سـألناهم قـالوا هـذا مقـام أم      ×

فهـل ثبـت ذلـك تاريخيـا؟      ÷البنين 
» ثبت العرش ثم انقـش  «  :ويقول المثل

حيث أن من المعروف أن أم البنـين لـم   
بسـبب  ، هـ ٦١عام  تحضر معركة الطف

وعلـى   د من االمور التي سنشير اليهاعد
كل فهي فاطمة بنـت حـزام بـن خالـد     

  . الكالبية ووالدة العباس واخوته الثالثة
ويقول السـيد سـلمان هـادي آل    

إن النساء كـن يلصـقن التربـة     :طعمة
على الحائط عند مقامهـا أفقيـاً فـإذا    
لصقت يعلم بأن حاجة الالصق سوف 

تـه  تنفذ وإن لم تلتصق يعلم بأن حاج
وقـد   :وأضاف قائالً. غير قابلة للتنفيذ
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اندثرت هذه العادة بعد تجديـد بنـاء   
ــرواق ــرة   و. »ال ــاحب دائ ــول ص يق

المعارف الحسينية الكرباسي وذكر لي 
أن في هذا الموقع  :السيد سلمان أيضاً

مقبرة دفن فيها الشيخ علي ابـن عبـد   
ــية   ــة العباس ــادن الروض ــول س الرس

عليهـا  هـ يزدحم  ١١٨٧المتوفى عام 
عدد كثير من النساء على باب المقبرة 
ويزعمن بأن هـذه المقبـرة مقـام ألم    
البنين ويأتين بالخيوط الخضر لربطهـا  

ويخضبن الباب بالحنـاء ثـم   ، بالباب
  . يطلبن الحاجة

وقد عرفـت بأنهـا لـم تحضـر     
كربالء وقد ماتت في المدينة والظاهر 

  . أنها دفنت بالبقيع
ــذ  ــاحثين أن ه ه أشــار بعــض الب

لم تكـن   <أم البنين> المرأة عظيمة الشأن
ضــمن النســاء مــن آل البيــت بكــربالء 
فالتاريخ يحدثنا أنه لم يتخلف أحد من 

ــك   ــة وذل ــة العليل النســاء ســوى فاطم
لمرضها أما أم البنين فال أحـد يعلـم إال   
اهللا لماذا لم تحضر كربالء مـع الحسـين   

وما نحن هنا إال بصـدد كتابـة   ، وإخوته
ب والعلل التي مـن أجلهـا   بعض األسبا

تخلفت أم البنين عن الركـب الحسـيني   
   :طالبين من اهللا الموفقية لنيل ذلك

 ×اســتودع عنــدها العبــاس  .١
اهللا وهو طفل صغير كي تقـوم   ابنه عبيد

برعايتــه وحفظــه كــي ال ينقطــع نســل 
وبالفعل  ،×العباس بن أمير المؤمنين 

تم تسليم األمانة بعد وصول السبايا إلى 
ــىا ــة إل ــن   لمدين ــام زي ــه اإلم ــن عم اب

فقام بتربيته وزوجـه مـن    ×العابدين 
  . ابنته خديجة

تقاسم رعايتها لفاطمة العليلـة   .٢
ــع أم    ــدار م ــدة ال ــبحت وحي ــي أص الت
المؤمنين أم سـلمه جعلهـا تلـزم الـدار     

  . وتعمل بالوصية على ذلك
يحتمل أنها هي مـن اتخـذت    .٣
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 قراراً بأن ال تذهب إلـى كـربالء كـي ال   
ينشغل العباس بتلبية شئونها ويغفل عن 
رعاية وشئون الحسين والسـيدة زينـب   

منـذ   ÷ وذلك كونه كفيالً لزينب ‘
  . خروجها من المدينة

ــام الحســين  .٤ ــم اإلم أن  ×عل
هول المعركة مـن قتـل وترويـع وفقـد     
أربعة مـن أبنائهـا وقـتلهم أمـام عينيهـا      
 إضافة إلـى الحسـين واألكبـر والقاسـم    

طالـب كـل ذلـك قـد ال     وآل أبي  ^
  .  تتحمله
لو علم الشـمر بوجودهـا فـي     .٥

ــب   ــاً كمــا طل ــا أمان ــب له كــربالء لطل
 :ألوالدها العبـاس وإخوتـه حينمـا قـال    

وهـذا  < أين بنو أختنا يقصد أم البنين>
ما ال تريد أن تسمعه أم البنين أن الشمر 

  . اللعين يذكر اسمها وال تتشرف به
ــين  . ٦ ــت أم البنـ ــو كانـ  ÷لـ
لكانت ضـمن األسـرى لـذلك     موجودة

ــمر    ــالب والش ــي ك ــب بن ــوف يطال س

تحديداً فك أسرها كمـا فعلـت األسـر    
والقبائل األخرى فيمكن للشـمر اللعـين   
وذلك لقربه من ابن زياد أن يفكها مـن  
األسر غصباً وبالقوة وال أحد يستطيع أن 

  . يمنعه من ذلك
تنحدر من نسـل   ÷أم البنين  .٧

< بني كـالب >قبيلة عربية أصيلة شجاعة 
ــة والقــوة والجــود   عــرف عنهــا الفحول
والكــرم فعنــدما تــرى أبناءهــا صــرعى 
جدلوا على الغبراء سوف تتناول السيف 
وتخرج إلى أرض المعركة للقتـال كمـا   
فعلــت أم وهــب التــي أخــذت عمــود 
الخيمة واتجهت به إلى المعركة فقتلـت  

 ×فمن ذلك جاء األمر مـن الحسـين  
  . .)١(راقبعدم الخروج معهم إلى الع

  

  المالئكة البواكي
ــى    ــات عل ــع الكائن ــت جمي بك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذاكرة ـ مصــدر     )١(   طعمــة، كــربالء فــي ال
  ١٧٠سابق ـ 
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فــي يــوم  × مصــاب ســيد الشــهداء
؛ سواء تكوينيـاً أم علنيـاً   معركة كربالء 

 .المالئكة ،ومن جملة من بكاه .وظاهرياً
ــر " ’قــال رســول اهللا  إن حــول قب

ولدي الحسين أربعة آالف ملك شعثاً 
وقال  يبكون عليه إلى يوم القيامة" غبراً

"تبكي المالئكة والسبع الشـداد   :ضاًأي
لموته ويبكيه كل شيء حتّى الطير في 
جــو الســماء والحيتــان فــي جــوف 

إن " ×وقال اإلمام الصادق  .…"الماء
أربعة آالف ملك هبطوا يريدون القتال 
 ،مع الحسين بن علي صلوات اهللا عليه

فلم يؤذن لهم في القتال فرجعوا فـي  
  لحسـين  االستئذان وهبطوا وقد قتـل ا 

ـ فهم عنـد قبـره شـعث غبـر     ×ـ 
يبكونه إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك 

  . )١(يقال له منصور"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طعمة، تـراث كـربالء ـ مصـدر سـابق ـ        )١(
  .٤٠٤ص

  ×مقتل الحسين 
ــل   ــة قت ــل>لفظ ــى وزن  <مقت عل

بمعنى  <قتل>سم مكان من مادة ا ،مفعل
وأمــا فــي اصــطالح علــم  مكــان القتــل

مقتــل الحســين >التــاريخ، فــالمراد مــن 
ي نوع مـن السـرد التـاريخي الـذ    < ×

 ×يشرح حال شهادة اإلمام الحسـين  
وبكلمـة واحـدة هـو دراسـة      ،وأنصاره

 .واقعة كـربالء مـن أولهـا إلـى آخرهـا     
 <×مقتل الحسـين  >لذلك فإن التعبير 

بمعنى المكان الذي جمعت فيه األخبار 
وال سـيما   ،الواردة حول واقعة عاشوراء

وهـذا مـا    .×شهادة اإلمـام الحسـين   
إن  :يـث قـال  ذكره بعض المحقّقـين ح 

بعض مدعي الخالفة من بني العباس قد 
شجع وحثّ أبا مخنـف علـى التشـهير    
 ،ببني أمية ونشـر جنايـاتهم ومفاسـدهم   

  . هذا من جهة
ومن جهة أخـرى كـان الضـعف    

مما هيـأ   ،واألفول لدولة بني أمية قد بدأ
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أجواء مناسبة ألمثـال أبـي مخنـف مـن     
ي أجل بثّ جرائم ومثالب بنـي أميـة فـ   

مـن خـالل جمـع     ^حق أهل البيت 
أخبار واقعة عاشوراء في مقتل بناًء على 
ذلك يمكن القول بأن مقتل أبي مخنف 
قد صنّف مقارناً تقريباً مع تصنيف جابر 

  . ابن يزيد الجعفي لمقتله
ولكن لألسف فـإن هـذا المقتـل    

ولــوال بعــض  ،فُقــد مــع مــرور الــزمن
ـ     :لالمصادر التي نقلت عنـه األخبـار مث

ين ألبـي     ،تاريخ الطبريومقاتـل الطـالبي
 ــفهاني ــرج األص ــيخ   ،ف ــاد للش واإلرش

المفيــد، وتــذكرة الخــواصّ لســبط بــن 
لما بقي في زماننا المعاصر من  ،الجوزي

كمـا وقـع للكثيـر     ،هذا المقتل إلّا اسمه
  .  من المقاتل األخرى

ولــيس بعيــداً أن يكــون الســبب 
 األساس الندثار مثـل هـذا المقتـل هـو    
إقدام تلميذ أبي مخنف هشام بن محمد 

أو  ،على نقل كلّ روايات مقتـل أسـتاذه  

على األقلّ معظمها في مقتله هو وبنفس 
ألن  <×مقتـل الحسـين   >االسم أيضاً 

     ب بنسـيان تـدريجيهذا األمـر سيتسـب
لمقتــل أبــي مخنــف لــدى المــؤرخين 

  . ومصنّفي المقاتل خالل القرون الالحقة
أن  ،يقال ها هنا األمر اآلخر الذي

كلّ عمل وإنجاز مهم ومميز على مـدى  
الزمان كان يصـاب بأضـرار مـع مـرور     

ــام ــي   ،األي وهــذا مــا حصــل لمقتــل أب
إذ لم يسلم من تلـك األضـرار    ،مخنف

فنحن نجد بعض المصنّفين منـذ   ،أيضاً
ومن أجـل أن   ،القرن السادس وما بعده

يقنعـوا قــراء كتـبهم وبأيــة وسـيلة بمــا    
 ،الضعيفة ه من األخبار واألحاديثيروون

كانوا ينسبون تلك المنقوالت إلـى أبـي   
وقــد وصــل الحــال إلــى حــد  مخنــف

تصنيف كتاب منسوب إلى أبي مخنـف  
بسبب فقـدان   ×مقتل الحسين >باسم 

ــل ــاب األصــلي للمقت ــرق  ،الكت ــم ف وثَ
فاحش بين ما يتضمنه هذا الكتاب وبين 
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بـي  ما ورد من األخبـار المنقولـة عـن أ   
. مخنف في المصادر التي سـبق ذكرهـا  

ــى األخطــاء الواضــحة   ،هــذا مضــافاً إل
الموجودة في هـذا الكتـاب المنسـوب    
إلى أبي مخنف والـذي ال يعلـم زمـان    

وإن كــان بعــض  ،كتابتــه بشــكل دقيــق
المحقّقين يعتقد أن تاريخ تأليفه هو في 

هـذا     العهد الصفوي ومـن المظنـون أن
جريـة األولـى   الكتاب كانت طباعته الح

بخطّ محمـد رضـا    <هـ ١٢٧٥>في سنة 
ــاب  ،الخوانســاري فــي طهــران مــع كت

الملهــوف ومهــيج األحــزان فــي مجلّــد 
   وقد تـرجم هـذا الكتـاب أيضـاً    ، واحد

إلـى لغـة األردو    ـ  حسـب معلوماتنـا   ـ
األولى سـنة   ،واللغة الفارسية مرتين ،مرة

على يـد محمـد طـاهر بـن      ـ  هـ١٣٣٢
الموســوي الــدزفولي فــي محمــد بــاقر 

مع كتاب أخـذ الثـار فـي     ،مجلّد واحد
الذي ينسب أيضـاً إلـى    ،أحوال المختار

والثانيـة   .صـفحة  <٢٤٠>أبي مخنف في 

مقتل الحسـين  >بعنوان  <هـ ١٤٠٥>سنة 
في مجلّد واحد مـع كتـاب أخـذ    < ×

وقــد بــذلت . صــفحة <٣١٧>الثــار فــي 
مـن أجـل    ،في السنوات األخيرة ،جهود

ــي جمــع وت ــار ومصــنّفات أب جديــد آث
ومن جملـة ذلـك مـا قـام بـه       ،مخنف

 تحت ،بعض المحقّقين من إحياء مقتله
من خالل الروايات  <وقعة الطف>عنوان 

واألخبار المنقولة عن المقتـل والـواردة   
  . في المصادر التي سبق تعدادها

وهـو   ،وهنا أمر آخر يجدر ذكـره 
أن بعض المحقّقين قـد صـرح بوجـود    

مقتـل الحسـين   >خ خطّيـة مـن   أربع نس
 <١٨٣٦>الـرقم   <كوتـه >في مكتبة < ×

وليـدن   <١٦٠ ـ  ١٥٩الـرقم  >وفي برلين 
الـرقم  >وسنت بطرزبورك  <٧٩٢الرقم >

وعلى الرغم من تشـكيك بعـض    ـ  <٧٨
المستشرقين بانتساب هذه المخطوطات 
إلى أبي مخنف إلّا أن أحـداً ال يسـتطيع   
 التشكيك فـي القـدم الزمـاني الخـاصّ    
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  الذي تتمتّع به هذه المخطوطات
وينقل محقّق آخـر أيضـاً وجـود    
نسخة من الكتاب مصورة أخرى باسـم  

ألبــي مخنــف   ×مقتــل الحســين  
موجودة في مكتبـة أمبـروز يانـاي فـي     

 <٢٣٣>مدينة ميالن اإليطالية تحت رقم 
ــذه     ــاني له ــدم الزم ــراز الق ــا أن إح إلّ

  . )١(المخطوطة يحتاج إلى بحث وتحقيق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعداد ، عاشوراءكتاب نهضة للزيادة راجع  )١(
 وما ٢٣معهد سيد الشهداء للمنبر الحسيني ص

ــدها  ــن: بعــ ــال عــ ــف نقــ ــة الطــ   وقعــ
ـ تحقيق محمـد هـادي اليوسـفي الغـروي ـ      

  .١٦ص
   ــريفي ــر الش ــي مي ــيد عل ــف  >الس ــو مخن أب

 <آينيه بـزوهش >مجلّة  <وسركذشت مقتل وي
ـ السـيد حسـن     ٣٤ـ ص   ١٣٦٩ـ   ٢العـدد  

ـ   ٦الشـيعة ـ ج   األمين ـ مسـتدركات أعيـان    
 تشييع در>.محمد مهدي الجعفري ـ  ٢٥٥ص 

 ٢٥٤ـ التشيع عبر التاريخ ـ ص    <مسير تاريخ
.شمس الدين محمد بن طولون ـ األئمة  ٢٥٥ـ 

  . ١٣٨االثنا عشر ـ ص 

في مسـند   :المطر وكربالء ملك
إسـتأذن   > :قـال    أنـس     عن احمد ايضا 

فأذن     ’  ملك المطر أن يأتي النبي 
إحفظـي علينـا      ألم سـلمة      :فقال، له

الحسـين     فجاء ، الباب ال يدخل أحد
حتـى دخـل      فوثـب      >ر<   بـن علـي   

  النبـي     منكـب     فجعل يصعد علـى  
حبـه قـال   أت :فقال له الملـك  ،  ’

فإن أمتك تقتله  :قال، نعم    :’النبي 
وإن شئت أريتك المكان الذي يقتـل  

فضـرب بيـده فـأراه ترابـاً      :قال، فيه
ــر ــلمة    فأخــذت ، أحم ــك    أم س ذل

   :قـال    التراب فصرته في طرف ثوبها 
  .)٢(<..بكربالء   فكنا نسمع يقتل  

   

   الملتحقون بالفتح يوم عاشوراء
العالمي الواضح ونتيجة الخطاب ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ترجمة االمـام الحسـين   ابن عساكر،  )٢(
 .٢١٧الحديث  ٢٤٠ص 
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ــين  ــالم للحس ــت  ×المع ــد التحق فق
في جـيش عمـر بـن     اعداد من المقاتلة

    :×الى صفوف جيش الحسين  سعد
 :األندلســي ربــه عبــد ابــن يقــول

 من رجالً ثالثون سعد بن عمر مع وكان>
 ابـن  علـيكم  يعرض :فقالوا الكوفة أهل
 فـال  خصـال  ثالث ’اهللا  رسول بنت

 الحسـين  مع لوافتحو !شيئاً؟ منها تقبلون
   .)١(<معه فقاتلوا

ــل إنالمصــادر متــون فــي المتأم 
 تحــول قضــية ذكــرت التاريخيــة التــي

 ابـن  جـيش  مـن  رجـالً  ثالثين والتحاق
 المتون هذه أن يجد ـ  ×باإلمام  سعد

ــخّص ال ــاعة تُش ــان س ــاقهم وزم  التح
 يوحي المتون هذه ظاهر لكن ،بالتحديد

يـوم  حصـلَ  قـد  كان االلتحاق هذا بأن 
  . عاشوراء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص: ٥ ج: الفريــد ابــن عبــد ربــه، العقــد )١(
 .٦ ص: ٢ ج: والسياسة واإلمامة: وانظر ،١٢٨

  الممرات االمنة
مــن اســتراتيجيات الحــرب عنــد 

. في معركـة كـربالء   ×االمم الحسين 
فعلى الرغم من وجود عساكر ابن سعد 

ــام   ٣٠ال  ــربالء اال ان االم ــي ك ــف ف ال
استطاع ان يـوفر ممـرات    ×الحسين 

امنة وجسر على شاطئ الفـرات مـؤمن   
ــه   ــه اشــياعه وموالي ــور من يســتطيع العب

لتـي كانـت تلتحـق بـه الـى      وعساكره ا
كربالء وهذا النص التاريخي يوقفنا على 

    :هذا االمر
 بن زجر زياد بن اهللا عبيد وجعل>

 خمسـمئة  في مسلحة على الجعفي قيس
 .الصـراة  بجسـر  يقـيم  أن وأمره ،فارس
الحسين  يريد الكوفة من يخرج من يمنع
×، عبد بن سالمة أبي بن عامر به فمر 
 قـد  :زجـر  له فقال ،لداالنيا عرار بن اهللا

 عليـه  فحمـلَ  ،فارجع تريد حيث عرفتُ
 ولـيس  ،ومضـى  فهزمهم أصحابه وعلى
في يطمع منهم أحد فوصـلَ  ،منـه  الدنو 
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 قُتـل  حتّـى ×بالحسـين   ولحق كربالء
 أميـر  مـع  المشـاهد  شهد قد وكان ،معه

   .)١(<×طالب  أبي بن علي المؤمنين
ــا    ــي اظهره ــوالت الت ــذه البط ه

تبرز شجاعة اصحاب الحسـين  الداالني 
الكبيرة لكن هنالك احـداثا رفعـت   ×

من هذا النص تشير الى بطوالت سريته 
التي خرجت معه من الكوفة وهاجمـت  
ابن زياد في معسكر النخيلـة المحصـن   
ومحاولته قتل ابن زياد ومن ثم هجومـه  
وسريته على المسالح على جسر الصراة 

ــة ،    ــة الحل ــداد او بمدين ــا ببغ ــأيام  ف
  .طوالت هذه النصار الحسين وشيعتهب

   
  من احداث ليلة العاشر

  من محرم بكربالء
ذكره صـاحب >الدمعـة السـاكبة<    

 ،للهجـرة  ١٢٨٨البهبهاني المتوفى سـنة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩: ص × الحسين المقرم، مقتل )١(

 ،نصا ولم أجده في المصـادر المتقدمـة  
ولكن لألسف هذا النص يقرأ من علـى  

 ،وموجود في الكتب ،المنابر بشكل كبير
ات لمقـام اإلمـام   وفيه الكثير من اإلساء

وواضـح عليـه    ،^الحسين وأهل بيته 
ثم إن الحسين  :يقول .الدس بشكل كبير

خــرج لــيالً وحــده ليختبــر الثنايــا  ×
ــى   ــرفة عل ــات المش ــات واألكم والعقب

نحن طوال الطريق مـن   ،عجيب !المنزل
ــد ان    ــربالء نج ــى ك ــة إل ــة المكرم مك
العباسيين غيبوا دور أبي الفضل العباس 

، ×ر علــي األكبــر وغيبــوا دو ،×
ــن    ــي ب ــام عل ــد الهم ــوا دور القائ وغيب

فلم يذكر أنهـم اشـتركوا    ،×الحسين 
أو في إجراء  ،×في دفاع عن الحسين

أو  ،×مسح أمني أمام اإلمام الحسـين  
أو فــي  ،كتائــب معينــة  ةفــي مالقــا 

حتى أولئك األعراب الـذين   ،مفاوضات
ــى الحســين   ــه  ×يصــلون إل يكلمون

هم يقــف فلــم نجــد أحــد مــن، مباشــرة
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فهل من المعقـول أن   ،ويدافع عن إمامه
أو علــي بــن  ×أبــا الفضــل العبــاس 

ــر يتركــون  ×الحســين أو علــي األكب
العميد والسيد واإلمام المعصوم يخـرج  

مع  ،وحده ليالً في ذلك الظرف الصعب
وتغيـرت   ،نزول كتائب أهل الشام نزلت

فأنا أستبعد هذا النص بشـكل   ،المعادلة
  . كبير عما يقول

ــ ــات   :الق ــا والعقب ــر الثناي يختب
ولفـظ   ،واألكمات المشرفة على المنـزل 

وإذا  ،وهو الخيمة ،المنزل يراد به النزول
من الرجـل؟   :فقال ،بنافع بن هالل خلفه

ما  :قال ،جعلت فداك أنا نافع :قال نافع
 :أخرجك في هذا الليل يـا نـافع؟ قـال   

سيدي أزعجني خروجك ليالً إلى جهـة  
أنت ألم تقول أن ليلة  ،طيب !هذا الباغي

عاشوراء قضوها فـي العبـادة والتسـبيح    
فهل هناك عبادة أشـرف مـن    ،والتهليل

فهل هناك عبادة  !؟×حراسة الحسين 
 !؟×أشرف من الدفاع عـن الحسـين   

أيـن أبـو    ،طيـب  ،وهو ولي اهللا األعظـم 
أيـن قيـادات آل    ،×الفضل العبـاس  

قائد محنك من  ٢٢عندنا  ،عبد المطلب
 :أين ذهبوا تلك اللحظة؟ قـال  ،قياداتهم

خرجت أتفقد هذه التلعـات مخافـة أن   
 ،يكون مكمناً لهجوم الخيل على مخيمنا

وطبعاً هو إجراء أمني ونحن نقلناه مـن  
  . مصادر معتبرة موجود ومثبت

  
  من احداث يوم عاشوراء

الحــظ هــذا الــنص الــذي ذكــره 
الشيخ الصدوق عن عبد اهللا بن منصـور  

عن آبائـه عـن    ×عن جعفر الصادق 
 :قـال  ،×معاصر الطف اإلمام السجاد 

ــوم  ×إن الحســين  ــال ألصــحابه ي ق
هـذا   !قوموا فاشربوا من المـاء  :عاشوراء

 ×الماء من أين أتى؟ قلنا أن العباس 
وخيمة العباس  ،ليلة العاشر استقى الماء

كانت قريبة على الجسـر الـذي ضـرب    
أن  ×واستطاع العبـاس   ،على الفرات



 
 

٤٢٥  

 

 

ن من الجيش األموي من يكشف من كا
كتيبة عمرو بن الحجاج الزبيدي ويـأتي  

ــاء ــربوا   ،بالم ــى أن ش ــاء إل ــى بالم وأت
قومــوا فاشــربوا مــن  :فقــال ،بــأجمعهم

إذن  !قوموا فاشربوا الماء :ولم يقل ،الماء
حتى يشربون من بعض المـاء فسـيبقى   

وتوضـئوا   ،يكن آخر زادكم :قال ،بقية
ـ  ،واغسـلوا ثيـابكم   ،واغتسلوا ون لتك
الحـظ هـذا نـص المعصـوم      !أكفانكم

عندما يكـون هنـاك حـرب     ،نعم !×
لم ير بمثلها أو أشد ما  :كما قال الطبري

مـن   ،فأكيد هذا مقاتل يعطش ،خلق اهللا
ــب   ــب والنص ــراح والتع ــال والج  ،القت

ألن يوم العاشـر   ،وارتفاع درجة الحرارة
تشرين األول سنة  ١٠من محرم هو يوم 

ــة ٦٨٥أو  ٦٨٣  ٦٨٥والمشــهور  ،ميالدي
وحتى األيام العشرة األولى مـن   ،للميالد

شهر تشرين األول في العراق لعله تصل 
، مئويـة  ٤٠فيها درجة الحرارة اكثر مـن  

لكن العطش اتـى مـن التعـب والقتـال     

الشديد الذي لم يـر بمثلـه كمـا يقـول     
ــوا توضــئوا  :×فقــال  !الطبــري قوم

اغتسلوا ـ غسل الشـهادة ـ واغسـلوا     
لتكـون   !الحظ ،تكون أكفانكمثيابكم ل
ثم صلى بهـم الفجـر وعبـأهم     ،أكفانكم

هذه اإلجراءات قبل صالة  !تعبئة الحرب
ولـذلك تـرى    ،×تبناها اإلمام  ،الفجر

أن مقــدار المعركــة والــذي جــرى فــي 
هذه النصوص التي بـين   !المعركة مهول
  ! يدي أمر مهول

ــال   ــة< ق ــة والنهاي ــي >البداي  :وف
 ،بين الفـريقين  وكثرت المبارزة يومئذ

 ،متعددة ،ليست مبارزة واحدة بل كثرت
والنصر فـي ذلـك ألصـحاب الحسـين     

 :قال ،لقوة بئسهم وإنهم مستميتون ×
صـاح   :عن يحيى بن هانئ بن عـروة 

 :عمرو بن الحجاج قائد الكتيبة بالناس
يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ فرسان 

ال يبرزن لهـم   ،المصر قوماً مستميتين



 
  

٤٢٦  

 

 

نصحكم أن ال يخرج أحد أ !منكم أحد
ألن هـؤالء   ،لقتال أصـحاب الحسـين  

فرجعوا إلى مـواقفهم   :يقول ،مستميتين
  . ولم يقاتلوهم

 :فــي >إنصــاف األشــراف< يقــول
ووضـع   ،دابة لـه  ×ركب الحسين 

فما زاده ذلـك   ،المصحف في حجره
ــداما ــعد   ،إال إق ــن س ــر ب ــا عم ودع

الحصين بن تميم فبعث معه المجففـة  
ــن ال ــةوخمســمائة م فرشــقوا  ،مرامي

إلى أن  ،وأصحابه بالنبل ×الحسين 
واقتتلوا نصف النهار أشـد قتـال    :قال

وجعلــوا ال يقــدرون علــى  ،وأبرحــه
هذا الوجـه   !إتيانهم إال من وجه واحد

الذي قلنا أن هذا باب الخندق أو أبواب 
الخندق المشرعة التي كانت تفتح بـأمر  

عنـدما   ،ويخرج الفرسـان  ×الحسين 
مكن أن يـأتوا ويجـوزوا إلـى    تغلق ال ي

  . ×خندق أبي عبد اهللا 

ــال    ــدي ق ــن الزبي ــري ع  :والطب
قتـاالً   ×وقاتلهم أصحاب الحسـين  

أي خيـل   ،وأخـذت خـيلهم   ،شديداً
ال تحمل علـى جانـب مـن     ،الحسين

إذن هـذه   !خيل أهل الكوفة إال كشفته
 !انتصــارات تتحقــق علــى أرض الواقــع

 ،إن الحسين انهـزم  :بعض اإلخوة يقول
فهـل   !فأنتم لمـاذا تضـيفون لـه نصـرا؟    

أنـت اآلن   !تؤمن بـأن الحسـين انهـزم؟   
وهذه الماليين مـن   !تؤمن بإمام مهزوم؟

سنة هل تـزور إمامـاً    ١٤٠٠الزوار ومنذ 
ــاً ــيالً؟ ،مهزوم ــا أن   !ذل ــو عرفن ــن ل نح
مهـزوم كمـا يقـول هـذا      ×الحسين 

أو  ،اإلنسان أو ذليل كما يقـول الطبـري  
ــ  ×أن الحســين  ــه م ــرر ب ــل غ ن أه

 ،أو أن أهــل الكوفــة قتلــوه   ،الكوفــة
لكننـا نعـرف أن    !فوحقك ما زاره أحـد 

الحسين هو اإلباء والحسين هو االنتصار 
ــو    ــين ه ــوة والحس ــو الق ــين ه والحس

كمـا   !الشجاعة والحسـين هـو المكثـور   
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فما رأيت مكثوراً قط أربط جأشاً قيل 
  ! ×من أبي عبد اهللا 

  
  المنتصر العباسي

بــاس الــذين مــن خلفــاء بنــي الع
وتشـيعه   ×هل البيـت  ه ألئعرف بوال

ــم ــد. له ــة أن ورد وق ــي الخليف  العباس
 كمـا  كـربالء  لزيارة الناس دعا ،المنتصر

 عـام  في وذلك ،الماضي في تقام كانت
 بإعادة أمر كما ،)١(أبيه موت بعد هـ٢٤٨

 ومنـــع ،)٢(×الحســـين  مـــزار بنـــاء
 يضـيق  ولـم )٣(بـاألذى  للشـيعة  التعرض
 كما الحسين زوار على عدهب من الخلفاء

 الحكومـات  تخلُ لم وإن ،المتوكل فعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص: ٤ التـاريخ ج  فـي  ابن االثير، الكامل )١(
٣٥٥.  

 ؛٥١ ص: ٤ الـذهب ج  المسعودي، مروج )٢(
  .٣٥٥ ص: ٤ التاريخ ج في ابن االثير، الكامل

  .١٣٥ ص: ٤ج الذهب المسعودي، مروج )٣(

 ،الشـيعة  علـى  مضـايقات  من المختلفة
 استيالء قبل ،لبغداد الحنابلة حكم كأيام

  . )٤(الحكم على البويهيين
  

  المنتظرون لمعركة كربالء
وهم جماعة من انصـار الحسـين   

اســتوطنوا ارض كــربالء اســتعدادا  ×
فـي يـوم معركـة     لنصرة االمام الحسين

كربالء ونزلوا فيها وبقوا منتظرين لقدوم 
 عاشـوراء  قُـرب  ولعـلّ . ريحانة النبوات

 ،×وعلي  ’النبي  عهد من الزمني
 ألن التركيـز؛  هذا عوامل من أيضاً عامل

 ــي ــيه  ’النب ــان ×ووص  أن يعلم
 والتابعين الصحابة من قليلة غير جماعة
 زفـالتركي  ،عاشـوراء  يوم يدركون سوف
ــار علــى ــه  اإلخب ــة ،×بمقتل  ومخاطب
 يـؤثّران  ،بـذلك  مباشـرة  مخاطبة هؤالء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل  )٤( ــر، الكام ــن االثي ــي اب ــاريخ ف : ٧ج الت
  .١١٣ص
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 ،×نصرته  إلى الدعوة في البالغ التأثير
  . أعدائه صف إلى االنتماء من والتحذير

وهذه الدعوة من النبـي والوصـي   
 ×الى ضـرورة نصـرة الحسـين     ‘

فكم من صـحابي التحـق بـابي     .اثمرت
ج بل ان بعضهم كان يخـر  × عبد اهللا

الى ارض كربالء ويكون هنـاك انتظـارا   
وكـي يقتـل بـين     ×لمجيء الحسين 

   :يديه
 العريان قال> :فلنتمعن بهذا النص

 فينـزل  ،)١(يتبـدى  أبي كان :الهيثم بن
 فيـه  كـان  الـذي  الموضـع  مـن  قريباً

ــا ،الحســين معركــة ــدو ال فكنّ  إالّ نب
 فقال .هناك أسد بني من رجالً وجدنا
ــه ــي لـ ــاً أراك :أبـ ــذا مالزمـ  هـ

 يقتـل  حسـيناً  أن بلغني :المكان؟؟قال
 المكـان  هـذا  إلـى  أخرج فأنا ،هاهنا
ابـن  قـال  !معـه  فأُقتـل  أُصادفه لعلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البادية. إلى يخرج: يتبدى )١(

 :أبـي  قـال  الحسـين  قُتل فلما :الهيثم
 قُتل فيمن األسدي هل ننظر بنا انطلقوا

 وطوفنـا  المعركـة  فأتينا الحسين؟ مع
    ...)٢(!<مقتول األسدي فإذا

ي انس بن الحارث ومنهم الصحاب
الكاهلي وعبد اهللا الكلبي ووهـب وامـه   

 :ثنـا  :قال أبـو القاسـم البغـوي   . وغيرهم
سمعت  :عن أبيه قال، أشعث بن سحيم

سمعت رسـول   :أنس بن الحارث يقول
ــول ’اهللا  ــي :يق ــ إن إبن ــي  ـ يعن

 :يقتـل بـأرض يقـال لهـا     ـ الحسين
ــربالء ــك  ، ك ــنكم ذل ــهد م ــن ش فم
الحارث  فخرج أنس بن :قال، فلينصره

وال  :قال، إلى كربالء فقتل مع الحسين
  . )٣(أعلم رواه غيره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحسـين  اإلمام ترجمة: عساكر ابن تاريخ )٢(
 حـديث  ،٢١٢ ص: المحمـودي  تحقيق ،×
٢٦٩. 

 اإلخبـار  فصـل  والنهاية البدايةـ   كثير ابن )٣(
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  المنشد
اسم يطلق على من يذكر مصـيبة  

 أيـام  ،األولـى  الفترة وفي، ×الحسين 
 ،×الصـادق   محمـد  بـن  جعفر اإلمام

 فـي  مرة ألول <منشد> مصطلح استخدم
 مـن  أول ولعـلّ  .الحسيني المأتم تاريخ
 عمـارة  أبـو  نكا الحقل هذا في ،به لقّب

 ،كمنشـدين  آخـرون  وبـرز  كما، المنشد
أبـو  مثـل  ،اللقـب  بهـذا  يلقّبـوا  لم وإن 

 عفــان بــن وجعفــر ،المكفــوف هــارون
 روايـة  في ثانية ناحية من ونجد، الطائي
 ،×محمد  بن جعفر اإلمام عن متقدمة
 عـن  ،الكوفة أهل من رجالً يسأل حينما
 :الحسين قبر عند ،له وصفت التي الحالة

 أي قبــر ـ  يأتونــه قومــاً أن نــيبلغ>
 ،الكوفـة  نـواحي  من ـ  × الحسين

 وذلـك  ،يندبنه ونساًء غيرها من وناساً
 قاري بين فمن ،شعبان من النصف في

=  
 .٥٧١، ص١١ج ،<ر> علي بن الحسين بمقتل

 ،ينـدب  ونـادبٍ  ،يقـصّ  وقاصٍ ،يقرأ
   .)١(...<المراثي يقول وقائل

من امكنة ارض كربالء  :المقذفان
، ^ومن اسماءها التي ذكرهـا االئمـة   

نصـوص االئمـة مـن اهـل      فقد اشارت
، الى واقعة كربالء وتفاصيلها ^البيت 

بل ودعت النـاس الـى ضـرورة نصـرة     
والذود عنه واشارت الـى   ×الحسين 

ففـي  ، فضائل اصحابه ومـن كـان معـه   
 ×الخبر المروي عن اميـر المـؤمنين   

    :انه
 حتّـى  ،بالنّاس يسير علي خرج>

 ميـل  أو ميلَـين  على بكربالء كان إذا
 بمكـان  طـاف  حتّى أيديهم بين تقدم
 مئتـا  فيه قُتل :فقال ،المقذفان لها يقال
ومنـاخ  ،شـهداء  كلّهم سبط ومئتا نبي 

 ال ،شـهداء  عشّـاق  ومصـارع  رِكاب
 يلحقهـم  وال ،قـبلهم  كان من يسبقهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٩ص الزيارات كامل قولويه، ابن )١(
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   .)١(<بعدهم من
من  يسبقهم ال>: ×وقول علي 

 ،<بعـدهم  من يلحقهم وال ،قبلهم كان
 ×ســين يــدل علــى ان اصــحاب الح

افضل من شهداء بـدر الـذين هـم اول    
ــة    ــن المنظوم ــدفاع ع ــي ال ــهداء ف الش

ولكـن هـذا االمـر لـم يـرق      . االسالمية
لكتــاب البالطــات ولوعــاظ الســالطين 
فوضعوا حـديثا ارسـلوا فيـه رسـالة ان     

لم يكونوا صفوة  ×اصحاب الحسين 
ــد روى  ــار فق ــي االنص ــنده الطبران  بس

 نوكـا  ــ  مخـرم  بن شيبان إلى المتّصل
 علـي  لمـع  إنّـي  :قـال  حيـث  ـ عثمانياً
 فـي  يقتـل > :فقال كربالء أتى إذ >رض<

 شـهداء  مثلهم ليس شهداء الموضع هذا
   .)٢(<بدر شهداء إالّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٩٥ ص: ٤١ج األنـوار،  ارالمجلسي، بح )١(
 .١١٤ باب

 ١١١ص: ٣ج الكبيــر، الطبرانــي، المعجــم )٢(
  

  العبدي الجارود بن المنذر
ــذين    ــاس ال ــاء االخم ــن رؤس م
كاتبهم االمام الحسين في البصـرة سـنة   

 بعض ×علي  اإلمام والّه. للهجرة ٦٠
  : إليه ×فكتب  ،فيه فخان أعماله

 أبيـك  صـالح  فـإن  ،بعد أما> 
 هديـه  تتّبـع  أنّك وظننت ،منك غرني

 رقـي  فيمـا  أنـت  فإذا ،سبيله وتسلك
وال ،انقيـاداً  لهواك تدع ال عنك إلي 

 دنيـاك  أتُعمـر  ،عتـاداً  آلخرتك تُبقي
 عشـيرتك  وتصـل  !آخرتك؟ بخراب
 بلغنـي  مـا  كـان  ولئن !دينك؟ بقطيعة
 نعلـك  وشسع أهلك لجمل حقَّاً عنك
ن ،منك خيرفلـيس  بصـفتك  كـان  م 

 أو أمر به ينفذ أو ثغر به يسد أن بأهل
 أو أمانـة  فـي  يشرك أو قدر له يعلى
 حـين  إلـي  فأقبِـل  ،جباية على يؤمن

=  
 .٢٨٢٦ رقم



 
 

٤٣١  

 

 

   .)١(<اهللا شاء إن هذا كتابي إليك يصلُ
ــان«و  فارســاً والّه ×علــي  ك
 المـال  نوكـا  ...الخَـراج  من ماالً فاحتاز

 ،×علـي   فحبسه ،درهم ألف أربعمئة
 بــأمره وقــام صعصــعة فيــه فشــفع
  . )٢(»وخلّصه

وهو الذي وشى بسـليمان سـفير   
 ابـن  كافـأ  حتى قتل ولقد ×الحسين 

 فـوالَّه  خيانتـه؛  علـى  الجـارود  ابن زياد
 فلـم  ،هـ ٦١ سنة فيها توفِّي حيث السنْد

  . )٣(.قليلة شهوراً إالَّ بجائزته يهنأ
  

  رالمناظ
ألنّـه   ،أشـراف اَألرض  :المناظر
ــا  نْهــر م ــاظر و، ينظَ ــاظور والنّ  :والن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١ رقم كتاب ،٢٦٢ـ  ٤٦١: البالغة نهج )١(

 .٣٣٣ ص: ٣٤ األنوار: ج المجلسي، بحار )٢(

 .٣٥٨ ص: الغارات )٣(

قام ابن زياد بمجموعـة مـن    .)٤(النّاطور
االجراءات العسكرية واالمنيـة الصـارمة   
لمنع التحاق القبائل واالفراد بـابي عبـد   

 المناظر زياد ابن ووضع> :قال ×اهللا 
 مـن  أحـد  يجـوز  لـئالّ  الكوفـة  على

 الحسـين  يلحـق  ألن مخافـة  ؛العسكر
 ،حولهـا  المسـالح  ورتّـب  ،لـه  مغيثـاً 
 والعسـكر  الكوفـة  حرس على وجعل

 بينـه  ورتّـب ، الجعفـي  قيس بن زحر
 خـيالً  سـعد  بـن  عمـر  عسـكر  وبين

 قبلـه  مـا  خبـر  فكان ،مقدحة مضمرة
   .)٥(<وقت كلّ في يأتيه

  
  الموالي من االنصار

 بـه  المقطـوع  ـ الموالي عدد بلغو
 اإلمـام  أنصـار  مـن  ــ  يقينال وجه على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٨ ص ١٤: جتاج العروس: الزبيدي،  )٤(

ـــ  ٣٨٦: ٣ األشــراف، الــبالذري، أنســاب )٥(
٣٨٨. 



 
  

٤٣٢  

 

 

 كربالء معه حضروا الذين ×الحسين 
ــه صــرح مــا ضــوء فــي ـــ  المحقّــق ب

 وهـذا  ،رجالً عشر ستة ـ & السماوي
 ألن يخفـى؛  ال كما األقلّ على هو العدد

 يــذكرهم لــم مــن المــوالي مــن هنــاك
 مصـيره  يعـرف  لـم  مـن  ومنهم ،التاريخ

 الجملــي  هــالل بــن  نــافع كمــولى
  : وهم .)١(>رض<

 مولى >رض< نيزر أبي بن نصر .١
 علي× .  

 مولى >رض< الحرث بن سعد .٢
 علي× .  

 مـولى  >رض< عمرو بن أسلم .٣
  . ×الحسين 
ــارب .٤ ــن ق ــد ب ــدئلي اهللا عب  ال
  . ×الحسين  مولى >رض<

 مـولى  >رض< سـهم  بن منجح .٥
  . ×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥: العين السماوي، إبصار )١(

 مولى >رض< نبهان بن الحرث .٦
  . ×حمزة 

 بـن  عمـرو  مولى >رض< سعد .٧
  . >رض< الصيداوي خالد

  .  شاكر مولى >رض< شوذب. ٨
 الحـرث  مـولى  >رض< شبيب .٩

  .  الجابري الهمداني سريع بن
 مـولى  >رض< التركي واضح .١٠

  .  السلماني المذحجي الحرث
 بن عمرو مولى >رض< زاهر .١١

  .  الخزاعي الحمق
 مولى >رض< حوي بن جون .١٢

  . >رض< ذر أبي
 مولى >رض< عمرو بن سالم .١٣

  . المدينة بني
ــع .١٤ ــن راف ــد ب  >رض< اهللا عب

  . >رض< كثير بن <مسلم> أسلم مولى
 بـن  عامر مولى >رض< سالم. ١٥

  . >رض< العبدي مسلم
ــة .١٦ ــن عقب ــمعان ب  >رض< س



 
 

٤٣٣  

 

 

  . >رض< الرباب مولى
ــالم .١٧ ــي غ ــولى >رض< ترك  م

١(>رض< الرياحي يزيد بن للحر( .  
  

  موكب االباء
  الى ارض مكة

لتاريخ حول طوائف من ويحدثنا ا
الـى مكـة    ×خرج مع االمام الحسين 

المكرمة في موكبه االلهـي البهـي وهـو    
يحمل معه اشرف وانقـى عائلـة واهـل    

 الطبـري  بيت عرفهم التاريخ ففي تاريخ
 فَإِنَّـه  × الحسين أما :مخنف أبي عن

جخَر نيهبِب هتني وإخووب ـلِّ  أخيهوج 
   .)٢(ِالحنَفية ابن حمدم إِلّا بيته أهلِ

الـى   وفي نص الخوارزمي اضاف
ركبه المتجه نحو مكة المكرمة جماعـة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٨ ص: الخواص ابن الجوزي، تذكرة )١(

، ٣٤١ ص ٥ ج: الطبـري  الطبري، تـاريخ  )٢(
 .٣٤ ص ٢ ج: الشيخ المفيد، اإلرشاد

  :  ×الشيعة الذين يؤمنون بإمامته 
 :البـن الحنفيـة   × قال الحسين

 وقَـد ، مكَّةَ  إلى الخُروجِ علَى عازِم أنَا
 أخـي  وبنو وإخوتي أنَا لذلك تَهيأتُ

 ورأيهـم  أمـري  مـرهم أ ممن وشيعتي
 أن علَيك فَال أخي يا أنتَ وأما، رأيي
ـي  تُقيمف  دينَـةالم  ينـاً  لـي  فَتَكـونع 

 مــن شَــيئاً علَــي تُخــف وال، علَــيهِم
  . )٣(اُمورِهم
  

  موكب االباء
  من مكة الى كربالء

وسار موكب الركب الحسيني من 
مكة الى العراق وقطع عـددا كبيـرا مـن    

ل التي نـزل فـي بعضـها للتسـوق     المناز
واالخرى لسقي الماء والتزود منه ووفي 
بعض المنازل االخر بات ليلـة او صـلى   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٥ ص ٤ ج: االصفهاني، األغاني )٣(



 
  

٤٣٤  

 

 

واختلف اهل التاريخ حول عدد .. صالة 
 ،×المنازل التي مر بها االمام الحسين 

وموكبه االلهي من مكة الـى كـربالء مـا    
منــزل حســب  ٤٠منــزل الــى  ١٨بــين 

  .)١(بعض النصوص
ــار   ــث س ــام حي ــى  ×االم عل

طريق الحج البري الذي طوله ما يقـرب  
مـن الكوفـة    أكم ،الذي يبـد  ١٤٠٠من 

وينتهــي بمكــة ويعــد مــن اهــم طــرق 
التجارة خـالل العصـر االسـالمي ،ولـم     
يقتصر هذا الطريق على اهل العراق بـل  
ان اغلب مسلمي قارة اسيا يسـتخدمونه  
، ومن االسباب التي جعلت هذا الطريق 

جـود االبـار التـي يعـود     مهم جدا هو و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص ١ج: كـربالء  لبيب بيضون، موسـوعة  )١(
 الـى  مكـة  من كتابه في السعيدي .و قال ٥٣٨

 الرئيسـية  المحطـات  عدد بلغ: ١٦ ص ربالءك
 ومثلهـا  محطـة  وعشرين سبعا الطريق هذا في

 استراحة وهي >متعشى< تسمى ثانوية محطات
 .رئيسيتين محطتين كل بين تقام

زمان حفرها الى زمن سليمان بـن داود  
وتشير المصادر ان هـذا  .. كما نقل ×

ــه   ــه عملي ــم تخطيطــه بطريق ــق ت الطري
ــة   ــة الروع ــي غاي ــزة وف وهندســية ممي
والجمــال ،حيــث تــم رصــف ارضــيته 
بالحجارة في المناطق الرمليـة واقيمـت   
على طـول الطريـق عالمـات ومنـارات     

ضح مساره ليهتـدي  ومشاعل ومواقد تو
كمـا  .. بها من سافر عبـر هـذا الطريـق    

ــات   ــى ان محطـ ــارة الـ ــدر االشـ تجـ
االستراحة في هـذا الطريـق امـا بئـر او     

  .. عين ماء او جبل او قرية 
وقد اطلق على هذا الطريق اسماء 

   :عديدة منها
  درب زبيدة  أ.

  . درب االبل .ب
  . الطريق السلطاني .ج
    .)٢(طريق الحج .د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: كـربالء  الـى  مكـة  محمد السعيدي، مـن  )٢(
 .بيروتـ  االضواء دار ١٦ص



 
 

٤٣٥  

 

 

  الميدان
فســحة متّســعة  ،جمعهــا ميــادين

السـاحة فـي    .معدة لسباق الخيل ولعبها
والحقـل   ،وسـاحة القتـال   .بعض المدن

كانت هذه الكلمة تطلق فـي   .والمضمار
الماضي على الساحة الفاصلة بين طرفي 
القتــال والتــي تقــع فيهــا المبــارزة بــين 
 ،الفريقين وأول ما تشرع بالنزال الفردي

وتقسـم قـوات    .شـاملة ثم تقع الحملة ال
ــة    ــب وميمن ــى قل ــادة إل ــق ع ــل فري ك

 . وميسرة

وفي يوم عاشوراء بـرز أصـحاب   
الحسين إلى ميـدان القتـال واحـداً يلـو     

أمـا   .اآلخر وبذلوا مهجهم دون إمـامهم 
ــيم  ــع المخ ــتقرار   ،موض ــع اس أو موض

ان القوات فيجـب أن يبعـد عـن الميـد    
  . بحيث ال تصل إليه سهام العدو

  
  

  ] حرف النون[ 
  

  نافع بن هالل
وهـو   ،كـربالء وقعـة  من شـهداء  

نــافع بــن هــالل بــن جمــل بــن ســعد 
وهـــو مـــن  ،العشـــيرة مـــن مـــذحج

الشخصيات البارزة في الكوفة ومن رواة 
وشـهد   ،ــ ×حديث أمير المؤمنين ـ  

معــه معاركــه الــثالث الجمــل وصــفين 
خرج من الكوفة خفيـة قبـل    ،والنهروان

ــن عقيــل الســتقبال   استشــهاد مســلم ب
 ،وجاء معـه إلـى كـربالء    ،× سينالح

شارك في جلب الماء إلـى الخيـام مـع    
وكـان  ، يوم الطف ‘ العباس بن علي

ممن تكلموا بحماس بين يدي الحسين 
ــذل    × ــتعدادهم للب ــن اس ــراً ع تعبي

كان يكتب اسمه على سهامه  ،والتضحية
وفي يـوم   )١(المسمومة ويرمي بها العدو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ص ٨ج ،الزركلي، االعالم )١(



 
  

٤٣٦  

 

 

فه استلّ سـي  ،عاشوراء لما نفدت سهامه
وهجم على جيش الكوفة وهـو يرتجـز   

  :ويقول
ــي  ــر الجملـــ ــا الهزبـــ   أنـــ

  دينـــي علـــى ديـــن علـــي   
فرضخه جيش الكوفـة بالحجـارة   

وتناوشـوه مـن كـل     ،حتى كسروا يـده 
جانب وقبضوا عليه وجاء به شمر إلـى  

 .ثم قُتل علـي يـد شـمر    ،عمر بن سعد
  : وكان مما ارتجز به

  أنـــا الغـــالم اليمنـــي الجملـــي
  ى دين حسـين بـن علـي   ديني عل

  إن أقتـــل اليـــوم فهـــذا أملـــي
ــي   ــي عمل ــي وأالق ــذاك رأي   ف

  
   الناجون من القتل يوم عاشوراء

كما ان معرفة الناجين مـن القتـل   
يوم كربالء صعب النه امر اختلفت فيـه  

 سـعد  ابـن  روى. المصادر اختالفا كبيرا
 بيت أهل من يفلت لم أنّه> :طبقاته في

 خمسة إالّ معه نالذي علي بن الحسين
 أبـو  وهو ،األصغر حسين بن علي :نفر
 وكان ،اليوم على بن الحسين ولد بقية

 بـن  وحسـن  ،النساء مع فكان مريضاً
 بـن  وعمـرو  ،بقية وله ،علي بن حسن
 والقاسـم  ،له بقية وال ،علي بن حسن

 بـن  ومحمـد  ،جعفـر  بـن  اهللا عبد بن
   ..)١(..<األصغر عقيل

ــ الشــيخ أيضــاً ذلــك وذكــر  اقرب
 بـن  عمـر > ذكـر  لكنّـه  ،القرشي شريف

ــدل <الحســن ــن عمــرو> ب  ،<الحســن ب
بـن  زيـد > وهـو  سادسـاً  إليهم وأضاف 
ــك ونســب ،<الحســن ــى ذل ــل إل  مقات
   .)٢(الطالبيين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومقتله × الحسين اإلمام ترجمة: راجع )١(
 الطبقـات  كتـاب  مـن  المطبوع غير القسم من

 العزيـز  عبـد  السـيد  تحقيـق  سعد، البن الكبير
 .٧٨ـ٧٧ص ،^البيت آل مؤسسة ،الطباطبائي

 بـن  الحسـين  اإلمام القرشي، حياة: راجع )٢(
  



 
 

٤٣٧  

 

 

  الناشئ الصغير
أبـو   ،لي بن عبد اهللا بن وصيفع

ــئ     ــروف بالناش ــالّء المع ــن الح الحس
 .مـن أهـل بغـداد    ،شاعر مجيد. األصغر

له قصـائد كثيـرة فـي أهـل      ،كان إمامياً
أخذ علم الكالم عن ابن نوبخت  .البيت
وقصد سيف الدولة  .وصنف كتباً ،وغيره
في مسجد  <ديوان شعره>وأملى  ،بحلب
وهو  ،فحضر مجلسه بها المتنبي ،الكوفة
كـان فـي صـغره     .وتوفي ببغداد .صغير

 ،يعمل النحاس ويحلّيه في صنعة بديعة
 <وصـيف >وكان جده  <الحالّء>فقيل له 

احـد  وهو  .وأبوه عبد اهللا عطاراً ،مملوكاً
بمـرارة   ×الـراثين الحسـين    ايضا من
 الحديث عند حجر ابن ويقول. وحسرة

 أبـي  ،الصغير الناشئ الشيعي الشاعر عن
 المولـود  ،اهللا عبد بن علي الحال الحسن

 في تقرأ كانت أشعاره إن :هــ ٢٧١ عام

=  
 .٣١٤ـ  ٣١٣ص: ٣ ج  ^ علي

 بكـى  وقـد  ،هـ٣٤٦ عام الحسين رثاء
 ذلـك  الظهـر  حتـى  حولـه  ومـن  هو

  .. )١(اليوم
   :ومن شعره

 ــع ــي لكــم يتقط ــد قلب ــي أحم   بن
     بمثل مصابي فـيكم لـيس يسـمع  

  عجبت لكم يفنون قـتالً مشـيعكم    
  ويسطو عليكم من لكم كان يخضع  

  كــأن رســول اهللا أوصــى بقــتلكم  
     فأجسامكم مـن كـل أرض تـزرع  

    
  نخل مريم

مجالي اللطـف  >ورد في أرجوزة 
ــ ذبـح   ×الطف أن الحسين ـ  بأرض 

 .<عند نخل مريم مما يلي رأس الحسين
ــن محــراب مرصــع   ــارة ع ــام عب والمق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٤ج الميـزان  لسـان  العسقالني، حجر ابن )١(
 هـ،١٤٠٦ علمي،األ مؤسسة بيروت، ،٢٣٨ ص
  .٢ط
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بأحجار من الرخام الناصع يخال النـاظر  
وفـي وسـط    .إليها أنّها قطع من المرايـا 

هذا المحراب حجر أسود علـى شـكل   
أمـا   .سـم تقريبـاً   ٤٠دائرة يبلغ قطرهـا  

ن المحراب فقد صُمم على شكل نخلتـي 
وفي الوسط  .منحوتتين من نفس الحجر

ــع الحجــر ــاك صــخرة   .موق ــت هن كان
رخامية ملصقة بحائط الروضة الحسينية 
على بعد مترين من الضـريح الحسـيني   
المقــدس مــن جهــة الــرأس الشــريف، 
تعرف بمقام جذع النخلة وهو من اآلثار 
المقدسة حيث نصت الروايات على أنها 

حيــث كــان  ×موقــع والدة المســيح 
حت النخلة، مما جعلـه مكانـاً مباركـاً    ت

ومما يلفت النظر وجود روايـات تأكـد   
روى الحر العـامليّ ، عـن   >>ذلك حيث 

محمد بن همام ، عن جعفر بن محمـد  
  ،بن مالك، عن سعيد بن عمرو الزهـري

عن أبيـه، عـن أبـي    و عن بكر بن سالم
حمزة الثمالي، عـن علـي بـن الحسـين     

تَبذَتْ تْه فَانْفَحملَ{ :في قوله تعالى ×
خرجت مـن   :قـال  ..)١(}بِه مكَانًا قَصيّا

دمشق حتى أتت كربالء فوضعته فـي  
ثـم رجعـت    ×موضع قبر الحسين 

ــا ــن ليلته ــد  . م ــا بع ــد درس أثره وق
التوسعات التـي طـرأت علـى الروضـة     

وذكر ممن شاهدها في العتبـة   .المقدسة
المقدسة السيد سلمان هـادي ال طعمـة   

مقام أدركت هذه الصـخرة  بقوله حول ال
في أواسط االربعينيات، وأنا في العاشرة 
من عمري فوجدتها صخرة سوداء، فيما 
يلي الرأس الشـريف أو بعبـارة اخـرى    

ملصق على < نخلة مريم>رخام يعرف بـ
احــدى الــدعائم وكنــت أرى الزائــرين 
يتبركون بها وذلك بمسح ظهورهم بهـا  
وقد رفعت هذه الصـخرة مـن الحـائط    

م بــأمر مــن طــاهر القيســي ١٩٤٧ســنة 
متصرف لواء كربالء كما حدثني بـذلك  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢مريم:  )١(
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المرحوم السيد عبـد الصـالح ال طعمـة    
سادن الروضة الحسينية المقدسـة، وقـد   
أكد ذلك الـدكتور عبـد الجـواد طعمـة     

تأريخ كربالء وحـائر  >الكليدار في كتابه 
والظاهر أن التدخل الزائد من . <الحسين

فـي شـؤون    قبل طاهر القيسي المذكور
العتبة الحسينية ونفـوذه السـلطوي فـي    
ذلك الوقت أدى الـى ازالـة هـذا االثـر     
التاريخي المقدس واثار أخـرى مهمـة ،   
وال ندري أين أصـبحت هـذه الصـخرة    

  اليوم؟
 

   النزال الفردي
من جملـة تقاليـد الحـرب التـي     
كانت معروفة عند العرب هـي أن يبـرز   

رفا ويع ،إلى القتال خصمان من الفريقين
وفـي   .نفسيهما ويرتجزان ثـم يتبـارزان  

ــزال الفــردي   بعــض المواقــف كــان الن
وبعد أن يتبارز عدة  ،يحسم مصير القتال

أشخاص في النزال الفردي يبدأ الهجوم 

المبارزة تعني بروز األشخاص و الشامل
  . للقتال الفردي

اسـتمر   في يوم كربالء الدمويو 
 النزال الفردي حتى الظهر؛ وحـين كـان  
جيش الكوفـة يستشـعر الضـعف كـان     
يهجــم علــى أحــد أصــحاب الحســين 

ــوه  ــى يقتل ــاعي حتّ ــكل جم ــد  .بش وق
فـي   ×استشهد بعض أنصار الحسين 

النزال الفردي وبعضهم استشـهدوا فـي   
الهجوم الشامل الذي شنّه جيش الكوفـة  

  .على مخيم الحسين في بداية المعركة
   

  بكربالء ×نزول الحسين 
طـة الجغرافيـة   إذا ما عـدنا للخار 

ــام الحســين   ــزول االم ف ارض  ×لن
كربالء نجده نزل على بعد مسـافة مـن   

يكون في شـرق  فروع نهر الفرات الذي 
يعني بالقرب مـن منطقـة    ،مدينة كربالء
هكذا ، اليوم باب طويريج ،قنطرة السالم

 ،كان فرعه العلقمي أي باالتجاه الشرقي
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عنــدما  ×نجــد أن اإلمــام الحســين و
ض كربالء لـم ينـزل فـي    عسكر في أر

بـل نـزل اإلمـام     ،الجانب الشرقي منهـا 
 ،في الجانب الجنوبي مـن كـربالء   ×

اتخذ الجانب الجنوبي واسـتفاد مـن    اي
أضـف إلـى    ،ربوات كانت هناك وتالل

ذلك الخندق العاشـورائي الـذي حفـره    
  . ×أو حفر قبل اإلمام  ×اإلمام 

  
  النساء في معركة كربالء
اء فـي  يمكن الحديث عـن النسـ  

   :ثورة عاشوراء في نقاط مهمة
خرجت أربع نساء مـن مخـيم   ـ 

جارية مسـلم   :وهن ،الحسين إلى العدو
وأم وهـب زوجـة عبـداهللا     ،بن عوسجة

  . وأم عبداهللا الكلبي ،الكلبي
المــرأة التــي استشــهدت فــي ـــ 

وهــي امــرأة  ،عاشــوراء هــي أم وهــب
زوجة عبداهللا بن عميـر   ،نميرية قاسطية

ا سقط مشت إليـه وجلسـت   لم ،الكلبي

 ،عنــد رأســه وطلبــت مــن اهللا الشــهادة
فقتلها هناك مولى الشمر بعمود ضـربها  

  . على رأسها
قاتلت امرأتان يوم عاشوراء من ـ 

 × دفاعاً عـن الحسـين   ،فرط االنفعال
التـي أخـذت    ،أم عبداهللا بن عمر :وهما

عمود الخيمة بعد مقتل ولدها وسـارت  
 ،مام إلى الخيمـة إلى األعداء فأعادها اإل

أم عمرو بن جنـادة التـي    :واألخرى هي
أخذت رأس ولدها بعد مقتله وقتلت به 

ــوم ــن الق ــم أخــذت ســيفاً  .رجــالً م ث
وارتجزت وهجمت على األعداء إالّ أن 

   .اإلمام أعادها إلى الخيام
زوجة >و انضمت لهم بنت عمرـ 

إلى قافلة الحسين برفقة  <زهير بن القين
تي شجعت زوجها علـى  وهي ال ،زوجها

  . × االلتحاق بالحسين
شهدت كـربالء أيضـاً الربـاب     ـ

ــي   ــيس الكلب ــرئ الق ــت ام ــة  ،بن زوج
ــين ــداهللا  ،الحس ــكينة وعب ــي أم س  .وه
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وكانت هناك أيضاً امرأة من قبيلـة بكـر   
وكانت فـي بدايـة أمرهـا مـع      ،بن وائل

لكنهـا   ،زوجها في جيش عمر بن سـعد 
يام لما رأت هجوم جيش الكوفة على خ

العيال حملت سيفاً وجاءت إلى الخيـام  
  . وندبت آل بكر بن وائل لنصرتها

ــز علــى محــور ـــ  يمكــن التركي
"إيصــال النــداء" فــي موضــوع حضــور 

وقـد سـبقت    ،النساء في معركـة الطـف  
اإلشارة إلى هـذا الموضـوع فـي بحـث     

وبالطبع كانـت هنـاك أسـباب     ،"األسر"
   :أخرى نشير إلى قسم منها فيما يلي

إذ  :شاركة النساء في الجهادم. ١
تجلّت مـن خـالل وجـود النسـاء فـي      
المعركة مشاركتهن للرجال فـي األبعـاد   

سـواء موقـف    .المختلفة لتلك المعركـة 
طوعــة فــي مناصــرة مســلم بــن عقيــل 

أو مرافقة النساء ألزواجهن من  ،بالكوفة
أو حتى اسـتنكار بعـض    ،شهداء كربالء

الزوجات علـى أعمـال أزواجهـن فـي     

  . عمر بن سعد مثل زوجة خوليجيش 
كــان صــمود النســاء  :الصــبر. ٢

وتحملهــن لمواقــف االستشــهاد درســاً 
 ،بليغاً يأخذه اإلنسان من نهضة عاشوراء

لـك الصـبر والثبـات فـي     وقد تجلّـى ذ 
  . ÷ مواقف زينب

كـان لخطـب    :إيصال النـداء  .٣
ــة    ــي قافل ــات ف ــاء والفتي ــوال النس وأق

عنـد   سواء فـي أثنـاء السـبي أم    ،كربالء
دور في حراسة دماء  ،العودة إلى المدينة

وكانت كلمـات تلـك النسـوة     ،الشهداء
ــة   ــأة الخطب ــى هي ــأة   ،عل ــى هي أو عل

األحاديث المتفرقة حسـب مـا يقتضـيه    
  .  الموقف
يــؤدي  :رفــد المعنويــات  .٤

حضور النساء فـي المعـارك إلـى رفـد     
وفي كربالء كـان   ،المقاتلين بالمعنويات

لزوجـات مثـل   لوجود بعض األمهات وا
  . هذا الدور
ــريض .٥ ــام  :التمـ ــن المهـ ومـ
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األخــرى للمــرأة فــي عمــوم الجبهــات 
ــوراء  ــة عاش ــا جبه ــة  ،ومنه ــو معالج ه

ومن أمثلـة   ،المرضى وتضميد الجرحى
ذلــك تمــريض زينــب الكبــرى لإلمــام 

  . ورعايتها له ‘السجاد 
ــف  :اإلدارة .٦ ــؤدي المواقــ تــ

الحرجة والعصيبة إلـى إبـراز مـا لـدى     
فــدور  .مــن اســتعدادات كامنــةاألفــراد 

ورعايتهـا   ،في الواقعة ÷العقيلة زينب 
يـتعلّم منهـا    ،لقافلة السبايا بعد الواقعـة 

المرء مهمة "اإلدارة في األزمـات"؛ فقـد   
وجهت المجموعـة المتبقيـة مـن أهـل     

وجابهـت   ،البيت باتجاه أهداف النهضـة 
 ،كل سعي من العدو إلفشال نتائج الثورة

  . العدو بل وأفشلت هي خطط
الـدرس   :الحفاظ على القـيم  .٧

اآلخر الذي يتعلمه المـرء مـن بطـالت    
كربالء هو صيانة القيم الدينية واستنكار 
هتك حرمـة بنـات الرسـالة والتمسـك     
ــوب    ــل القل ــاف مقاب ــاب والعف بالحج

   .المريضة
إذ قامـت   :تغيير حالة السـبي  .٨

تلك النسوة بتحويل ماهية السـبي إلـى   
األسـرى الحقيقيـون   حرية يـتعلم منهـا   

  .  درس الصمود والحرية
تعميـــق البعـــد العـــاطفي  .٩

لقـد كـان    :والمأساوي لواقعة كـربالء 
البكاء والعويـل والنيـاح علـى الشـهداء     
سبباً إلثارة عواطف الناس وإضفاء بعـد  
مأســاوي علــى الواقعــة ممــا أدى إلــى 

  .)١(اإلسهام في تخليدها وتعميق أثرها
   

  نساطرة
 األصـليون قبـل   أهل كـربالء  هم
وتشير ، كما قال بعض الباحثيناإلسالم 

المصــادر التاريخيــة أن فكــرة المســيح 
كانت شائعة في التجمعات اليهودية في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محــدثي، موســوعة عاشــوراء ـ مصــدر    )١(
  .٤٥٦سابق ـ ص 
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وقد أشاعوا هـذه الفكـرة    ،بالد الرافدين
بين سكان بابل وفي عموم بالد النهرين 
غير أن اليهـود قـد كيفـوا هـذه الفكـرة      

لمفارقات لخدمة قضاياهم القومية ومن ا
ــاء أول   ــربالء بن ــة أن تشــهد ك التاريخي
كنيسة نسطورية تعود إلى القرن الثالـث  

مؤسس المذهب  ،الميالدي نسطوريوس
عاش في النصف األول مـن   .النسطوري

القرن الرابع، شيدها بالقرب من سـاحل  
تتمثّـل بكنسـية    ،الرزازة الجنوبي الغربي

كلـم   <١٥>األقيصر التي تقع علـى بعـد   
 .قصـر األخيضـر التـاريخي   ب موقعغر

والــذي يؤكــد الوجــود المســيحي فــي 
كربالء قبل الفتح اإلسـالمي للعـراق مـا    

وانصرف سعد بعد > :ذكره البالذري قال
 جلوالء إلى المدائن فصّير بها جميعاً ثم
مضى إلى ناحية الحيـرة وكانـت وقعـة    

قالوا . جلوالء في آخر سنة ست عشـرة
ــن بصــبهرى  ــل ب ــلم جمي ــان  فأس دهق

ممـا يشـير إلـى أن     .<الفالليج والنهرين

الوجــود المســيحي فــي بــالد النهــرين 
قــد بلــغ مرحلــة عاليــة مــن < كــربالء>

إذ يستفاد مـن نـصّ الـبالذري     ،التنظيم
الـذي  < جميل بن بصبهرى> المتقدم أن

أعلن إسالمه كان دهقاناً لـبالد النهـرين   
ية لسـكان  يرعى الحياة الروح ،والفالليج

وهـذه الكنيسـة    .قليم المسيحيينهذا اال
تمثّـل   ،تشتمل أيضًا علـى مقبـرة أثريـة   

أحد النواويس الكبيرة التي تشهد بحجم 
  . )١(الوجود المسيحي في كربالء

  
  النصف من رمضان

  للهجرة ٦٠سنة 
ــويم   ــي تق ــام المهمــة ف مــن االي

حيث انطالقـة مسـلم   ، النهضة الحسينية
فـي   ×سفيرا للحسـين   ×بن عقيل
ــة ــعودي ، الكوف ــؤرخ المس ــول الم  :يق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محــدثي، موســوعة عاشــوراء ـ مصــدر    )١(
  .٤٥٦سابق ـ ص 



 
  

٤٤٤  

 

 

 من النصف في مكّة من مسلم فخرج«
  . )١(»رمضان شهر

  
  يءنصوص عباسية تس

  وشيعتهم^ البيت  ألهل
 خالل من العباسي اإلعالم تحرك

 العباسـيين  سـايروا  الذين الرواة روايات
 فوضـعوا  ،دنياهم في رغبة مخطّطهم في

  .  الروايات من شاءوا ما وحرفوا
ــو   ــذه النص ــن ه ــة وم ص المليئ

والتي كثر  ^بالتحامل على اهل البيت 
فيها الدس والتهم المسـيئة لمقـام اهـل    

هذا الـنص المـروي   ، البيت ع وشيعتهم
عن زعيم العباسيين في وقتـه المنصـور   

   :الدوانيقي
 الكوفـة  فـي  المنصور خطب فقد

 عبد على قبض أن بعد هجرية١٤٤ سنة
 وإبـراهيم  محمـد  والـد  الحسـن  بن اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩ ص: ٢ج الذهب المسعودي، مروج )١(

  . ويثورا ينهضا أن قبيل
ــال ــا> :المســعودي ق ــذ ولم  أخ

 وإخوتـه  الحسن بن اهللا عبد المنصور
 ،بيتـه  أهل من معه كانوا الذين والنفر

 اهللا فحمــد ،بالهاشــمية المنبــر صــعد
، ’محمد  على وصلّى ،عليه وأثنى

شـيعتنا  أنتم ،خراسان أهل يا :قال ثم 
 بـايعتم  ولـو  ،دعوتنا وأهل ،وأنصارنا

  . منّا خيراً ايعواتب لم غيرنا
 تركنـاهم  طالـب  أبـي  ولد إن   

ـ  هـو  إالَّ إله ال والذي ـ  ،والخالفـة  ـ
 بكثيـر؛  وال بقليـل  ال لهم نعرض فلم
 فما ×طالب  أبي بن علي فيها فقام
 عليه فاختلفت ،الحكمين وحكَّم ،أفلح
 عليـه  وثب ثم ،الكلمة وافترقت األمة

  . فقتلوه وثقاته وأنصاره شيعته
 مقا ثم هعلـي   بـن  الحسن بعد

 عرضـت  ،برجـل  كان ما فو اهللا ،×
 معاوية إليه ودس ،فقبلها األموال عليه



 
 

٤٤٥  

 

 

 نفسـه  فخلع ،عهدي ولي أجعلك أنِّي
 ،إليـه  وسـلَّمه  فيه كان مما له وانسلخ
 واحدة اليوم يتزوج النساء على وأقبل

 كـذلك  يـزل  فلم ،اُخرى غداً ويطلّق
  . فراشه على مات حتّى

 بـن  الحسـين  بعده من مقا ثم 
 وأهـل  العراق أهل فخدعه، ‘علي 

 واإلغراق والنِّفاق الشقاق أهل ،الكوفة
   السـوء  المـدرة  هـذه  أهل ،الفتن في
 هـي  مـا  فواهللا ـ الكوفة إلى وأشار ـ

 بسلم لي هي وال ،فأُحاربها بحرب لي
 فخذلوه ،وبينها بيني اهللا فرق ،فأُسالمها

 حتّـى  فأسـلموه  ،منـه  أنفسهم وأبرأوا
  . )١(قُتل

 بـن  اهللا عبد بن إبراهيم قُتل ولما
 يطـاف  أن المنصـور  أمـر  ،×الحسن 
ــه ــنة بالكوفــة برأس  ،هجريــة ١٤٥ س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠١، ص٣ج: الذهب المسعودي، مروج )١(

 علـيكم  ،الكوفة أهل يا> :قائالً وخطب
، )٢(سبئية ...فيه أنتم بلد وعلى ،اهللا لعنة

ــبية ــل ؛)٣(خش ــول قائ ــاءت :يق  ج
 ...جبريـل  جاء :يقول وقائل ،المالئكة
 !علـيكم  وصـبرهم  اُميـة  بنيل لَلَعجب

 ويسـبوا  ،مقـاتلتكم  يقتلـوا  لـم  كيف
 واهللا أمـا  !منازلكم ويخربوا ،ذراريكم

 لكم بقيتُ لئن ،الخبيثة المدرة أهل يا
  . )٤(<ألذلّنكم

يقول السـيد سـامي البـدري فـي     
 ضـوء  وفـي  :×كتابه صـلح الحسـن   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( عـي  الذي سبأ بن اهللا عبد أتباع أيلـه  اد 
 لوصـية  المشابهة ،×لعلي  لوصيةا مبتدع أنّه

 البـراءة  عليها يترتّب الذي ،×ليوشع  موسى
 موقعه. على تجاوز ممن

 هـم : الخشـبية : األثيـر  البـن ـ   النهاية في )٣(
 لضـرب  ويقال عبيد، أبي بن المختار أصحاب

: للـذهبي ـ   المشـتبه  وفي. الخشبية: الشيعة من
 السلف. عرف في الرافضي هو: الخشبي

 .٢٦٩ص، ٣ج األشراف ذري، أنسابالبال )٤(
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 فـي  التحقيـق  الضـروري  من كان ذلك
 هـذه  فـي  رتظه التي التاريخية الرواية
 أبـي  روايـة  كانت سواء الخطيرة؛ الفترة

 الروايـة  وتجزئـة  ،غيره رواية أو مخنف
  . أجزاء إلى

  
  نصوص ال تصح

  حول معركة كربالء
ــي   ــك بعــض النصــوص الت هنال
وردت في عـدد مـن الكتـب والتـي ال     
تصح من حيث ما ورد في متونهـا مـن   
قضايا حـول نهضـة كـربالء ومعركتهـا     

ـ  واعين واالقـالم  ومن واجب الخطباء ال
الحسينية الغيورة ان تبعدها عـن سـاحة   

   :يلي كربالء ومن هذه النصوص ما
فهذا صاحب >محـرق القلـوب<    

 ١٢٩٧مال مهدي النراقي المتـوفى سـنة   
 ،جاءنـا بـنص غريـب عجيـب     ،هجرية

 ١٥٢يقول صاحب >محرق القلوب< ص
وونقله الكاشفي أيضاً في كتابه >روضـة  

هاشـم بـن   إن  :يقول ٣٠١الشهداء< ص
عتبة المرقال سار إلـى نصـرة الحسـين    

 ،ذراعـاً  ١٨وهو يحمل رمحاً يبلغ طوله 
ومن المعلـوم أن هاشـماً استشـهد فـي     

 ٢٤معركة صفين أي قبل ما يقرب مـن  
  . سنة من حادثة كربالء

ــره    ــذي ذك ــر ال ــنص اآلخ أو ال
الدربنــدي ، صــاحب >أســرار الشــهادة<

إن عمر بن سعد جـاء   :قال ٣٩ص ،٣ج
الء بمليون وستمائة ألف مقاتـل  إلى كرب

، وهـذا نـص غريـب    !من أهـل الكوفـة  
فاإلمام المعصـوم حـدد لنـا أكبـر عـدد      

أمـا   ،ألفـاً  ٣٠لجيش عمر بن سـعد ب  
أنت تريد أن تقول أن هـذا العـدد هـو    

 ،ذلــك الــذي جــاء فــال يمكــن قبــول 
فالكوفة لم يكن فيهـا مليـون وسـتمائة    

  . ألف مقاتل
فـي  أو ما نقلـه أيضـاً الدربنـدي    

إن  :قـال  ،٣٤٥ص ٣>أسرار الشـهادة< ج 
قَتل بيـده فـي يـوم     ×اإلمام الحسين 
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فلو  !عجيب !ألف شخص ٣٠٠عاشوراء 
ان قتـل كـل شـخص    ، حسبناها رياضيا

يحتـاج إلـى    ×يحتاج دقيقة فاإلمـام  
سـاعة اي تقريبـا    ٥٠٠ الف دقيقـة  ٣٠٠
وهـذا  ، لقتل كل هؤالء يوم متواصل ٢٠

يوماً بـل  يعني ان يوم عاشوراء لم يكن 
يوم متواصـل كمـا    ٢٠كان عبارة عن ثم

يقول صاحب اسرار الشهادة برايـه هـذا   
ونحن نـؤمن  . البعيد عن المنطق والعقل

ان يوم عاشوراء يوم طبيعي لم يكـن اال  
ساعة والقتال فيـه ابتـدأ مـن وقـت      ٢٤

  . الفجر الى قبل الغروب بساعة
النص اآلخر الذي نقله الدربنـدي  

 ٣٥ص ،٣لشـهادة< ج أيضاً في >أسـرار ا 
قتـل   ×إن أبـا الفضـل العبـاس     :قال

ــده  ــل ٢٥لوح ــف رج ــا  !أل ــذه كله فه
إن يوم  .كلها بعيدة عن الواقع ،مفتريات

كربالء بدأ من الصباح وانتهى قبل ساعة 
 ،وانتهـت المسـألة   ،من غروب الشمس

 ،أما أنك تجعله ثالثة أيام أو عشرة أيام

وهـو   ،فهو يوم واحـد  ،ساعة فال ٧٠أو 
وقلنا أنه سبقته ثالثة أيـام   ،م عاشوراءيو

وال يمكـن   ،كان هناك قتال حول المـاء 
أن نتبنى أي رأي اآلن يذكر ألن جنابك 
يعلم أن قضية البحـث فـي سـيرة سـيد     

    .ا كل التأملتحتاج من الشهداء
   

  ×نظرة الحسين  
  هل العراقأل

لما علم ال اميـة علـم اليقـين ان    
يـام  مصمم علـى الق  ×االمام الحسين 

بنهضة كبرى فـي االمصـار وانـه يـدعو     
الناس الى القيام ضد الحكومـة االمويـة   
اشاروا الـى عـاملهم فـي المدينـة الـى      
ضــرورة منــع اللقــاءات المتكــررة بــين 

   ..وشيعته  ×االمام الحسين 
 :قـال  العتبـي  عـن  البالذري روى

   سـفيان  أبـي  بـن  عتبة بن الوليد حجب>
ـ  المدينة على أميرا كان ـ  سـنة  ةلمعاوي

 الحسـين  عـن  العـراق  أهلـ  ٦٠ ـ ٥٧
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 ،لنفسـه  ظالماً يا« :الحسين له فقال ،×
 قـوم  وبين بيني تحول عالم ،لربه عاصياً
  . <وعمك؟ أنت جهلته ما حقّي من عرفوا

 ال عنـك  حلمنـا  ليت :الوليد فقال
 لسـانك  فجناية ،إليك غيرنا جهل يدعو

 بهـا  تخطر فال ،يدك سكنت ما مغفورة
  . )١(...بك فنخطر

  
  العربي األصل نظرية
  كربالء سمال

 اسـم  ان على قائمة النظرية وهذه
 الموغلـة  جـذوره  لـه  عربي اسم كربالء

اللغة العربية وقد تبنى هذه النظريـة   في
ــون   عــدد مــن العلمــاء المختصــين بفن

 :واليكم بعض مـا قـالوه   اآلداب والعلوم
 :بالمـد  ،كـربالءُ « :الحموي ياقوت قال

 الحسـين  فيـه  قُتل لذيا الموضع وهو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×الحسـين   ترجمةـ   األشراف أنساب )١(
 .١٥٧ ص، ٣ ج

 طـرف  فـي  ،عنـه  اللّه رضي علي بن
 اشــتقاقه فأمــا ،الكوفــة عنــد البريــة

 :يقـال  ،القـدمين  فـي  رخاوة فالكربلة
 هـذا  علـى  فيجوز ،مكَربِلًا يمشي جاء
 رخـوة  الموضـع  هذا أرض تكون أن

   .بذلك فسميت
ــال ــتُ :ويق ــة كَربلْ  إذا ،الحنط

 فةصــ فــي وينشــد ،ونقيتهــا هــذّبتها
  : الحنطة

قـد  للثقل رسوباً حمراء يحملن 
  . القصل من وكُربلت غُربلتْ

 هـذه  تكون أن هذا على فيجوز
 والـدغل   الحصـى  مـن  منقّاة األرض
  . بذلك فسميت

 ،الحمـاض  نبـت  إسم :والكربل
 عهون يصف السعدي أبو وجزة وقال

  :  الهودج
  وثــامر كربــلٍ وعمــيم دفلــى   

  عليهـــا والنـــدى ســـبط يمـــور  
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 الصـنف  هـذا  يكون أن فيجوز
 فَسـمي  هنـاك  نبتـه  يكثـر  النبت من
   .)١(»به

انهـا  > :واشار السيد حسن الصدر
مشتقة من الكربلة بمعنى الرخاوة ولما 
كانت االرض موضـع رخـو سـميت    
كربالء او مـن النقـاوة مـن كربلـت     

ونقيتها لما كانـت   االرض اذا هززتها
هذه االرض منقاة من الدغل والحصى 

ان الكربل > :ونقل. )٢(..< ت كربالءسمي
اسم ورد احمـر قـد نبـت فـي هـذه      
ــم  ــميت االرض باســ االرض فســ

  .  )٣(<كربالء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم  )١( ــوي، معج ــاقوت الحم ــدان ي  ٢ج البل
 .٢٢٩ص

 المشـهدين  عمارة في الحرمين اهل نزهة )٢(
 ط الهند. ١٧ ص الصدر حسن للسيد

ــوعة   )٣( ــون، موس ــب بيض ــربالء لبي  ١ج ك
 .٥٩٨ص

  الديني األصل نظرية
  السم كربالء

يرجح بعض الباحثين والمؤرخين 
ــابلي    ــل ب ــود ألص ــربالء يع ــظ ك ان لف
ويقدمون تفسيرا لذلك من خالل اسمها 

وتعنى مجموعة  <كور بابل> المركب من
ــر ــوى   ق ــمل نين ــت تش ــة وكان ى بابلي

حسب اللفظ البـابلي   <كربال>والغاضرية 
  .. )٤(القديم

  مصـطفى  الـدكتور  ويؤيده ما قاله
 عنـوان  تحـت  كتبـه  موضـوع  في جواد

 العتبـات  موسـوعة  فـي  <قديماً كربالء>
  : المقدسة
 هبــة العلّامــة الســيد وذكــر .."

 »كــربالء« أن الشهرســتاني الــدين
  بمعنى »بابل ورك« كلمتي من منحوتة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـالمية اال المعـارف  حسن االمين، دائرة )٤(
 ٦ط لبنـان  التعارف دار ٤١٨ص ١٨ج الشيعية

 .٢٠٠٢ سنة



 
  

٤٥٠  

 

 

  . )١("بابلية  قُرى مجموعة
ان  :ويذكر السيد ابراهيم الزنجاني

يرجع تاريخ  :اصل الكلمة معبد فيقول
كربالء الى عهد البابليين وكانت معبدا 
لسكان مـدينتين نينـوى وعقـر بابـل     
،واضاف انها مكونة من كلمتين كرب 
بمعنى معبد او مصلى وايال بمعنى اهللا 

 .)٢( في اللغـة االراميـة  فتعنى حرم اهللا
ــى اصــل اشــوري   ــدها اخــرون ال ويعي
ويعتمد هؤالء في تفسيرهم على االسـم  

< كـرب >ايضا وهو مركب مـن كلمتـين   
تعنـي الهـة وعليـه     <ايلال>وتعني حرم و

  .  )٣(...فانها حرم االلهة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـربالء  سلمان هـادي ال طعمـه، تـراث    )١(
 .١٩٨٣ ٢ط بيروت االعلمي مؤسسة ٢٩ص

 .٧٣ ص الدارين الزنجاني،  وسيلة )٢(

 االسـالمية  المعـارف  حسن االمين، دائرة )٣(
 دار ٤١٨ص ١٨ج االمـــين حســـن الشـــيعية
 .٢٠٠٢ سنة ٦ط لبنان التعارف

 أنســـتاس اللغـــوي األب وقـــال
 قرأنـاه  فيمـا  نتذكره والذي> :الكرملي

 كـربالء  أن البـاحثين  كتب بعض في
 <إل>و <كربل> من :كلمتين من منحوتة

  . )٤(<. اللّه مقدس أو اللّه حرم أي
لبيب بيضون هـذا   وينقل الكاتب

االمر المهم فيقول فـي كتابـه موسـوعة    
ونقل لي الـدكتور سـهل   >قال  :كربالء

البدري حينما التقيت به فـي طهـران   
ذكر لي معنى جديدا عن كربالء قـال  

جدت انها في اللغة و بنتيجة تحقيقاتي
السامرية والبابلية تعني الرجل القربان 
ــة     ــة والعبري ــات االكدي ــي اللغ وف
ــان   ــي قرب ــة تعن واالشــورية واآلرامي

   .)٥(<اهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبعـة  ١٧٨ ص ٥ج العرب الكرملي، لغة )٤(
 .م ١٩٢٧ سنة

ــوعة   )٥( ــون، موس ــب بيض ــربالء لبي  ١ج ك
 .٥٩٨ص



 
 

٤٥١  

 

 

ان > :ويرى فريق اخر من الباحثين
لفظة كربالء مركبة من كلمتين فارسيتين 

ومعناها العمل االعلى  <باال>و <كار>هما 
رى محل العبادة او السماوي او بعبارة اخ

  . )١(<والصالة
  

  نعيم بن عجالن األنصاري
وهـو  . االبطـال  من شهداء كربالء

كان هو وأخـوه مـن    ،من قبيلة الخزرج
 .ـ شهدا معه صفين×أصحاب علي ـ  

سار من الكوفة والتحـق بالحسـين فـي    
واستشهد يوم الطف في الحملة  ،كربالء

األولى ورد اسمه في الرجبية وفي زيارة 
 . المقدسة الناحية

  

  النفس المطمئنة
، من اسماء صاحب وقعة كـربالء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص كربالء سلمان هادي ال طعمه، تراث )١(
 عبـد  العراقية البلدان تاريخ موجز عن نقال ٢٢

 .٦١ ص الحسني الرزاق

فـي قولــه    ×الصــادق  االمـام  عن ف
{يـا أَيتُهـا الـنَّفْس الْمطْمئنَّـةُ      :تعالـى

ارجِعــي إِلَــى ربــك راضــيةً مرِضــيةً 
فَـــادخُلي فـــي عبـــادي وادخُلـــي 

يعنــي الحســين بــن علــي  .)٢(جنَّتــي}
×)٣( .  

  
   ×نقش خاتم الحسين 

كان منقوش على خاتم كل واحد 
ــس    ــارة تعك ــة أو عب ــة جمل ــن األئم م

وكـان نقـش    .جوهره وتفكيره الخـاص 
إن اهللا بـالغ  " ×خاتم سـيد الشـهداء   

وروي أنّه كان له خاتمـان نقـش    ."أمره
 :ونقش اآلخـر  ،"إن اهللا بالغ أمره" :األول

ــه إالّ ــاء اهللا"  "ال إل ــدة لق ــال .اهللا ع  وك
التعبيرين ينم عـن روح حـب الشـهادة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠.ـ ٢٧الفجر:  )٢(

: ٤٤ج ، االنــــوار المجلســــي،  بحــــار )٣(
 .٢١٩/٧ص



 
  

٤٥٢  

 

 

نقـل   .)١(.ومقام رضاه وتسليمه للقاء اهللا
كان بيـده خـاتم   ×عن اإلمام الصادق 

"  :ـ ومنقوش عليـه ×جده الحسين ـ  
ــه إالّ ــاء اهللا ال إل وهــذا  ،"اهللا عــدة لق

الحديث يعكـس أيضـاً عمـق اإليمـان     
  . وحب الشهادة

  
  نقض أصول الحرب

لجيش لقد خرق جيش الشامي وا
األموي في واقعة كربالء جميـع أصـول   
وقواعد الحرب في تعامله مع أصـحاب  

إليك في ما يلـي أمثلـة    .وعيال الحسين
  : على ذلك
الهجوم الجماعي على رجل  .١
ــد ــال   :واح ــادئ القت ــذا خــرق لمب وه

الفردي الذي يقضـي بـأن يبـرز رجـل    
واحد مقابل رجل واحد ويتبـارزان فـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألقمي، سـفينة البحـار ـ مصـدر سـابق ـ        )١(
  .٣٧٧، ص١ج

ل هجــوم ففــي كــربالء حصــ .الميــدان
جماعي على رجل واحد من أصـحاب  

مثل عابس الذي هجمـوا   ×الحسين 
  . عليه ورضخوه بالحجارة

ــاء  .٢ ــرض بالســالح للنس التع
واألطفال حصانة فـي   ،للنساء :واألطفال
أحرقـت   ،ولكن فـي كـربالء   .الحروب

الخيام بأمر الشمر على النساء واألطفـال  
وهجموا علـى مـن    ،الذين بقوا بال مالذ

  . البراريلخيام وشردوهم في في ا
المـرأة   :سبي المرأة المسلمة .٣

لـم   ×وعلي  .المسلمة ال يجوز سبيها
لكـن جـيش    .يسبِ أحداً يـوم صـفّين  

يزيد سبى المتبقين من أصحاب وعيـال  
زينــب وأم كلثــوم > .ـــ×الحســين ـ  

وساقهم إلـى الكوفـة    <إلخ…وسكينة و
وفـي دار الخالفـة طلـب أحـد      .والشام

من يزيد أن يهبه فاطمة بنت  أهل الشام
ــة  ــين كجاري ــب ،الحس  ÷ إالّ أن زين



 
 

٤٥٣  

 

 

  .)١(تصدت له بشدة
  

  نوح الجن
ــة فــي   ــة األبعــاد الغيبي مــن جمل

هــو أن  ×استشــهاد اإلمــام الحســين 
ــه ــن  ،الجــن ناحــت علي ــر م ــان نف وك

أصحاب رسول اهللا مـنهم المسـور بـن    
وسمع  .يستمعون النوح ويبكون .مخرمة

المدينـة يسـمعونه وال   ليلة قتلـه منـاد ب  
  : وهو يقول ،يرون شخصه

  أيهــا القــاتلون جهــالً حســيناً   
ــلِ    ــذابِ والتنكيـ ــروا بالعـ   أبشـ

وسمع أيضاً من نوح الجن عليـه    
  :  الشعر التالي

ــدي  ــودي وال تجم ــين ج ــا ع   أي
    ــيد ــك الس ــى الهال ــودي عل   وج

ــد      ــريعاً فق ــى ص ــالطف أمس   فب
ــدي     ــأمر بـ ــداة بـ ــا الغـ   رزئنـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦٢محدثي، موسوعة عاشوراء، ص )١(

ذه المراثـي فـي   وجاءت أمثال هـ 
  . كتب المقتل وكتب الروايات

وقد روي عن كعب األحبار آثـار  
وقـد حكـى أبـو الجنـاب      ،في كـربالء 

أن أهل كربالء ال يزالـون   :الكلبي وغيره
يسمعون نوح الجن على الحسين وهـن  

   :يقلن
  مســــح الرســــول جبينــــه  

     ــدود ــي الخـ ــق فـ ــه بريـ   فلـ
  أبـــواه مـــن عليـــا قـــريشٍ     

    ٢(جــــده خيــــر الجــــدود(  
    

  نهب الخيام
هجــم  ×بعــد مقتــل الحســين 

جيش عمر بن سعد على الخيام ونهبهـا  
ــا  ــار فيه ــرم الن ــاء   ،وأض ــت النس فهرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احـداث سـنة    ،البداية والنهايـة  ،ابن كثير )٢(
 ،<ر> فصل اإلخبار بمقتـل الحسـين بـن علـي    

   .ط. المعارف ـ بيروت ،٥٧٢، ص١١ج



 
  

٤٥٤  

 

 

وهـذا   .بعيدا عنها في البـراري واألطفال 
لكـن  ، الذي جرى من قبل عتاة ال اميـة 

قائد الركب بعد  ÷حتما السيدة زينب 
لم تترك النسـوة مـن    ×ابي عبد اهللا 

الصحاب تحت رحمة اهل بيتها ونساء ا
وحوش ال امية حتى يسـيئوا لحـرمتهم   
وعفافهن كما ارادت بعض الروايات ان 

   :تصف ذلك
فقد روى الطبري عن حميد بـن  

نثق بمروياته اال بعد دراسة  مسلم قلنا ال
ان المـرأة كانـت تنـازع    > :وتمحيص

حتـى تغلـب عليـه     ثوبها عن ظهرها
  . )١(<..فيذهب به منها

واية اليعقـوبي  واالشد من هذه الر
المؤرخ الذي يشير الى ان االعداء ابتزوا 

  . )٢(×حرم الحسين 
 ×واالكثر اساءة لحرم الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥٣، ص ٥الطبري، ج )١(
  . ٢٣٢، ص ٢تاريخ اليعقوبي، ج )٢(

هــذه الروايــة التــي اوردهــا ســبط ابــن 
الجوزي التي ال يمكن قبولهـا ابـدا وان   
حاول البعض التالعب باأللفاظ وتأويلها 
حسب ما يريد لكننا نرفض قبول هـذه  

حـرم ال الرسـول    الرواية التي تسئ الى
ــن   > ’ ــه م ــاءه وبنات ــروا نس وع

  . )٣(<ثيابهن
  

  نهر الصراة
احد االنهار القريبة من مدينة بابل 
ــة والتــي يصــل اليهــا ليعبرهــا   التاريخي
الخارج من مدينة الكوفـة الـى طسـوج    

وجعـل  > :كربالء فقد جاء فـي التـاريخ  
عبيد اهللا بـن زيـاد زجـر بـن قـيس      
الجعفي على مسـلحة فـي خمسـمئة    

. وأمره أن يقيم بجسر الصـراة  ،ارسف
يمنع من يخـرج مـن الكوفـة يريـد     

  . <×الحسين 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٤وزي، تذكرة الخواص، ص ابن الج )٣(



 
 

٤٥٥  

 

 

 من يأخذ نهر ،بالفتح :نهر الصَراة 
 ،المحـول  لهـا  يقال بلدة من عيسى نهر

 أنهـار  من وهو ،فرسخ بغداد وبين بينها
  .  )١(.الفرات

 ٦اي تبعد عن بغداد مايقرب من 
رب ق وهذا النهر يسير الى ان يصل، كم

 القائل الراي الى نميل مدينة بابل ونحن
 النيل نهر على ايضا بني الصراة جسر ان

 تسـمى  منطقـة  فـي  الحلـة  مدينة شمال
 عبـره  الجسـر  وهـذا  النيـل  ناحيـة  اليوم

ــام ــي االم ــاء × عل ــه اثن ــن رجوع  م
 الشمس رد حادثة بعده وجرت النهروان

 :مسـهر  بـن  جويرية قال. بابل مدينة في
 أبـي  بن علي مؤمنينال أمير مع قطعنا
 وقـت  فـي  <الصراة> جسر × طالب
 معذبـة  األرض هـذه  إن :فقال ،العصر

 أن نبــي وصــي وال لنبــي ينبغــي وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع )١( ــة  راج ــري، وقع ــفّين المنق  ،١٣٥: ص
 الحاشية.

 يصـلي  أن منكم أراد فمن فيها يصلي
 النـاس  فتفرق:< جويرية قال> .فليصل

  . )٢(يصلون ويسرة يمنة
  

  نهر المارساس
نهر قديم من أنهار كربالء سـمي  

يبعـد مجـراه عـن     في اليونانيـة والـذي  
 شـرقاً  <كلـم  ١٠ـ   ٧>بحيرة الرزازة بين 

وذكـر بعـض    .ويعود إلى العهود البابلية
ــر    ــو نه ــارس ه ــين أن المارس المحقق
العلقمــي نفســه وهــو مــن أســمائه     

  . )٣(القديمة
ــل ــيط   :ونق ــارس يح أن المارس

بكـربالء مـن جميـع جهاتهـا ويطوقهــا     
بمجراه الذي يحدها شـماال وشـرقا ثـم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط ٣٥٢ص ٢ج: الشـرائع  الصدوق، علـل  )٢(
 .الغري

  المسعودي، أضـواء علـى تـاريخ كـربالء      )٣(
  .٨٨ـ مصدر سابق ـ ص 



 
  

٤٥٦  

 

 

 ــ  خان الحمـاد  ـ بها قربينعطف جنو
  . )١(الحالي حتى بورسيبا

  
  النهران

جاء ذكر النهرين في الكامل فـي  
تحرك بسواد الكوفـة  > :التاريخ بالقول

وكـان ابتـداء    ،قوم يعرفون بالقرامطة
أمرهم فيما ذكر أن رجالً مـنهم قـدم   

د الكوفة من ناحية خوزستان إلى سوا
 " يظهر الزهدبموضع يقال له "النهرين

والنهران اللّذان تقدم ذكرهما  <والتقشف
العلقمـي   :عند المـؤرخين العـرب همـا   

وهذان النهران يتفرعان عن  .ونهر نينوى
الفرات فإما نهر العلقمي فإنّه يتفرع عن 
الفرات شمال جرف الصخر "المعاصـرة  
ثم يتجه جنوبا فيغـذي" هـور حسـين"    
شمال المسيب وغربها ومنه يبرق غربـاً  

ــاه م ــة   باتج ــي ناحي ــد" ف ــة "الون قاطع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٢أحمد سوسة، مصدره السابق، ص )١(

فيـدخلها شـماالً ثـم ينحـدر      ،الحسينية
شمال مرقد اإلمام عون بموازاة الشـارع  

المسـيب، ثـم ينعطـف     ــ  كربالء .العام
ــام    ــريعة اإلم ــرب ش ــربالء ق ــاه ك باتج

وبعد أن يسير جنوباً يلتقي في  .الصادق
نقطة عند مقاطعة الفريحة الجنوبية" نهر 

واحـد حتـى   نينوى " فيسيران بمجـرى  
في حين ينبع نهـر نينـوى مـن     .الكوفة

عمود " نهر سورا " الذي يسـقي الحلـة   
بعد أن يتفرع عن الفرات جنوب جرف 
 ،الصخر فمنبعـه جنـوب نهـر العلقمـي    

ويسير باتجاه جنوبي غربي ويقع صـدر  
مجــراه اآلن جنــوب نهــر الحســينية    
الحديث وبموازاة معـه حتـى عرقـوب    

اتجاه جنوبي حيث يبرق جنوباً ب ،نينوى
ويخترق ، نوح ـ غربي فيغذي هور أمام

يـح ثـم هـور السـيب األعلـى      هور الالّ
ــة    ــي مقاطع ــي ف ــر العلقم ــي بنه ويلتق



 
 

٤٥٧  

 

 

    )١(الفريحة الجنوبية
إن البابليين هم > :ومن المحتمل 

الذين حفروا نهر نينوى مـع تشـكيل   
قرية نينوى باسم عاصمة اآلشـوريين  

ولعــدم ورود ، فــي أدوار حضــارتهم
ر هذا النهر حتى عرضاً يخـال لـي   ذك

  . <توغل دثوره في مستهل أيام الشغب
  

  نهر سورا
من األنهار التـي تأخـذ مـن نهـر     
الفرات ببابـل ثـم تتجـه باتجـاه ناحيـة      

وهنــاك  .الحســينية فــي كــربالء قــديما
إذا  ...نهــر الفــرات> :إجمــاع علــى أن

 :جاوز نهر كوثى انقسم على قسـمين 
وكـان   .....مـن الغربي وهو النهـر األي 

يماس مدينـة الكوفـة وينتهـي إلـى     
ــائح ـــرقي .البط ــر   .والش ــو النه وه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسعودي، أضـواء علـى تـاريخ كـربالء      )١(
  . ١٢٨ـ ص ـ مصدر سابق 

سماه ابن سرابيون وغيره من  ...األيسر
 .البلدانيين العرب نهر سورا أو سوران

ثم كان يتشعب إلى أنهر تصـب فـي   
ولدينا أكثر األخبـار ثقـة أن   . )٢(<البطائح

نهر سورا يحمل الكمية األكبر من ميـاه  
 :فهذا ابن سـيرابيون يقـول  ، فراتنهر ال

كـان فـي أيامـه نهـراً      ،إن نهر سورا>
عظيماً أعظم من نهر الكوفة وأعـرض  

  .)٣(<منه
إن خارطة السير ويلكوكس تشير 
إلى أن الفرع البابلي أو القسـم الشـرقي   

أو < االراهتـو البـابلي  > من نهر جيحـون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كي ليسـترنج، بلـدان الخالفـة الشــرقية،      )٢(
ترجمــة: بشــير فرنســيس وكــوركيس عــواد، 

ـ هـج    ١٣٧٣، ١ة الرابطـة ن بلغـراد، ط  مطبعـ 
  .٩٦، ص١٩٥٤

كي ليسـترنج، بلـدان الخالفـة الشــرقية،      )٣(
ترجمــة: بشــير فرنســيس وكــوركيس عــواد، 

هـج ـ    ١٣٧٣، ١مطبعـة الرابطـة ن بلغـراد، ط   
  ٩٦، ص١٩٥٤



 
  

٤٥٨  

 

 

ينشطر هـو   .كما سماه العرب نهر سورا
قع شـمال غـرب بابـل    اآلخر في نقطة ت

المسيب المعاصرة تقريباً إلى  دينةعند م
يحتل > جنوب غرب بابل فرع يتجه إلى

أو نهـر  < المنخفض الطبيعي للبلكوتاس
  ة المعاصر ويبدو من الخارطـة أنالهندي
مجراه يضـيع وسـط البطـائح كمـا أنّـه      
ينقسم إلى عـدة قنـوات فرعيـة تنتهـي     

مـن   جميعاً بالبطائح والتي تمتـد كبحـرٍ  
جنوب شرق بابل عـرب الكوفـة حتـى    
موقــع مدينــة الســماوة المعاصــر ومنــه 

   .يتفرع نهر نينوى
إن نهر نينوى الـذي يـرتبط بنهـر    

جنوب بلدة المسيب  ـ السدود بلكوتاس
يتفرع عن نهر الفرات البابلي  ـ المعاصرة

ــورا  ــر ســــ ــو أو نهــــ    اراختــــ
من مكـان قـرب    ـ  كما يسميه العرب ـ

مجـرى الفـرات    وربمـا أخـذ   ،المسيب
ابتداًء من المسيب حتى < الهندية> الحالي

ثم ينحرف إلى الغـرب   ،السدة المعاصرة

من منخفض بلكوتـاس ويسـير متعرجـا    
  . )١(نينوى في أراضي الفريحة حتى يبلغ

  

  النوائح
ومن األسماء التـي أطلقـت علـى    

وربمـا اشـتق مـن    < النوائح> كربالء اسم
عويـل منـذ   كلمة النياح لكثرة البكـاء وال 

وذكـر يـاقوت    ،فيها ×نزول الحسين 
ــاً أنشــدها   ــي معجمــه أبيات الحمــوي ف
الشاعر معن بن أوس المزني من قصيدة 

    :طويلة
ــا  ــربالء فلعلع ــت ك ــي حلّ   إذا ه

  فجــوز العــذيب دونهــا والنوائحــا  
  فباتت نواها مـن نـاك فطاوعـت     

  )٢(مع الشانئين الشانئات الكواشـحا   
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسعودي، أضـواء علـى تـاريخ كـربالء      )١(
  .١٢٦ـ مصدر سابق ـ ص 

 ٦٣ص  ١٢االصفهاني، األغاني: المجلـد   )٢(
  .١٩٣٥طبعة دار الكتب دار الكتب المصرية 



 
 

٤٥٩  

 

 

  النواويس
وقد اشـار  ، كربالء اسم من اسماء
في خطبتـه فـي   ×اليه االمام الحسين 

ــة وهــو يحــدد الخارطــة   مكــة المكرم
 :الجغرافية لمصرعه هو واهل بيته فقـال 

كأني بأوصالي هذه تقطعهـا عسـالن   >
  . )١(<الفلوات بين النواويس وكربالء

 والقبــر النــاووس :قــال يــاقوت
 :والناووس :وقال ابن منظور، )٢(واحد
 كانـت  والنواويس.. )٣(النصارى مقابر
 <كربالء> سكنوا الذين للنصارى مقابر
 شـمال  المقابر هذه وتقع ،اإلسالم قبل

، )٤(الحاضرة األيام في <كربالء>غرب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦ص: ابن طاووس، اللهوف )١(

ــاقوت الحمــوي، معجــم )٢( ــدان ي : ٥ج: البل
 .٢٥٤ص

 .٢٤٥ص: ٦ج: العرب ابن منظور، لسان )٣(

 مرقــد ال طعمــه، تــاريخســلمان هــادي  )٤(
  .٢٤ـ٢٣ص: ‘ والعباس الحسين

وتعرف بكربالء القديمة يستخرج منها 
احيانا بعض الحباب الخزفيـة وكـان   

  . )٥(...البابليون يدفنون فيها موتاهم
 ومن المواقع المهمـة التـي تشـير   
ــي     ــة ه ــربالء التاريخي ــة ك ــى مكان إل

جميع الناووس  :النواويس> :و النواويس
  .<وهو مقبرة النصارى ،على وزن فاعول

ــواويس   ــك النـ ــة > :وتلـ مبنيـ
وباب كـل نـاووس حجـر     ،بالحجارة

واحد عظيم قد نقر وجفف وملس فال 
تستمكن اليد منه، وله في وجهه حلقة 
وليس من داخله شيء تتعلق اليد بـه  

ما يدفع من خارجه فينفتح فيدخل وإن
إلية وإذا خرج منه وجـذبت الحلقـة   

 من ورائـه  أردامه انغلق الباب وتمكن
   .<داخل فلم يمكن فتحه من

والوجــود المســيحي قــد ســجل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـربالء  تـراث ، طعمـه  ال هـادي  سلمان )٥(
 .٢٠ـ  ١٩ص



 
  

٤٦٠  

 

 

انتشارا واسعا وكبيرا في وادي الرافدين 
ــام    ــراق ع ــالمي للع ــتح اإلس ــل الف  قب

خصوصا في الشريط األرضـي  < هج١٤>
رب الفـرات والممتـد مـن    المحاذي لغـ 

الحيرة جنوبا وحتى األنبار شمالًا مـرورا  
  . بكربالء وعين التمر

وانتشار النواويس بهـذا االتسـاع    
ــر ــى  الكبي ــدليل عل ــي ال ــود  يعط الوج

 .المسيحي الكبير في كربالء قبل اإلسالم
ــة   ــت نقط ــربالء كان ــث نجــد أن ك حي
التبشير الرئيسية للديانـة المسـيحية فـي    

وبــالد  ،راطوريــة الساســانيةغــرب االمب
 .السواد قبل أن يقتلع جـذورها اإلسـالم  

ونعتقد اليـوم أن النـواويس هـي قبـور     
النصارى بالعموم وتنتشــر فـي عمـوم    
أراضي المحافظة من عـين التمـر حتـى    

   .)١(.موقع العقر في أراضي منشأة حطين
موقعها اليوم وهنالك راي اخر ان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسعودي، أضـواء علـى تـاريخ كـربالء      )١(
  .٩٧ـ مصدر سابق ـ ص 

ث كم من غرب كربالء حيـ  ٦على بعد 
مرقد الشهيد الحـر الريـاحي رضـي اهللا    

  .عنه
  

  نينوى
ــي   ــن االســماء الت ــو ايضــا م وه
اشتهرت لبقعـة كـربالء المقدسـة عبـر     
التــاريخ وفــي كتــب الجغرافيــا واالدب 

  : والتاريخ
 وبسـواد  ..> :الحموي ياقوت قال

 منهـا  ،نينـوى  لهـا  يقال ناحية الكوفة
  اهللا  رضيالحسين  بها قُتل التي كربالء

  . )٢(..<.عنه
ــال   الدكتورمصــطفى اُألســتاذ وق

 Ferd فيردهوفر اُألستاذ وزعم> :جواد

Hofer أســــــترابون أن Strabon 
ـ  اليونـاني  الجغرافي  فـي  المولـود  ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم  )٢( ــوي، معج ــاقوت الحم ــدان ي : ٥ج البل
 .٣٣٩ص



 
 

٤٦١  

 

 

 ذكر ـ الميالد قبل األول القرن أواسط
 آشـورية  :النهـرين  بـين  ما> كتابه في

 غيـر  ثانية نينوى ذكر، <وكلدية وبابل
 كانت زعمه صح فإن ،الشمالية نينوى
 ..ذكرهـا  المقصود هي الجنوبية نينوى

  .  )١(<العلقمي نهر على وكانت
ــري   ــال الطب ــف وق ــة يص  رحل
 بنـي  قصـر  منـزل  مـن  الحسيني الركب
 :ـ  كربالء بها ويعني ـ نينوى إلى مقاتل

 ثـم  ،الغـداة  فصـلّى  نزل أصبح فلما>
 يتسـايرون  يزالوا فلم.. .الركوب عجل
 الـذي  المكـان  وىنين إلى انتهوا حتّى
  . )٢(<الحسين به نزل

وكانت قرية عـامرة فـي العصـور    
واختلف في مكانها الحالي على . الغابرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج: المقدسـة  العتبـات  الخليلي،  موسوعة )١(
 .٣٢ ص: ٨

: ٤ ج: الرسـل والملـوك   يخالطبري، تـار  )٢(
 .٣٠٨ص

   :رائيين
قال المؤرخ سـلمان   :الرأي األول

انها تقع اليوم شـمال  > :هادي ال طعمة
شرق كربالء وهي االن سلسـلة تـالل   
اثرية ممتدة من جنوب سـدة الهنديـة   

فـي االهـوار   الى مصب نهر العلقمي 
  . )٣(<...وتعرف بتلول نينوى

ــاني   ــرأي الث ــيخ   :ال ــول الش ويق
تقع شرق كربالء وهي  :نينوى« :المظفر

الموضــع المعــروف ببــاب طــويريج 
وهي تبعـد عـن حـرم    » ..شرقي كربالء
بمسافة ا كم تقريبـا   × االمام الحسين

  . شرق الحرم المقدس
 قــد ×الحســين  اإلمــام كــانو
 قصر منطقة من الحسيني بالركب ارتحل

 نـزل  أصبح فلما« ،الليل آخر مقاتل بني
 فلـم  .. ،الركوب عجل ثم ،الغداة فصلّى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـربالء  سلمان هـادي ال طعمـه، تـراث    )٣(
 .١٩ص



 
  

٤٦٢  

 

 

 نينـوى  إلى انتهوا حتّى يتسايرون يزالوا
  . الحسين به نزل الذي المكان

 يزيـد  بـن  الحـر  وأخـذ  قال... 
 علـى  المكـان  ذلك في بالنزول القوم
 ننزل دعنا :فقالوا !قرية والفي ماء غير
 هـذه  أو ،نينوى يعنون القرية ذهه في

 هــذه أو )١(،الغاضـرية  يعنـون  القريـة 
 ال :فقـال . .)٢(!الشـفية  يعنـون  األخرى

 قـد  رجـلٌ  هذا !ذلك استطيع ما واللّه
 :القين بن زهير له فقال !عيناً إلي بعث

 هـؤالء  قتـال  إن !اللّـه  رسـول  ابن يا
 ،بعـدهم  مـن  يأتينا من قتال من أهون

 مـاال  تـرى  من بعد من ليأتينا فلعمري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن  غاضـرة  إلـى  منسوبة قرية: الغاضرية )١(
 تقريبـاً  كيلـومتر  بعد على تقع وهي أسد، بني

 ،× الحسـين  اإلمـام  >خطـب . كربالء شمال
  .<١٣٤ ص: ١ج
 >إبصـار  أيضـاً  كـربالء  عنـد  قريـة : شفَية )٢(

 .أسد لبني ئرب وهي <،١٦٨: العين

 مـا  :×الحسـين   لـه  قال !به لنا قبل
 بن زهير له فقال .بالقتال ألبدأهم كنت
 حتّـى  القريـة  هـذه  إلى بنا سر :القين

 علــى وهــي ،حصــينة فإنهــا تنزلهــا
 ،قاتلنـاهم  منعونا فإن ،الفرات شاطيء
 يجيء من قتال من علينا أهون فقتالهم

 قرية ةوأي :الحسين له فقال !بعدهم من
 :الحسين فقال )٣(!العقْر هي :قال هي؟
العقر من بك أعوذ إنّي أللّهم! نزل ثُم، 

 الثـاني  اليوم وهو الخميس يوم وذلك
 روايـة  وفـي  .)٤(»٦١ سنة المحرم من

 هنـا  فهـا  :زهير له فقال ..« :الدينوري
 ،الفـرات  شـطّ  علـى  منّا بالقرب قرية
 الفـرات  ،حصـينة  )٥(عاقول في وهي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عقْـر : منهـا  مواضع، عدة والعقر: «.. العقر )٣(
 معجم: راجع ....»الكوفة من كربالء قرب بابل

 .١٣٦: ٤ البلدان،

 .٣٠٩ ص: ٣ ج الطبري، تأريخ )٤(

 واألرض منـه،  اعـوج  مـا  الـوادي  عاقول )٥(
  



 
 

٤٦٣  

 

 

 قـال  !واحـد  وجـه  من إلّا هاب يحدق
 :القريـة؟ قـال   تلك اسم وما :الحسين

 مـن  باللّـه  نعـوذ  :الحسين قال، العقر
 ،قليلًا بنا سر :للحر الحسين فقال !العقر

ننزل ثم !  
 !كـربالء  أتـوا  حتّـى  معه فسار

 الحسـين  أمـام  وأصحابه الحر فوقف
 بهذا إنزل :وقال ،المسير من ومنعوهم

 قـال  !قريـب  نـك م فالفرات ،المكان
 المكان؟ قـالوا  هذا اسم وما :الحسين

 كــرب ذات :× قــال !كــربالء :لــه
 عنـد  المكان بهذا أبي مر ولقد !وبالء
 فوقـف  ،معـه  وأنـا  صفّين إلى مسيره
 هاهنـا  :فقال ،باسمه فأُخبر ،عنه فسأل
 !دمـائهم  مهراق هنا وها ،ركابهم محطّ
 بيـت  آلل ثقل :فقال ،ذلك عن فَسئل
 الحسـين  أمر ثم! هاهنا لونينز ،محمد

=  
 لسـان : راجـع  .إليهـا  ال يهتـدى  التـي  العاقول
 .٤٦٣: ١١ ج العرب،

 يـوم  المكـان  بـذلك  فحطَّت ،بأثقاله
 إحـدى  سنة من المحرم غُرة ،األربعاء
  . )١(»وستين

    :مهمة اشارات
ان قـول االمـام الحسـين     :األولى

يشـير  .. <بدأهم بقتـال ماكنت أل> :×
الى دقة ادبيـات ثـورة االمـام الحسـين     

وان الجانـــب االنســـاني واضـــح  ×
  .المعالم فيها

ان اشارة زهير بـن القـين    :الثانية
حول منطقة العقر انها عاقول حصين اي 
ال يهتدى اليها او في بعض التفاسـير ان  
العاقول هو منعطف النهر اي انها محاطة 

كانـت إشـارة   ، بالماء من ثالث جهـات 
ــة   ــكرية موفق ــاعس ــة   ألنه ــكل بيئ تش

جغرافية مميزة للقتـال بوجـود ممـرات    
عب اختراقهـا  مائية تكون كحصون يصـ 

لكـن نجـد ان االمـام    ، من قبـل العـدو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٣ـ  ٢٥٢: الطوال ري، األخبارالدنيو )١(



 
  

٤٦٤  

 

 

ــين  ــرض   ×الحس ــذا الع ــرفض ه ي
ــو    ــا ه ــح عنه ــم يفص ــباب ل  ×ألس

ويواصــل المســير باتجــاه كعبــة الفــداء 
 . ارض كربالء

ان سؤال االمـام الحسـين    :الثالثة
عن اسماء هـذه االرض كمـا ورد    ×

اعاله لم يكـن سـؤال الـذي ال يعـرف     
ا سـؤال  بطبيعـة االرض واسـمائها وانمـ   

 العالم كما ورد فـي سـؤال اهللا لموسـى   
فـاهللا   موسـى}  {وما تلك بيمينك يـا 

تعالى هو خالق العصـا ويعـرف مهامهـا    
المتعددة ومميزاتهـا لكـن اراد ان يبـين    
ــه مقــدار   ــم يري حالهــا موســى ومــن ث

واال فاإلمــام . االعجــاز الربــاني فيهــا  
يعرف هـذه االرض ألنـه    ×الحسين 

فـي   ×علـي  صرح انه زارها مع ابيـه  
 .. ؟ ايام صفين

ــة ــين  :الرابع ــان  ×ان الحس ك
فــالنبي ، قاصــدا ألرض الميعــاد كــربالء

واهللا اخبره بانه يقتـل فيهـا    ’الخاتم 

 :الخواص تذكرة ففي. ويكون مزاره فيها
 .كـربال  أرض هذه :للحسين قيل فلما«

 األرض هـي  واللّـه  هـذه  :وقال شمها
 اللّـه  رسـول  جبرائيـل  بهـا  أخبر التي
وفي رواية اخـرى   .)١(»!فيها أُقتلُ نيوأن

انها التربة التي وعـد   ×اشار الحسين 
 رسول جدي وعدني التربة وبهذه> :بها
  . )٢(..<.لقوله وال خلف ’ اللّه

 أبـي  إلـى  المنسـوب  المقتل وفي
ــزل    ــذي ان ــة ان ال ــل رواي ــف ينق مخن

 :بكربالء وجعجع به فرسه ×الحسين 
 أرض أتـوا  أن إلـى  جميعـاً  وساروا«

 فوقـف  ،األربعـاء  يـوم  وذلك كربالء
 وركب عنها فنزل ،×الحسين  فرس
 ولـم  !واحدة خطوة تنبعث فلم أخرى

 حتّـى  فـرس  بعـد  فرسـاً  يركب يزل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٥: الخواص ابن الجوزي، تذكرة )١(

المنسـوب   × الحسين أبو مخنف مقتل )٢(
 .٧٦ـ  ٧٥: مخنف ألبي



 
 

٤٦٥  

 

 

 هـذه  علـى  وهـن  أفراس سبعة ركب
 مـا  قوم يا :قال ذلك رأى فلما !الحال

 أرض :قــالوا األرض؟ هــذه اســم
 هذا؟ غير سما لها فهل :قال .الغاضرية

 سما لها أَهلْ :قال .نينوى ىتُسم :قالوا
  هذا؟ غير

 أَهـلْ  :قال .الفرات ئشاط :قالوا
  هذا؟ غير سما لها

 ذلك فعند .كربالء تسمى :قالوا
 كـربٍ  أرض :وقـال  !الصـعداء  تنفّس
 منـاخ  هاهنـا  ،نزلـوا ا: قـال  ثم !وبالء
 هاهنـا  ،دماؤنـا  تُسـفك  هاهنا ،ركابنا
 تُقتـل  واللّه هاهنا ،حريمنا تُهتك واللّه

 ،أطفالنـا  تـذبح  واللّـه  هاهنـا  ،جالنار
 عن نزل ثم .. ،قبورنا تُزار واللّه هاهنا
  . )١(»...فرسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنسـوب   × الحسين أبو مخنف مقتل )١(
 .٧٦ـ  ٧٥ ص: مخنف ألبي

ذكرت بعض النصوص  :الخامسة
التحاق وهب الكلبـي باإلمـام الحسـين    

قبل نزوله كـربالء وانـه كـان مـن      ×
بكـربالء   ×المنتظرين لنزول الحسين 

ــال شــرف   ــه وين ــين يدي ــل ب كــي يقات
على يدي ابـي عبـد    وان يسلم. الشهادة

  . ×اهللا 
 الزنجــاني إبــراهيم الســيد ونقــل

 عمـره  كـان  وهـب  إن وقيـل « :يقول
 زوجتـه  سـم او ،سنة وعشرين خمساً
 منـذ  يومـاً  عشر سبعة لها وكان ،هانية

 فـي  دخـل  منذ أيام عشرة وله ،عرسه
 ×الحسـين   يدي على اإلسالم دين
 طريـق  فـي  الثعلبية :الثامن المنزل من

   .)٢(»..  كربالء
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدارين الزنجــاني، وســيلة )٢( ــي ال  أنصــار ف
 .٢٠٢ ص: الحسين
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  ] حرف الهاء[ 
  

  هاهنا مناخ ركابهم
حقيقة الى  ×واشار االمام علي 

جغرافية االرض التي يقتـل فيهـا االمـام    
ــام اصــحابه ×الحســين  ــرف . ام وع

مكـان استشـهاد ولـده الحسـين     الناس 
قبـل اكثـر    وخطط له على االرض ×

، ×من عقدين مـن شـهادة الحسـين    
 عـن  األصـبهاني  نعـيم  أبـو  أخـرج  فقد

علـي   مـع  أتينـا > :قال نُباتة بن غاألصب
 :فقـال  × الحسـين  قبر موضع ×
 ،رحـالهم  وموضع ركابهم مناخ هاهنا

 آل مـن  فتيـة  ،دمـائهم  مهراق وهاهنا
 ،العرصـة  بهـذه  يقتلـون  ’ محمد
  . .)١(<واألرض السماء عليهم تبكي

ــي    ــام عل ــرف االم ــل وع  ×ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ٥٨١ ص: ٢ ج: ةالنبو األصبهاني، دالئل )١(
 .٥٣ رقم ،٥٨٢

ــين   ــر الحس ــع قب ــه  ×موض وملحمت
عندما مـر  الخالدة ومعه االف من جنده 

بهم في طريقهم الى صفين على كربالء 
 الخـرائج  فـي  الراوندي الدم فقد أخرج

 مـع  خرجنا> :قال عقيصا سعيد أبي عن
 فّين نريد ×عليبكربالء فمررنا ،ص 
 × الحسـين  قبـر  موضع هذا>: فقال

  . )٢(<وأصحابه
وهنالك نصوص اخرى تدل على 

كانوا يـدعو النـاس    ×ان االمام علي 
او يـرغبهم   ×الحسـين   لنصرة ولـده 

بنصرته او يذكرهم بموقفهم مـن ولـده   
 للبـراء  ×علي  فقد قال ×الحسين 

 الحسين ابني يقتل ،براء يا>: عازب بن
ــت ــا، <تنصــره ال حــي وأن ــل فلم  قُت

 عــازب بــن البــراء كــان ×الحســين 
 ،طالـب  أبـي  بن علي واهللا صدق :يقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرائج  )٢( ــدي، الخـ ــرائح ج الراونـ : ١والجـ
 .٦٧ رقم ،٢٢٢ص
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 علـى  أظهر ثم .أنصره ولم الحسين قُتل
  . )١(<والندم الحسرة ذلك

  
  ×هدم قبر اإلمام الحسين 

لمــا كانــت التربــة الداميــة لســيد 
مصدر إلهام علـى طريـق    ×الشهداء 

فقد كان قبره على الدوام  ،مقارعة الظلم
 ،موضع تكـريم يتحلّـق حولـه األحـرار    

ومما ضاعف مـن شـدة ذلـك لتكـريم     
تأكيدات األئمة على ضرورة زيارة قبـره  

ما جعل الحكام الظلمة وهذا  ،الشـريف
يستشعرون الخطر من هذا الجانب دائماً 

 . ويعملون على هدم قبره

منذ عهد بني أمية كانت زيارتـه   
والــي عهــد  ،ممنوعــة وتخضــع لرقابــة

هارون الرشيد حيث قطعوا السدرة التي 
يستظل به زواره وحتّـى عهـد المتوكّـل    
ــع والتشــدد   ــغ المن ــث بل العباســي حي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٢ص : المفيد، اإلرشاد )١(

ــى عهــد ،ذروتــه ســلطة الوهــابيين  وإل
وغــارتهم علــى كــربالء وهــدم مرقــده 

وهذه تنم بأجمعها عن مـدى   ،الشريف
الرعب الذي يشعر به أعداء الحق وأهل 

  . البيت من إشراقة هذه الشموس المنيرة
أنشأ المتوكّل العباسي نقطة قرب  

كربالء وأمر أتباعه بقتل كـلّ مـن يـأتي    
 × وهدم قبر الحسـين  لزيارة الحسين

أمـر  ها وفي أحـد  ،مرة ١٧المتوكل بأمر 
"ديــزج اليهــودي" بهــدم القبــر وتغييــر 

وحتى إنّه ذهب  ،موضعه وتبديل معالمه
بنفسه هو وغلمانه ونبشـوا القبـر حتـى    
بلغوا الحصير الذي فيه جسد اإلمام وإذا 

فهالوا عليه  ،به تفوح منه رائحة المسك
التراب ثانية وقطعوا الماء وأرادوا حراثة 

كن األبقار التي تجر المحـراث  األرض ل
  . وقفت عن المسير

أمر هـارون الرشـيد    اخرىو في 
والــي الكوفــة بهــدم قبــر الحســين بــن 

فشيدوا في تلك البقعة بعـض   ×علي
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  . البنايات وزرعوا سائر األراضي
ــل أن أهــل الســواد    ــغ المتوكّ بل

يجتمعــون بــأرض نينــوى لزيــارة قبــر 
فيصــير إلــى قبــره مــنهم  ×الحســين 

وضـم   ياداتهفأنفذ قائداً من ق ،كثيرخلق 
إليه عدداً كثيفـاً مـن الجنـد لنـبش قبـر      

ـ ومنع الناس مـن  ×اإلمام الحسين ـ  
فخــرج  ،زيارتــه واالجتمــاع إلــى قبــره

 ،القائد إلى الطـف وعمـل بمـا أمـر بـه     
وفـي موسـم    ،هــ ٢٣٦وذلك في سـنة  

تجمع الناس مرة أخرى وثـاروا   ،الزيارة
لو قُتلنـا   :وا لهمضد عناصر الخليفة وقال

عن آخرنا لما أمسك من بقي منـا عـن   
فلما وصل الخبر إلـى المتوكّـل    ،زيارته

والمسـير   ،أبرق إلى قائده بالكف عـنهم 
إلى الكوفة مظهراً أن مسـيره إليهـا فـي    

  . صالح أهلها
فمضى علـى ذلـك زمـن حتّـى      

فبلــغ المتوكّــل أيضــاً  ٢٤٧كانــت ســنة 
لكوفـة  مصير الناس من أهـل السـواد وا  

وإنّه  ×إلى كربالء لزيارة قبر الحسين 
 .قد كثر جمعهم وصار لهم سـوق كبيـر  

فأنفذ قائداً في جمـع كثيـر مـن الجنـد     
وأمر منادياً ينادي براءة الذمة ممـن زار  

ثــم نــبش القبــر وحــرث أرضــه  .قبــره
  . )١(وانقطع الناس عن الزيارة

هــ   ١٢١٦أغار الوهابيون عـام  و 
غـاراتهم لمـدة   وتواصلت  ،على كربالء

 ،نهبـوا خاللهـا المدينـة    ،عشـر سنوات
وفـي عـام    .وهدموا القبـر  ،وقتلوا الناس

هـ سـار "الحـاكم سـعود" علـى      ١٢٢٥
ــداده   ــيش ع ــل   ٢٠رأس ج ــف مقات أل

وهجم على النجف ومن هنـاك   ،وهابي
  . على كربالء

اسـتخدمت   ،في عصرنا الحاليو 
ــواع    ــراق أن ــي الع ــة ف ــة البعثي الحكوم

ــ  ــلحة إلخم ــة  األس ــة الثوري اد االنتفاض
ــام  ـــ١٤١١الشــيعية ع ــدينتي  .ه ــي م ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧٧محدثى، موسوعة عاشوراء، ص  )١(
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وضـربت قبـة اإلمـام     ،النجف وكـربالء 
وقد حصـل   .ـ بالمدفعية×الحسين ـ  

هذا بعد االنتفاضة الشعبية ضد حكومـة  
ــى   ــوار عل ــتولى الث ــث اس "صــدام" حي

فاستخدمت الحكومة أعنـف   ،المدينتين
 .األساليب لغرض استعادتها من أيـديهم 

ضرار بالغة ببنـاء مرقـد أميـر    وأُلحقت أ
يد الشـهداء وأبـي الفضـل    المؤمنين وس

  . ×العباس 
  

  ×هدنة االمام الحسن 
  مقدمة لثورة كربالء

 الحسـن  االمـام  لحياة دارس لكل
 وحربـه  خالفته لمرحلة وباألخص ×

 الهدنـة  ثـم  ومـن  معاويـة  مع العسكرية
   :االمور هذه مالحظه عليه العسكرية
ــام ان .١ ــن االم ــي × الحس  بق

 بعد معاوية وفـق  المسلمين على خليفة
 مـع  معاويـة  وبين بينه العسكرية الهدنة
 لكنه ظاهرا الشام اقليم على معاوية ابقاء

 مـن  خففـت  ادارية قواعد بجملة احاطه
  . المسلمين على شره

 يهادن لم× الحسن االمام ان .٢
 موضع من بل ضعف موضع من معاوية

ــ بيزنطــة عســاكر وجــود الن قــوة  يالت
..  يومهـا  العربيـة  الجزيرة اجتياح ارادت
. القتـال  لوقـف  الزما امرا الهدنة جعلت
 لـم  لـو > :× الحسـن  االمام قال ولهذا
 وجـه  علـى  مسلم بقي معاوية لما اهادن

  . )١(<االرض
...  × الحسـن  االمام مع كان .٣

 الـف  ١٠٠الزبير ابن قال كما الجيش من
 فــي كمــا..  يديــه بــين يقــاتلون سـيف 
 الحسـن  شاء لو> :قال معاوية مع حديثه

 اهـل  مـن  سـيف  الف بمئة يضربك ان
ــراق ــل الع ــالي.. )٢(<لفع ــؤثر وبالت  ال ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢٠٠: الشـرايع  علل، الصدوق منه قريب )١(
 الرومـي  بالـدور  وقارنهـا  العبـارة  هـذه  فتأمل

 .المسلمين الجتثاث

 السـائب  بـن  محمـد  بن هشام رواه ما )٢(
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 ٨ ب العباس بن اهللا عبيد كتيبة انهزامية
 الحسـن  االمـام  مـع  فيبقى جندي االف
   .مقاتل الف ٩٢ ×

 معاويـة  مع القتال وقف سبب .٤
 ادعـى  كمـا  تفرقهم او الجند خيانة ليس

 دمـاء  حقن اراد وانما باسالع بني كتاب

=  
 الحكـم  بن وعوانة أبي أخبرني: قال الكلبي

 معاويـة  قدم لما: قالوا القطامي بن والشرقي
 عبـد  عليه ودخل، الناس وجوه أتاه المدينة

 تعجـب  أال: معاويـة  لـه  فقال، الزبير بن اهللا
 منـذ  علـي  يـدخل  لم أنه، علي بن للحسن
 يـا : قال، ثالث منذ بها وأنا، المدينة قدمت

 مثلـك  فـإن  حسنا عنك دع!  المؤمنين رأمي
 أقوامـا  أجامـل : >الشـماخ<  قـال  كما ومثله
  مراضها علي تغلي أرى صدورهم وقد حياء
 ألـف  بمئـة  يضربك أن الحسن شاء لو واهللا

 أم مـن  بـه  أبـر  العراق وألهل، لفعل سيف
 أن أردت: معاويــة قــال. بحوارهــا الحــوار
 وألقـبلن  رحمـه  ألصـلن  واللَّـه ، به تغريني

 . ١٧٣ص ٩ج األغاني. عليه

 فـي  والمسـلمين  شـيعته  من المسلمين
 من القسطالني يقول ماذا اسمع االمصار

 ارشـاد  كتابـه  فـي  السنة اهل علماء اكبر
 قال> البخاري صحيح شرح في الساري

 كــان وقــد> :قــال الكرمــاني <صــاحب
 االمـر  بهذا الناس احق يومئذ الحسن
 رغبـة  الملـك  ترك الى ورعه فدعاه

 وال لعلـة  ذلك يكن ولم اهللا عند فيما
 المـوت  علـى  بايعه فقد لقلة وال لذلة

   )١(.<الفا اربعون
 الهدنـة  لبنـود  معاوية خرق ان .٥

 خرقهـا  بـل  زعموا كما ٤٢ سنة يكن لم
ــنة ــد ٥١ س ــهادة بع ــام ش  الحســن االم
 ،عليـه  للثـورة  الشيعة اضطر مما )٢(×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شــرح فــي الســاري القســطالني، ارشــاد )١(
 العيني، عمـدة  .٤١١، ص٤ج البخاري صحيح
ــي القــاري ، ١٦ج البخــاري صــحيح شــرح ف

 .٢٣٩ص

 عــن الشــيعة البــاحثين مــن الكثيــر روى )٢(
 البراعـة  منهـاج  في الخوئي منهم المفيد الشيخ
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=  
 وكذلك، ١٤٣، ص١٩ج البالغة نهج شرح في

 الشيخ عن التاريخ جواهر في الكوراني الشيخ
: قـال  سـند  بغيـر  ٢/١٤ ج االرشـاد  في المفيد

 نـزل  حتى معاوية سار الهدنة استتمت فلما>
 فصـلى  جمعـة  يـوم  ذلـك  وكان، بالنخيلة
 فـي  وقـال  فخطـبهم ، النهار ضحى بالناس
 وال لتصـلوا  قـاتلتكم  مـا  واهللا إنـي : خطبته

 إنكــم، لتزكــوا وال لتحجــوا وال لتصــوموا
، عليكم ألتأمر قاتلتكم ولكني، ذلك تفعلونل

 أال. كـارهون  له وأنتم ذلك اهللا أعطاني وقد
، أشـياء  وأعطيتـه  الحسـن  منيت كنت وإني

 <.له منها يءبش أفي ال قدمي تحت وجميعها
يقول السيد سامي البدري في كتابه القيم صلح 

 فـي  الفـرج  ابـي  روايـة  : >وهـي ×الحسن 
 كتـاب  من رواها دوق، مسندة الفرج ابو مقاتله

 اما الشيعة الباحثين من كثير مباشرة الفرج ابي
 سندان اسانيد ثالثة للرواية ساق فقد الفرج ابو

 الـرحمن  عبـد  فيه احدهما عبيد ابي عن منها
 الكوفــة قضــاء ولــي هـــ١٧٧ ت شــريك بــن

 ابـي  بـن  عثمـان  عـن  واالخر، وابنه للمنصور
 معاويـة  ابـي  عـن  مسـنده  في رواه وقد شيبة
 لـه  ووضـع  هـارون  جلسـاء  من وهو يرالضر

  

 عـدي  بـن  حجـر  الكبير الثائر قام ولهذا

=  
 عن يرويانها وكالهما الرافضة ذم في احاديث
 بـن  سـعيد  عـن  مـرة  بـن  عمرو عن االعمش
 عــن الثالــث والســند، مجهــول وهــو ســويد

 الحسـين  بـن  محمـد  بـن  جعفر عن المقانعي
 عـن  العربـي  الحسـين  بـن  حسن عن الزهري

 ابـي  عـن  المقـدام<  ابـي  >ابن ثابت بن عمرو
 ال ولكننـا  اسـحاق  ابـي  الـى  يالسبيع اسحاق
 وكلهـم  االصـيلة  الشـيعية  المصادر في نجدها

 قـد  الثقـة  روايـة ، واسـحاق  ابـو  فيهم بما ةثقا
 علـى  فتحمـل  التـاريخي  الواقـع  مـع  تصطدم
 الشـروط  عـن  معاوية تخلف وقضية، االشتباه
 والكـالم  منهـا  مفـروغ  مسالة بالحسن وغدره

 بعـد  او الصـلح  اول فـي  النقض هذا كان هل
 امـر  االشـتباه  في الوقوع فيكون، سنوات رعش

 ٥٢ تاريخه ج في عساكر ابن ويضيف. معقول
 يعنـي  خالـد  بـن  محمـد  عـن  قال اخر طريقا

 بـن  سعيد بن محمد حدثني الدمشقي القرشي
 ان عميـر  بن الملك عبد عن الشيباني المغيرة
 بـن  محمدو الكوفة دخوله عند خطب معاوية
ــد ــه قــال خال ــو عن ــرازي حــاتم اب  ذابكــ ال

 .مجهول< والشيباني
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 عمـر  وبعده معاوية ضد مةالعظي بثورته
 الثـورات  وتوالـت  الخزاعـي  الحمق بن

  . × الحسين ثورة حتى
 لــم العــراق اهــل مــن الشــيعة. ٦
 وانمـا  ابـدا  × الحسـن  االمام يخذلوا

 هم الخوارج خذله ومن ،بأنفسهم فدوه
 الزبيـر  ابـن  قال ولهذا..  الطوائف وبقية

 اهـل  ان> :لـه  قال عجيبا كالما لمعاوية
 ام مـن  علـي  بن لحسنل اوفى العراق
 ذلـك  عـرف  وقـد  ..< بحوارها الحوار

 بـن  هللا عبـد  خصـمهم  ايضـا  للعراقيين
 أن :متشـكياً  معاويـة  لـه  قال حين الزبير

 مرة إال المدينة في يزره لم × الحسن
 مـن  أكثر يزوره أن يتوقع وكان، واحدة

 أن الحسـن  شـاء  لو واهللا> :له قال، مرة
 هلُوأل، لفعل سيف ألف بمئة يضربك
  . <بحوارها الحوار أم من به أبر العراق

فــرأيضــا لهــم الصــفة هــذه وع 
 حين الصلح سنوات خالل نفسه معاوية
 الرجـال  مـن  ورمـوزهم  أخيارهم انطلق

 فــي وجــرأة الــدين فــي بفقــه والنســاء
 ×لعلـي   ووفـاء  الحـاكم  مـع  الحوار

ــع ــر منقط ــروون النَّظي ــل ي ــام أله  الش
ــرهم ــيرة ولغي ــي س ــرقةالم × عل  ش

  . ’ النبي مع وسوابقه
 بوفـائهم  معاويـة  لهـم  شـهد  وقد

 يـا  هيهـات > :قـال  حين ومنهجه لعلي
 فلـن  علـي  فقهكـم  لقـد  العراق أهل

 لـه  لوفاؤكم واِهللا> :قال وحين <!تطاقوا
 في له حبكم من إلي أعجب موته بعد

 وهـو  × الحسن االمام وقال. <!حياته
 ذاكـرا  للمدينـة  راجعا الكوفة من يخرج

    :بخير العراق ةشيع
  ما عن قلى فارقت أهلي معاشريو
  )١(هم المانعون حـوزتي وذمـاري    

ــة رفعــت .٧    الحســن االمــام دول
 وهمــش دور االمــن التــاريخ مــن ×

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولـد : والحوار، ١١٩ص ٩ج االغاني انظر )١(
 .ويفصل يفطم ان الى والدته وقت من الناقة
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ــي ــذي المجتمعـ ــه الـ ــة وفرتـ  الهدنـ
  .. العسكرية
 ان الهدنـة  شـروط  مـن  كـان  فقد

 واهــل شــامهم فــي امنــون الشــام اهــل
 فـي  الـيمن  واهـل  كـوفتهم  فـي  الكوفة
 مسـلم  مقتـل  التاريخ يسجل فلم يمنهم
 بعـد  اال معاويـة  قبل من غيره او شيعي
 الهدنة وخرق × الحسن االمام شهادة

ــكرية ــذه العس ــنوات ١٠ وه ــة س  ذهبي
 االزدهـار  االسـالمية  االمـة  فيهـا  عاشت
 العلوم وتبادل والرفاه المجتمعي واالمن

 ال تـاريخ  كبيـر لكـن   بشكل والمعارف
 ولـم  بالكامـل  اثاالحـد  هذه ابتلع امية

  . ذلك عن قليلة اشياء اال الينا يصل
لكن معاوية لم يـرق لـه ابـدا ان    

له ثقـل كبيـر    ×يكون االمام الحسن 
في الدولة يومها وانه ال يمكنه فعـل اي  
ــة   ــالم او المنظوم ــالف االس ــيء يخ  ش
القضائية يومها بوجـود المحـافظ علـى    

 ’الدين وقيمه والناشر لسـنه النبـي   

 ×حفيده االمام الحسن  وتعاليمه وهو
سـنوات   ١٠ومن هنا بدا بعـد هـذه ال   

الذهبية التي قضـتها االمـة فـي بركـات     
. العســكرية ×هدنــة االمــام الحســن 

  . لخاسرين بها معاويةوالتي كان اكبر ا
  

  هذا الليل قد غشيكم
 ×من عبارات االمـام الحسـين   

ان قول االمام الحسين . في كربالء الفداء
 فاتخـذوه  غشيكم قد الليل هذا> :×

 بيـد  منكم رجل كلُّ ليأخذ ثم ،جمالً
 فـي  تفرقـوا  ثـم  ،بيتي أهل من رجل

..< اهللا يفـرج  حتّـى  ومدائنكم سوادكم
يدل على انه الزالت هناك طرق يخرج 
ــى   ــدخل ال ــن اراد الخــروج وي ــا م منه

وايجـاد  ، من اراد الدخول ×الحسين 
هذه الطرق طبعا وفق تضاريس كـربالء  

كونة من غابـات نخيـل ومـاء    يومئذ الم
ــذ     ــاد مناف ــوار فإيج ــتنقعات واه ومس
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للدخول والخروج يحتاج الـى تخطـيط   
مسبق ومميز من قبل المعصوم الحسين 

× .  
 بعض الروايات التي على يالحظ

 إنّي>: × قول االمام الحسين فيها ورد
 يبقـى  وال ،معي كلّكم وتُقتلون أُقتل غداً

: ×اد السـج  اإلمام وقول، <واحد منكم
ان  ؛<أجمعـون  معه وقُتلوا وقُتل فأصبح>

ــر المشــهور ــع خــالف هــذا االم  ،الواق
ــاك ــض فهن ــن بع ــار م ــين  أنص الحس

 يـوم  حـرب  فـي  اشتركوا قد كانوا×
 الحسـن  :مثـل  ،يستشهدوا ولم عاشوراء
ــى ــوار ،المثنّ ــن وس ــنعم ب ــي م  ،النهم
 أن إالّ اللّهـم . األسدي ثمامة بن والموقّع

 هـذه  يحضـروا  لـم  هـؤالء  أمثال يكون
 الخطـاب  أن أو ،الساعة تلكم المخاطبة

  !التغليب نحو على به الجميع أُريد
   

  الهفهاف الراسبي
ــين   ــاع الحس ــزل اتب ــم ي  ×ول

شيعته يتقاطرون علـى كـربالء الفـداء    و
عن قيم السماء حتى بعد شهادة  اليدافعو

ــنهم البطــل الراســبي  ×الحســين  وم
 راسـب  إلـى  نسـبة  :الراسـبي و البصري

كـان   ،من شهداء كربالء ،األزد من بطن
رجالً شجاعاً فارساً من شـيعة البصــرة   

شـهد   ×ومن أصـحاب اإلمـام علـي    
معــه حروبــه الــثالث الجمــل وصــفين 

ــروان ــر   .والنه ــه أمي ــي صــفين جعل وف
وبعـد   .المؤمنين آمـراً علـى قبيلـة األزد   

صــار مــن  ×استشــهاد اإلمــام علــي 
ــ ومـن   ×أصحاب اإلمام الحسـن ـ   

  .. )١(من أصحاب الحسينبعده صار 
لما تناهى إليه خبر مسـير اإلمـام    

سار مـن البصــرة    ،الحسين إلى الكوفة
إلى كربالء ولما وصل إلى هناك كانـت  
المعركة قد انتهت فهجـم علـى جـيش    

بسـكين وقتـل مـنهم جماعـة     ابن سعد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨٠محدثى، موسوعة عاشوراء، ص )١(
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 بـن  الهفهـاف  :الزنجاني قال. حتى قتل
 يوم قُتل الذي البصري الراسبي المهنّد

 مـا  علـى  ،الحسـين  شهادة بعد فالط
 كتــاب فــي أحمــد بــن حميــد رواه

 هـذا  الهفهـاف  كـان  :قـال  ،الحدائق
 ومن الشيعة من ،بصرياً شجاعاً فارساً

 فـي  ذكـر  لـه  ،الـوالء  في المخلصين
ــازي ــروب المغ ــان ،والح ــن وك  م

 وحضـر  ،×المؤمنين  أمير أصحاب
 األلويـة  عقـد  ولما ،كلّها مشاهده معه
 ضـم  صـفّين  يـوم  ×المؤمنين  أمير
 ،قـيس  بـن  األحنف إلى البصرة تميم
 بـن  أَعـين  البصـرة  حنظلة على وأمر

 بـن  الهفهاف البصرة أزد وعلى ،ضبعة
 مالزماً وكان ...األزدي الراسبي المهنّد
 قُتل أن إلى ×لعلي،  بعـده  فانضـم 

الحسين  إلى ثم ،×الحسن  ابنه إلى
 أيـن  :سـألَ ، العصـر  صـالة  بعد ×

 سـعد  بـن  عمر على لَفدخ الحسين؟

 بـن  الحسين أين الخبر ما :القوم فسأل
 أنـا  :أنت؟ فقـال  من :له فقالوا علي؟

 لنصر جئت البصري الراسبي الهفهاف
 خروجـه  سـمعت  حين ×الحسين 

  . العراق إلى مكّة من
 الحسـين  قتلنـا  وقـد  :له فقالوا

 بـه  لحـق  من وكلّ وأنصاره وأصحابه
ولـم  ،إليـه  وانضم  ـ  غيـر  يبـق  اءالنس

ــال ــه واألطف ــل وابن ــي العلي ــن عل  ب
 علـى  القـوم  هجوم ترى أما ،الحسين
، ’اهللا  رسول بنات وسلْبهم المخيم

الحسـين   بقتـل  الهفهـاف  سـمع  فلما
 وهـو  سيفه انتضى ،الناس وهجوم×

  :  ويقول يرتجز
ــد    ــد المجنَّـ ــا الجنـ ــا أيهـ   يـ

ــد     ــن المهنَّـ ــاف بـ ــا الهفهـ   أنـ
ــد    ــاالت محمــ ــي عيــ   أحمــ

  ثم العـرين  كليـث  علـيهم  شد 
 من كلَّ يقتل يزل فلم ،بسيفه يضربهم
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 قتـلَ  حتّـى  ،الرجال عيون من منه دنا
 مـن  سـوى  كثيـرة  جماعـة  القوم من

 عليـه  تشـد  الرجال كانت وقد ،جرح
انكشـاف  فتنكشف بسيفه عليها فيشد 

 فـي  وهو ،الذئب فيها شد إذا المعزى
 أُثخن وقد المتقدم بالشعر يرتجز ذلك

 :بقومـه  سعد بن عمر فصاح ،بالجراح
 كـلّ  مـن  عليـه  احملـوا  ،لكم الويل
 ×الحسـين   بن علي قال ثم .جانب

 منـذ  الناس رأى قلّما>: اليوم ذلك في
 بـن  علـي  بعد فارساً محمداً اهللا بعث
 كهـذا  بعـده  قتـلَ  مـا  قتلَ طالب أبي

 خمسـة  فأقبـلَ  عليه فتداعوا، <الرجل
 فـي  قتلـوه  حتّى فاحتوشوه نفراً عشر

 فرسـه  عقـروا  بعـدما  ،الحرب حومة
  . )١(<عليه اهللا رضوان

 × هل اضاع مسلم بن عقيـل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدارين وســيلةالزنجــاني،  )١( ـ   ٢٠٣ ص: ال
  .١٦٤ رقم ٢٠٤

المشكلة هنا  :؟ انصاره ام تخاذلوا عنه
ليست في عدد المبايعين لإلمام الحسين 

مــنهم  ×حســبما طلــب مســلم  ×
وارسل بأعدادهم كتابا لإلمـام الحسـين   

لكن المشكلة والحلقة التي ركـز  .. ×
لعباسية انـه ايـن   عليها كتاب البالطات ا

مـن المبـايعين    ×ذهب انصار مسلم 
هـل ابتلعـتهم االرض ام   .. ؟؟الفا ١٨ال 

صعدوا الى السماء فليس مـن المعقـول   
كما وصفت بعض الروايات الضعيفة ان 

اثنــاء تجوالــه فــي الكوفــة  ×مســلما 
. يتفرقون عنه ثم يلتفت فلم يجد احـدا 

والحق يقال هنا وهو ما يثبتـه التحقيـق   
االف مـنهم   ٤في النصـوص ان   العلمي

نزل بهم مسلم لحـرب ابـن زيـاد كمـا     
وكان .. اشار الى ذلك المؤرخ ابن االثير 

الف في سجون عبيد اهللا بن  ١١هنالك 
زياد سـجنهم لكـي ال يلتحقـوا باإلمـام     

  ... وكربالء  ×الحسين 
ــدر فقــد ــدكتور ق ــوطلي ال  الخرب
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 عـدد  أن المختار عن كتابه في المصري
 عشـر  اثنـا  يبلـغ  زياد ابن مسجنه الذين

. نفسـه  المختـار  مـنهم  الشـيعة  مـن  ألفا
  .)١(وكثير من القيادات الشيعية الكوفية

   
  الهودج

محمل له قبة كانت النساء تركب 
به؛ وهو يوضع علـى الجمـل أو البغـل    
وتجلس امرأة في كل جانب من جانبيه 

جاء في المصادر التاريخيـة  و .وله غطاء
خذوا على جمـال  أن سبايا أهل البيت أ

جـاء فـي بعـض    و .بال وطاء أو هـودج 
المصادر التاريخية أن السبايا لما وصلوا 
ــي   ــدموا رأس أب ــة وق ــى الكوف ــم إل به

أبصــرته و ،أمــام الــرؤوس ×عبــداهللا 
زينب ضربت رأسـها بخشـبة المحمـل    

وطلبـت   ،فسال الدم من تحت معجرها
قــرأت و ،خرقــة لتشــدها علــى الجــرح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٤الخربوطلي، المختار: ص )١(

  . ..تتم كماالًيا هالالً لما اس: هناك
  

  ] حرف الواو[ 
  

  وادي نهر العلقمي
بعــد تحــري المصــادر التاريخيــة 
ومراجعة الخرائط وتتبع وديـان األنهـار   
القديمة بداللـة الـتالل األثريـة الممتـدة     
ــان     ــك الودي ــاري تل ــول مج ــى ط عل

وبمشاهدة ومعاينة أكتاف هذه  ،الدارسة
الوديان والتي يمكـن تشخيصـها جيـداً    

حظة ارتفاعها النسبي عـن  من خاللِ مال
وكمـا ال   .مستوى األرض المحيطـة بهـا  

فإن ذلك يحتاج إلى جهد مميـز   ،يخفى
ومعرفة بنصوص المصـادر والمرويـات   
وإيجاد القرائن الدالة التي تثبت أو تنفي 
بعض تلك األخبار والمرويات وبالتـالي  

مـن   يمكن تحديد مجرى نهر العلقمـي 
نـوى  منبعه شمال جرف الصخر حتى ني
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 . الجنوبية الغربية

ينبع العلقمـي مـن نهـر الفـرات      
جـرف الصـخر  > القديم في شمالِ بلدة >

إلـى   ،<كـم   ٣>الحالية بمسـافة قـدرها   
الجنــوب مــن فوهــة نهــر االســكندرية 

   .تقريباً< كم٢> بحوالي
ويمكن اليوم مالحظة نقطة تفرع  

نجد أن نهـر الفـرات    إذ ،العلقمي هناك
فيشكّل افتـراق   ،وعينقسم على ثالثة فر

ــد     ــن جدي ــا م ــروع والتقائه ــذه الف ه
 يبلـغ طـول الجزيـرة األولـى     ،جزيرتين

في حين يبلـغ طـول    ،<كيلومتر واحد >
الجزيرة التي تقع غرب الجزيرة األولـى  

تمثّل هذه الجزيرة الزاوية التـي   .<كم ٢>
يشكلّها نهر العلقمي مـع الفـرات حـين    

 وبعد أن ينقسم الفـرات فـي   .ينبثق منه
هذه النقطة إلى نهر سورا األعلى الـذي  
يمضي باتجاه جنوبي حتى ينعطف عند 
المســـيب إلـــى الجنـــوب والجنـــوب 

العلقمـي   في حين يمضي نهـر  ،الشرقي

جنوبــاً حتــى يمــر غــرب بلــدة جــرف 
 ٥. ٢> شرق تالل العفيليـات بــ   ،الصخر

ثـم يواصـل النهـر مجـراه      ،تقريبـاً < كم
رف باتجاه قرية السعيدات جنـوب الجـ  

ويأخذ باالنحراف باتجاه الغـرب قلـيالً   
 فيمرق بينه وبـين < تل أسود> ليصل إلى

 ثم يزداد انحرافه غرباً باتجـاه  <تل فكة>
 ٧> والذي يقع على مسافة< تل حويش>

حيث  ،جنوب غرب جرف الصخر< كم
نشاهد منخفضاً أرضياً يقع إلـى الغـرب   

ويــرتبط < كــم١> مــن تــل حــويش بـــ
النهر غـرب   ن يمروبعد أ ،بمجرى النهر

يتجــه إلــى الجنــوب  <البهبهــاني> قريــة
والجنوب الغربي حتـى يصـل مقاطعـة    

ويكون طـول النهـر    ،الوند في الحسينية
< سـورا األعلـى  > من نقطة افتراقـه عـن  

  . <كم  ١٥> حتى مقاطعة الوند حوالي
نالحظ أن الموقع الذي يلج فيـه   

النهر مقاطعة الوند يتألّف من ثالثة تاللٍ 
ية تشكّل زوايا مثلـث قـائم الزاويـة    أثر
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إذ تبلغ المسافة بين أضالع هـذه   ،تقريباً
تل > ويمثّل .تقريباً< كم ١> التالل حوالي

الزاوية الجنوبية الغربية من المثلـث  < تبه
ــتالن اآلخــران الحــدود   ــل ال ــا يمث فيم
ــخر    ــرف الص ــة ج ــين ناحي ــلة ب الفاص
ــمال    ــى الش ــي أقص ــد ف ــي الون وأراض

ية، ومـن نقطـة تقـع    الشرقي من الحسين
ينحـرف النهـر كليـاً إلـى      أعلى تل تبـه 

الغرب فيتجه إلـى تـالل الجازيـة بـين     
فيمـرق شـمال    ،الوند ومقاطعة الحصوة

وبعــد أن يــرتبط  ،مــن تــالل الحصــوة
ــائن   ،بمجــراه ــي الك ــنخفض الطبيع الم

  غرب هذه التالل والذي يشكّل مجـرى
تل الدوير الشرقي > متسعا حتى يمر بين

في مقاطعـة الهوتـه   < وير الغربيوتل الد
< كـم  ٢> ويقطع النهر مسافة ،وأم غراغر

والـذي  < تـل الـذهب  > غرباً فيمر شمال
ــي   ــنخفض األرض ــى رأس الم ــع عل يق

شـمال شـرق   < بحيرة الملـح > المعروف
 بغداد مرقد اإلمام عون عبر الشارع العام

ثـم يواصـل تعرجـه فيقطـع      ،كـربالء  ـ
 طعـة الهوته وأم غراغر حتـى يصـل مقا  

فيقطعها شماالً إلى إن يبلغ < أبو عصيد>
ليشكّل واديه حـداً   ،مقاطعة بدعة أسود

فاصالً بينها وبين مقاطعة الكماليـة إلـى   
الشمال منها والشمال الغربي، ولمسـافة  
 كيلومترات عدة شـمال غـرب مقاطعـة   

يشــكل وادي العلقمــي  <بدعــة أســود>
عرقـوب  >عرقوباً طوليـاً يعـرف محليـاً    

ترك اتجاهه الغربي لينحـرف  في ،<الطوق
    .فجأة باتجاه الجنوب

نشاهد إلى اليوم منخفضاً أرضـياً   
عند زاوية الميل هذه تقـع عنـد حـدود    

في شمالها الغربي، < بدعة أسود> مقاطعة
مع مقاطعة الكمالية، وبعد أن يتجه النهر 

بــ  < القاضـي > إلى الجنوب شرقي قرية
يين تقريباً يمر بمحاذاة تلين أثر< كلم ٢>

عـرب عبـود   > يقع أحـدهما فـي قريـة   
ويقـع اآلخـر محاذيـاً لـه إلـى      < مطلك

ــي   ــيالً ف ــوب الشــرقي قل ــرب >الجن ع
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ثم يواصـل النهـر انحـداره مـن      .<نواف
الشمال الشـرقي حتى يجاور مقام اإلمام 

وتكون  .الصادق والذي يقع غرب واديه
الغاضرية شرق هذا الوادي، ثم ينحـرف  

بعـد ذلـك    ،ديالنهر باتجاه مقـام المهـ  
يترك انحرافه هذا ليتجه إلـى الجنـوب   

ــاً ــر    .تمام ــرى نه ــراه مج ــغل مج فيش
ــام    ــن مق ــك م ــالي وذل ــينية الح الحس
المهدي المـذكور حتـى الشـارع العـام     

وبعد أن يمـر النهـر    .الحسينية ـ كربالء
يقطـع شـارع    × شرق مرقد العبـاس 

ابن الحمزة الحالي ثم ينحرف قليالً إلى 
 قطع غـرب مقاطعـة  الجنوب الشرقي في

، ثم يـدخل مقاطعـة الفريحـة،    <الچاير>
وفي نقطه تقع غرب روفة النواب شمال 

< كلـم ٢> مقبرة كربالء الحديثـة بمسـافة  
النجــف،  ـ  عـن الشــارع العـام كــربالء  

ــث    ــوى حي ــر نين ــي بنه ــي العلقم يلتق
 <سـعدة  ــ  كـري > يشكّالن مجرى نهـر 

الذي يتجه جنوباً بموازاة الشـارع العـام   

ولـيس مـن المعلـوم أن يقـع      .المذكور
 ــ  الراهن اليوم ـ مشهد العباس بن علي

كمـا يـزعم بعـض     ،على كتفـه القـديم  
العامة؛ إذ ال يوجـد أي دليـل يعتـد بـه     

  . على ما يقوله الناس
ــر    ــول نه ــاب ط ــن احتس ويمك

 العلقمي من فوهة صدره، شمال غـرب 
حتى التقائه بنهر نينوى  <جرف الصخر>

الغربيـة   ــ  وبيـة في مقاطعة فريحة الجن
 .متـر  ـ واحد وخمسون كيلو< كلم ٥١>

وهذا المجرى الطويل نسبياً يحتاج إلـى  
ديمومة مجراه وإلـى عنايـة مسـتمرة ال    
 ،تتوفر إلّا فـي ظـل حكومـات مسـتقرة    

ــل    ــراق حاف ــاريخ الع ــا أن ت وإذا علمن
بالمتغيرات والنكبات وعـدم االسـتقرار   
السياســي يصــبح بــديهياً لــدينا الســبب 

  .)١(م في موت النهر واندراس أثرهالحاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسعودي، أضـواء علـى تـاريخ كـربالء      )١(
  .١٤٢مصدر سابق ـ صـ 
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  واقعة الشريعة
مـن اخيـه    طلب االمـام الحسـين  

 للجــيش المــاء ان يســقي ‘ العبــاس
 ولمـا > :المحـرم  من السابع يوم والعائلة

العطـش  وأصحابه الحسين على اشتد 
 طالـب  أبـي  بـن  علي بن العباس دعا

 وعشرين فارساً ثالثين في فبعثه ،أخاه
 ،قربـة  بعشـرين  معهـم  وبعث ،راجالً

 ،لـيالً  المـاء  مـن  دنـوا  حتّى فجاءوا
هـالل  بن نافع باللواء أمامهم واستقدم 
 الحجـاج  بـن  عمـرو  فقـال  ،الجملي
 جـاء  ما ،فَجِيْء الرجل؟ من :الزبيدي

 المـاء  هذا من نشرب جئنا :قال! بك؟
  . عنه حألتمونا الذي

 ،واهللا ال :قال .هنيئاً فاشرب :قال
ـ  قطرة منه أشرب ال  عطشـان  ينوحس

 ،عليـه  فطلعوا ،أصحابه من ترى ومن
 إنّمـا  ،هؤالء سقي إلى سبيل ال :فقال

 فلما .الماء لنمنعه المكان بهذا وضعنا

ـ  نـافع  أي ـ منه دنا  قـال  أصـحابه  ـ
 الرجالـة  فشـد  .قربِكم امألوا :لرجاله
 بـن  عمـرو  إليهم وثار ،قربِهم فمألوا

 علــيهم فحمــل ،وأصــحابه الحجــاج
 هـالل  بـن  ونـافع  علـي  بـن  سالعبا

 رحـالهم  إلـى  انصـرفوا  ثم ،فكفّوهم
 فعطـف  ،دونهم ووقفوا !إمضوا :فقالوا
 ،وأصـحابه  الحجـاج  بن عمرو عليهم

 صُداء من رجالً إن ثم ،قليالً واطّردوا
 ،الحجاج بن عمرو أصحاب من ،طُعن
 ليسـت  أنّها فظن ،هالل بن نافع طعنه

 ذلـك  بعـد  انتقضـت  إنّها ثم ،بشيء
 الحسـين  أصـحاب  وجاء ،منها فمات

  . )١(<عليه فأدخلوها بالقرب
 ...> :الكـوفي  أعثم ابن رواية وفي

 فكـان  ،عظيماً قتاالً الماء على فاقتتلوا
ـ  وقـوم  يقتتلـون  قوم  القـرب  ونؤيمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري )١( ــاريخ، الطب ــري ت  .٣١٢ص ٤ج، الطب
 .٣٨٩ص، ٣ج األشراف، أنساب، البالذري



 
  

٤٨٢  

 

 

 عمرو أصحاب من فقُتل ،مألوها حتّى
 الحسين أصحاب من يقتل ولم جماعة

، معسـكره  إلـى  القـوم  رجع ثُم ،أحد
 كـان  ومن القرب من الحسين وشرب

   .<معه
ــا  ــدينوري أم ــف ال ــة يص  واقع

 مختصــراً وصــفاً الســابع يــوم الشــريعة
 العبـاس  فمضـى > :يقـول  حيث ودقيقاً

 ،هـالل  بـن  نـافع  وأمامهم ،الماء نحو
 عمـرو  فمنعهم ،الشريعة من دنوا حتّى

 علـى  العبـاس  فجالدهم ،الحجاج بن
 ،عنهـا  أزالوهم حتّى معه بمن الشريعة
 فمـألوا  المـاء  الحسين رجالة واقتحم
 أصـحابه  فـي  العبـاس  ووقف ،قربهم
 إلـى  المـاء  أوصلوا حتّى عنهم يذبون

 تتضــح هنــا ومــن .<الحســين عســكر
 مخصـص  السـابع  اليوم كان انما االجابة
 الـذي  اليـوم  ألنـه  × العبـاس  لذكرى
 × الحسين لجيش العباس فيه استقى

الفضل  ابي بطوالت فيه وظهرت وعيالته
  . العظمى وسقايته ×

 ...> :الكـوفي  أعثم ابن رواية وفي
 فكـان  ،عظيماً قتاالً الماء على فاقتتلوا

ـ  وقـوم  يقتتلـون  قوم  القـرب  ونؤيمل
 عمرو أصحاب من فقُتل ،مألوها حتّى

 الحسين أصحاب من يقتل ولم جماعة
 معسـكرهم  إلـى  القوم رجع ثُم ،أحد

 كـان  ومن ربالق من الحسين وشرب
  . <معه

  
  ×الحسين  وصية

  يوم عاشوراء
 التـي  المهمـة  األعمـال  جملة من

 عاشوراء يوم×الحسين  اإلمام بها قام
 اإلمـام  ابنـه  إلى الوصايا دفع ،مقتله قبل
. ×العابـدين   زيـن  الحسـين  بن علي
 بـن  علـي  أُحضر ثُم> :المسعودي قال

 فأوصى ـ عليالً وكان ـ  ×الحسين 
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األنبيـاء   ومواريث األعظم مباالس إليه
 دفـع  قـد  أن وعرفـه ، السـالم  عليهم 

 والمصـــاحف والصـــحف العلـــوم
 عنهـا   اهللا سلمة رضي  أم إلى والسالح

  . <إليه ذلك جميع تدفع أن وأمرها
 بـن  محمـد  بنـت  خديجة وعن 

العسكري  الحسن أبي أخت الرضا علي
×: <أختــه إلــى أوصــى اإلمــام أن 

 فـي  السـالم  علـي عليهـا    بـن  زينب
 بـن  علـي  من يخرج ما فكان ،الظاهر

 مـن  زمانه في السالم  الحسين عليهما
 ،عمته علي بنت زينب إلى ينسب علمٍ
 وتقية ×الحسين  بن علي على ستراً

  . )١(<عليه واتقاء
  

  ×وصايا الصادق 
  الحسينية لمقيمي المآتم

ــاء .١ ــى البك ــين  عل  ،×الحس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦ ص: الوصية المسعودي، إثبات )١(

 . )٢(عليه البكاء على اآلخرين وحث

ــة. ٢ ــآتم وإقام ــي الم ــات ف  أوق
   .)٣(مالئمة الظروف كانت وكلّما ،مختلفة

 مرت التي المصائب واستذكار. ٣
 مسـمع  حديث يفيد كما ،×بالحسين 

 . )٤(كردين

ــتذكار. ٤ ــاب واس ــين مص  الحس
  .)٥(الماء شرب عند×

ــث .٥ ــعراء وح ــى الش ــاء عل  رث
  .)٦(×الحسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢٠١ ص: الزيـارات  ابن قولويـه، كامـل   )٢(
  .٣٠٠ح ،٢١٠و ،٢٨٦ح
 ،٢٠١ص: الزيــارات كامــل، قولويــه ابــن )٣(

  .٣٠١ح ،٢١٠و ،٢٨٦ح
 ،٢٠٣ص: الزيــارات كامــل، قولويــه ابــن )٤(

  .٢٩١ح
ــالي )٥( ــدوق أمــ  ؛٢٢٣ح ،٢٠٥ ص: الصــ

  .٦ح ،٣٩١: ٦: والكافي
 ؛٥٠٨ح ،٥٧٤ ص: ٢ الكشــي ج رجــال )٦(

  .١١٠ ،١٠٩: األعمال وثواب
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 الحسـين  رثـاء  إلى النعاة دعوة .٦
 الرثـاء  على النعاة وحث بل ،وتالبي في

 شــجون يثيــر بحيــث ،حــزين بصــوت
  .)١(السامعين

 في المشاركة على العائلة حث .٧
   .)٢(المأتم

اإلمـام   قبر على والنواح البكاء. ٨
 يقـوم  من عمل وتحسين ،×الحسين 

 . )٣(له والدعاء ،بذلك

 ×الصادق  اإلمام أبدى وقد. ٩
 ،عاشوراء يوم المأتم بإقامة بالغاً اهتماماً

 الحث الخصوص هذا في عنه ورد وقد
ــى ــارة عل ــر زي ــين قب ــوم × الحس  ي

 فـي  المصاب بعظمة والتذكير ،عاشوراء
 ،أهميـة  من اليوم لهذا وما ،عاشوراء يوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩ ص: األعمال الصدوق، ثواب )١(
ــافي ج  )٢( ــي، الك ــر: الكلين  ،٢١٦ ص: ٨ انظ

  .٢٦٣ح
 ،٥٣٧ ص: الزيـارات  ابن قولويـه، كامـل   )٣(

  .٨٢٩ح

 عـن  واالمتنـاع  ،ذكـراه  إحيـاء  وضرورة
 الطعـام  عن فيه واإلمساك ،فيه الملذات
 زي وارتـداء  ،الغـروب  حتـى  والشراب

 كـربالء  واقعـة  وإحياء وتصوير ،الحداد
 ،اليوم هذا في المأتم وإقامة ،الذاكرة في

 . )٤(بمفرده الشخص كان وإن

  
  وفود عمر بن سعد على

  ×الحسين 
ومن احـداث اليـوم الثالـث مـن     

وصول وفد مـن   للهجرة ٦١محرم سنة 
 ×ابــن ســعد للقــاء االمــام الحســين 

   :ومعرفة بعض االمور عنه
 بـن  عمـر  فبعـث > :الطبري قال

 قـيس  بن عزرة×الحسين  إلى سعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحسـنة  باألعمـال  اإلقبـال  طاووس، ابن )٤(
 جواد: تحقيق ،٦٤: ٣ السنة في مرة يعمل فيما

 هـ،١٤١٤ إسالمي، تبليغات دفتر قم، القيومي،
  .١١ح ،١٠٥: ١٠١ األنوار وبحار ؛١ط
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 الـذي  مـا  فَسلْه ائته :فقال، األحمسي
 ممن عزرة وكان يريد؟ وماذا ،به جاء

 أن منـه  فاسـتحى ، الحسين إلى كتب
 الرؤساء على ذلك فعرض :قال .يأتيه

 :قال .وكرهه أبى فكلّهم ،كاتبوه الذين
 ،الشـعبي  اهللا عبـد  بـن  كثير إليه وقام
ـ  ليس شجاعاً فارساً وكان  وجهـه  ردي
 لـئن  واهللا ،إليه أذهب أنا :فقال ،شيء
 بـن  عمـر  لـه  فقـال . به ألفتكن شئتَ
 ائتـه  ولكن ،به يفتك أن أريد ما :سعد
 فأقبـل  :قـال  بـه؟  جاء الذي ما فَسلْه
 قال الصائدي ثمامة أبو رآه فلما ،إليه

 قـد  ،اهللا عبد أبا اهللا أصلحك :للحسين
 على وأجرأه ،األرض أهل شر جاءك

 ضَــع :فقــال إليــه فقــام ،وأفتكــه ،دم
 أنا إنّما ،كرامة وال واهللا ال :قال. سيفك
 مـا  أبلغـتكم  منّي سمعتم فإن ،رسول

 انصـرفتُ  أبيتم وإن ،إليكم به أُرسلت
 بقـائم  آخـذٌ  فـإنّي  :لـه  فقـال  .عنكم

 ال :قـال  .بحاجتـك  تكلّـم  ثم ،سيفك
 مـا  أخبِرنـي  :لـه  فقـال . تَمسه ال واهللا

 أدعـك  وال ،عنك غهأبلّ وأنا به جئت
 ثـم  ،فاسـتبا . فـاجر  فإنّـك  منه تدنو

 فـأخبره  سـعد  بـن  عمر إلى انصرف
 قــيس بــن قــرة عمــر فــدعا ،الخبــر

 الق ،قُرة يا ويحك :له فقال ،الحنظلي
 يريـد؟  ومـاذا  به جاء ما فسلْه حسيناً

 رآه فلمـا  :قـيس  بـن  قُـرة  فأتاه :قال
   هذا؟ أتعرفون :قال مقبالً الحسين

 هذا ،نعم :مظاهر بن حبيب فقال
 ابـن  وهـو  ،تميمـي  حنظلة من رجل
 ،الـرأي  بحسن أعرفه كنتُ ولقد أختنا

 :قال. المشهد هذا يشهد أراه كنت وما
 وأبلغـه  ،الحسين على سلّم حتّى فجاء

 فقـال . لـه  إليـه  سـعد  بن عمر رسالة
 مصـركم  أهل إلي كتب: ×الحسين 

 فأنـا  كرهـوني  إذ فأمـا  ،أقدم أن هذا
 إلـى  فانصـرف  :قال ..<عنهم أنصرف
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 لـه  فقـال  ،الخبر فأخبره سعد بن عمر
 ×لم يفـارق الحسـين    س بن عمر

جـاء فـي بعـض     :اهل بيته وانصاره 
النصوص االخرى في وصف موقـف  

فأمـا عسـكره   > ×اصحاب الحسين 
ففارقوه وأما أهله األدنون من أقربائـه  

  . ...<ال نفارقك :فأبوا وقالوا
ــنص ال ــذا ال ــده  وه ــل لع يقب

   :اسباب
ألنــه مرســل رواه الســيد  :اوال 

البحراني مرسال ورواه الشـيخ القمـي   
عن الخصيبي الذي اشتهر حاله بعـدم  

  . توثيق عدد من العلماء له
واشار بعض الباحثين انـه   :ثانيا

ـــ ــراد ب ــان الم ــكره >إذا ك ــا عس فأم
من استأجرهم اإلمام الحسين  <ففارقوه

فـال بـأس   من الجمالين وغيرهم  ×
وأما إذا كان المراد به من التحقوا  ..به

فـإن   ،به والمخاطبـة ليلـة عاشـوراء   

الثابت الصحيح أنّه لم يتخـلّ اإلمـام   
 ..وال نـدري . أحد مـن أصـحابه   ×

فلعلّ العبارة األخيرة فـي خبـر أبـي    
كانت هـي مسـتند    ،الفرج األصبهاني

القول فيما بعد أن هذه الواقعة كانـت  
كمـا   ،ليس ليلـة العاشـر  يوم العاشر و

 نقالً عـن   &قال به الشيخ السماوي
واهللا  ،الســيد رضــي الــدين الــداودي

   .)١(!<العالم
لنا عده تعليقات حول هـذه   :قلنا

    :الرواية
الرواية مروية عن عوانة بـن   نجد

الحكم الـذي قـال فيـه علمـاء الجـرح      
   :يلي والتعديل ما
 بن اهللا عبد وروى :ابن حجر قال

 ان :الفنـزي عليل بن الحسن عن المعتز
 وكـان ، عثمانيـا  كان الحكم بن عوانة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٤ج الطبـــــري، الطبـــــري، تـــــاريخ )١(
 .٣١١ـ٣١٠ص
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السـيد   قـال . )١(امية لبني األخبار يضع
، ١٥٨ سـنة  عوانة توفي :سامي البدري

 العباسـيين  عهـد  من ادرك قد فيكون
 لعهـد  ا هـذا  وفي، سنة وعشرين ستا

 ثـم  هاشـم  بني لصالح اخباره جاءت
 فشـل  بعد للعباسيين عميل الى تحول
 اخبـاره  امثلـة  ومـن ، الحسنيين ثورة

 صـلح  فـي  اليـه  نسب ما الموضوعة
 رغبـة  معاوية وكانت مع × الحسن

ــيين ــار العباس ــن اظه ــر الحس  بمظه
   .)٢(المتخاذل

وبالتالي ال يمكـن التعويـل علـى    
رجــل كــان يضــع االخبــار لبنــي اميــة  
ــدة   ــاني العقي ــو عثم ــم وه ــا له ويزوقه

باإلفـك   ملـيء والهـوى الن نصـه هـذا    
، رهات التي ال يمكن قبولها بأجمعهاوالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥،٣٥٠ج الميزان لسان: حجر ابن )١(

ــى البــدري، المــدخل )٢(  مصــادر ةدراســ إل
 . ٣ف ٣ب اإلسالمي والتاريخ النبوية السيرة

بل ان هنالك مقاطع تثير الشـكوك فـي   
انها موضـوعة وممنهجـة لإلسـاءة الـى     

وشيعته والتـي   ×مقام االمام الحسين 
   :منها

قـال فـي    ×زعمه ان الحسين 
جواب سؤال ابن سعد عبـر رسـوله مـا    

فقـال   :الذي جاء بك الـى هـذا المصـر   
 كممصـر  أهـل  إلـي  كتب: × الحسين

ــدم أن هــذا ــا ،أق ــا كرهــوني إذ فأم  فأن
وهـذا جـواب ال يسـفر     .عنهم أنصرف

  ×عن صريح مهمـة االمـام الحسـين    
التغييرية وفيه مصـادرة لمعـالم نهضـته    
المباركة واال فمن اهداف خروج االمـام  

على حكم بني امية االمـر   ×الحسين 
بالمعروف والنهي عن المنكـر ومقاتلـة   

ة واالنتصـار كـل   الحكام الفاسقين الكفر
المظلومة الدينية التي همشـها حكـم ال   
امية ومحاوالتهم القضاء علـى االسـالم   

. ^االصيل التي تمثل بفكر اهل البيت 
 ×اضف الى ذلك لم يفكر الحسـين  
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ــه    ــن اداء مهمت ــف ع ــالرجوع والتخل ب
االلهيــة التــي هــي جــزء مــن التخطــيط 
االلهي لوقعة كبرى ضـد التيـار المـادي    

فـي   ×وي يتبناها الحسين الكافر االم
  .نهضته العمالقة هذه

   
التاسع اليوم وقائع  

  الحرام المحرم من
ــوم التاســع مــن   ــائع الي ومــن وق
كربالء تغيير في مواقف ابن سعد باتجاه 

ــين  ــام الحس ــية االم ــام  × قض واحك
ــن    ــدد م ــى ع ــكرية عل ــيطرة العس الس

   :المرافق الحيوية بكربالء يومها
 فأقبـلَ > :جاء في تاريخ الطبـري 

 اهللا عبيد بكتاب الجوشن ذي بن شمر
 قـدم  فلما ،سعد بن عمر إلى زياد بن
 !لـك؟  مـا  :عمر له قال فقرأه عليه به

 ما اهللا وقبح ،دارك اهللا قرب ال ،ويلك
 أنت ألظنّك إنّي ،واهللا !علي به قدمتَ

 ،إليــه بــه كتبــتُ مــا يقبــل أن ثنيتــه
 أن رجونـا  كُنّـا  أمـراً  علينـا  أفسدتَ

 إن ،حســين واِهللا يستســلم ال ،حيصــل
 :شـمر  لـه  فقال. جنبيه لبين أبية نفساً

 ألمـر  أتمضي !صانع؟ أنت ما أخبِرني
 بيني فخلِّ وإالّ !عدوه؟ وتقتل أميرك

 وال ،ال :قـال . والعسـكر  الجنـد  وبين
 فـدونك  ،ذلك أتولّى وأنا ،لك كرامة
  . )١(<الرجالة على أنت فكن

  
  وهب الكلبي

كـربالء المميـزة    من شخصـيات 
والذي نـال شـرف الشـهادة بـين يـدي      

لمـا نـزل    :قال ابـو مخنـف  . الحسين ع
الثعلبية اقبـل رجـل    ×االمام الحسين 

قال و. )٢(نصراني وامه واسلما على يديه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الكامل: وانظر ٣١٥: ٣ الطبري، تاريخ )١(
 .٢٨٤: ٣ التاريخ،

 . ٣الصفار، بصائر الدرجات ج )٢(
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الــدكتور لبيــب بيضــون فــي موســوعة 
لعله وهب بـن حبـاب الكلبـي     :كربالء

   .)١(وامه ام وهب
ملي وهذا بعيد عن الواقع الع :قلنا

لنزول وهب وامه في كربالء وكانوا من 
العوائل النصـرانية التـي نزلـت كـربالء     

ــين    ــام الحس ــزول االم ــارا لن  ×انتظ
 ×فاإلمـام الحسـين   . وطلبا لنصـرته 

ــى   ــف عل ــل وصــوله كــربالء وق قب
 وقـف  :خيمتهم في الصحراء كما نقل

 يكـن  ولـم  الخيمة هذه على الحسين
 الحسـين  ان االّ موجـوداً  الشـاب  هذا
 لـديكم  هـل  وسألها امرأة شاهد ×
 نفـذ  ماءنـا  بـأن  المرأة فأجابت ماء؟

 يـا  فـأنتظر  بالماء ليأتي ولدي وذهب
 ، بالمـاء  يـأتي  حتى هنيئة العرب اخ

 :قالت ولدك؟ ومن :الحسين لها فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــب )١( ــون لبي ــوعة، بيض ــربالء موس  ١ج: ك
 .٥٦١ص

 :الحسـين  لها فقال .وهب اسمه ولدي
 ولـدك  رجـع  ذاإف ذاهب اني اهللا امة

ــه ــالمي ابلغيـ ــولي سـ ــه وقـ  ان لـ
 الـذي  وان عليـك  يسلم ×الحسين

 وذهـب  انـا  هو بأتباعه المسيح امرك
 فأبلغتـه  قليل بعد ولدها فعاد الحسين

 لقد اماه يا :قال ثم فتعجب الرسالة امه
 المسيح يدي بين كأني البارحة رأيت
 × الحسـين  بأتباع يأمرني وهو ×
 مـن  يقتـرب  الشـاب  هـذا  بـدأ  ،هذا

 × الحسـين  علـى  فتعـرف  الحسين
ثـم  ونطقـه  وكماله لهلجما اليه وانشد 

 واذا الحســين بمحبــة نفســه اترعــت
 ابـا  يـا  :ويقول × الحسين يخاطب

  ..اسالمي؟ اتقبل اهللا عبد
   

   بكربالء × والدة النبي عيسى
من المسائل المهمة التي اشـارت  

خبر والدة  ^اليها روايات اهل البيت 
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النبي عيسى بكـربالء والبـد مـن وقفـة     
   :المهمة حول هذا االمر في هذه النقاط

 موجـودة  لحـم  بيـت  تكـن  لم .أ
 ولـد  عنـدما  أورشليم في الخارطة على

 أخـرى  مدينـة  هنـاك  كان وإنما ،يسوع
 بيـت  أما .لبنان في تقع لحم بيت اسمها
 فيهـا  ولـد  يسـوع  أن يزعمون التي لحم
 مـيالد  مـن  طويلة قرون بعد ولدت فقد

 حامـت  فقـد  هنـا  ومـن  المسـيح  يسوع
 حتى .وعيس والدة مكان حول الشبهات

 مـرقس  وهما االناجيل كتبة من اثنين أن
 يسـوع  والدة عن شيئا يذكرا لم ويوحنا

 ملفـت  وهـذا  ذلـك  وتجـاوزا  وطفولته
 اإلنجيـل  واضـع > مرقس إن ،حقا للنظر
ــا< األول ــع ويوحن ــهرة م ــه ش  ال إنجيل

 ال ،المسـيح  ميالد عن كلمة اي يذكران
ــن ــان ع ــه مك ــن وال والدت  احــداث ع

ــه؟ ــان !طفولت ــدآني فاالثن ــا ب  إنجيلهم
 كـل  متجاهلين مباشرة بعثته بعد بسيرته

ــيه ــا ،ماض ــعرا وكأنهم ــي ان ش  والدة ف

   .مريبا امرا يسوع
 والدة فكرة اسس من اول أن .ب

 الملك هو اليهودية لحم بيت في يسوع
ــذي الكبيــر قســطنطين  علــى انتصــر ال

 وسمح< ٣١٢> عام روما قرب مكسانس
 حـريتهم  بكامـل  يتعبدوا ان للمسيحيين

ــم ــع ازال ث ــل جمي ــة التماثي ــن الوثني  م
 سنة وفي .لسلطانه تخضع التي األراضي

 بيـت  فـي  كبيـرة  كنيسة ببناء أمر< ٣٣٠>
 لـه  قيل التي المغارة فوق ،اليهودية لحم

 قسـطنطين  اخذ وقد .فيها ولد يسوع إن
ــأقوال ــيحيين ب ــودين المس ــاع المته  اتب
 بعض بأقوال اخذ وكذلك الختان كنيسة
 التفسـيرات  على واعتمادا اتالتقي النساء

 العامـة  يرويهـا  التـي  السـطحية  الشعبية
 أيضـا  مخـالف  قسطنين من الفعل وهذا

 فـي  ولد يسوع بأن يقول الذي لإلنجيل
   .مغارة وليس فندق باحة

 قصـة  الى اشار الكريم القران .ج
 انهـا  منهـا  جـدا  مهمـة  بإشارات الوالدة
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 اي شــرقيا مكانهــا اهلهــا مــن اتخــذت
 قصـي  مكـان  انـه  وثانيا ..ماورشلي شرق

 قبل من مطلوبا كان عيسى الن بعيد اي
 الباحثـة  تقـول  لقتلـه  الرومانية الحكومة

ـ  المحققة ايزابيل  الطفـل  هـذا  :ةالالهوتي
 يقتل كان الذي القيصر قبل من مطلوب

 المنجمـون  اخبـره  كمـا  يولـد  طفل كل
 بكاملهـا  مدينـة  اطفال قتل هذا والقيصر

ــن ــر م ــنتين عم ــا س ــذلكو دون فم  ل
 القديســة تهــرب ان الضــرورة اقتضــت

 القيصـر  سـيطرة  خارج ارض إلى مريم
ــد ــت فق ــر كان ــان مص ــوريا ولبن  وس

 وقبــرص تركيــا مــن وجــزء وفلســطين
 امـالك  ضـمن  مـن  كلـه  االردن وشرق
 مبسـوطة  القيصـر  ويـد  الرومانية الدولة
 هـذا  عـن  نهـار  ليـل  يبحث وهو عليها
 مـن  فلـيس  ،يولـد  سـوف  الـذي  الطفل

ــن ــربت ان الممك ــريم ه ــى م ــذه إل  ه
 الذي الخطر عظيم تعرف وهي المناطق

 للعـراق  اختيارهـا  وامـا  ..بوليدها يحيق

 الدولــة ســيطرة تحــت وقوعــه فســبب
 مــن الممتــدة المنطقــة وهــي الفارســية

 وجـزء  كله الجنوب وإلى المدائن بغداد
 الدولــة ادارة ضــمن يقــع الخلــيج مــن

 على تجرؤ ال الرومانية والدولة الفارسية
 .يسـوع  عن والبحث هناك إلى ابالذه

 إلـى  اشار المقدس الكتاب نرى ولذلك
 الكهنـة  ان وهي ،جدا مهمة أخرى نقطة

 يسوع والدة حضروا اإليرانيين المجوس
 غنـام لأل رعاة وكان ،كثيرة هدايا واعطوه
 علــى يــدل وهــذا لــيال ينــامون هنــاك
  : شيئين

 دافئــة كانــت المنطقــة ان :األول 
 مثلجـة  باردة تكان التي فلسطين بعكس

   .الفصل هذا مثل في
 المجـوس  وجـود  وهـو  :والثاني 

 محتلـة  كانت لكونها العراق أرض على
 الفرس ملك بارك وقد ،الفرس قبل من

 وقـدموا  الـوالدة  هذه المجوس وعلماء
 لما وذلك ووليدها لمريم الكثيرة الهدايا
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 الطفل هذا يدي على بأن نبوءة من يرونه
   .قيصرال خصمهم حكم يزول سوف

 لحـم  بيـت  ان االخـرى  والمسالة
 فيهــا للنخــل وجــو ال فلســطين وارض
 تختلـف  حارة اجواء الى يحتاج فالنخل

   ..الشام بالد طقس عن
 واشـــارت ..االرض جغرافيـــة .د

 رمـل  فيها ارض الى اتت انها النصوص
 فقـد  .وليس صخور كمـا فـي فلسـطين   

ــب  بطــرس انطــوان المقــدس األب كت
 حيث مهمة جدا منه التفاتة وهي شيخو

 مقـدس  كتاب من إياها مقتبسا كتبها انه
 مكـان  عـن  بحثه معرض في فقال قديم
 يومهـا  اقتـرب  لمـا  وكان> :يسوع والدة
 يغطي من وصاحت وتألمت بكت لتضع

 قدامك انظري الملك لها فقال .عاري لي
 حولـه  كثيرا نخال أرى قالت؟ ترين ماذا

 سـوف  انـك  امـا  قال كثيرة بيضاء رمال
 البيضـاء  الرمال تلك على ناكه تضعيه
 مـن  فسـأقبض  أنـا  وأما مثلها نقية ألنك

 حتـى  األمين عند ألودعها البيضاء الرملة
 ابنك وأن به االمة هي مباركة .مجيئه يوم

 علـى  ليسـودا  ابنه بيد سيفا يكون سوف
 يكونا البدء منذ مكتوب هكذا ألنه العالم

   .<االزمنة نهاية في معا
 ^ بيـت ال اهل عن المروي .هـ

 وفي العراق في كان ...الوالدة موضع ان
او في النجـف االشـرف    تحديدا كربالء

 وضـعت  ÷ مـريم  فـأن  ..او في بغداد
 قبـر  موضـع  في كربالء في × عيسى

 حمـزَةَ  أَبِي عن روِي فقد ،× الحسين
 فـي  × الْحسـينِ  بنِ عليِّ عن ،الثُّماليِّ

هلقَو: }لَتْهمذَتْفَانْ فَحتَب كاناً بِها مّيقَص{، 
 أَتَـتْ  حتَّـى  دمشْـق  مـن  خَرجـتْ  :قَالَ

 الْحسـينِ  قَبرِ موضعِ في فَوضَعتْه ،كَربلَاَء
×، ّتْ ثُمعجر نا مهلَت١(لَي(.   

 والدة علــى الروايــة هــذه ودلــت
 فيه يقتل موضع عند × المسيح السيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣ص ، ٦ ج: األحكام الطوسي، تهذيب )١(
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 رجعت ولد اوعندم، ×الحسين االمام
 تلك نفس من ÷ العذراء مريم السيدة
 الحسـن  ابـي  عنو ..<١>دمشق الى الليلة

ــى ــي ×موس ــائله ف ــي مس ــأل الت  س
 ولـدت  الـذي  والنهـر  :عنها النصراني

 ،ال تعرفه؟ قـال  هل عيسى مريم عليه
   .)٢(الفرات هو قال

  
  ] حرف الياء[ 

  
  يا حسين

أعظــم لوعــة تنبثــق مــن أعمــاق 
يعة الموالـون سـيد   النفس ينادي بها الش

ــهداء ــل   .الش ــذي يوص ــداء ال ــو الن وه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــائل )١( ــيعة وس ــى الش ــيل ال ــائل تحص  مس
 تاريخ، ٢ط ،٥١٧ص، ١٤ العاملي: ج ة،الشريع
 قـم  البيـت  ال مؤسسـة : تحقيـق ، ١٤١٤ النشر

  المقدسة.
  .٤٨٠ص، ١الكافي، الكليني: ج اصول )٢(

 ،القلوب المحبـة للحسـين مـع بعضـها    
وهـو   ،ويجمع مواليه تحت خيمة الذكر

الشعار الذي يرتفع فوق رايـات العـزاء   
وعلـى جبـاه المقـاتلين     ،في شهر محرم

ــات  ــي الجبه ــراء    ،ف ــفاه الق ــى ش وعل
وهو النـداء الملـيء بالشـوق     .والخطباء

جابر بن عبـداهللا األنصـاري   الذي أطلقه 
 ،على قبر اإلمام الحسـين وأغمـي عليـه   

وجهــه المــاء  ولمــا نضــح عطيــة علــى
يا  ،يا حسين ،يا حسين :استفاق وصاح

أحبيـب ال يجيبـه    :ثـم قـال   .حسين
  . ×حبيبه؟ ثم زار الحسين 

  
  ثارات الحسينليا 

  نداء المطالبة بالثأر لـدم الحسـين   
 ،ارهوهو من جملة نداءات أنص .ـ×ـ 

وشعار المالئكة المالزمين لقبـره حتـى   
وهـو   .)٣(ـ ×ظهور صاحب الزمان ـ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلسي، بحار االنوار ـ مصدر سـابق ـ     )٣(
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أيضاً شعار المهدي حـين يظهـر طالبـاً    
وهـو أيضـاً شـعار     ،بثأر شهداء كـربالء 

أنصار المهدي المشتاقون للشـهادة فـي   
ــبيل اهللا ــعارهم"  :س ــارات   :ش ــا لث ي

  ..)١("الحسين

 وكان شـعار أبطـال عـين الـوردة    
 .هــ  ٥٧فـي الكوفـة عـام     الذين ثـاروا 

بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي هو يـا  
وفي ثورة المختار رفع  .لثارات الحسين

  . نفس الشعار أيضاً
  

  يا منصور أَمت
شعار أنصار مسلم بـن عقيـل   هو 

بالكوفة تنادوا به بعد اعتقال هـانئ   ×
بن عروة واكتشـاف موضـع مسـلم بـن     

وبعد أيقنت قبيلة هانئ أنّـه   ،× عقيل
 ،يقتل وأقيمــت النياحــة فــي داره  ســ

=  
  ٢٨٦، ص ٤٤ج
  .٣٠٨، ص ٥٢ج ،المجلسي، بحار االنوار )١(

وحضرت نساء من مـراد وهـن ينـدبن    
  . ويقلن واثكاله

ــورة   ــعار الث ــع ش ــا رف ــا و هن "ي
ــت"   ــور أم ــوع  منص ــت الجم فتجمع

وزحفوا نحو قصر  ،واحتشدت الجيوش
وقاتلوا  .اإلمارة وحاصروه وفيه ابن زياد

حتى استشهد عدد منهم وقال الفـرزدق  
ما خرجـت مـن الكوفـة     ×للحسين 

  . وشيعته ×تى قتل مسلم ح
و كان هذا شعار المسـلمين فـي   

وهو استبشار بالنصــر   .معركة بدر أيضاً
ألنّهم ساروا ليالً فجعلوا  .وتفاؤل بالخير

بينهم هذا النداء ليعرف أحـدهم اآلخـر   
  . في الظالم

  
  العبدي ثبيط بن يزيد

 ،أيضـاً  البصـرة  أشـراف  من وهو
 بمـا  علم بعدما ـ بادر وقد ،الشيعة ومن
 إلـى  ـ  ×الحسـين   اإلمـام  عليـه  عزم

 مع ،مكّة في ×اإلمام  بركب االلتحاق
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ــه ــد ولدي ــد اهللا عب ــة اهللا وعبي  وجماع
 ورزقـوا  ،البصـريين  الشـيعة  من آخرين
 اهللا عبـد  أبـي  اإلمـام  يـدي  بين الشهادة

 من العاشر يوم كربالء في ×الحسين 
    .)١(المحرم
  

  النهشلي مسعود بن يزيد
 ×ام الحسـين  من اصحاب االم

 ×اإلمـام   نُصـرة  إلـى  قومه الذي دعا
 مـن  وهـو  ،االتِّجـاه  بهذا روحياً وعبأهم

 ×اإلمـام   إلـيهم  كتب الذين األشراف
اإلمـام   لـه  دعا وقد ،أيضاً النسخة بتلك
 لـك؟  مـا > :المبـارك  الـدعاء  بهذا ×

 وأرواك وأعزّك ،الخوف يوم اهللا آمنك
   .)٢(<األكبر العطش يوم

  

  ل الجعفييزيد بن مغف 
قال أهل السـير أنّـه أدرك النبـي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٢ـ  ١٨٩ ص: العين السماوي، إبصار )١(

 . ١٩: وس، اللهوفابن طاو )٢(

وشهد القادسية وكان من أصحاب أميـر  
وحارب معه فـي صـفين   ×المؤمنين 

ثم بعثه في وقعة الخـوارج إلـى حـرب    
وكان  ،الخريت ابن راشد بأرض األهواز

يزيد هذا في ميمنة العسـكر وكـان مـع    
واسـتأذنه   ،الحسين في مجيئه من مكـة 
مـن القـوم    في وقعة الطف فبـرز وقتـل  

جاء اسمه في زيارة الناحية  .جمعاً كثيراُ
  . )٣(المقدسة باسم يزيد بن معقل

  

  يزيد ومسؤوليته
  ×عن قتل الحسين 

بعض المؤرخين من ابنـاء  حاول 
مدرسة الصحابة حاولوا الدفاع عن يزيد 
بن ميسون بكونه لم يرد قتـل الحسـين   

واالساءة اليـه وهـذه االمـور التـي      ×
كتـبهم ومؤلفـاتهم فهـذا    روجوا لها في 

 ان الظـن  علـى  يغلـب >ابن كثير يقـول  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محـدثي / موســوعة عاشــوراء ـ مصــدر    )٣(
  .٤٩١سابق ـ ص
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 <×الحسـين   على> عليه قدر لو يزيد
 عـن  لعفا بقوله يعني ـ لعفا يقتل ان قبل

 بـذلك  اوصـاه  كما عنه ـ  × الحسين
 عـن  مخبـرا  بـه  هـو  صـرح  وكما،  ابوه

 علـى  زيـاد  ابـن  لعـن  وقد .بذلك نفسه
،  ويبـدو  يظهـر  فيمـا  وشتمه ذلك فعله

 وال وال عاقبه ذلك على يعزله مل ولكن
. )١(<اعلـم  واهللا ذلـك  عليـه  يعيب ارسل

لكن الذي يراجع نصوص التاريخ يجـد  
   :يلي ما

 ميسـون  بـن  يزيـد  الخليفـة  كتب
 بـن  اهللا عبيد الكوفة على واليه الى كتاباً
 توجـه  الحسين أن بلغني> :فيه فقال زياد

 والمسـالح  المناظر عليه فضع إلى العراق
 علـى  وخذ الظنة على حبسوا واحترس

 بـن  اهللا عبيـد  االمـر  نفذ وقد. )٢(<التهمة
 بالقتـل  النـاس  فأرعـب  ،بحـذافيره  زياد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٤ص ٦ج: والنهاية ابن كثير، البداية )١(

 ص ٥الرسل والملـوك ج  الطبري، تاريخ )٢(
 .١٦٨ ص ٨ج: والنهاية ابن كثير، البداية .٣٨١

 بـذنب  البريء واخذ ،والتهديد والسجن
   :له خطبة في قوله ذلك ومن المتهم

 خـالف  مـنكم  رجل بلغني لئن> 
 األدنـى  وآلخـذن  ووليـه  وعريفه ألقتلنه

 فـيكم  يكـون  وال تسمعوا حتى باألقصى
  . )٣(<مخالف
ــد أمــر  ــه كــذلك يزي  علــى والي
 بهدم العاص بن سعيد بن عمرو المدينة
 الحسين لخروج انتقاما هاشم بني بيوت

 أمـر  الحسـين  خروج بعد> ! :العراق الى
 صـاحب  العـاص  بـن  سـعيد  بن عمرو

 بنـي  دور يهدم أن، المدينة على شرطته
   .)٤(<مبلغ كل منهم وبلغ، هاشم

  
   يوم اهللا

ومع أن كل  ،م الطفمن أسماء يو
إلّا أنّه قد ينسـب   ،األيام واألزمنة هي هللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٠ ص ٦ ج: الطبري الطبري، تاريخ )٣(

 .١٥٥ ص ٤ ج: االصفهاني، األغاني )٤(
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زمــان ومكــان خــاص إلــى اهللا بســبب 
أهمية أو عظمة الحادثة التي وقعت فيـه  

  .وظهرت خاللها قدرة اهللا

ورد في القرآن الكريم اسم "أيـام  
اهللا" مع الحث على تكريمها واالحتفـاء  
بها لما لها من تأثير على مصير الشعوب 

  . )١({وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه} :ألمموا
ــت     ــوراء وقع ــوم عاش ــي ي و ف
ــة     ــا ملحم ــن أبرزه ــة م ــداث هام أح
عاشوراء واستناداً إلى كثير من الروايات 
وخاصة الروايات الواردة في كتب السنّة 
فإن يوم عاشوراء كان يومـاً مهمـاً كـان    

وكــان رســول اهللا  ،الماضــون يصــومونه
ــاً إالّ  ’ ــومه أيض ــة  يص ــي أمي  أن بن

اتخذوه من بعد قتل الحسين يوم فـرح  
اللّهم إن هذا يوم تبركت به بنو " وسرور

وهذا يوم فرحت به آل زيـاد وآل  . ..أمية
ومنذ تلك الواقعة  "مروان بقتلهم الحسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥سورة ابراهيم:  )١(

اعتبره أئمة الشيعة يوم شؤم ونهوا عـن  
  . صيامه

روايات السنّة أن رسـول   جاء في
ــ ســئل ’ اهللا ـ   ــوم  ـ عــن صــيام ي

"إن عاشـوراء يـوم مـن     :فقال ،عاشوراء
فمن شاء صامه ومن شاء  ،أيام اهللا تعالى

ـ ×تركه" وروي عن اإلمام الصادق ـ  
إن آل أميــة لعــنهم اهللا ومــن " :أنّـه قــال 

أعانهم على قتل الحسين من أهل الشـام  
وسـلم   ×نذروا نذراً إن قتل الحسـين  

الفة وصارت الخ ،من خرج إلى الحسين
في آل أبي سفيان أن يتّخذوا ذلك اليوم 

فصـارت   ،عيداً لهم يصومون فيه شـكراً 
آلل أبي سفيان سنّة إلى اليـوم واقتـدى   

ــذلك  ــاً ل ــاس جميع ــم الن ــذلك  ،به فل
ــاالتهم   ــى عي ــدخلون عل ــومونه وي يص

  ."وأهاليهم الفرح في ذلك اليوم
وعلــى كــل حــال كانــت واقعــة 
 عاشوراء الداميـة أعظـم مظـاهر الفـداء    
 ،والتضحية المخلصة فـي سـبيل الـدين   
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وتقديم أغلى وأعـز النـاس فـي سـبيل     
وكـان لهـا    .الحق والعدالة وإحياء الدين

تأثير بارز في إيقاظ الشعوب على مدى 
ــعوب    ــا الشـ ــتلهم منهـ ــاريخ تسـ التـ
ــق    ــى طري ــدروس عل ــخاص ال واألش

وإذا كانت لنا في اإلسالم  .مقارعة الظلم
ء بضــعة أيــام مجيــدة وتســتوجب الثنــا

فأحدها يوم عاشوراء الذي صـار رمـزاً   
ويكفـي   .لتكريم اإلنسان على المالئكـة 

فخراً بأن لها قـدوات   ـ’أمة محمد ـ 
   .ـ وشهداء كربالء×كالحسين ـ

  روي في حديث مناجـاة موسـى   
محمـد   يا رب لم فضّلت :"قال ،ـ×ـ 

 :على سائر األمم؟ فقـال اهللا تعـالى   ’
تلـك  ومـا   :قال موسى .فضلتهم لعشـر

الخصال التي يعملونها حتـى آمـر بنـي    
ــالى  ــال اهللا تع ــا؟ ق ــرائيل يعملونه  :إس

الزكاة والصوم والحج والجهاد و "الصالة
ــة ــة والجماع ــم و والجمع ــرآن والعل الق

  . "...وعاشوراء

لقد جعل عاشوراء فـي   !واعجباه
مصاف الصالة والحج والجهاد والقـرآن  
 التي فُضّلت بها أمة اإلسالم على اُألمـم 

وهذا هو سر وعظمة عاشـوراء   .األخرى
  . وكونه من أيام اهللا

ــ سـأل بعـد    ×ثم أن موسى ـ 
البكاء  :يا رب وما عاشوراء؟ قال" :ذلك

ـ   ’ــ   والتباكي على سـبط محمـد  
ــد   ــى مصــيبة ول ــزاء عل ــة والع والمرثي

وما من عبـد مـن    ،يا موسى .المصطفى
عبيدي في ذلك الزمان بكـى أو تبـاكى   

د المصطفى إالّ وكانت له وتعزّى على ول
وما من عبـد أنفـق مـن     .الجنّة ثابتاً فيها

ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاماً وغيـر  
ذلك كان معافاً في الجنّـة وغفـرت لـه    

  . )١("ذنوبه
  

  يوم التروية
وهو احد االيام المهمة جـدا فـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩١صمحدثي، موسوعة عاشوراء،  )١(



 
 

٤٩٩  

 

 

وقـد خـرج    قاموس النهضـة الحسـينية  
فيه من مكة المكرمة بعـد   ×الحسين 

يوما فيها استطاع  ١٢٥قضى اكثر من ان 
ان يعد الرجال ويضع الخطط لمسـتقبل  
ثورته المباركة ويفضـح اعـالم ال اميـة    

  . المسيء لإلسالم واهله
 كـان  مكّة من ×وكان خروجه 

 بـدليل  ،الحجـة  ذي من الثامن اليوم في
ــول ــام ق ــي نفســه×الحســين  اإلم  ف

 ورد إذ ،الكوفـة  أهـل  إلى الثانية رسالته
 مكّـة  مـن  إليكم وقد شخصتُ ...« :فيها
 الحجـة  ذي من مضين لثمان الثالثاء يوم
  . )١(»..التروية يوم

  
  يوم عظيم

من اسماء يوم وقعة كربالء التـي  
اطلقها النبي على يوم عاشوراء كما فـي  

   مسـند أحمـد   ،احمد بن حنبـل حديث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ ص: الشيخ المفيد، االرشاد )١(

مسند أنس بن  ـ باقي مسند المكثرين ـ
  . ١٣٣٨٣الحديث  <ر>مالك 

كان الحسـن   :أم سلمة قالتعن >
والحسين يلعبان بـين يـدي رسـول اهللا    

يـا   :في بيتي فنـزل جبريـل فقـال    ’
محمد إن أمتك تقتـل إبنـك هـذا مـن     
بعدك واومى بيده إلى الحسـين فبكـى   

ثـم  ، وضمه إلى صـدره  ’رسول اهللا 
وضعت عندك هذه  ’قال رسول اهللا 

ريـح   :وقال ’التربة فشمها رسول اهللا 
يــا أم ســلمة إذا  :قــالو، كــرب وبــالء

فإعلمي أن إبني ، تحولت هذه التربة دماً
قد قتل فجعلتها أم سلمة في قارورة ثـم  

إن  :جعلت تنظر إليها كـل يـوم وتقـول   
   .<يوماًً تحولين دماً ليوم عظيم
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  المصادر 
  

ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح  .١
نهج البالغة، دار احيـاء الكتـب العربيـة    

 م.١٩٥٩

ــن حجــر .٢ ــتح  اب ، العســقالني ف
الريان  الباري شرح صحيح البخاري، دار

م، ١٩٨٦هــ /  ١٤٠٧للتراث سنة النشـر:  
 الطبعة القديمة

ابــن حجــر العســقالني، لســان  .٣
ــي،    ــة األعلم ــروت، مؤسس ــزان بي المي

  . ٢هـ، ط١٤٠٦
ــام    .٤ ــة اإلم ــاكر، ترجم ــن عس اب

، تحقيق المحمودي وابـن  ×الحسين 
ر عساكر: تاريخ مدينة دمشـق، دار الفكـ  

   ه١٤١٥بيروت 
ابن األثير الجزري، الكامـل فـي    .٥

  م. ١٩٦٦التاريخ، دار صادر بيروت 
ابن شهر اشوب، مناقب ال ابـي   .٦

طالب، طبع في المطبعـة الحيدريـة فـي    
 . ١٩٥٦النجف 

ابن عبـد البـر: االسـتيعاب، دار     .٧
 . ١٩٩٢الجيل بيروت 

ابن عبد ربـه االندلسـي، العقـد     .٨
وت الفريــد، دار الكتــب العلميــة ـ بيــر 

١٤٠٤ .  
ابن طاووس، اللهوف على قتلى  .٩

ــان،    ــارس تبريزي ــق: ف ــوف: تحقي الطف
  .١هـ، ط١٤١٤طهران، دار األسوة، 

ابن طاووس، اإلقبـال باألعمـال    .١٠
الحســنة فيمــا يعمــل مــرة فــي الســنة، 
تحقيق: جواد القيومي، قم، دفتر تبليغات 

  ؛١هـ، ط١٤١٤إسالمي، 
ابن كثير، أبـو الفـداء إسـماعيل     .١١

شي البصري ثـم الدمشـقي   بن عمر القر
هـ<: البداية والنهايـة، دار  ٧٧٤>المتوفى: 

  م. ١٩٨٨احياء التراث العربي بيروت 



 
  

٥٠٢  

 

 

ابن منظور، أبـو الفضـل جمـال     .١٢
الدين محمد بـن مكـرم >ابـن منظـور<     
لســان العــرب دار صــادر ســنة النشــر:  

  م. ٢٠٠٣
احمد بن حنبل، مسند أحمـد ـ    .١٣

مسند العشرة المبشرين بالجنة ـ مسـند   
فاء الراشدين ـ ومن مسند علي بن  الخل

  أبي طالب.
أحمد محمود العسيري، مـوجز   .١٤

ـ الــدمام /    ١التــاريخ اإلســالمي ط  
  هجرية. ١٤١٧

ــفهاني،  .١٥ ــف  االص ــي، كش األربل
الغمة في معرفة األئمة تصـحيح: السـيد   
هاشم رسـولي المحالتـي، بيـروت، دار    

ابو الفرج: االغاني، دار هـ. ١٤٠١الكتب، 
 ربي.  احياء التراث الع

ــاب   .١٦ ــدير، دار الكت ــي: الغ االمين
  م. ١٩٧٧العربي 
البــدري، الســيد ســامي: االمــام  .١٧

ــين ــالل   × الحس ــة الض ــي مواجه ف

 م. ٢٠٠٩ـ   ه١٤٣٠االموي، دار الفقه قم 

البدري، المـدخل إلـى دراسـة     .١٨
ــاريخ   ــة والتـ ــيرة النبويـ ــادر السـ مصـ

  اإلسالمي. 
البرقي، المحاسن تحقيق: السيد  .١٩

ع جهاني أهـل  مهدي الرجائي، قم، مجم
  ١هـ، ط١٤١٣، ^ بيت

ــراف    .٢٠ ــاب األش ــبالذري، أنس ال
تحقيق: سهيل زكّـار وريـاض زركلـي،    

 .١هـ، ط١٤١٧بيروت، دار الفكر، 

التستري ، محمد تقي التستري:  .٢١
قاموس الرجال، مؤسسة النشر االسالمي 

  .  ه١٤١٩جامعة مدرسين قم 
ــن    .٢٢ ــة ع ــار الباقي ــي، االث البيرون

  د ت  القرون الخالية، ط أوروبا.
الجاحظ: البيان والتبيين، المكتبة  .٢٣

  م. ١٩٢٦التجارية الكبرى 
الحر العاملي، الشيخ محمد بـن   .٢٤

الحسن: وسائل الشيعة، تحقيـق الشـيخ   
عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار احياء 
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 م. ١٩٨٣التراث العربي بيروت ـ لبنان 

الحمداني، الشـيخ عقيـل، جنـة     .٢٥
، دار المحجـــة ×س فضـــائل العبـــا

 م ٢٠١٧ ،ضاء ـ بيروتالبي

ــار   .٢٦ ــار االفكـ ــداني ، ثمـ الحمـ
والمعارف.. بحوث ومقاالت متنوعة، ط 

  دار الفرات ـ الحلة
الحمداني، عقيل ، فيض السماء  .٢٧

في مجالس عاشوراء تحقيقـات علميـة   
ــربالء. دار    ــة ك ــول معرك ــة ح وتاريخي

  . ٢٠١٧المحجة البيضاء 
ــم   .٢٨ ــاقوت: معجـ ــوي، يـ الحمـ

   البلدان، دار الفكر ـ بيروت.
الخربــوطلي، العــراق فــي ظــل  .٢٩

  م. ١٩٥٩الحكم االموي، دار المعارف، 
ــم    .٣٠ ــو القاس ــيد اب ــوئي، الس الخ

الموسوي: معجم رجال الحـديث، سـنة   
  م. ١٩٩٢ـ   ه١٤١٣الطبع: 
الدينوري، ابن قتيبة، أبي محمد  .٣١

عبد اهللا بـن مسـلم: االمامـة والسياسـة،     

  . ١٤١٣الشريف الرضي قم 
ــن داوود:   .٣٢ ــد ب ــدينوري، أحم ال

الخبار الطوال، دار احياء الكتب العربي ا
  م. ١٩٦٠القاهرة 
الذهبي، شمس الدين أبي عبـد   .٣٣

ــن أحمــد ت ــاريخ ٧٤٨اهللا محمــد ب : ت
االسالم، تحقيق د. عمر السالم تـدمري،  

  . ١٩٨٧دار الكتاب العربي بيروت 
ــبالء،   .٣٤ ــالم الن ــذهبي، ســير أع ال

  م. ١٩٩٣مؤسسة الرسالة 
ميزان االعتدال، تحقيق  ،الذهبي .٣٥

ــة    ــاوي، دار المعرف ــد البج ــي محم عل
 م. ١٩٦٣بيروت

السماوي، محمد طاهر، إبصـار   .٣٦
المحقـق:   ×العين في أنصار الحسين 

الشـيخ محمـد جعفــر الطبسـي الناشــر:    
ــرس    ــالمية لح ــات اإلس ــز الدراس مرك
الثورة، المطبعة: حرس الثورة اإلسـالمية  

  هـ. ق.  ١٤١٩، تاريخ النشر: ١الطبعة: 
أعيــان الســيد محســن االمــين:  .٣٧
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الشيعة، تحقيق السيد حسن االمـين، دار  
 التعارف بيروت. 

الشهرستاني إبراهيم الحيـدري،   .٣٨
تراجيديا >سوسيولوجيا الخطاب الشّيعي

  م. ١٩٩٩، ١، دار الساقي ط<كربالء
الشــيخ الصــدوق، ابــن بابويــه:  .٣٩

علل الشـرائع، تحقيـق وتقـديم السـيد     
محمد صادق بحـر العلـوم، منشـورات    

ة ومطبعتهـا ـ النجـف    المكتبة الحيدريـ 
  م. ١٩٦٦ـ  ١٣٨٥األشرف 
الشيرازي، ناصر مكارم، تفسـير   .٤٠

االمثل، مدرسة االمام علي بن ابي طالب 
  .  ه١٤٢١قم 

الصدوق، األمالي، مركز الطباعة  .٤١
  .  ه١٤١٧والنشر في مؤسسة البعثة 

الطبراني، أبـي القاسـم سـليمان     .٤٢
بن أحمـد: المعجـم الكبيـر، دار احيـاء     

  بيروت. التراث العربي 
الطبرسي، الفضل بـن الحسـن:    .٤٣

إعالم الـورى بـأعالم الهـدى، ترجمـة     

حيـاء  إل البيـت  آ، مؤسسة × الحسن
  .  ه١٤١٧التراث قم 

الطبرســي، أمــين االســالم أبــي  .٤٤
علي الفضل بن الحسـن: مجمـع البيـان    
فــي تفســير القــران، مؤسســة األعلمــي 

  م. ١٩٩٥  ه١٤١٥للمطبوعات بيروت 
بـن  جعفـر محمـد    والطبري، أب .٤٥

جرير: تاريخ الطبري، مؤسسة االعلمـي  
ــروت  ــة ـ   . ١٩٨٣بي ــب العلمي دار الكت

  .١٤٠٧بيروت الطبعة األولى، 
الطبري،. تفسير الطبري، تحقيق  .٤٦

أحمد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة     
 م. ٢٠٠٠

الطبري، محب الدين أحمد بن  .٤٧
هـــ<، ٦٩٤عبــد اهللا الطبــري >المتــوفى: 

ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوى القربـى    
عنيت بنشره: مكتبـة القدسـي لصـاحبها    
حسام الدين القدسي بباب الخلق بحارة 
الجداوي بدرب سـعادة بالقـاهرة، عـن    
نســخة: دار الكتــب المصــرية، ونســخة 
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  هـ.  ١٣٥٦الخزانة التيمورية، عام النشر: 
الطوسي، ابو جعفر محمـد بـن    .٤٨

<: األمالي، دار الثقافـة   ه ٤٦٠الحسن >ت
 .  ه١٤١٤قم 

ال طعمة، بغية النـبالء  الكليدار،  .٤٩
ــدار.   ــاريخ كــربالء،. عــادل الكلي فــي ت

  مطبعة اإلرشاد بغداد. 
وســائل الشــيعة الــى العــاملي ،  .٥٠

، ٢تحصيل مسائل الشريعة، العاملي: ، ط
، تحقيق: مؤسسـة آل  ١٤١٤تاريخ النشر 

  البيت قم المقدسة. 
العاملي، علي الكوراني: جـواهر   .٥١

  .  ه١٤٣٠التاريخ، باقيات 
ــاملي،  .٥٢ ــى:  العـ ــر مرتضـ جعفـ

  . ’الصحيح من سيرة النبي االعظم 
العســكري، الســيد مرتضــى:    .٥٣

أحاديث أم المـؤمنين عائشـة، التوحيـد    
  م. ١٩٩٤  ه١٤١٤للنشر 
العيني: عمدة القاري، دار احيـاء   .٥٤

 التراث العربي بيروت. 

لقاضي النعمان، شـرح األخبـار    .٥٥
في فضائل األئمة األطهار تحقيق: السيد 

قـم، مؤسسـة    محمد حسـين الجاللـي،  
  .١هـ، ط١٤١٢النشر اإلسالمي، 

القرشـي، الشـيخ بـاقر شــريف:     .٥٦
  م. ١٩٥٢، × حياة االمام الحسن

القســطالني، شــهاب الــدين:    .٥٧
ــحيح     ــرح ص ــى ش ــاري ال ــاد الس ارش

  .  ه١٣٢٣البخاري، األميرية ـ بوالق 
القندوزي: ينابيع المودة، تحقيق  .٥٨

سيد علي جمال أشـرف الحسـيني، دار   
 .  ه١٤١٦النشر األسوة للطباعة و

الكرباســـي ،دائـــرة المعـــارف  .٥٩
ــار    ــم انص ــي، معج ــينية الكرباس الحس

  : النساء. ×الحسين 
ــب   .٦٠ ــافي، دار الكت ــي: الك الكلين

  ش.   ١٣٦٣االسالمية طهران 
المجلسي: بحار االنوار، مؤسسة  .٦١

  م١٩٨٣الوفاء بيرت 
محمد بن إسـحاق بـن   المدني ، .٦٢
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ــدني    ــالوالء المـ ــي بـ ــار المطلبـ يسـ
  النبوية.  السيرةهـ<: ١٥١>ت

المسعودي: مروج الـذهب، دار   .٦٣
 م. ١٩٨٤الهجرة ايران 

المسعودي، أضواء على تـاريخ   .٦٤
  كربالء: مخطوط. 

المغربي، القاضي النعمان: شرح  .٦٥
ــار فــي فضــائل األئمــة األطهــار،   االخب
تحقيق السيد محمد الحسيني الجاللـي،  
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعـة  

  .  ه١٤١٤المدرسين بقم المشرفة 
ــد .٦٦ ــة   ،المفي ــي معرف ــاد ف االرش

حجــج اهللا علــى العبــاد، دار المفيــد    
 م. ١٩٩٣بيروت

الموالئي، مع الركـب الحسـيني    .٦٧
ــان   ــوالئي دار المرتضــى لبن الشــيخ الم

  م. ٢٠١٢
المفيد، األمالي، تحقيق: حسـين   .٦٨

استاد ولـي وعلـي أكبـر غفـاري، قـم،      
  . ٢هـ، ط١٤٠٤مؤسسة نشر إسالمي، 

مـــة الهاشـــمي الخـــوئي، العال .٦٩
المحقــق الحــاج ميــرزا حبيــب: منهــاج 
البراعة فـي شـرح نهـج البالغـة، بنيـاد      

  . ١٣٦٠ #فرهنگ امام المهدي 
اليعقوبي: تـاريخ اليعقـوبي، دار    .٧٠

 صادر بيروت. 

حسن االمـين، دائـرة المعـارف     .٧١
االســالمية الشــيعية دار التعــارف لبنــان 

  .٦ط
كــي ليســترنج، بلــدان الخالفــة  .٧٢

ــير فرنســ    ــة: بش ـــرقية، ترجم يس الش
ــة ن    ــة الرابط ــواد، مطبع ــوركيس ع وك

  .١٩٥٤هج ـ  ١٣٧٣، ١بلغراد، ط
ــوعة   .٧٣ ــواد، موسـ ــدثي، جـ محـ

عاشوراء، ترجمة خليـل العصـامي، دار   
دار المحجة البيضاء ـ الرسول االكرم ث  

 . ١٩٩٧ ١ط

مرتضــى العســكري واخــرون،  .٧٤
الصحيح مـن سـيرة الحسـين. مؤسسـة     

   .٢٠٠٩التاريخ العربي بيروت 
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لفات ومن النتاج من كتابات ومؤ
الفكري والمعرفي لسماحة الشيخ 

  عقيل الحمداني
  
طبـع سـنة    ×انوار الزهـراء   .١

   .م٢٠٠٤
طبع  ×جنة مناقب الحسين  .٢

   .م٢٠٠٥سنة 
ــي مجــالس   .٣ ــيض الســماء ف ف

ــة   ،عاشــوراء ــة علمي ــات تاريخي تحقيق
دار  ،بيــروت ،حــول معركــة الطــف  

  . م٢٠١٦ ،المحجة البيضاء
ــام الكربالئ .٤ ــاة  األي ــي حي ــة ف ي
 ،طبع مركز تـراث كـربالء   ،×العباس 

   .م٢٠١٦ ،العتبة العباسية المقدسة
   ×جنــة فضــائل العبــاس    .٥

اجزاء< وهو اكبـر موسـوعة معرفيـة     ٤>

طبـع فـي دار    ،×عن حيـاة العبـاس   
، ب  ٢٠١٧المحجة البيضاء في بيـروت  

  . اجزاء كبار ٤
، ثمـــار االفكـــار والمعـــارف. ٦

بـع فـي دار   ط، بجوث مقـاالت متنوعـة  
  . ٢٠١٧الفرات في الحلة 

التاريخ في دائرة الضـوء اكثـر    .٧
موسوعة تاريخية لدراسـة   ،جزء ١٦من 

ــاريخ    ــات الت ــن ملف ــر م ــوص كثي نص
 ،باالشتراك مع االستاذ محمـد العـوادي  

  . معد للطبع
ــيرة    .٨ ــربالء س ــق ك ــى طري عل
اول دراسـة تحليليـة    ،اجـزاء  ٥وتاريخ 

االمـام   لنصوص التاريخ المتعلق بنهضـة 
ــين  ــريف  ×الحســ ــه الشــ ومقتلــ

 ،باالشتراك مع االستاذ محمـد العـوادي  
   .معد للطبع

وهو رسـالة   × سبع الهندية .٩
 ×عن حياة السيد محمد بن الحمـزة  

طبعت . ×من احفاد العباس بن علي 
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  . ٢٠١٧عالم في الحلة في دار الفرات لإل
الشـــمعة فـــي احـــوال ذي . ١٠

رسـتاني  للسيد هبـة الـدين الشه  ، الدمعة
  تحقيق الشيخ عقيل الحمداني  

  .  مختصر معجم تراث كربالء. ١١
خطباء المنبـر الحسـيني فـي    . ١٢

كربالء الجزء االول بالتعاون مع االسـتاذ  
  . محمد الوائلي الكربالئي

إضــافة إلــى الكتــب المخطوطــة 
  : التالية

ــن     .١ ــدة اب ــهيد العقي ــيرة ش س
   .السكيت
   .حياته وشعره ..ابو دلف االمير .٢
سـيرة العطـاء    ×ابو طالـب   .٣
   .والمجد
ــزة   .٤ ــد اهللا حم ــيرة  ×اس س
   .وتاريخ

ماذا تعرف عن سيرة اسيا بنت  .٥
    .مزاحم

دولة السيف  ..الدولة الحمدانية .٦

   .والقلم
   .مجد وحضارة ..الحمدانيون .٧
   .تشيع السيدة زبيدة .٨
ــة    .٩ ــد وخادم ــة المج ــة ابن فض
   .÷الزهراء 

    .فيةالفوائد المعر .١٠
    .الكشكول الحمداني .١١
المحسن السقط في التـاريخ   .١٢

   .واالدب
   .سيرة المنتصر باهللا العباسي .١٣
امنــة بنــت وهــب ســيدة     .١٤

    .النسوان
   .×ايام من حياة علي  .١٥
   .×تربة الحسين  .١٦
ــة   .١٧ ــار مجموعـ ــار االفكـ ثمـ

   .شعرية
   .ثمار التاريخ والمعارف .١٨
    .كهة الموائدجامع الفوائد وفا .١٩
معارف من حيـاة   ..حسنيات .٢٠

   .×االمام الحسن 



 
 

٥٠٩  

 

 

معارف من حيـاة   ..حسينيات .٢١
   .×الحسين 
االسـباب   ..ديناميت الشـباب  .٢٢
   .والعالج

ــي    .٢٣ ــين ف ــالة راس الحس رس
   .التاريخ

معارف من حيـاة   ..رضويات .٢٤
   .×االمام الرضا 

قبسات من سيرة سـعيد بـن    .٢٥
   .جبير

ــيدة  .٢٦ ــرب ام  سـ ــاء العـ نسـ
   .÷البنين

    .شعر الحق البي نؤاس .٢٧
صاحب القنديل القاسـم بـن    .٢٨

    .×الكاظم 
    .عائشة في الميزان .٢٩
معارف مـن حيـاة    ..علويات .٣٠

   .×علي 
معارف من حياة  ..عسكريات .٣١

   .×العسكري 

سيرة السيدة فاطمة بنت اسد  .٣٢
÷.   

في رحـاب االمـام المهـدي     .٣٣
×.   

رحـاب القاسـم الشـهيد    في  .٣٤
×.   

ــاة الســيدة   .٣٥ ــن حي قبســات م
   .‘نفيسة بنت الحسن 

   .قبسات والئية .٣٦
   .قالئد الدرر .٣٧
   .سيرة حياة قنبر .٣٨
معارف من حيـاة   ..كاظميات .٣٩

  ؟  ×الكاظم 
   .كوثى في التاريخ .٤٠
مــن القصــص الواقعيــة فــي  .٤١
    .االنترنت

من تـاريخ حـي علـى خيـر      .٤٢
   .العمل

   .من هنا وهناك .٤٣
معارف مـن حيـاة    ..مهديات .٤٤
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   .#المهدي 
معـارف مـن حيـاة     ..نبويات .٤٥

   .النبي ص واله
   .÷نرجس  ةسيرة الطاهر .٤٦
   .هدم قبر الحسين في التاريخ .٤٧
   .من حياة ميثم التمار .٤٨
   .×هذا هو الحسين  .٤٩
   .×جنة علي االكبر  .٥٠
جنة مناقب مسلم بـن عقيـل    .٥١

×.   
ســيرة حيــاة الســيدة ســكينة  .٥٢

   .‘بنت الحسين 
جنة مناقـب الطفـل الرضـيع     .٥٣

×.   
 ـبـ  ÷جنة فضائل الزهـراء   .٥٤
    .اجزاء ١٠اكثر من 
   .شرح سورة القدر .٥٥
   .شرح دعاء الصباح .٥٦
   .شرح زيارة االربعين .٥٧
   .شرح زيارة عاشوراء .٥٨

جنــة مناقــب النبــي االعظــم  .٥٩
   .واله ’

   .صص المعرفيةالق .٦٠
دلــيال علــى اســالم ابــي  ٤٠ .٦١

   .×طالب 
رحلـة فـي العلـم     ..نثر الدرر .٦٢
    .والمعرفة
ــاء أل .٦٣ ــالس الخطبـ ــام مجـ يـ
   .عاشوراء

   .ذكرياتي مع المنبر الحسيني .٦٤
ــ٦٥ ــة   .١٠٠ـ ــات مخطوط ومؤلف

  .اخرى تربو على اربعين كتيبا وعنوانا
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  الفهرس
  

  ٥  .....................................................  االهداء
  ٧  ....................................................  المقدمة

  ١١  .....................................  ] االلف حرف[ 
  ١١  ........................................  كربالء؟ أهذه

  ١٢  ..............  الحسيني المأتم اقامة ابجديات
  ١٤  ......................................................  أبنية
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  ١٨  ...............................  الجعفي الحتوف ابو
  ١٨  .............................................  مخنف ابو
  ٢٠  ......................................  األزدي هرة أبو
  ٢١  .................................  المطلبي الهياج ابو

  ٢٢  ...........................................  الباقية اآلثار
  ٢٤  ...................  األزدي الحصين بن إبراهيم

  ٢٤  .......  × الحسين لحب كبير أخروي أثر

  ٢٥  ......................................  قيس بن أحنف
  ٢٦  ........................................  الخيام إحراق
  ٢٧  ...................................................  األجفر
  ٢٧  ........  بمصرعه الناس × الحسين إخبار
  ٢٨× ينالحس بشهادة الخاتمة النبوة إخبار
  ٢٨  .....كربالء لوقعة الممهد الجداري االدب
 سنة معاوية انقالب بعد × الحسين أدوار

  ٢٩  .............................................  للهجرة ٥١
  ٣٠  .............................................  بابل أرض
  ٣٢  .........................................  العراق أرض

  ٣٢  .............  بثورته × الحسين قيام اسباب
  ٣٤  ..............  هوالكو بن أباقاخان بن أرغون

  ٣٤  ...............  الحسينية السفارة من االستعفاء
  ٣٨  ...........................  × الحسين أصحاب

  ٣٨  .......  كربالء ثورة لفهم االُموية االُطروحة
  ٤٠  ......  كربالء ثورة لفهم العباسية االُطروحة

 ثـورة  لفهـم  × البيـت  اهل ائمة اُطروحة
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  ٤٢  ...............................  كربالء أرض اطالل
  ٤٤  ............................  العرفية االحكام اعالن
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  ٤٦  ........................................  سفيان أبي آل
  ٤٧  ...............................  ينصرنا ناصر من اما
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  ٥٨  ..........  الحسينية النهضة من المكية األيام
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  ٧٢  ....................................................  البكاء
  ٧٣  ..............................................  دماً البكاء

  ٧٥  ...............................................  جعدة بنو
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 الحسـين  اإلمـام  قاتـل  الذي الجيش تركيبة
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