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 جمع واعداد وتعليق

 الخطيب الحسيني والباحث التاريخي

 الشيخ عقيل الحمداني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 } قل ال أسئلكم عليه اجرا اال المودة في القربى {

 بتوج   الذين هؤالء قرابتك من ، هللا يارسييو    قالوانقل العالمة السيييو ي  

 « وولداهما وفا مة علي  » وسيييلم وآله عليه هللا صيييلى قا  ؟ مودتهم علينا

 في المنثور ،الدر(911ت) بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جال  السييييو ي،

 7   6 بيروت المعرفة دار بالمأثور، التفسير

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداء 

 الى اعظم ثائر في تاريخ اإلنسانية ..

 وشهداء الطف ...  .الحسين عالى مقام االمام 

 ارفع هذا المجهود المتواضع ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضاءة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وصلى هللا على سيدنا محمد واله االبرار 

 لب مني بعض االفاضييييل في العتبة العباسييييية المقدسيييية ات اكتب لهم كتابا 

مختصيييييرا حو  واقعة كربالء بين الدين والتراث فاجبتهم الى  لك ، وكتبت 

و  ح التأليفهذه السطور وجمعت بعض فصولها وافكارها ممن سبقني في 

السيييييييرة وات أوردت مطالب هامة هي من تحقيقاتي في مجا   .الحسييييييين ع

 .وباألخص حو  ملف مسلم بن عقيل عالحسينية وستطالعونها اثناء الكتاب 

ومحاور  .وملف براءة الشيييييعة من دم الحسييييين ع .وملف شييييهادة العبا  ع

 راجيييا من هللا تعييالى القبو  ومنأخرى يعرفهييا المتتبع لبحوثنييا و مؤلفيياتنييا 

 يوم الورود .االمام الحسين ع الشفاعة 

 الشيخ عقيل الحمداني 

  1438ربيع المولد الحسيني 

 كربالء المقدسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الباب االو 

 الحسين وكربالء في روايات األثر

 قراءة تاريخية في نما ج من رواياتهم 

ربالء في كواقعة وسنتوقف فيما يلي مع قبسات معرفية عن صاحب ال

في واقعة ومع االرض التي جرت عليها هذه ال .الحسين عوهو االمام 

 ابواب علمية وتاريخية مميزة .

 

 

 و اال الفصل

 السابقة السماوية الكتب في  .ع الحسين شهادة انباء

 

 الحسين االمام شهادة الى االخرى لألديات السماوية الكتب اشارت وقد

 على يد  وهذا.  لك في النصييييييو  من الينا وصييييييل ما حسييييييب  .ع

 الشييييييعوب اليها تعرفت اصيييييييداءاها وكوت كربالء واقعة اثر عالمية

 . الواقعة صاحب  .ع الحسين االمام والدة قبل حتى احزانها وعاشت

 ينالسيييين بآالف والدته قبل  .ع الحسييييين شييييهادة خبر نقل التوراة ففي

 ( يهوديا وكات) االحبار كعب سييييمعت   قا  جعدة ابي بن سييييالم فعن.

 يجف ،وال يقتل هللا رسييييييو  محمد ولد من رجال كتابنا في ات يقو 

 ناب فمر. العين الحور فيعانقوا الجنة يدخل حتى اصييييحابه دواب عرق

 ا ق هذا هو فقلنا  .ع الحسين بنا فمر ال   قا  هذا وهوقلت ف ع الحسن

 (1)(  نعم

                                                           

صدوق(1) شر الطباعة مركز األمالي،: ال سة في والن س  مؤ

 .224ص 4 رقم 29 مجلس ، ه1417 البعثة



 يف جاء فقد ع هللا عبد ابي لمقتل االشيييارة وردت ايضيييا االنجيل وفي

 وانا اال بكربالء مررت ما  )  الجالوت را  قا  االثير البن الكامل

 ليقتيي نبي ولييد ات نتحييدث كنييا النييا المكييات اخلف حتى دابتي اركض

 وال راسييي فكنت امنت  .ع الحسييين قتل فلما. اخاف فكنت المكات بذلك

 (2)(  اركض

 علقيت لكربالء االعالمي التمهيد كات عندما اكثر بعدا القضييية واخذت

   واالديرة الكنائس جدرات على يكتب الذي الجداري واالدب بالحجر

 مبعث قبل حجر وجد   سيييييييرين ابن قا   الخوا  تذكرة كتاب ففي

 سريانيةبال عليه مكتوب سنة بخمسمائة واله  واله عليه هللا صلى النبي

    هو فا ا للعربية فنقلوه

 (3) الحساب يوم جده شفاعة          حسينا قتلت امة ترجو ا

 فدخلوا الروم غزوا انهم سيييييليم بني مشييييياي  عن  االحزات مثير وفي

    البيت هذا مكتوب فا ا كنائسهم بعض

  الحساب يوم جده شفاعة          حسينا قتلت امة ترجو ا

 نبيكم يبعث ات قبل قالوا كنيسيييتكم في هذا مكتوب كم منذ فسيييالنا قالوا

 (4) ..عام بثلثمائة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لد ين عز   االثير، ابن(2) مل ، الجزري األثير ابن ا كا  ال

 .406 ص 3 ج. م1966 بيروت صادر دار التاريخ، في

 .نجف ط 387 ص ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ،(3)

 .نجف ط 76 ص ا،من البن ألحزان مثير(4)



 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

 وارث النبوات العظيم .الحسين عاالمام 

وفضييائله   .الحسييين عوهنا البد لنا من الوقوف عند اهم مناقب االمام 

ها  له واثبتت ها  ية اآلياتالتي سييييييجلت واالحاديث النبوية والتي  القرآن

 رويت في مصادر المسلمين .

شيييء يطالعنا في سيييرة االمام الحسييين بن علي بن ابي  الب ع  فأو 

ام واالهتم  .الحسييييين علحفيده  النبي صييييلى هللا عليه واله مقدار حب 

الكبير الذي كات يوليه له والمحبة المميزة التي يضيييفي ا رها الرقيقة 

 . عليها السالم على ابن ابنته فا مة الزهراء 

 ففي اعيات الشيعة   

  .الحسيييييين عيحب  النبي صيييييلى هللا عليه واله كات  ))قا  ابن عبا  

 .(5)( .....(ويحمله على كتفه ويقبل شفتيه وثناياه

ده لحفي صييلى هللا عليه واله وهذه العوا ف الجياشيية من نبي االسييالم 

ات  بل،العظيم ال تفسر على اسا  عا في فقط كعالقة بين جد وحفيد 

لم يكن مجرد عا فة من   .للحسييين ع النبي صييلى هللا عليه واله حب 

جد يغمر بها لحظات حفيده بل ورد في بعض النصو  ات هللا تعالى 

نبي ال..بل كات حب   .الحسييين عبحب  النبي صييلى هللا عليه واله مر ا

حب مناقبي وعقائدي  ليهما السيييالم للحسييينين ع صيييلى هللا عليه واله 

ية في النفو  لحب احفاده يمهد  ..فعن  ريق التمهيد وايجاد ارضيييييي

االمة الى اتباع منهجهم الت الحب يولد االتباع ..وبالتالي الحب يوجد 

مسييييياحة واسيييييعة للتعرف الى المنه  والتخطيط والسيييييلو  ولهذا قا  

 .(وهل الدين اال الحب    )  .صادق عاالمام ال

                                                           

سيد(5) سن ال شيعة، أعيان األمين، مح سيد تحقيق ال  ال

 .100 ص 4ج : بيروت التعارف دار االمين، حسن



وهي  بعا  ..  .الحسييييييين عالتي فسييييييرت ب اآلياتوفيما يلي بعض 

مع اهل   .الحسييين عالمشييهورة التي اشييتر  فيها  اآلياتتضيياف الى 

بيته نزوال وفضال  كآية المباهلة وآية الكساء وسورة الدهر )اإلنسات( 

التي نزلت في الخمسييية من أهل البيت محمد وعلي وفا مة والحسييين 

والحسيييين )عليهم السيييالم(، وكذا آية التطهير التي نزلت في حق  أهل 

ْجسَ  }البيت جميعا    أَْهَل اْلبَْيِت َويُطَهَِّرُكمْ  إِنََّما يُِريُد هللا لِيُْذِهَب َعنُكُم الرِّ

ا   وغيرها من اآليات . (6) {تَْطِهير 

ا فَقَْد ))    .عفعن اإلمـيييام الباقـييير  في قـيييوله تعالى  } َوَمن قُتَِل َمْظلُوم 

ا { ُصور  ْسِرف فِّي اْلقَْتِل إِنَّهُ َكاَت َمْن ُسْلطَان ا فاَلَ يُ )قا    (7)َجَعْلنَا لَِولِيِِّه 

تل مظلوما  ونحن أولياقه، والقائم من ا إ ا   .عهو الحسين بن علي  قـيييييييُ

 ((··فيقتل حتى يقا  قد أسيييييرف في القتل  .عقام  لب بثأر الحسيييييين 

·(8) . 

  في قولـييه تعالـييى  } يَا أَيَّتُهَا النَّْفُس اْلُمْطَمئنَّةُ .االمام الصادق عوعن 

اِدي َواْدُخلِي  اْرِجِعي اْدُخلِي فِي ِعبييَ ة  فييَ يييَّ ة  مَِّرضييييييِ يييَ ِك َراضييييييِ إِلَى َربييِّ

 . (10)  .عيعني الحسين بن علي  (9)َجنَّتِي{

روى االعرج عن ابي هريرة قا  سيييالت     وفي مناقب ا  ابي  الب

وجعلها كلمة باقية في }عن قوله تعالى  النبي صييييييلى هللا عليه واله 

يخرج من   .الحسييييييين عقا    جعل االمامة في عقب    (11) {عقبه 

 .(12) صلبه تسع من االئمة ،منهم مهدي هذه االمة .

                                                           

 .33: األحزاب(6)

 .33 اآلية : اإلسراء سورة(7)

 .1/ 218: 44 ، جاالنوار بحارمحمد باقر المجلسي ،(8)

 .30 ـ27: الفجر(9)

 .219/7: 44، ج االنوار بحار محمد باقر المجلسي ،(10)

 .28 اآلية : الزخرف سورة(11)

شوب ،(12) شهر ا  طبع 206 ص 3ج، طالب ابي ال مناقبابن 

 .االشرف النجف



جل } فتلقى ادم من ربه كلمات  في قوله عزو بإسيييييينادهروى الكليني 

بحق محمد وعلي وفا مة والحسييييين والحسيييييين  سيييييأله  )قا   (13){

 .(14) ..(صلى هللا عليهم 

  (15)﴿فَنَظََر نَْظَرة  فِي النُُّجوِم * فَقَاَ  إِنِّي َسقِيٌم﴾وفي قوله تعالى 

د رفعه عن أبي عبد هللا )ع  (، في قو  هللا )عز  وجل(  .علي  بن محم 

ب فرأى »، قا   (16)﴿فنظر نظرة  في النجوم * فقا  إني سيييقيم﴾ َحسيييِ

 (17) («.(، فقا   إني سقيٌم لِما يحل  بالحسين )ع.ما يَِحل  بالحسين )ع

. 

( .وفي )الخصييييا ( عن يحيى بن سييييعيد القطات قا   سييييمعُت أبا عبد هللا )ع

، الحسيين والحسييين )عليهما (18)﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجات﴾»... يقو   

 . (19)« السالم(

  ( في قو  هللا.عن محمد بن القاسييييييم بن عبيد ُمَعْنِعنا ، عن أبي عبد هللا )عو

نز  »، قا   (20)﴿الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إال  أت يقولوا ربُّنا هللا﴾

في علي  وجعفر وحمزة، وجرت في الحسين بن علي )عليهم السالم والتحية 

  . (21) «واإلكرام(

بة بن في كتاب  ناد معتبر، عن ثعل بإسيييييي با   )النوادر( لعلي  بن أسيييييي

( عن .ميموت، عن الحسيين بن اياد العطار قا   سييألُت أبا عبد هللا )ع

يديَكم وأقيموا رقو  هللا )عز  وجل(  ﴿ ذين قيل لهم كفُّوا أ لَّ ألْم تََر إلى ا

                                                           

 . 37بقرة : ال(13)

 . 86ص 1ج البرهان تفسيرالبحراني ،(14)

 .33: األحزاب(15)

 .88 : الصافات(16)

 الحســين مولد باب ــــــ 465/  1: الكافيالكليني (17)

 ((.السالم عليه)

 .22لرحمن :ا(18)

 بحارالمجلسي ، ،34/  1: ج الخصالالشيخ الصدوق ،(19)

 (.98/  24: األنوار

 40 اآلية : الحج سورة(20)

في، ( 21) كو ل يرفرات ا ــــ يم بن فرات تفس ه برا  ص إ

 . 28 الباب 219/  44: األنوار بحار .المجلسي،99



نزلت في الحسيييين بن علي )عليهما السييييالم(، »، قا   (22)الصييييالة﴾

ا ُكتَب عليهُم القتا ﴾، قا   «ره هللا بالكف  أم لت نز»، قا   قلت  ﴿فلم 

يه وعلى أهل  في الحسييييييين بن علي )عليهما السييييييالم(، كتب هللا عل

 . (23)« األرض أت يقاتلوا معه

لو قاتل معه »( قا   .وعن علي  بن أسييييييبا  يرفعه عن أبي جعفر )ع

 . (24)«أهُل األرض لقُتلوا كلُّهم

 ( في قو .ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد هللا )ععن و

ئلت * بأي   نبت قُتلت﴾ ، قا    (25)هللا )عز  وجل(  ﴿وإ ا الموقودة سييييُ

 .(26) «نزلت في الحسين بن علي )عليهما السالم(»

ئد وتأويل اآليات بحار االنوار نقال عن كتاب في و )كنز جامع الفوا

إقرقوا سييورة الفجر في فرائضييكم (  ».قا  أبو عبد هللا )ع  الظاهرة(

ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي )عليهما السالم(، وارغبوا فيها 

، فقا  له أبو أسييامة وكات حاضيير المجلس  وكيف «رحمكم هللا تعالى

أال تسمع إلى قوله »( خاصة؟ فقا   .صارت هذه السورة للحسين )ع

تعالى  ﴿يا أي تُها النفُس المطمئن ة﴾، اآلية؟ إنما يعني الحسييييييين بن علي 

)عليهما السييييييالم(، فهو  و النفس المطمئنة الراضييييييية المرضييييييية، 

د )صيييلى هللا عليه وآله( هم الراضيييوت عن هللا  وأصيييحابه من آ  محم 

يوم القيامة وهو راضت عنهم. وهذه السييييييورة في الحسييييييين بن علي 

د خاصييية، َمن أدمن قراءة  )عليهما السيييالم( وشييييعته وشييييعة آ  محم 

﴿والفجر﴾ كات مع الحسيييييين بن علي )عليهما السيييييالم( في درجته في 

  .(27)«الجنة، إت هللا عزيز حكيم

  

                                                           

 .77 اآلية : النساء سورة(22)

 .14 ح 28 الباب 220/  44: األنوار بحارالمجلسي ،(23)

 4 ح 28 الباب 218/  44: األنوار بحارالمجلسي ،(24)

 .9و 8: التكوير سورة(25)

 بحارالمجلسي ، ،134: الزيارات كامل ابن قولويه ،(26)

 .13 ح 28 الباب 220/  44: األنوار

 الباب 219 ـــ 218/  44: األنوار بحارالمجلسي ،(27)

 .8 ح 28



 

 

 

 

 

 

 

 لثالفصل الثا

 خاتم االنبياءفي احاديث   .الحسين عاالمام 

شييخصييية صيياحب واقعة  لى هللا عليه واله وقد  را النبي االكرم صيي

كربالء بعدد كبير من االحاديث التي تشير الى فضائله ومناقبه وسمو 

ته لالمة عبر  عاد التي تتعلق بتعريف شييييييخصييييييي كل االب ته والى   ا

  حاديث العصور واليكم بعض هذه اال

عن الحاكم النيسييابوري عن أبي هريرة قا   رأيت رسييو  هللا          

وهو يقو     .عحامل الحسييييييين بن علي  وهو صييييييلى هللا عليه واله 

 .)اللهم إني أحب ه فأحب ه(

  .(28) وقا  الحاكم عن هذا الحديث  صحي  اإلسناد ولم يخرجاه

وفي رواية أخرى للحاكم بإسييييناده عن أبي هريرة قا  )خرج                   

ومعه الحسن والحسين هذا على عاتقه،  صلى هللا عليه واله علينا رسو  هللا 

له  قا   نا ف هذا مرة، وهذا مرة، حتى انتهى إلي قه، وهو يلثم  عات وهذا على 

يا رسييييييو  هللا إنك تحبهما؟: فقا   نعم من أحبهما فقد أحبني، ومن  رجل 

 ..(29) أبغضهما فقد أبغضني(

على عاتقه يد  على مزيد  حفيديهواله ل النبي صييييييلى هللا عليه واله حمل  و

 اهيييييييييييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييام بيييييييييييييييييييييييييييهيييييييييييييييييييييييييييم 

                                                           

سابوري الحاكم(28) ستدرك ، الني صحيحين، على الم  ال

  . 185ص 3ج.المرعشلي تحقيق

صحيحين(29) ستدرك على ال سابوري ، الم  الحاكم الني

يب 2. 1822ص 3ج ظه من وقر ية ابن كثير ، لف بدا  ال

 . 35ص 8ج والنهاية



وكثرة تقبيله لهما رسالة واضحة المعالم الى الصحابة في ضرورة التعامل ،

المقد  مع سييييييبطي النبوة ، وات يهتموا بهما كما اهتمت بهما النبوة الخاتمة 

علقه على حب  -الذي هو واجب على المسييييييلمين-،ولذلك علق كما  حبه 

السيييير على منهاجهما الذي هو منهاج النبوات وخط سيييبطيه واالقتداء بهما و

 النبي صيييلى هللاات الكثير ممن عاصييير   لألسيييفالرسيييل عبر التاريخ .لكن 

واله ونا  شييييرف الصييييحبة لم يحفو هذه الوصييييية من قبل النبوة  عليه واله 

الخاتمة في ضييييرورة حب سييييبطي النبوة والحفا  عليهما وادخا  السييييرور 

بل ابدلوا الوالء الى عداء وتركوا منه  الحب لسبطي على قلبيهما الشريفين 

لدار  نذ الهجوم على ا تل وحروب واحراق بيوت م بدلوه ببغض وق النبوة وا

ء كربالواقعة في يوم السييييييقيفة ومرورا بمعار  الجمل وصييييييفين وانتهاءا ب

 .الدموية ؟

عن ابن عبا  قا  لما نزلت )ال أسيييييييألكم عليه أجرا  إال المودة في    

. قالوا  يا رسييييييو  هللا ومن قرابتك هؤالء الذين وجبت (30) بى(القر

 ..(31)علينا مودتهم؟ قا   )علي وفا مة وابناهما( 

الخييار يية العيياميية صييييييلى هللا عليييه والييه وهنييا يعطيهم النبي االكرم 

هذه  ن لهم معانييواالهتمام الربوبي بولديه عندما يب القرآنيللتعا ي 

ت القربى الواجبة مودتهم هم ابوالتي توحي من سييورة الشييورى  اآلية

 علي وفا مة وابناهما ويحيطهم بهالة كبرى من التقديس واالجال  .

 ما ينسب للشافعي صاحب المذهب قوله  مو

 

 ـاقربـــ يورثني البعد رغم على        فريضــــــة  ه آ  والئي رأيت

 ربىالق في المودة إلى بتبليغه        الهدى على أجرا المختار سأ  فما

 

 صيييلى هللا عليه واله عن يعلى بن مرة قا   كنا مع رسيييو  هللا          

لى صيييفدعينا إلى  عام فإ ا الحسيييين يلعب في الطريق فأسيييرع النبي 

أمام القوم، ثم بسييييييط يديه فجعل إحدى يديه في  قنه  هللا عليه واله 

                                                           

 .23الشورى : (30)

ــ 123ص األبصار نور(31) ــ 124 ـ  3ج الكبير المعجم ـ

 .47ص 2641ح



واألخرى بين رأسيييييه وأ نيه، ثم اعتنقه، فقبله، ثم قا   )حسيييييين مني 

 وأنا منه أحب هللا من أحبه، الحسييين والحسيييين سيييبطات من األسيييبا (

(32). 

وأخرجه الترمذي  .وعل ق الحاكم على هذا الحديث قائال  أنه صييييييحي 

 ..(33)مختصرا  وقا  عنه  حديث حسن 

 من حضره منالى واله  النبي صلى هللا عليه واله  شيروهنا ي          

الصييييييحابة بات اقرب الطرق التي توصييييييل الى حب هللا تعالى ، وبها 

ينا  المؤمن الغاية الكبرى والوسيييييييلة العظمى بات يكوت محبوبا لدى 

له االلطاف االلهية الخاصيييييية في ديناه واخرته هللا ومقدسييييييا عنده وتنا

 النبي صييلى هللا عليه واله فنسييمع   .الحسييين عالذي يوفق لحب االمام 

( ..وهي بشيييييييارة عظمى لمحبي االمام أحبه من هللا أحبواله يقو  )

بات يكونوا في موضيييع حب هللا تعالى لهم الذي هو غاية   .الحسيييين ع

 اما  العارفين .

 

 صلى هللا عليه واله سمعت رسو  هللا  عن أنس بن مالك قا            

يقو  )نحن ولييد عبييد المطلييب سيييييييادة أهييل الجنيية، أنييا وحمزة وعلي 

 .(34) وجعفر والحسن والحسين والمهدي(

وعلى الرغم من وجود هذه االحاديث وعشيييرات مثلها التي تؤكد ات   

سييييد   .الحسيييين عوات االمام ،ا  عبد المطلب هم سيييادات اهل الجنة 

شييييييباب الجنات اال اننا نرى اشييييييياع ا  امية ومن سييييييار على خطهم 

ات صييالتك ال    .للحسييين عالفكري المنحرف يوم عاشييوراء يقولوت 

لى تفطن ا الى رشييييد وال ال تؤوب.فعجيب امر هذه العقو  التي تقبل .

 فكر وعطاء .
                                                           

 ،المعجم أحمد بن سليمان القاسم أبي الطبراني،(32)

 2586ح 3ج:بيروت العربي التراث احياء دار الكبير،

 .207ص 8ج والنهاية البدايةابن كثير ، ـ 32ص

 195ص 3ج الصـــحيحينعلى  مســـتدركالحاكم ،ال(33)

 عبد:  وتصـــحي  تحقيق الترمذي، ،ســـنن الترمذي

هاب بد الو  5ج:م1983 بيروت الفكر دار اللطيف، ع

 .609ص

 .83ص 469ح 13ج العمال كنزالمتقي الهندي ،(34)



للحسيييين  صييييلى هللا عليه واله عن سييييلمات قا   قا  رسييييو  هللا       

  )من أحبهما أحببته، ومن أحببته أحبه هللا، ومن أحبه  .عوالحسييييييين 

هللا أدخله جنات النعيم، ومن أبغضييييهما أو بغى عليها أبغضييييته، ومن 

أبغضيييته أبغضيييه هللا، ومن أبغضيييه هللا أدخله عذاب جهنم وله عذاب 

  .(35)مقيم( 

لم  قا  )لو صلى هللا عليه واله عن حذيفة بن اليمات أت النبي و         

من الدنيا إال يوم واحد لطو   هللا  لك اليوم حتى يبعث رجال  من  يبق

ولدي اسمه كاسمي، فقا  سلمات  من أي  ولد  يا رسو  هللا؟ قا   من 

  .(36)  .عولدي هذا وضرب بيده على الحسين 

السرور يوما  من األيام  ،عن حذيفة قا   رأينا في وجه رسو  هللا              

فقلنا  يا رسييييو  هللا لقد رأينا في وجهك السييييرور قا   )وكيف ال أسيييير وقد 

فبشييرني أت حسيينا  وحسييينا  سيييدا شييباب أهل الجنة وأبوهما   .عأتاني جبريل 

 .(37)أفضل منهما( 

واله واسيييتبشييياره  النبي صيييلى هللا عليه واله هذه الصيييور من فر   و

الصحابة حتى فيما بعد يساهموت في ادخا   بأ هاتى عالقة البد ات تبق

لكن الواقع الذي جرى يظهر ات هؤالء  ،السرور على قلب الحسنين ع

يطبقونه  واله وال النبي صييييييلى هللا عليه واله كانوا يسييييييمعوت كالم 

 .بذلك يشهدوتاريخهم ، ويتناسوه ويهمشونه من فكرهم وحياتهم

مة لعلي وفا  صييلى هللا عليه واله عن ايد بن أرقم قا   قا  النبي     

 .(38)..والحسن والحسين  )أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم(

ات يحصيين اهل صييلى هللا عليه واله هذا كالم نبوي مقد  اراد منه  و

البيت في حصيييييينه من ات تنالهم قريا واتباعها بسييييييوء ، وات يعلنوا 

سيييييبب من االسيييييباب فانز  منزلة حرب ا  محمد  عليهم الحرب باي
                                                           

ــاكر ،(35) ــق  تاريخابن عس  .الطبراني ، 156ص 14ج دمش

 .2655ح،  50ص 3ج الكبير المعجم

المحب  .83ص 469ح 13ج العمال كنزالمتقي الهندي ،(36)

 . 137 ـ 136ص العقبى ذخائرالطبري ،

ساكر ،(37) شق  تاريخ ابن ع  .المحب الطبري، 209ص2ج دم

 .129ص العقبى ذخائر

 . 35ص علي بن الحسين كتاب ابن العديم ،(38)



  كحرب النبي سيفير السيماء وهذه عبارة بليغة جدا في التحذير من 

 االساءة لمقام ا  محمد   .

قا    صييييلى هللا عليه واله عن عبد هللا بن عمرات أت رسييييو  هللا      

 . (39)... )إت الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا(

سييييلسييييلة األحاديث الصييييحيحة في وقد صييييح  األلباني هذا الحديث  

 .(40)هذا حديث حسن  وأخرجه الترمذي قائال  عنه 

 من هما أي"    الفائق"  صييييييياحب قا  الراق هنا بالريحات والمراد

لذي هللا راق يه ا قا  ، راقن نه هللا سييييييبحات ي  هللا أسييييييب  أي وريحا

 بطاقة حباني يقا  المشييييييموم بالريحات يريد أت ويجوا ، وأسييييييتراقه

 األوالد ألت ، بييه وحبيياني هللا أكرمني ممييا أنهمييا والمعنى ، ريحييات

 أي الدنيا من   وقوله.  الرياحين جملة من فكأنهم ويقبلوت يشييييييموت

  .(41)الدنيوي الريحات من نصيبي

 مويض يشم الولد الت بالريحات شبه(    رض)  الرضي الشريف قا 

 إليه يترو  الذي الشئ من مأخو  الريحات وأصل ، الريحات يشم كما

 ...(42) به الكرب من ويتنفس

 صييييلى هللا عليهعن جابر بن عبد هللا قا   بينما رسييييو  هللا             

صيييييلى هللا  ات يوم بعرفات وعلي تجاهه إ  قا  له رسيييييو  هللا  واله 

 )أدت مني يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة، صنع جسمك عليه واله 

من جسييييمي، خلقت أنا وأنت من شييييجرة  فأنا أصييييلها، وأنت فرعها، 

 فمن تعل ق بغصن منها أدخله هللا الجنة( والحسن والحسين أغصانها،

.. (43). 

                                                           

ضائل كتاب 2ج البخاري صحي البخاري ،(39) صحابة الف  ال

 . 1282ص 3543ح

ــــ657ص 5ج الترمذي سنن صحي الترمذي ، (40) الكنجي  ـ

 .330ص 93 الباب الطالب كفايةالشافعي ، 

، كتاب  البخاري صــحي  شــرح الباري فت  العســقالني(41)

لد.  يل الو باب تقب ياناالدب ،  نة للتراث دارالر  ســـ

 . م1986/  هـ1407: النشر

 . 155ص ،3ج: طالب ابي ال مناقب،اشوب  شهر ابن(42)

 الخوارزمي.  122ص علي اإلمام مناقبابن المغازلي، (43)

 مؤسسة المحمودي، مالك الشيخ تحقيق  ع الحسين مقتل ،



والتعلق هنا اي المواالة والسييييييير على المنه  والخط التوحيدي الذي 

 .من بعده  االئمة واله و  عليه واله النبي صلى هللااتى به 

وبات  صييييلى هللا عليه واله قا   اارنا رسييييو  هللا   .ععن علي               

سقى الحسن فقام رسو  هللا   .ععندنا والحسن والحسين  ست لى صنائمات فا

إلى قربة لنا يعصييرها في القد  ثم جاء يسييقيه فناو  الحسيين،  هللا عليه واله 

و  هللا يا رسيي  .عفتناو  الحسييين ليشييرب فمنعه وبدأ بالحسيين فقالت فا مة 

 صيييلى هللاكأنه أحبهما إليك، قا   إنه اسيييتسيييقى أو  مرة، ثم قا  رسيييو  هللا 

وم القيامة في مكات إني وإيا  وهذين وهذا الراقد ـيي يعني عليا  ـيي ي عليه واله 

  .(44) .واحد 

قا   أنا وعلي  صلى هللا عليه واله ، عن النبي  .ععن علي                     

وفا مة وحسن وحسين مجتمعوت ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حتى 

ق بين العباد فبلغ  لك رجال  من النا ، فسيييييأ  عنه فأخبرته، فقا   كيف  يفر 

بالعرض والحسييييياب فقلت له  كيف كات لصييييياحب ياسيييييين بذلك حين أدخل 

 .(45)الجنة من ساعته 

  

إت أو  أربعة )   .علعلي  صيييلى هللا عليه واله قا  رسيييو  هللا و      

يدخلوت الجنة أنا وأنت والحسييين والحسيييين، و رارينا خلف  هورنا، 

 .(46) (وأاواجنا خلف  رارينا، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا 

وإ ا  صيييييلى هللا عليه واله عن سيييييلمات قا   دخلت على النبي          

على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه ويقو   إنك سيييد ابن   .عالحسييين 

سيييييد أخو سيييييد أبو سييييادة، إنك إمام ابن إمام، أخو إمام أبو أئمة، إنك 

                                                           

 بقم المدرســـين لجماعة التابعة اإلســـالمي النشـــر

 108.ص 1ج: ه1414المشرفة

 . 163ص 14ج دمشق تاريخابن عساكر، (44)

ــدين نور الهيثمي،( 45)  مجمع بكر، أبي بن علي ال

 . 174ص 9ج: م1988 العلمية الكتب دار الزوائد،

شبلنجي، (46) صار نور ال  كنز.المتقي الهندي ، 123ص األب

 .512ح 90ص 3ج العمال



حجة ابن حجة، أخو حجة أبو حج  تسييع من صييلبك، تاسييعهم قائمهم 

).. (47).. 

                  

 

إسيييييينيياد أخرج الهيثمي في مجمعييه والطبراني في معجمييه بيي           

 صيييييلى هللا عليه واله كنت عند النبي  )حسييييين عن ابن عبا  أنه قا  

،  .عوعلى فخذه األيسيير ابنه إبراهيم   .عوعلى فخذه األيمن الحسييين 

يل  تارة أخرى، إ  هبط جبرئ تارة و ا   هذا  بل  يا   .عوهو يق قا    ف

لسييييييت أجمعها لك، فافد  محمد إت هللا يقرأ عليك السييييييالم وهو يقو  

 إلى ابنه إبراهيم صيييييلى هللا عليه واله أحدهما بصييييياحبه، فنظر النبي 

فبكى، ونظر إلى الحسييييييين وبكى، ثم قا   إت إبراهيم أنه إ ا مات لم 

يحزت عليه غيري، وأمُّ الحسييييين فا مة وأبوه علي بن أبي  الب ابن 

حزنت عمي ودمي، ومتى مات حزنت عليه ابنتي وحزت ابن عمي و

عد ثالث، وكات  نا أوثر حزني على حزنهما، فقبض إبراهيم ب نا، وأ أ

إ ا رأى الحسيييييين مقبال  قبله وضيييييمه إلى  صيييييلى هللا عليه واله النبي 

 .(48) ..(صدره وشف ثناياه وقا   فديته بابني إبراهيم 

  صيييلى هللا عليه واله عن عقبة بن عامر، قا   قا  رسيييو  هللا         

لما اسيييييتقر أهل الجنة في الجنة قالت الجنة  يا رب أليس وعدتني أت )

 تزينني بركنين من أركانك؟ قا   ألم أاينك بالحسيييين والحسييييين؟ قا  

 . (49) ..(..فماست الجنة ميسا  كما تميس العرو  

                                                           

 . القندوزي، 146ص ع الحســـين مقتلالخوارزمي ، (47)

 .44ص 2ج المودة ينابيع

 748ت أحمد بن محمد هللا عبد أبي الدين شمس ، الذهبي(48)

 .. 248ص 3ج:م1993 الرسالة مؤسسة النبالء، أعالم سير ،

 الخطيب ـــــ127ص العقبى ذخائر ـــــ 9ج الزوائد مجمع

 2ج:م1997 العلمية الكتب دار بغداد، تاريخ البغدادي،

 .201ص

 مجمعالهيثمي ، ـ 228ص 3ج دمشق تاريخ ابن عساكر ،(49)

 .103ص 1ج للخوارزمي الحسين مقتل ـ 184ص 9ج الزوائد



ه صلى هللا عليعن عمرو بن اياد الثوباني قا   قا  رسو  هللا          

يا  والحسييين والحسيييين في حظيرة القد  في قبة إت فا مة وعل ) واله 

  .(50) ...(..بيضاء سقفها عرش الرحمن 

لة لي ) صلى هللا عليه واله عن ابن عبا  قا   قا  رسو  هللا           

له إال هللا،  باب الجنة مكتوبا   ال إ ماء رأيت على  عرج بي إلى السيييييي

محمد رسييو  هللا، علي حب هللا، الحسيين والحسييين صييفوة هللا، فا مة 

 .(51)( أمة هللا، على باغضهم لعنة هللا 

صييييلى هللا عليه أخرج الخوارامي حديثا  عن رسييييو  هللا و             

م، وعلي كفتاه، والحسيين والحسييين خيو ه، قا   )أنا ميزات العل واله 

وفا مة عالقته، واألئمة من أمتي عموده، يوات فيه أعما  المحبين 

 ..(52) لنا والمبغضين لنا(

صلى هللا عليه قا   قا  رسو  هللا   .ععن علي بن أبي  الب          

  والذي نفسييي بيده ال تفارق رو  جسييد صيياحبها حتى يأكل من واله 

لك الموت، ويراني  ثمر الجنة أو من شييييييجرة الزقوم، وحتى يرى م

ويرى عليا ، وفا مة والحسيين والحسييين، فإت كات يحبنا، قلت  يا ملك 

الموت ارفق بييه فييإنييه كييات يحبني وأهييل بيتي، وإت كييات يبغضييييييني 

لموت شيييدد عليه فإنه كات يبغضيييني ويبغض أهل بيتي، قلت  يا ملك ا

 .(.ويبغض أهل بيتي، ال يحبنا إال مؤمن، وال يبغضنا إال منافق شقي 

(53) .  

 

                                                           

. المتقي  229ص 13ج عســاكر ابن تاريخابن عســاكر ،(50)

 .84ص 474ح 13ج العمال كنز الهندي.

 . 170ص 14جدمشق  تاريخابن عساكر ،(51)

 

 107ص 1ج ع الحسين مقتلالخوارزمي ، (52)

  

 .910ص 1ج ع الحسين مقتلالخوارزمي (53)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

  .الحسين عاخبار النبوة الخاتمة بشهادة 

ورسمت النبوة الخاتمة بكالمها المقد  الخار ة الجغرافية والمساحة 

جري ي بل واخبرت بقتله وما ، .الحسييييييين عالزمانية التي يقتل فيها 

فحددت قتله في كربالء   .عسييينة من شيييهادته  50عليه قبل اكثر من  

 في  لك  للهجرة واليكم بعض هذه النصو   60العراق سنة 

مام اال أنه سار مع  أبيه  ، عن  عبد هللا بن نجي  عن ي مسند احمد  فف

وهو منطلق  نينوى  وكات صييييياحب مطهرته فلما حا ى  )ر( علي 

أبا  ر إصب أبا عبد هللا  إصبر    ))ر(  علي االمام  فنادى ، صفين  إلى 

  دخلت على .علي عقا   يقو  ....الى ات بشييييييط الفرات ،  عبد هللا 

 ات يوم وعيناه تفيضيييات ، قلت   يا نبي   صيييلى هللا عليه واله  النبي 

قا     يك تفيضيييييييات  ما شيييييييأت عين حد  بك أ قام من  هللا أغضيييييي بل 

 يقتل بشييط الفرات ، قا    الحسييين  قبل فحدثني   أت  جبريل  عندي 



من تربته ، قا    قلت   نعم ، فمد يده  فقا    هل لك إلى أت أشييييييمك

 . (54)(.فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أت فاضتا

 

ستأ ت ملك المطر أت يأتي   )قا    أنس  عن وفي مسند احمد ايضا  إ

ينا إحفظي عل ألم سييلمة  فأ ت له ، فقا      صييلى هللا عليه واله النبي 

حتى دخل  فوثب  )ر(  الحسييين بن علي  د ، فجاء الباب ال يدخل أح

لملك فقا  له ا،   صلى هللا عليه واله  النبي  منكب  فجعل يصعد على 

 نعم ، قا    فإت أمتك تقتله   صيييييلى هللا عليه واله    أتحبه قا  النبي 

با  اوإت شئت أريتك المكات الذي يقتل فيه ، قا    فضرب بيده فأراه تر

قا    لك التراب فصيييرته في  رف ثوبها  أم سيييلمة  أحمر ، فأخذت 

 .(55)..( بكربالء فكنا نسمع يقتل    

 

عن عبد هللا بن وهب بن امعة قا    أخبرني    وفي مسييييتدر  الحاكم 

إضييطجع  ات ليلة للنوم فإسييتيقو  صييلى هللا عليه واله أت رسييو  هللا 

وهو حائر ثم إضييطجع فرقد ، ثم إسييتيقو وهو حائر دوت ما رأيت به 

المرة األولى ثم إضييطجع فإسييتيقو وفي يده تربة حمراء يقبلها فقلت   

ما هذه التربة يا رسييييييو  هللا ؟ ، قا    أخبرني جبريل عليه الصييييييالة 

سالم أت هذا يقتل بأرض العراق للحسين فقلت ربة لجبريل   أرني ت ال

                                                           

 المبشرين العشرة مسند - أحمد مسندبن حنبل ، احمد(54)

سند - بالجنة شدين الخلفاء م سند ومن - الرا  بن علي م

 .649الحديث رقم(ر) طالب أبي

 

 - المكثرين مسند باقي - أحمد مسنداحمد بن حنبل ،(55)

 .بيروت صادر دار .13383 الحديث( ر) مالك بن أنس مسند

سن كان:  قالت سلمة أم عن - سين الح  بين يلعبان والح

ــول يدي  محمد يا:  فقال جبريل فنزل بيتي في( ص) هللا رس

تك إن تل أم نك تق عدك من هذا إب يده واومى ب  إلى ب

 قال ثم ، صــدره إلى وضــمه( ص) هللا رســول فبكى الحســين

سول ضعت( ص) هللا ر شمها التربة هذه عندك و سول ف ( ص) هللا ر

 تحولت إذا سلمة أم يا:  وقال ، وبالء كرب ري :  وقال

 أم فجعلتها قتل قد إبني أن فإعلمي ، دما   التربة هذه

ــلمة :  وتقول يوم كل إليها تنظر جعلت ثم قارورة في س

 .عظيم ليوم دما   تحولين يوما ً   إن



األرض التي يقتل بها فهذه تربتها ، هذا حديث صييييييحي  على شيييييير  

 .(56)الشيخين ولم يخرجاه

 

عن عبدهللا بن نجي ، عن أبيه   أنه سيييافر مع علي بن ونقل ابن حجر 

أبي  الب وكات صيييياحب مطهرته فلما حا وا نينوى وهو منطلق إلى 

لت أبا عبدهللا بشط الفرات ق صفين نادى علي صبرا  أبا عبدهللا صبرا  

 صيييلى هللا عليه واله   من  ا أبا عبدهللا ، قا    دخلت على رسيييو  هللا 

وعيناه تفيضات فقلت   يا نبي هللا أغضبك أحد قا    بل قام من عندي 

جبريل قبل فحدثني   أت الحسييين يقتل بشييط الفرات وقا    هل لك أت 

ا بض قبضة من تراب فأعطانيهأشمك من تربته ، قلت   نعم فمد يده فق

 . (57)فلم أملك عيني أت فاضتا

 

ونالحو هنا ات االمر قد وقع مع النبي صييييييلى هللا عليه واله اكثر من 

ما  يل التربة الحمراء واخبره ب لة أعطاه جبرائ حا مرة وفي اكثر من 

يوم عاشييييوراء وفي ارض كربالء  .سيييييجري على االمام الحسييييين ع

 الفداء .

 

ا  أبو القاسييييم البغوي   ثنا   أشييييعث بن سييييحيم ، عن أبيه قا    وق -

 صلى هللا عليه واله سمعت أنس بن الحارث يقو    سمعت رسو  هللا 

يقتل بأرض يقا  لها   كربالء ، فمن  -يعني الحسين  -يقو    إت إبني 

شيييهد منكم  لك فلينصيييره ، قا    فخرج أنس بن الحارث إلى كربالء 

 .(58).ن فقتل مع الحسي

                                                           

 الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين(56)

تاب -  يا تعبير ك يا - الرؤ  الحســـين دم قارورة رؤ

 .( 8263: )  الحديث رقم - وتربته

 

 .( 300)  ص( 2)  ج :التهذيب تهذيب - حجر إبن(57)

 

 بمقتل اإلخبار فصل والنهاية البداية - كثير إبن(58)

:  الصفحة رقم -(  11: )  الجزء -( ر) علي بن الحسين

 (571 ). 



 

ونقل المتقي الهندي جملة من النصييييو  تؤيد ما  هبنا اليه من اخبار 

بخمس عقود قبل شيييهادته   .الحسيييين عالنبوة الخاتمة عن مقتل االمام 

 على اقل تقدير  

أخبرني جبريل   أت إبني الحسييين يقتل قا  النبي صييلى هللا عليه واله 

تربة األرض التي يقتل فيها ، بأرض العراق ، فقلت لجبريل   أرني 

 فجاء ، فهذه تربتها.

إت إبني هذا يعني الحسييييييين يقتل بأرض من أرض العراق يقا  لها و

 كربالء ، فمن شهد  لك منهم فلينصره.

إت جبرييييل أخبرني   أت إبني الحسييييييين يقتيييل وهيييذه تربييية تليييك  و

 .(59)األرض

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 كربالء واقعة ال ارض

 واالختالف في اصل التسمية..  «كربالء» اسم

ها  هادة التي وعد ب عاد وارض الشيييييي ها ارض كربالء ، ارض المي ان

..انها ارض حلت فيها اقدام النبوات عبر التاريخ   .الحسيييييين عاالمام 

التي  مأسييياتهووقف عندها الرسيييل وبكوا حسيييينا وعاشيييوا في رحاب 

وتلك التراجيديا الحزينة التي ترافقت معها .نعم  بآالمهاهزت االجيا  

خوت الل غويوت اختلف، فقييد   كلميية أصييييييييل في والجغرافيوت والمؤر 

                                                           

 

 -(  12: )  الجزء - العمال كنز - الهندي المتقي(59)

ـــفحة رقم واالحاديث التي  34313.الحديث ( 125: )  الص

 بعده .

 



اختالفييا كبيرا ، ولعييل هييذا  معنيياهييا، وفي اشييييييتقيياقهييا وفي كربالء

االختالف فيه منفعة ايضيييييييا فانه يفت  افاق جديدة ومميزة وبوجهات 

لدى حضيييارة ما او لغة الته فحو  معاني هذا االسيييم ودال نظر متعددة

معينة او لهجة تكلم فيها شعب في عصر من العصور او معنى يشير 

سة جغرافية هذه االرض منذ   شأتهانالى حقيقة جغرافية تنفعنا في درا

اقتصييييادية تدلل على مكانة هذه االرض اقتصيييياديا في العالم نظرة او 

كما حققه القديم وكونها نقطة وصيييييييل بين شييييييما  الجزيرة وجنوبها 

 عربي   الكلمة هذه أصيييييييل أت   إلى بعضييييييهم فذهب بعض المحققين .

، غير أصيييلها أتَّ  إلى آخروت و هب محض، وسييينقف عند اهم .عربي 

 التي  رحت في هذا الباب   اآلراء

  كربالء إلسم العربي األصل نظرية -االو الرأي 

مة النظرية وهذه  جذوره له عربي اسييييييم كربالء اسييييييم ات على قائ

ه النظرييية عييدد من العلميياء وقييد تبنى هييذالعربييية اللغيية  في الموغليية

 اقوتي قا والعلوم  واليكم بعض ما قالوه    اآلدابين بفنوت المختصيييي

 بن الحسيييييين فيه قُتل الذي الموضيييييع وهو  بالمدِّ  كربالُء،  »الحموي

ا الكوفة، عند البري ة  رف في عنه، هللا   رضييييييي علي    اشييييييتقاقه فأم 

، يمشييييييي جاء  يقا  القدمين، في رخاوة فالكربلة  لىع فيجوا ُمَكْرباِل 

  .بذلك فسمي ت رخوة الموضع هذا أرض تكوت أت هذا

بتها إ ا الحنطة، َكْربَْلتُ   ويُقا    نطةالح صفة في ويُنشدُ  ونقي تها، هذ 

 القصل من وُكربلت ُغربلتْ  قد          للثقل رسوبا   حمراء يحملنَ 

اة األرض هذه تكوت أت هذا على فيجوا ق  غل الحصييييييى من من لد   وا

 .بذلك فسمي ت

 عهوت يصييف السييعدي وجزة أبو وقا  الُحم اض، نبت إسييم  والكربل

  الهودج

 يمورُ  سبط والندى عليها          ُدفلى وعميم كربلت  وثامرُ 

مِّي هنا  نبته يكثر النبت من الصييييينف هذا يكوت أت فيجوا  .«هب فَسيييييُ

(60) . 
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لة بر) انها مشيتقة من الك  حسين الصيدر في رسيالته الى واشيار السييد

معنى الرخاوة ولما كانت االرض موضع رخو سميت كربالء او من ب

النقاوة من كربلت االرض ا ا هزاتها ونقيتها لما كانت هذه االرض 

 .(61) صى سميت كربالء ..(حمنقاة من الدغل وال

االرض فسيييييميت ات الكربل اسيييييم ورد احمر قد نبت في هذه )   ونقل

 .(62)( االرض باسم كربالء

 

 (الديني األصل) العربي غير األصل نظرية -الثانيالرأي 

ابلي ب ألصييييييليرج  بعض الباحثين والمؤرخين ات لفو كربالء يعود 

ويقدموت تفسيييييييرا لذلك من خال  اسييييييمها المركب من ) كور بابل( 

وتعنى مجموعة قرى بابلية وكانت تشييمل نينوى والغاضييرية )كربال( 

 ..(63)حسب اللفو البابلي القديم 

 عنوات تحت كتبه موضوع في جواد مصطفى الدكتور هقال يده ماؤوي

  المقد سة العتبات موسوعة في( قديما   كربالء)

مة السي د و كر.. »  ةمنحوت «كربالء» أت   الشهرستاني الدين هبة العال 

 .(64)". بابلية قُرى مجموعة بمعنى «بابل كور» كلمتي من

ات اصييييل الكلمة معبد فيقو    يرجع   ويذكر السيييييد ابراهيم الزنجاني

تاريخ كربالء الى عهد البابليين وكانت معبدا لسييييييكات مدينتين نينوى 

بل  با واضييييييياف انها مكونة من كلمتين كرب بمعنى معبد او ،وعقر 

                             .                                                                                            ( 65)مصييييييلى وايال بمعنى هللا فتعنى حرم هللا في اللغيية االرامييية 

                                                           

 

 حسن للسيد المشهدين عمارة في الحرمين اهل نزهة(61)

 الهند . ط 17 ص الصدر

 

 ..598ص 1ج كربالء موسوعةلبيب بيضون ،(62)

 

 18ج الشيعية االسالمية المعارف دائرةحسن االمين ،(63)

 .2002 سنة 6ط لبنان التعارف دار 418ص

 الخليلي ،موسوعة العتبات المقدسة ، قسم كربالء :(64)

 .1987 2ط بيروت االعلمي مؤسسة. 9ص

 

 .73 ص الدارين وسيلةالزنجاني ، (65)



ويعتمد هؤالء في تفسييييرهم على ويعيدها اخروت الى اصيييل اشيييوري 

االسييييييم ايضييييييا وهو مركب من كلمتين )كرب ( وتعني حرم و)ايلال( 

  . (66)...تعني الهة وعليه فانها حرم االلهة

 يف قرأناه فيما نتذكره والذي)   الكرملي أنسييييييتا  اللغوي األب وقا 

 و (كربييل) من  كلمتين من منحوتيية كربالء أت   البيياحثين كتييب بعض

 .(67) (. هللا   مقد  أو هللا   حرم أي( إ )

هذا االمر المهم فيقو  في كتابه موسوعة  لبيب بيضوت الكاتب وينقل 

به في كربالء  يت  ما التق بدري حين هل ال لدكتور سيييييي قل لي ا قا  ون  

 هرات  كر لي معنى جديدا عن كربالء قا  بنتيجة تحقيقاتي  وجدت 

بابلية تعني الرجل القربات وفي اللغات  انها في اللغة السيييييييامرية وال

                                        .                         (68)تعني قربات هللا  واآلراميةاالكدية والعبرية واالشورية 

ويرى فريق اخر من البيياحثين ات لفظيية كربالء مركبيية من كلمتين 

فارسيييييتين هما )كار(و )باال( ومعناها العمل االعلى او السييييماوي او 

 .(69)بعبارة اخرى محل العبادة والصالة ( 

 

 عربية أصييو  إلى األعجمية األعالم رجع إت   يقو  الشيييخ الموالئي  

 من لما  ع بأت   اعترفوا فقل ما القديم، منذ العربية اللغة لعلماء ديدنا   كات

 بعجمتها اعترفوا فإنهم الجنس أسييييييماء دوت أعجمي، أصييييييله األعالم

وها بات» وسييييييم   كثير، الفارسييييييية اللغة يعرفوت الذين ألت   ،«المعر 

بات أصو  عرفوتي وألنهم  0.والتأكيد التحقيق على المعر 

                                                           

 

 حسن الشيعية االسالمية المعارف دائرةحسن االمين ،(66)

 .2002 سنة 6ط لبنان التعارف دار 418ص 18ج االمين

 

 .م 1927 سنة طبعة 178 ص 5ج العرب لغةالكرملي ،(67)

 

 .598 ص 1ج كربالء موسوعةلبيب بيضون ،(68)

 

 عن نقال 22 ص كربالء تراثسلمان هادي ال طعمه ،(69)

 ص الحسني الرزاق عبد العراقية البلدان تاريخ موجز

61. 

 



 العربية األصييو  إلى «كربالء» رد   الحموي ياقوت محاولة أرى وأنا

 والتخمين، الظن   بابة من ألنها: عليها اإلعتماد يصييي    وال مجدية غير

 لسيييييييائر مصيييييييدرا   العربية جعل إرادة في العارمة الجامحة والرغبة

 جزيرة عن خييارج كربالء موقع أت   مع: والبقيياع األمكنيية أسييييييميياء

 عربية أسييييييماقها ليسيييييييت البلدات من كثيرا   العراق في وأت   العرب،

 لم التأريخ وأت   وبعقوبا، وكوش، وبابل، وجوخا، وصييييييرورا، كبغداد

 لعربيا الفت  قبل معروفة كانت فقد «كربالء» إسم عروبة على ينص  

 الذين العرب بعض  كرها وقد هنا ، العرب سييييييكنى وقبل للعراق،

 لغربي   غزوتييه في المشييييييهور العربي القييائييد الوليييد بن خييالييد رافقوا

  الحموي ياقوت قا . م 634/ هجرية 12 سنة العراق

 يمةوشييييي بن عبدهللا   إليه فشيييييكا كربالء، الحيرة فتحه عند خالد ونز »

   لك في أشجع من رجل فقا  الذب ات، النصري

 سمينا عادغث ا   حتى  العين وفي       مطي تي كربالء في ُحبَستْ  لقد

  ألُهينها إن ني وأْيها لعمري            له رجعتْ  منز  من رحلتْ  إ ا

باتِ  من رفاقٌ           شريعة كل   ماء من ويمنعها  عيونها ُارقٌ  الذُّ

 العين   اي منطقة عين التمر التابعة لكربالء اليوم .

 المزني أَْو  بن معن قو  كربالء فيه  كرت الذي الشييييييعر أقدم ومن

 عبدهللا   عصييير أدر  حتىْ  وعمَّرَ  واإلسيييالم، الجاهلية مخضيييرمي من

 و كر. عمره آخر في بصييره ُكفَّ  وقد: له مصيياحبا   وصييار الزبير بن

 و كره..  للبلدات معجمه من «النوائ في الشييييييعر هذا الحموي ياقوت

 وهي وقا   األغاني من معن ترجمة في األصييييييبهاني أبوالفرج قبله

   ويلة قصيدة

 فالنوائحا دونها العذيب فجوا         فلعلعا   كربالءَ  حل ت هي إ ا

 مع الشانئين الشانئات الكواشحا فباتت نواها من نوا  فطاوعت 

 (70)ابت قرتاه اليوم اال تراوحا          تهومت ربعا بالمعبر واضحا 

 عمل في  الوليد بن خالد وخرج »  12 سنة حوادث في الطبري وقا 

 حتى الفل وجة فسيييييلك وإلغاثته وبينه بينه ما ليقضيييييي غنم ابن عياض

                                                           

 الكتاب دار/ 63: 12)االصفهاني ، االغاني : ج(70)

 .(العربي 



 على خالد وأقام...  عمرو بن عاصيييييم مسيييييلحتها وعلى بكربالء نز 

 إصبر  خالد له فقا  الذباب، وثيمة بن عبدهللا   إليه وشكا أي اما ، كربالء

 فنُسييييييكنها عياض بها أمر التي المسييييييال  أسييييييتفر  أت أريد إن ما فإن ي

 آمنة العرب وتجيئنا خلفهم من يُؤتَوا أت المسيييلمين جنود فتأمن العرب

ة نجدة يعد  ورأيه الخليفة أمرنا وبذلك متعتعة، غير  جلر وقا . األم 

  وثيمة ابن شكا فيما أشجع من

 .(71)الخ االبيات  « .. مطي تي كربالء في ُحبست لقد

 

ه ثم    ».. الكوفة على كالمه في الحموي ياقوت وقا   نحو سييييييعد توج 

 بن اهرة بني حليف  عرفطيية بن خييالييد وقييدَّم يزدجرد، إلى المييدائن

ه ثم المدائن، سابا  خالد فت  حت ى سعد عليه يقدر فلم كالب،  إلى توج 

 فلأسيي الصييي ادين قرية عند مخاضيية على فدل وه معابر يجد فلم المدائن

 اصطخر، إلى يزدجرد وهرب عبروا، حتى الخيل فأخاضوها المدائن

مها أهلها، وسييبى عنوة كربالء خالد فأخذ  ...« أصييحابه بين سييعد فقسيي 

(72).. 

 ي،العرب الفت  قبييل البقيياع تلييك أو نوا العرب إت    يقو  أت ولقييائييلت 

 السييييياسيييييانية للدولة معاصيييييرة كانت ونواحيها بالحيرة المنا رة فدولة

 .وخدمتها حمايتها وفي الفارسية

خين أت    والجواب  يت قرية إنشاء لهم يذكروا لم المؤر   -اإلسم بهذا سم 

 ونُقييل العربييية، بيياألواات أُلحق كربالء وات أتَّ  غير كربالء، أعني

 ...  َحْسبُ  الشعر في «فَْعلاَلء » إلى «فَْعلاَل»

ا ( كرب) من منحوتة كربال أت   معناه ما أنسييييتا  اللغوي األب قو  أم 

 السيييييامي وت، سيييييكنها قد البقاع هذه ألت   اإلمكات، في داخل فهو( إ ) و

رنا وإ ا  قالت فقد «القُرب» معنى على د    أيضييا   بالعربية( كرب) فسيي 

با   يكرب كرب  »العرب نا أي  كرو لت «د عل، فالت كرب  »وقا  يف

 صييفي مقبل ابن قا  القرب، تفيد وكاد يفعل، كاد أي  يفعل أت وكرب

  ناقته

                                                           

 574 ص 2ج تاريخ الرسل والملوك ،الطبري ، (71)

 .419 ص 4ج البلدان معجمالحموي ،(72)



ر النار حياةُ  كربت     بعدما المقاصر تَقِصُ  فبعثتها   للمتنو 

  األسلمي أبوايد وقا 

 تقط عا أت أعناقها كربت وقد   الظما على سييييجال   األرحام  وو سييييقاها

(73). 

رنا وإ ا  ودخو  أيضييييا ، السيييياميين عند «إالله» معناه كات «إ » فسيييي 

 ألت   غيرها،ال الحقيقية التسمي ة أنها اليعني اإلمكات في التسمية تفسير

غة تأريخ الل  نات وال عاو ما   مت ده فهي دائ ي  ند تؤ جه ع يا ها، احت  وهو إلي

 كربالء موضييييييع أت   التأريخ في ورد فهل إليه، احتياجها عند يؤي دها

 . العراق؟ سكنوا الذين األقوام من قوم «إله حرم» كات

عل   و  هذا على أُ لق قد كات ،(اإلله حرم) بمعنى( كربالء) اسييييييم ل

 ياءاألنب أحد بواسييطة( العربية غير) القديمة اللغات إحدى في الوضييع

 أرض على يقع سييوف بما اإلخبار باب من ، السييالم عليهم الماضييين

  لىصييي األنبياء خاتم بنت ابن قتل من األيام مسيييتقبل في الموضيييع هذا

 .المقد سة البقاع من يكوت سوف الموضع هذا وأت   ، وآله  عليه هللا

ر «كرب» لفو أت   العجيييب ومن ة اللغيية في معنيياه تطو   قييا : العبرييي 

  األمريكيين األدباء بعض

ا)  ر مم   العبرية الكلمة نجد أت الحياة أُسييلوب سييوء عن فكرة لنا يصييو 

 يُقيياتييل) نفسييييييييه الوقييت في تعني -يقترب ومعنيياهييا -(Karab َكَربَ )

راب) كييلييمييية كيييانيييت هيينيييا وميين( ويييحيييارب  بييمييعيينييى( Kerab كييِ

 . (74)..(معركة

ر القو  يمكن لذلك  المجاا، الى الحقيقة من «كربالء» اإلسييييييم بتطو 

ا يجوا، بل معناه بأصيييييييل اإللتزام اليجب وبذلك  أت يُفهم قد منا ومم 

 لضييييرورة عليها أُدخلت الهمزة وأت   ألصييييل،ا في مقصييييور «كربال»

 ... الشعر

 البابلية، أو اآلرامية السيييييامي ة األسيييييماء من «كربال» حسيييييبات وعلى

 وهي ال وكيف وأربيل، كبابل الزمات القديمة القُرى من القرية تكوت

                                                           

 .االزهري طبعة 128 ص 1ج الكامل المبرد ،(73)

 الى اسكندر توفيق ترجمه 46 ص والشعر المؤرخون(74)

 . العربية



 ...« اآلشييييييورية األسييييييماء من ونينوى..  الجنوبية نينوى ناحية من

(75).. 

د الشيييخ وقا   ت  إ(  ». .الحسييين ع مدينة) كتابه في المدر   باقر محم 

صيييييت كربالء  ىبمعن( كرب) وهما اآلراميين، لغة في كلمتين من تلخ 

 ثم :«. اآللهيية حرم  فييالمعنى آلهيية، بمعنى( إيال) و الحرم، أو معبييد

 عهد إلى المدينة هذه تأريخ إلى رجعنا أننا لو  »المدر   الشييييخ يقو 

 المسيييييتشيييييرق قاله ما على بناء   ألن ه: وأثرا   إسيييييما   لها لوجدنا البابليين

 -مصعبيال تقي ترجمة -الكوفة خطط  كتابه في -ماسينسيوت الفرنسي

 نينوى مدينة في يقطنوت كانوا الذين الكلدانيين معبد كانت كربالء إت  

 . (76)«كربالء كور بقرب كات وكالهما البابلي، والعقر

 

 أرض على تُطلق أخرى أسيييييماء هنالك ات يجد المصيييييادر يتتبع منو

سباب لعدة كانت االسماء وهذه ،  الجنة اهل شباب سيد شهادة  منها ا

 انسات حفره نهر اسم او معينة بحادثة اقترنت او هنا  بقبيلة تقترت ما

 او قرى على يطلق وبعضييييها  اوصييييافا او لها اسييييماءا كانت ربما او

 ءاسييييما عدة لكربالء جعلت والتي االسييييباب تلك غير منها قريبة مدت

  األسماء هذه وأهم   التاريخ عبر بها اشتهرت اخرى

  

   الطف   -( 1

  

 ماقدي التمسيية هذه عرفت وقد منها قريب  كربالء لبقعة قديم اسييم وهو

 من أشييييييرفَ  ما اللغة في وهو  ) الحموي ياقوت يقو .  العرب لدى

م ي وإن ما   األصييييمعي قا  العراق، ِريف على العرب أرض   ف ا ؛ سييييُ

؛ ُسم ي  سعيد أبو وقا .. الريف من داتت  ألن ه  على مشرف ألن ه الطف 

، بمعنى الشييء على أ فَّ  ِمنْ  العراق،  أي الفرات  ف    والطف   أ ل 

ي ة  ريق في الكوفة ضييييياحية من أرض  والطف   الشيييييا ئ،  فيها البر 

                                                           

 مقالة 8ج المقدسة العتبات موسوعةالخليلي ،(75)

 .جواد مصطفى للدكتور 9ص قديما كربالء بعنوان

 . 10 صع  الحسين مدينةالمدرس ، (76)



 نم قريبة بادية أرض وهي ، عنههللارضي علي بن الحسين مقتل كات

ة فيهييا الريف  والقطقطييانيية، الصيييييييييد،  منهييا جييارييية، ميياء عيوت عييد 

هَيمة، لين كانت عيوت وهي و واتها، جمل، وعين والرُّ  بالمسال  للموك 

.. هموغير العرب وبين بينه حفره الذي سابور خندق وراء كانت التي

ا  ، وآله عليههللاصييييييلى بنبي ه العرب هللا ونصييييييرَ  قار  ي يوم كات فلم 

 أيييدي في بعضييييييهييا وبقي العيوت تلييك من  ييائفيية على العرب َغلبييت

ا ثم   األعاجم، ت بعدما األعاجم وهربت الحيرة المسييييييلموت قدمَ  لم    م 

ة ا.. العرب أيدي في ما وبقي منها، أيديها في كات ما عام   انقضيييى ولم 

 العيوت تلك أرض من األعاجم عنه جال ما وقع والمدائن القادسي ة أمر

 ...المسلمين إلى

  

 وَمن ، عنههللا رضييييي علي   بن الحسييييين يرثي الُجمحي دهبل أبو قا 

  بالطف   معه قُتل

دت  آ  أبيات عـلى مـررتُ    ُحلَّتِ  يـوم أمـثالها أَرهـا فـلم  محم 

 تخلَّتِ  برغمي منهم أصبحتْ  وإتْ     وأهـلها الـديارَ  هللاُ  يُـبعد فـال 

تْ   هاشمت  آ  من الطف   قتلى إت   أال   ...فذل تِ  المسلمين رقاب أ لـ 

 ) (. (77) قت ة بن سليمات إلى وغيرها األبيات هذه وتُنسب 

 

  أيضا   وقا 

  

ما   أُمي ة مـن سـكارى تـبيتُ   حميُمها ينام مـا قـتلى وبـالطف     نُوَّ

ـر  عصابة إال   اإلسـالم أفـسدَ  ومـا   نـعيمها فـدام نَـْوكاها تـأم 

 (78)يُقيمها ال جانبٌ  منها اعوج   إ ا   المت  كف   في الدين قناة فـصارت 

.  

  نينوى -( 2

 عبر المقدسييية كربالء لبقعة اشيييتهرت التي االسيييماء من ايضيييا وهو 

  والتاريخ واالدب الجغرافيا كتب وفي التاريخ

                                                           

 .244: 45 االنوار بحار،  المجلسي(77)

 .36 - 35: 4 البلدان معجم،  الحموي ياقوت(78)



 منها نينوى، لها يُقا  ناحية الكوفة وبسييييييواد  ).. الحموي ياقوت قا 

 .(79)...(  عنه هللا رضي الحسين بها قُتل التي كربالء

 فيردهوفر األُسيييييتا  واعم  ) جواد الدكتورمصيييييطفى األُسيييييتا  وقا  

Ferd Hofer   أسيييترابوت أت Strabon المولود - اليوناني الجغرافي 

  ينالنهر بين ما)كتابه في  كر - الميالد قبل األو   القرت أواسييييييط في

 إتف الشييييمالية، نينوى غير ثانية نينوى  كرَ  ،( وكلدية وبابل آشييييورية

 على وكانت.. ِ كرها المقصييود هي الجنوبية نينوى كانت اعمه صيي   

 .(80)( العلقمي نهر

  

 بني قصييييير منز  من الحسييييييني الركب رحلة يصيييييف الطبري وقا 

ا  ) - كربالء بها ويعني - نينوى إلى مقاتل  ىفصييييييل   نز  أصييييييب  فلم 

ل ثم   الغييداة،  إلى انتهوا حت ى يتسييييييييايروت يزالوا فلم.. الركوب، عجيي 

 (81)( الحسين به نز  الذي المكات نينوى

 الحالي مكانها في واختلف.  الغابرة العصييييور في عامرة قرية وكانت

   رائيين على

 اليوم تقع انها )   عمة ا  هادي سييييييلمات المؤرخ قا    األو  الرأي

 جنوب من ممتدة اثرية تال  سيييلسيييلة االت وهي كربالء شيييرق شيييما 

 بتلو  وتعرف االهوار في العلقمي نهر مصيييييييب الى الهندية سيييييييدة

 .(82)...( نينوى

 ي  وير باب منطقة هي نينوى ات  المظفر الشيخ قا    الثاني الرأي 

 مك ا بمسييافة  .ع الحسييين االمام حرم عن تبعد وهي كربالء شييرق في

 (83).  المقد  الحرم شرق تقريبا

  النواويس -( 3

                                                           

 .339: 5 البلدان معجم، الحموي ياقوت(79)

 .32: 8: المقد سة العتبات موسوعة،  الخليلي(80)

 .308: 4: والملوك الرسل تاريخ ، الطبري(81)

 .19 ص كربالء تراث طعمه، ال هادي سلمان(82)

 . 10 صع  الحسين مدينةالمدرس ، (83)



 الحسيييين االمام اليه اشيييار كربالء اسيييماء من هو والذي المكات وهذا 

 الجغرافييية الخييار يية يحييدد وهو المكرميية مكيية في خطبتييه في . .ع

   فقا  بيته واهل هو لمصرعه

 الءوكرب النواويس بين الفلوات عسييالت تقطعها هذه بأوصييالي كأني) 

 )(84) 

   منظور ابن ،وقيييا ( 85) واحيييد والقبر النييياوو    يييياقوت قيييا 

 للنصييييارى مقابر كانت والنواويس(86) النصييييارى مقابر  والناوو 

 غرب شييييما  المقابر هذه وتقع اإلسييييالم، قبل( كربالء) سييييكنوا الذين

 يستخرج القديمة بكربالء ،وتعرف(87). الحاضرة األيام في( كربالء)

 موتاهم افيه يدفنوت البابليوت وكات الخزفية الحباب بعض احيانا منها

 .(88). 

 

  الغاضرية -( 4

 . الغاضرية اسم التاريخ في  المعروفة كربالء اسماء ومن 

 أسد، بني من غاضرة إلى منسوبة.. الغاضري ة  ) الحموي ياقوت قا 

 (89)(.. كربالء من قريبة الكوفة نواحي من قرية وهي

 أت   على يد    الوصييييييف وهذا  )  العتبات موسييييييوعة صيييييياحب يقو 

 درصيييي في العراق إلى أسييييد بني قبيلة انتقا  بعد أُنشييييئت الغاضييييرية

 . (90)... جاهلية التاريخ قديمة الغاضرية فليست اإلسالم،

    رأي من اكثر هنالك  الحالي مكانها تحديد وفي

 وتبعد الشيييرقي، شيييمالها إلى كربالء شيييما  في وهي   الكليدار قا -أ

 ..  متر 500 من أقل   عنها

                                                           

 .26: ،اللهوف طاووس ابن(84)

 .254: 5: البلدان معجم ، الحموي ياقوت(85)

 .245: 6: العرب لسان، منظور ابن(86)

 والعباس الحسين مرقد تاريخ ، طعمه ال هادي سلمان(87)

 24 - 23:  السالمعليهما

 . 20-19 ص كربالء ،تراث طعمه ال هادي سلمان(88)

 .183: 4 البلدان معجم، الحموي ياقوت(89)

 .34: 8: المقد سة العتبات ،موسوعة الخليلي(90)



 التي المنبسيييييطة االراضيييييي وهي   كربالء تراث صييييياحب وقا  -ب

 او مقام من الشييييرقي الشييييما  في اليوم وتقع اسييييد لبني مزرعة كانت

 بأراضييييي وتعرف بأمتار العلقمي  على  .ع الصييييادق االمام شييييريعة

 .(91) الحسينية

 يف كربالء نزوله بعد .ع الحسييييين اإلمام وكات   الكليدار الدكتور قا 

م من األولى العشييرة أوائل  أهل من اشييترى قد هـيييييييي، 61 سيينة المحر 

 مرقده أ راف الواقعة األراضي من كبيرة مساحة ونينوى الغاضري ة

نت المقد  ، ها تبلغ كا عة المجموع حيث من مسييييييياحت  في أميا  أرب

 األراضيييييي بتلك عليهم تصيييييد ق ثم   درهم، ألف بسيييييت ين أميا ، أربعة

 أتو الشريف، قبره إلى الزائرين بإرشاد أهلها يقوم أت بشر  الواسعة

 حق هم قطفس الشر ، بهذا يفوا لم أن هم غير أي ام، ثالثة بضيافتهم يقوموا

 نم ولِولده .ع لإلمام ملكا   منهم الُمشيييتراة األراضيييي تلك وبقيت فيها،

 . (92)... الشر  بذلك عليهم التصد ق قبل الحا  كات كما بعده،

  األبيات هذه  لك من كثيرا ، الطف   أدب في الغاضرية  كر ورد وقد

 نوره من الذي العرش كوكب يا

 تتشعشعُ  الُعلى والسبعُ  الكرسي  

 مضجعا   الغاضري ة اتخذت كيف 

 مضجعُ  لك بأن ه ودَّ  والعرش 

 

  عمورا -( 5 

 اسيييم الى تشيييير وهي ع االئمة كلمات في وردت التي االسيييماء ومن 

   عمورا اسم هي كربالء بقعة اسماء من اخر

لدين قطب روى ند هللا رحمه الراوندي ا  اإلمام عن جابر، عن بسيييييي

 أت قبل ألصيييحابه السيييالم عليهما علي   بن الحسيييين قا  )قا  .الباقرع

  يُقتل

، يا  قا  وآله عليههللا صييييلى هللا رسييييو  إت  )   إلى سييييتُسيييياق إن ك بُنيَّ

 وهي النبي ين، وأوصييييييييياء النبي وت بهييا التقى قييد أرض وهي العراق،

                                                           

 .19:  كربالء ،تراث طعمه ال هادي سلمان(91)

 .26:  السالمعليهما والعب اس الحسين مرقد تاريخ(92)



 من جماعة معك ويستشهد بها، تُستشهد وإن ك ،(عمورا) تُدعى أرض

 بَْردا   ُكونِي َنارُ  َيا قُْلَنا  ) وتال الحديد، مسَّ  أَلَم يجدوت ال أصييييييحابك،

الما    وسييييالما ، بردا   وعليهم عليك الحرب تكوت ،(  إِْبَراِهيمَ  َعلَى َوسييييَ

  . (93) الشريفة الرواية تفاصيل آخر إلى...( فأبشروا

  بابل أرض -( 6

 ارض تسييمى كانت انها التاريخ عبر ايضييا كربالء بقعة اسييماء ومن 

 ام واليصيييييي  االله باب اي ايل – باب معنى قديمة كلمة وبابل.  بابل

 وانما. هاتفرق اي فيها األلسيينة لتبلبل بابل تسييمية سييبب ات من اشييتهر

 وااللسييييين اللغات علم في االختصيييييا  اصيييييحاب العلماء عليه الذي

 اسيييم من مشيييتق اسيييمها ات ونقل.  االله باب اي ايل – باب ات القديمة

  . (94) المشتري اسم االو  البابلي باللسات بابل الت المشتري

 اتم وفيها الكلدانيوت بناها القديم العالم مدت واكبر اقدم من هي وبابل

 الى بعييد فيمييا جثتييه وحمييل م ق 323 سيييييينيية المقييدوني االسييييييكنييدر

 ات   الكلبي محمد بن هشيييييام المنذر ابو وقا .  بمصييييير االسيييييكندرية

 يلي امم بابها وكات  لك مثل في فرسييخا عشيير اثنتي كانت بابل مديمة

فة بل يجري الفرات وكات الكو با  الى نصيييييير بخت صييييييرفه حتى ب

 معه يجري كات ألنه المدينة سيييور عليه يهدم ات مخافة االت موضيييعه

(95).. 

 فرسيييييخ 12 بابل  و  كات فا ا متر 5600 من يقرب ما الفرسيييييخ و

 ضييييييمن كربالء مدينة تدخل ،وبالتالي بمثله متر 67200 لدينا يعني

 ريةاالث والمدينة  .ع الحسيييييين قبر بين المسيييييافة الت قديما بابل حدود

 تدخل كانت قديما كربالء ات الى يوصييييييلنا وهذا كم 45 من مايقرب

 ارض تسييييمى ولهذا البابلية لإلمبرا ورية االدارية المسيييياحة ضييييمن

 . بابل

                                                           

 .63 رقم ،2:848: والجراي  ،الخرايج الراوندي(93)

 601 ص 1ج كربالء ،موسوعة بيضون(94)

 للممالك التاريخية الخريطة ،معجم بك واصف امين(95)

 .19 ص:  االسالمية



 ، .ع اإلمام إلى كتبت الرحمات عبد بنت عمرة أت    عسييياكر ابن روى

 بالطاعة وتأمره الكوفة، أهل إجابة من يصييييينع أت يريد ما عليه تُعظ م

 أشيييهد  وتقو  مصيييرعه، إلى يُسييياق إن ما أن ه وتخبره: الجماعة ولزوم

ثتني  يُقتل )يقو  وآله عليه هللا صلى هللا رسو  َسمعت أن ها عائشة لََحد 

  . (96)...( بابل بأرض حسينٌ 

 

  الفرات شط   -( 8

ماء ومن  نة أسيييييي تاريخ عبر عليها ا لق التي كربالء مدي  باب من ال

لذي الفرات شييييييط هي بالجزء الكل تسييييييمية  يمر معروف نهر هو ا

  (97).  كربالء بارض

 نع الحضييييرمي، يحيى بن هللا عبد عن بسييييند، شيييييبة أبي ابن أخرجَ 

 حا ى حت ى - مطهرته صييييياحب وكات - .ع علي   مع سيييييافر أن ه أبيه،

 برا  ص: هللا عبد أبا صبرا   )فنادى ،(ِصف ين) إلى منطلِق وهو( نينوى)

 :هللا؟ عبد أبا ما ا  فقلت: هللا عبد أبا

 وعيناه وآله عليههللا لى واله عليه هللا صييييييلى النبي على دخلتُ   فقا  

 :ٌد؟أح أغَضبكَ  تفيضات، لعينيك ما هللا رسو  يا  قلت تفيضات،

 طش) بـييييييي يُقتل . .ع الحسين أت   فأخبرني جبرئيل عندي من قام  قا  

 ) ( .  (98) (فاضتا أت َعينيَّ  أملك فلم ،(الفرات

 ، .ع عنه مسيييييندا   مبار  ابن عن العالمة الخوارامي مقتل نص وفي

 ) (. (99)..( بالفرات يُقتل الحسين إت   )وفيه

  

  العراق أرض -( 9

لى هللا عليه صييي االكرم النبي سيييمى بالعام الخا  تسيييمية باب  ومن 

 تقع شييييييريفيية بقعيية انهييا العلم مع العراق بييارض كربالء بقعيية والييه 

 . العراق أراضي ضمن جغرافيا

                                                           

 السالمعليه الحسين اإلمام ترجمة ، عساكر ابن(96)

 ..256 رقم ،295: المحمودي ،تحقيق

 .63 رقم ،2:848: والجراي  ،الخرايج الراوندي(97)

 .19214 رقم ،98: 15: ،المصن ف شيبة ابي ابن(98)

 .17: 1 ، السالم عليه الحسين مقتل، الخوارزمي(99)



ة دالئل في األصبهاني نعيم أبو أخرج فقد  عن يم،سح عن بسنده، النبو 

 هذا ابني إت   )يقو  هللا رسييييو  سييييمعت  قا ( رض) الحارث بن أنس

 .  (100) (فلينصره أدركهُ  فَمن العراق، بأرض يُقتل

 الكوفة  َهر -( 10

سم وهنالك  شهداء سيد بعطر المعطرة كربالء لروضة اخر ا  اال ع ال

 ... الكوفة  هر وهو

 عن الجال ب، عمر بن سييعيد عن بإسييناده،( ره) قولويه ابن أخرج فقد

 المقتو  الحسيين وأم ي بأبي ) .ع علي   قا   قا ( ره) األعور الحارث

ة الوحوش إلى أنظر كأن ي وهللا الكوفة، بظَهر ها ماد   قبره على أعناق

 لك  كات فإ ا: الصيييييبا  حت ى ليال   ويْرثونه يبكونه الوحوش أنواع من

 (101):( والجفاء فإي اكم

 والَحْير الحائر -( 11 

 هذا به احيط لما االسييييالمي  التاريخ في كربالء اسييييماء اهم من وهو 

 الروايات في واحكام اعما  من به وانيط والتقديس الحرمة من االسييم

 . هذا عصرنا الى االسالمي والفقه

د،  وتحي ر حييائر، فهو الميياء وحييار  ).. منظور ابن قييا   وتحي ر ترد 

يت كربالء،  والحائر... الماء مجتمع  والحائر ودار، اجتمع الماء،  ُسم 

 .(102)..( األشياء هذه بأحد

 وهو وراء، مكسييييييورة ياء األلف بعد  الحاير  )الحموي ياقوت وقا 

م ي األمطار، من الماء مسيييل إليه يصييب   حوض األصييل في  بذلك؛ سييُ

 م وتيُسيي النا  وأكثر.. أدناه إلى أقصيياه من يرجع فيه يتحي ر الماء ألت  

 قا ..  عنه هللا رضييييي  علي بن الحسييييين قبر والحائر، الَحْير،  الحائر

 ينالحس قبر لموضع اسم ألن ه له؛ جمع ال أن ه إال   الحائر هو  القاسم أبو

ا ، عنههللا رضيييي علي   بن  ماءت  مسيييتنقع وهو حائر، فجمع الِحيرات فأم 

                                                           

 حديث ،554: 2 النبو ة دالئل ، االصبهاني نعيم أبو(100)

 .493 رقم

 حديث ،26 باب ،82: الزيارات كامل، قولويه ابن(101)

 .2 رقم

 .223: 4 العرب لسان، منظور ابن(102)



 عنَوا إ ا إضييييييييافيية بال الَحْير يقولوت.. ويييذهييب فيجيء فيييه يتحير

 .(103)..( كربالء

ا . .ع الحسيييين اإلمام قبر عن الماء حار وقد  الذي ،(الديزج) أجراه لم 

 236 نةس أثره ويعفي المقد   القبر معالم آثار ليطمس المتوكل؛ بعثه

 . (104) هـ

، اسم الحائر أت    كرنا وقد  )جواد مصطفى الدكتور وقا    وأت   عربي 

 يكوت أت من فالبد   الجاهلية، عصييييييور منذ البالد هذه سييييييكنوا العرب

 والَحْير هي التسيييمية هذه ألت   ؛ . .ع الحسيييين اسيييتشيييهاد قبل معروفا  

 .(105)..( واحد أصل من والحيرة

 اعم الكليدار الجواد عبد الدكتور لكن    الحسيني الركب كتاب في جاء

 لَحْيرا أو الحائر باسم لكربالء  كر الحديث أو التاريخ في يرد لم  )أن ه

، واقعة قبل  إت   إ  يسييييييير؛ بزمن بعدها أو الوقعة، هذه أثناء أو الطف 

نتتضييي العراق، بأرض . .ع الحسيييين بقتل المنبِئة النبوية األحاديث  م 

 (106)...( الحائر اسم عدا األسماء ُكلَّ 

 يدالرشيييي بعث  )قا  يحيى بن القاسييييم عن تاريخه في الطبري أت   غير

لذين داود أبي ابن إلى خدموت وا  ،الَحْير في علي   بن الحسييييييين قبر ي

 بعث  قا : مالَك؟  وقا  راشييييد بن الحسيييين إليه فنظر بهم، فأُتي  قا 

َرني( الرشييييد يعني) الرجل هذا إليَّ   نفسيييي، على آمنُه ولسيييت فأحضيييَ

عني راشييد بن الحسيين له فقل فسييألك عليه دخلتَ  فإ ا  له قا   يف وضييَ

ا الموضيييييع،  لك  يكوت أت أخلق ما  قا  القو ، هذا قا  عليه دخل فلم 

ا  قا  أحِضروه، الحسن، تخليط من هذا  على حملك ما  قا  حضر فلم 

 في صييييييي ره َمن هللا رحم  قا : الَحْير؟ في الرجل هذا صييييييي رتَ  أت

 كل   في عليه أُجري وأت فيه، أصييييييي ره أت موسييييييى أم   أَمَرتني: الَحير

                                                           

 .208: 2: البلدان معجم ، الحموي ياقوت(103)

 ،60: كربالء، تاريخ ، الكليدار الجواد عبد(104)

 .الثانية الطبعة

 .23: 8: المقد سة العتبات موسوعة ، الخليلي(105)

 .29 ص 4ج الحسيني الركب ، الموالئي(106)



 أم   أْجرته ما عليه وأجَروا الَحْير، إلى رد وه  فقا  درهما ، ثالثين شهر

 .(107)..( المهدي أم   هي موسى وأم   موسى،

 

 في جاء ما الدينية، النصييييو  في( الحائر) اسييييم ورد ما أوائل ولعل  

 األصحاب بعض عل م التي ، . .ع الصادق االمام عن الروايات بعض

 بن يوسيييف رواية في كما ، .ع الشيييهداء سيييي د ايارة  ُرق بعض فيها

 لفراتا فائتِ  الحسيييين قبر أتيتَ  إ ا )قا  .ع هللا عبد أبي عن الكناسيييي  

ه قبره بحيا  واغتسيييل  دخلت حتى والوقار السيييكينة وعليك إليه، وتوج 

، جانبه من الحائر  (108)...( تدخله حين وقل الشرقيَّ

  

ور حواه ما  األيام تلك في بالحائر المراد وكات  الحسييييني المشيييهد سيييُ

فييه على ده القو  وهييذا( 109).. السييييييالم مشييييييرِّ  والقرائن اللغيية تؤييي 

 كل من بها يحيط ما أو الدار، فناء هو لغة   الحائر ألت   معا ؛ والروايات

 ..( واسع حائر الدار لهذه  وقالوا) ،(جانب

 .نفسها كربالء بالحائر المراد صار حت ى االستعما  توس ع ثم   

   شفية -(12

 ريةق بجانبها وانشييييات كربالء من بالقرب اسييييد بنو حفرتها بئر وهي

 ات  . .ع الحسيييين االمام على اقترحوا  . .ع الحسيييين اصيييحاب وكات

 .  شفيه قرية او الغاضرية قرية ينزلوا

   العقر -(13

 تكوت فرجة كل   يقو  الصيييمات اهل من اعرابيا سيييمعت  الخليل قا 

 . لغتات بالضم وعقر بالفت  عقر فهي الشيئين بين

 عن سأ  التي ،وهي كربالء قرب بابل عقر منها مواضع عدة والعقر

سمها سم ما   فقا  . .ع الحسين ا  نعو    فقا  العقر قيل االرض هذه ا

 . (110)العقر من باهلل

                                                           

 .3 رقم حديث ،221: الزيارات ،كامل قولويه ابن(107)

 .280: 5: البحرين ،مجمع الطريحي(108)

 . .223: 4: العرب لسان ، منظور ابن(109)

 .601 ص 1ج:  كربالء ،موسوعة بيضون (110)



 ويوم ، التاريخ في المعروف القائد نصر بخت مناا  به كانت والعقر

 .للهجرة 102 سنة المهلب بن يزيد قتل وبه مشهور العقر

 راه عندما وقا  فيها  .ع علي بنزو  تشييييييرفت ايضييييييا االرض وهذه

 ( هيياهنييا ينزلوت محمييد ال  ثقييل  )  ويتييألم كثيرا فيهييا يتييأمييل النييا 

(111). 

 منها كربالء لمدينة المصيييادر في وردت اخرى اسيييماء وهنالك 

 هذا في اخرى اسييييييماء بالطبع واضيييييييفت وغيرها ومارية صييييييفورا

 البقعة او  .ع الحسيييييين مدينة او  .ع الحسيييييين مشيييييهد مثل العصييييير

 .  وغيرها المباركة

 

 ساد ال الفصل

  .الحسين عقبل مجيئ  كربالء تأريخ من مختصرة نُبذة

 

 لخصييييييوبة آنذا ، الزراعية الناحية من ومتقد مة عامرة كربالء كانت

ها  الزراعات، من لكثير مناخها ومالئمة الفرات من وقربها أرضيييييي

ت وكانت ي ارة والقوافل المنطقة تمو   من بالمنتوجات بها المارة السيييييي

 وكات الكلداني، العصيير في حت ى اادهرت وقد وأثمار، وتمور حبوب

 كور» ب آنذا  تُسيييم ى وكانت والدهاقين، النصيييارى من قومٌ  يسيييكنها

 معابد وحولها الصييييييالة، فيه تقام معبد أرضييييييها على أُقيم وقد ،«بابل

 أواتت  في أموات جثييث على لهييا مجيياورة قرى في ُعثر وقييد ،أخرى

 ..ع المسي  ميالد قبل ما إلى تأريخها يعود خزفية

 وقد عاصيييييمتهم، الحيرة كانت الذين اللخميين عهد في اشيييييتهرت وقد

 مورالت أنواع منها تسييييتورد التي البالد من يومئذت  «التمر عين» كانت

سيارة القوافل فيها وتُنيخ  كتسبتا وقد فيها، لإلستراحة ركابها ُمناخ ال

نذا  المشييييييرف موقعها من يومذا  التجارية أهميتها كربالء  على آ

                                                           

 دار الطوال، االخبار داوود، بن أحمد الدينوري،(111)

 . 250: م1960 القاهرة العربي الكتب احياء



ية الطرق  كات  لك كل   والحجاا، والشيييييييام واألنبار الحيرة إلى المؤد 

 .(112)...العراق من السواد وألرض المنطقة لتلك اإلسالمي الفت  قبل

 

د الشيخ ويرى  أت     ( . .الحسين ع مدينة) كتابه في المدر   باقر محم 

 م 310 سييينة بويع الذي األكتاف  ي سيييابور الملك عصييير في الفر 

موا قد كانوا -الساسانيين الفر  الملو  من وهو -إيرات في  أرض قس 

  س  وكل    سوج، إلى لواء وكل   ألوية، عشرة إلى فتحها بعد العراق

عَ  والفرات التمر عين بين الواقعة األرض وكانت رسييييييياتيق، إلى  دُّ تُ

 . (113)اللواء هذا  سوج أحد كربالء وكانت العاشر، اللواء

 من قرييية -أهميتهييا وتعييا م الكوفيية اادهييار بعييد - كربالء تز  لم ثم  

 اسبةمن في إال    اكرٌ   كرها على يأتي ال حولها، المبثوثة الكثيرة قراها

 في عليها .ع علي   أميرالمؤمنين مرور في كما المناسييييبات، نوادر من

 خبرا   يروي متحد ث لسييات على جرت أو الشييام، نحو الزاحف جيشييه

 أميرالمؤمنين أو آله و عليه هللا صلى هللا   رسو  عن المالحم أخبار من

 وأرض . .الحسييييييين ع عبدهللا   أبي الشييييييهداء سيييييييد مقتل بصييييييدد .ع

 :مصرعه

 المنطقة وسييييييط البادية، حافة على الفرات نهر غرب كربالء وتقع»

 مدينة الغربي شييييييمالها وعلى السييييييواد، بأرض المعروفة الرسييييييوبية

 اءالصحر منها الغرب وفي األثرية، بابل مدينة شرقها وعلى األنبار،

.. . المنا رة عاصيييمة الحيرة مدينة منها الغربي الجنوب وفي الغربية،

 الشامو الحجاا بالد من البدو يقصدها البادية، حدود على كربالء وتقع

 مسيييافة على وهي شيييأنها، هذا كات قريب عهد وإلى والتموين، للميرة

 كانت وقد المياه، وفيرة األشيييييجار وارفة واحة وهي العين، من قريبة

 ...«.  البادية منطقة في المهمة المدت من العين مدينة

 وربوات ممدودة تال  بسييييلسييييلة محدودة فسيييييحة وهدة للحائر وكات»

 نا رينلل تشك ل منه، والجنوبية والغربية الشمالية الجهات في متصلة

                                                           

 ص 4ج الموالئي الشيخ الحسيني الركب معالموالئي ،(112)

 0.م 2012 لبنان المرتضى دار 20

 . 10باقر المدرس ، مدينة الحسين ، ص(113)



 إلى الزائر منها يتوجه حيث الشييييييرقية الجهة مدخلها دائرة نصييييييف

 . (114) .«السالم عليهما علي بن العب ا  سيدنا مثوى

 

 

 ل السابعصالف

 اهل البيت عليهم السالم  احاديث في كربالء

اهل البيت عليهم  احاديث من عدد في كربالء الى االشييييارة وردت لقد

    منها نما ج عند بالوقوف  أب ال السالم 

جاد اإلمام عن ه .ع السيييييي ن  نا   َحرما   كربالء أرض هللا اتخذَ  )قا  أ  آم

 وعشييييييرين بأربعة َحرما   ويتخذها الكعبة أرض يخلُق أت قبل مباركا  

 ُرفعت وسييييييي رها، األرض وتعالى تبار  هللا الز َ  إ ا وإن ه عام، ألف

 ياضر من روضة أفضل في فُجعلت صافية نوراني ة بتُربتها هي كما

 - والمرسييلوت النبي وت إال   يسييكنها ال الجن ة، في مسييكن وأفضييل الجن ة،

ل من العزم أولوا  قا  أو  كما الجنة رياض بين لتزهر وإن ها - الرسييييييُ

 وهي الجن ة أهل أبصييييار نورها يُغشييييي األرض، ألهل الكوكب يزهر

نت التي المباركة، الطيبة، المقد سييية، هللا أرض أنا  )تنادي  ي دسييي تضيييم 

 (115) .. (الجن ة أهل شباب وسي د الشهداء

 من قالت الكعبة أرض إت  قا ( .ع) هللا عبد أبي عن  الزيارة كامل

 ميق،ع ف  كل من النا  يأتيني  هري، على هللا بيت بني وقد مثلي،

 ام فضيييل ما وقري، كفي أت إليها هللا فأوحى ؟ وأمنه هللا حرم وجعلت

 يف غرسييييت اإلبرة بمنزلة إال كربالء أرض أعطيت فيما به فضييييلت

 الولو فضييييييلتك، ما كربالء تربة ولوال البحر، ماء من فحملت البحر

 بييه الييذي البيييت خلقييت وال خلقتييك، مييا كربالء أرض تضييييييمنييه من

 رغي مهينا  ليال متواضييييييعا  نبا وكوني واسييييييتقري فقري افتخرت،

                                                           

 وما 28ص والعباس الحسين مرقد تاريختحسين شبيب، (114)

 . بعدها

 رقم ،88 باب ،180: الزيارات كاملابن قولويه ،(115)

4. 



 يف بك وهويت بك سخت وإال كربالء، ألرض مستكبر وال مستنكف

 .جهنم نار

 بن رعم عن العصفري، سعيد أبي عن مختلفة، بأسانيد  الزيارة كامل

 وتعييالى تبييار  هللا خلق)  قييا ( .ع) جعفر أبي عن أبيييه، عن ثييابييت،

 سهاوقد عام، ألف وعشرين بأربعة الكعبة يخلق أت قبل كربالء أرض

 ا تز وال مباركة مقدسييييية الخلق هللا خلق قبل االت فما عليها، وبار 

 .(116)  الخبر - الجنة في أرض أفضل هللا يجعلها حتى كذلك

 عبد أبا سييييمعت  قا  الجما ، صييييفوات عن عباد، عن  الزيارة كامل 

 عضييهاب والمياه األرضييين فضييل وتعالى تبار  هللا إت  يقو ( .ع) هللا

 أرض وال ماء من فما بغت، ما ومنها تفاخرت، ما فمنها بعض، على

 كين،المشييير الكعبة على هللا سيييلط حتى هلل التواضيييع لتر  عوقبت إال

 وماء كربالء وأت.  عمه أفسييييييد حتى مالحا ماء امزم إلى وأرسييييييل

بار  هللا قد  ماء وأو  أرض أو  الفرات عالى ت ها، وبار  وت  علي

 المياهو األرضييوت تفاخرت لما فقالت. هللا فضييلك بما تكلمي لها، فقا 

 يف الشفاء المباركة، المقدسة هللا أرض أنا  قالت بعض، على بعضها

 خرف وال  لك، بي فعل لمن  ليلة خاضييييعة بل فخر وال ومائي، تربتي

 هلل وشيييكرها بتواضيييعها واادها فأكرمها. هلل شيييكرا بل دوني من على

 ،هلل تواضيييع من(  .ع) هللا عبد أبو قا  ثم. وأصيييحابه( .ع) بالحسيييين

 .  هللا وضعه تكبر ومن هللا، رفعه

   بقوله الطبا بائيالسيد مهدي بحر العلوم  العالمة أشار هذا وإلى

  الرتبة علو بات لكربال*  والكعبة كربال حديث ومن

 أيمن ام حديث في عليه هللا صييلوات السييجاد موالنا عن  الزيارة كامل

 تدعى بأرض( .ع) الحسيييييين ولده شيييييهادة عن هللا رسيييييو  أخبر وما

قاع أ هر وهي  قا  كربالء، ها حرمة، وأعظمها األرض ب  لمن وأن

 يف المفضييييل عن المنقولة المفصييييلة الرواية وفي. الخ - الجنة بطحاء

 يا  وقا ( .ع) هللا عبد أبو تنفس ثم  الظهور عند يكوت ما وصييييييف

 لىع الحرام البيت كعبة ففخرت تفاخرت، األرض بقاع إت مفضييييييل،

عة ها هللا فأوحى كربالء، بق بة اسييييييكتي أت إلي يت كع  الو الحرام، الب
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 نهام موسييييييى نودي التي المباركة البقعة فإنها كربالء، على تفتخري

 يةالدال وأنها والمسي ، مريم إليها أويت التي الربوة وأنها الشجرة، من

 عيسيييييى مريم غسيييييلت وفيها ،(.ع) الحسيييييين رأ  فيها غسيييييل التي

 هللا صييييلى) هللا رسييييو  عرج بقعة خير وأنها والدتها، من واغتسييييلت

 هور  إلى خيرة فيها لشيييييييعتنا وليكونن غيبته وقت منها( وآله عليه

 . الخ –( .ع) قائمنا

 

 حديث في( .ع) الصيييادق عن يعفور، أبى ابن عن  الزيارة كاملوفي 

 حرما كربالء إتخذ هللا أت علمت أما  قا ( .ع) الحسيييين ايارة فضيييل

  الخ - حرما مكة يتخذ أت قبل مباركا أمنا

 قا   قا  آبائه، عن الرضييييا، موالنا عن(  .ع) الرضييييا صييييحيفةوفي 

 و ح شيييدت وقد بالقصييور كأني  عليهم هللا صييلوات الحسييين بن علي

 تذهب فال قبره، حو  حفت قد باألسيييييواق وكأني ،(.ع) الحسيييييين قبر

 نيب ملك انقطاع عند و لك. اآلفاق من إليه يسيييييار حتى والليالي األيام

 . مروات

 

 في( .ع) هللا عبد أبي عن سييالم، بن هشييام عن  الزيارة كامل جاء في 

 ؟ -( .ع) الحسين يعني - عنده أقام لمن فما له قلت  قا   ويل، حديث

 والمنفق إليه، خروجه في للمنفق فما  قا . شييييييهر بألف يوم كل  قا 

 . درهم بألف درهم  قا  ؟ عنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنالفصل ال

 بين اال روحة االموية واال روحة العباسية   .نهضة الحسين ع



 

هضته ون  .عاشار بعض المحققين المعاصرين في قضية سيد الشهداء 

نه  باركة ا ناحية من وجدتالم ة ال ي  تاريخ ف أ روحات ثالث ال  تُعر 

 . .ع إليه للنظرة تبعا   ونهضته .الحسين عب

  

 الدين عن مارق .الحسين عالتي تزعم  ات   االُموي ة االُ روحةاوال   

  

كربالء في المصييادر واقعة الحسييين و ومأتممن يراجع ادبيات نهضيية 

القديمة التي تبنت النه  االموي او تكلمت عنه او اشيييييارت الى بعض 

يجد ات االعالم االموي ركز على قضيييية واشييياعها بشيييكل ،فصيييوله 

 ومفادها    المشبوهةكبير من منابره االعالمية المغرضة ومن اقالمه 

 الخليفة على وخارج الدين، على خارج -وحاشيييياه –  .الحسييييين عأت  

 يقوله ابن تيمية في منهاج السنة    انظر مثال ماف .الشرعي

 تمكن بل.   دنيا مصيييييلحة وال دين مصيييييلحة ال الخروج في يكن ولم)

 ىحت وسيييلم عليه هللا صيييلى هللا رسيييو  سيييبط من الطغاة الظلمة اولئك

 يكن لم ما الفسييييياد من وقتله خروجه في وكات ، شيييييهيدا   مظلوما   قتلوه

 لم شرال ودفع الخير تحصيل من قصده ما فإت ، بلده في قعد لو حصل

  ..(117) ..(وقتله بخروجه الشر ااد بل ، شيء منه يحصل

ومن المؤسييييييف حقييا اننييا في امن التقييدم العلمي والتكنلوجي حيييث  

وغير الخارجي وسييبر اغوار المحيطات وصييل االنسييات الى الفضيياء 

اب بعض الكثير من المعييادالت نجييد ات قييد تبنوا  المعيياصييييييرين الكتيي 

ا روحة يزيد ) انما خرج من الدين ابو  واخو  ( التي اصييييييبحت 

 الخضري الشيخ شعارا يطرحه ا  امية في كل محفل ومنبر ، ومنهم 

 الماإلسيي تاريخ في محاضييرات والكتاب -في كتابه الدولة االموية  قا 

 الجامعة إدارة مجلس من بطلب المصييييرية الجامعة  الب على أُلقيت

 الجملة، وعلى..)   -.وتُطبع تُجمع أت الجامعة إدارة ورأت المصرية،
                                                           

: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية، ابن(117)

 جامعة سالم، رشاد محمد تحقيق ، السنة منهاج(: هـ728

 لمجلد.م1986 – هـ1406 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
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ة على جرَّ  الذي هذا خروجه في عظيما   خطأ   أخطأ الحسييييييين فإتَّ   األم 

ها عماد واعزع واالختالف، الفُرقة وبا َ   غاية... هذا يومنا إلى إلفتِ

ته، له يعد   ولم له، يتهيأ لم أمرا    لب الرجل أت   األمر  هبين فِحيل عد 

 .(118) (. دونه وقُتِل يشتهي، ما وبين

ف انها التهمت اال  .الحسين عبل غالى بعض المؤلفين باعتبار نهضة 

وماليين المسييلمين وقتلتهم فاسييمع مايقو  الدكتور العسيييري نقال عن 

 اعنه نقو  ما أيسيير فتنة هذه وكانت  الدكتور احمد شييلبي المصييري 

عت أن ها  المسيييييلمين، من والماليين اآلالف والتهمت الفرقة، باب وسييييي 

  .(119) السطور هذه كتابة حت ى مفتوحا   بابها يزا  وال

والت التاريخ  في امن البال ات العباسية   العباسي ة االُ روحةثانيا   

دوت بشييييكل اوسييييع واكبر مما دونته االقالم التابعة للبال ات االموية 

السيييييييمييا في امن عمر بن عبييد العزيز عنييدمييا اوعز الى ابن حزم ،

ية القرت االو  الهجري  ها حدود ن تاريخ في  بة ال تا مدني بك  فات ، ال

 ن هأ غير شرعي، ثائربانه   .الحسين عاالعالم العباسي وصف االمام 

ا خذلته شيعته ثم قتل غريبقضية مثل  االُمورعدد من  تقديره في أخطأ

 بالء ..بكر

 يقو  السيد سامي البدري    

 أجل من ثائر أن ه على . .الحسيييييين ع عرض العباسيييييي اإلعالم تبن ى)

  مرتين أخطأ أن ه غير الخالفة، و لب الثورة حق ه من وكات الملك،

  

 نالناصحي كثرة رغم مكة من لحركته غاية الكوفة اختار حين  األولى

 .له

 قتل مسييييؤولية وأتَّ  معه، والنسيييياء األ فا  اصييييطحب حين  والثانية 

 . .ع علي شيعة من والكوفيِّين اياد ابن على تقع . .الحسين ع

                                                           

 صفحه ، الرابع لمجلد السنة منهاج ،تيمية ابن (118)
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 رواياتهم له المعاصييييييرين الرواة من ونظراقه مخنف أبو كر   وقد 

 يني ةالحسيي للنهضيية االُ روحة هذه العباسييي وت تبن ى وقد التفسييير، لهذا

راع تعم ق أت بعد  قيام عدب واسيييتحكم والعباسييييِّين، الطالبيِّين بين الصيييِّ

د ثورة  نب الحسيييين بن المثنى الحسيييين بن هللا عبد ولدي وإبراهيم محم 

 .هجرية 144 سنة عليها القضاء ثم   ، السالم عليهما علي

خين أغلب تبن ى وقد   هذه اسيييالعب العهد في التاريخ كتبوا الذين المؤر 

 كثير وابن الذهبي أمثا  حذوهم وحذا وغيره، الطبري أمثا  النظرة؛

 .المعاصرين من وكثير القدامى، من وغيره

والتي تتمثييل بييأت   اهييل البيييت عليهم السييييييالمائميية  اُ روحييةثييالثييا   

 . هدى وإمام األنبياء وارث .ع  الحسين

اهييل البيييت عليهم من يراجع ادبيييات واحيياديييث وافكييار االئميية من ف

وحركته   .الحسيييييين عحو  واقعة كربالء ونهضييييية االمام  السيييييالم 

 وا عرضييييييفانه يجد ات االئمة ع  آنذا التغييرية الكبرى في المجتمع 

ة الهدى، وإمام األنبياء، وارث أن ه على . .الحسيييييين عاالمام   هللا وحج 

ت الذي هو . .للحسييين ع الموقع وهذا. خلقه على  األحاديث عليه نصييَّ

 النا  هداية ألجل نهض .ع وأن ه ، .الحسيييين ع في الصيييحيحة النبوي ة

 .اُمي ة بني ضاللة عمَّت أت بعد

  

 راثت في جليا   واضيييحا   الباحث يجده الحسييييني ة للحركة التفسيييير وهذا

في كالمهم وادعيتهم وحتى في ، السييالم ليهماهل البيت عليهم السييالم 

الزيارات التي علموا شيييييييعتهم وقواعدهم الشييييييعبية ات يقرقها عند 

 . . .الحسين عاضرحة االئمة السيما االمام 

   .ع الصادق قا   قا  الثمالي، حمزة أبي عن بسنده قولويه ابن روى

فوتِك حبيبِك ابنِ  قبرُ  هذا أت   أَشييييهَدُ  إن ي الل هم  ... قُل»   خلقِك، من وصييييَ

ن ه َته بكتاِبك، أكرمَته بكرامِتك، الفائزُ  وأ صييييييْ َته وخصييييييَ  ىعل وائتَمْن

 فأعَذرَ  َخلِقك، على حجة   وجعلته األنبياء، مواريثَ  وأعطيَته وحيك،

اللة من عباَد  ليسيييتنقذَ  فيَك؛ ُمهجتَه وبَذ  الدعاء، في  لة،والجها الضيييَّ

 .الهدى باب إلى واالرتياب والشَّكِ  والَعمى



 بين نو  وارث يا عليك السالم هللا، صفوة آدم وارث يا عليك السالم 

 رثوا يا عليك السييييالم هللا، خليل إبراهيم وارث يا عليك السييييالم هللا،

 ليكع السالم هللا، رو  عيسى وارث يا عليك السالم هللا، كليم موسى

د وارث يا سالم ، وآله عليه هللا صلى هللا حبيب محم   وارث يا عليك ال

 المالس هللا، وولي هللا، رسو  وصي  الب أبي بن علي المؤمنين أمير

 فا مة وارث يا عليك السييالم الزكي، علي بن الحسيين وارث يا عليك

يق أيها عليك السيييالم العالمين، نسييياء سييييدة الزهراء دِّ  الشيييهيد، الصيييِّ

، أيها عليك السالم ، أيها عليك السالم الوصي   قمتأ قد أن ك أشهد الوفي 

 المنكر، عن ونهيييت بييالمعروف وأمرت الزكيياة، وآتيييت الصييييييالة،

 هللا عبد أبا يا عليك السييييييالم اليقين، أتا  حت ى مخلِصيييييييا   هللا وعبدت

 «. وبركاته هللا ورحمة

  

 تنبيه 

 حو  المؤرخ الطبري ونقله لمرويات ابي مخنف 

على الرغم من اشييييييتهيار المؤرخ الطبري وكتيابيه تياريخ الرسيييييييل  

ق ت نعتمد ونثيمكن لنا ا والملو  ووصييييييفه بانه عمدة التاريخ لكننا ال

اثنيياء ترجمتييه لحروب الجمييل  وبيياألخصه بكييل مييا ورد في تيياريخيي

ةح ليس ريالطبكربالء فواقعة وصيييفين وصيييل  الحسييين وقضيييايا   ج 

 من هتاريخ في أكثَرَ  فلقد معين، موضوع في معين راوت  من يكثر حين

 الجمل، وحرب عثمات ومقتل الرد ة حروب في عمر بن سيف روايات

اإ المواضيييييع هذه في سيييييف أخبار أكثر أت   التحقيقاهل  لدى وتبي ن  م 

فة،  ..(120)موضوعة أو محر 

  

                                                           

 صحابي ومئة خمسون: العالمة العسكري كتب انظر(120)

 ؛(مجلدان) سبأ بن هللا وعبد ،(مجلدات ثالثة) مختلق

 الوضع وكشف عمر بن سيف أخبار لدراسة مكر سة فإن ها

 .فيها والتحريف

 



تاريخ يقف عند الكثير من المفارقات التي  مدقق في نصييييييو  ال وال

 تييأليفييه في راعى كمؤرخ الطبري كرهييا الطبري في تيياريخييه الت 

 لروايةا يذكر نراه ولذا العباسي ة؛ السياسة مع منسجما   يأتي أت لتاريخه

 أكثر أن ه  وهي .ع  الرضييا علي اإلمام وفاة لقصيية الرسييمية العباسييي ة

  .(121) ..فجأة فمات العنب أكل من

 في مواجهة الظال  االموي   .الحسين عيقو  السيد البدري في كتابه 

 ههذ قرأ حين العسييكري مرتضييى السيييد المحق ق العال مة اُسييتا نا عل ق

 نااال   وكات ،2003 سيينة العراق إلى ايارته عند الكتاب من الصييفحة

 ثرأك والمتأخرين المتقد مين من مؤرخ يوجد ال  الزيارة تلك مد ة عندنا

 كر  في قا  فقد الطبري؛ مثل عامدا   عالما   والحقيقة الحق   على جناية

 روا ك ... معاوية الداهية والخليفة  ر أبي البر الصحابي بين جرى ما

ا أكثرهييا،  كر كرهييت كثيرة اُمورا     كروا فقييد معيياوييية العييا روت أميي 

                                                           

بينما .15/  7 الرسل والملوك ، تاريخالطبري ،(121)

 تذهيب خالصة فيف نصت كتب أخرى على انه مات مسموما :

 عن األنصاري   للخزرجي   الرجال، أسماء في الكمال تهذيب

 مات الس الم عليه أن ه ،278القزويني   ماجة ابن سنن

 ابن للحافظ التهذيب، تهذيب وفي.بطوس مسموما  

: قال أن ه نيسابور تاريخ في الحاكم عن ،388:7حجر

 حب ان ابن عن وفيه. «سناباد» بـ موسى بن علي   اسُتشهد

 ابن سبط وقال.وسُقي الرم ان ماء في سُم   قد: قال أن ه

 األوراق، كتاب عن ،364 األم ة خواص   تذكرة) في الجوزي  

 في ُدس قد السم   يكون أن يمكن(: الصولي   بكر ألبي

 المحرقة الصواعق في حجر، ابن .معا   والعنب الرم ان

 من «سندآباد» بـ موسى بن علي   اسُتشهد :. 204

.فلماذا اذن يصر المؤرخ الطبري على اخفاه جريمة طوس

قتل االمام الرضا ع من قبل الدولة العباسية ويبتعد 

الحيادية وامانة النقل والصدق التي البد ان يتحلى عن 

 بها المؤرخ المنصف  .



 أبي بن ومحمد معاوية بين جرى ما  كر في وقا .... رواها قصييييييية

ة سماعها تتحم ل ال...  بكر  .(122) العام 

 

 ألاديا يحي بن لو  مخنف أبي كتب تُعدُّ ثم يضيف العالمة البدري   

 التوابين، وحركة ، . .الحسييييييين ع مقتل في( هجرية170 قبل ما ت)

 تبن ى وقد موضيييوعه، في المصيييادر وأشيييهر أقدم من المختار وحركة

د روايتها  خ،التاري في والطبري الكبرى، الطبقات في سييييييعد بن محم 

 وروى األشييييييراف، أنسيييييييياب في والبال ري الفتو ، في أعثم وابن

 هكتاب في األثير ابن أخذ ثم   الذهب، مروج في منها  ُرفا   المسييييييعودي

ه الطبري؛ برواييية والييذهبي خلييدوت، وابن كثير، وابن الكييامييل،  ألنيي 

ها لة، أورد خذ هؤالء وعن كام تاريخ المعنيوت أ  من اإلسييييييالمي بال

 .سن ة أو كانوا شيعة والمعاصرين؛ القدامى

 يعيا  شيي ليس فهو ، .ع علي على بالنص   القائلين من مخنف أبو يكن لم 

 من مخنف وأبو  الحييديييد أبي ابن قييا . للتشيييييييع الخييا    بييالمعنى

ثين، ن المحد   وال الشيعة من وليس باالختيار، اإلمامة صحة يرى ومم 

  . (123) رجالها من معدودا  

  

د  أخبار أورد وقد الجمل، حرب عن كتابه في المفيد الشيييييييخ  لك وأكَّ

قدي مخنف أبي عن الجمل حرب  فهذه ) بعدها قا  وغيرهما، والوا

 يف اآلراء أصييحاب ومقاالت فتنتها، وسييبب البصييرة، أخبار من جملة

 من بتناأث ما وأثبتنا االختصار، سبيل على أوردناها قد بها، الفتنة حكم

                                                           

 الظالل مواجهة في ع الحسينسامي  البدري ،  (122)

 .16 ص االموي

 دار البالغة، نهج شرح ، المعتزلي الحديد ابي ابن(123)

 .147 ص 1 :جم1959 العربية الكتب احياء

 



ة رجا  عن األخبار ة، دوت العام   روته ما  لك في نثبت ولم الخاصيييييي 

  .(124)...(  الشيعة كتب

ة؛ من أربعة مخنف أبو عاصيييييير وقد هذا   والباقر السييييييجاد وهم األئم 

 بشيييييكل منهم واحد عن يروِ  ولم ، السيييييالم عليهم والكا م والصيييييادق

 .الروايات بعض أصحابهم بعض عن روى نعم،. مباشر

 لقاب  لك إت   إال   ، الشيييعة أعالم من عددٌ  النقل في مخنف أبا وثَّقَ  وقد 

 ضنرف بل األقل،عدد من رواياته على  علىحفو نتَّ  ونحن للمناقشييييية،

ةا بعض بسيييييييرة ترتبط التي رواييياتييه في مبثوثيية فقرات قبو   ألئميي 

ة عالقة أو الكوفة، في شيييعتهم سيييرة أو ، السييالم عليهم  يف بهم األئم 

 إلى وحروبه هجرية 35 سيييييينة .ع علي حكم سيييييينة من الواقعة الفترة

 الثابت تخالف رقية تُعطي ألن ها و لك هجرية؛ 67 سنة المختار مقتل

 نع التاريخ من الثابت أو ، السيييالم ليهماهل البيت عليهم السيييالم  عن

 .بهم وعالقتهم الكوفة في شيعتهم

 كَّرتذ وأن ه معه، وبناته نسائه أخذ على ندم . .الحسين ع أت    قبيل من 

شر يوم عبا  ابن نصيحة ا العا شر يوم أصواتهن ارتفعت لم   نم العا

م   .(125) القتلى وسقو  القتا  احتدام عند المحر 

ا الحسييييييين بن لعلي قا  يزيد أت   أو م  يا بإرجاعه أمر ل با  إلى والسيييييي

 لةخص سألني ما صاحبه أن ي لو وهللا أما مرجانة، ابن هللا لعن  المدينة

 هال ب ولو استطعت ما بكل   عنه الحتف ولدفعت إي اه، أعطيتها إال   أبدا  

 ..(126)  رأيت ما قضى هللا ولكن ولدي، بعض

بمجلس يزيد   .الحسيييييين عاو الخبر القائل وهو يصيييييف ما حل بعيا  

 من أرضيييييى كنت قد  وقا  يزيد، عين فدمعت  قا وراسيييييه بين يديه 
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 احبهص أن ي لو وهللا أما سمية، ابن هللا لعن الحسين، قتل بدوت  اعتكم

 .(127)الحسين هللا فرحم عنه، لعفوت

 نجية بن والمسيب صرد بن سليمات أمثا  الكوفة في علي شيعة أت   أو

  لك عدب ندموا ثم   قُتل، حت ى خذلوه ثم   بالقدوم للحسيييين كتبوا وغيرهما

 . لك وغير بثأره، لألخذ ونهضوا

  

 سييييييايروا الذين الرواة روايات خال  من العباسييييييي اإلعالم تحر   ثم  

سيِّين فوا فوضعوا دنياهم، في رغبة مخط طهم في العبا  واشاق ما وحر 

 .الروايات من

 اهل البيت عليهم السييييالم ومن هذه النصييييو  المليئة بالتحامل على  

 اهل البيت عليهم السيييييالم والتي كثر فيها الد  والتهم المسييييييئة لمقام 

سيين في وقته المنصور  وشيعتهم ،هذا النص المروي عن اعيم العبا

 الدوانيقي  

 على قبض أت بعد هجرية144 سيييينة الكوفة في المنصييييور خطب قدف

د والد الحسن بن هللا عبد  .ويثورا ينهضا أت قبيل وإبراهيم محم 

  

ا  المسعودي قا   روالنف وإخوته الحسن بن هللا عبد المنصور أخذ ولم 

 أثنىو هللا فحمد بالهاشمية، المنبر صعد بيته، أهل من معه كانوا الذين

يه، د على وصييييييل ى عل يه هللا صييييييلى محم  له عل هل يا  قا  ثم   ، وآ  أ

 لم غيرنا بايعتم ولو دعوتنا، وأهل وأنصيييارنا، شييييعتنا أنتم خراسيييات،

 .من ا خيرا   تبايعوا

 فلم والخالفيية، - هو إالَّ  إلييه ال والييذي - تركنيياهم  ييالييب أبي ولييد إتَّ  

يل ال لهم نعرض قام بكثير؛ وال بقل ها ف لب أبي بن علي في ما .ع  ا  ف

يه فاختلفت الحكمين، وحكَّم أفل ، ة عل  وثب ثم   الكلمة، وافترقت األم 

 .فقتلوه وثقاته وأنصاره شيعته عليه

 يهعل عرضت برجل، كات ما هللا فو ، .ع علي بن الحسن بعَدهُ  قام ثم   

 هنفسييي فخلع عهدي، ولي أجعلك أنِّي معاوية إليه ود َّ  فقبلها، األموا 
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ا له وانسيييلخ ج النسييياء على وأقبل إليه، وسيييلَّمه فيه كات ممَّ  ومالي يتزو 

 .فراشه على مات حت ى كذلك يز  فلم اُخرى، غدا   ويطل ق واحدة

 العراق أهل فخدعه ، السييالم عليهما علي بن الحسييين بعده من قام ثم   

هل هل الكوفة، وأ قاق أ فاق الشيييييي هل الفتن، في واإلغراق والنِّ  هذه أ

 فأُحاربها، بحرب لي هي ما فوهللا - الكوفة إلى وأشار - السوء المدرة

ق فأُسييييييالمها، بسييييييلم لي هي وال  واوأبرق فخذلوه وبينها، بيني هللا فرَّ

 .(128)قُتل حت ى فأسلموه منه، أنفسهم

ا  فيُطا أت المنصييور أمر ، .ع الحسيين بن هللا عبد بن إبراهيم قُتل ولم 

 عليكم الكوفة، أهل يا  قائال   وخطب هجرية، 145 سنة بالكوفة برأسه

 قائل ؛(130) خشييييييبية ، (129) سييييييبئية... فيه أنتم بلد وعلى هللا، لعنة

 مي ةاُ  لبني لَلَعجب... جبريل جاء  يقو  وقائل المالئكة، جاءت  يقو 

 يخربواو  راريكم، ويسيييبوا مقاتلتكم، يقتلوا لم كيف: عليكم وصيييبرهم

 (131) أل ل نكم لكم بقيتُ  لئن الخبيثة، الَمَدَرة أهل يا وهللا أما: مناالكم

.  

 

____________________ 

  

 

                                                           

 ايران الهجرة دار الذهب، مروج ، المسعودي  (128)

 .301/  3 : م1984

 مبتدع أن ه له اد عي الذي سبأ بن هللا عبد أتباع أي  (129)

 موسى لوصية المشابهة ، السالم عليه لعلي الوصية

 مم ن البراءة عليها يترت ب الذي ، السالم عليه ليوشع

 .موقعه على تجاوز

 أصحاب هم: الخشبية: األثير البن - النهاية في (130)

: الشيعة من لضرب وُيقال عبيد، أبي بن المختار

 الرافضي هو: الخشبي: للذهبي - المشتبه وفي. الخشبية

 .السلف عرف في

 .269/  3 األشراف أنسابالبالذري ، (131)



 

 

 

 

 التاريخي ة الرواية في التحقيق الضيييييروري من كات  لك ضيييييوء وفي

 مخنف أبي رواية كانت سييييييواء الخطيرة؛ الفترة هذه في  هرت التي

 .أجزاء إلى الرواية وتجزئة غيره، رواية أو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاني 

 موقف االمام الحسين ع من احداث عصره 

 

 الفصل األو 

 القرشي ضد ابيه واالنقالب .الحسين عاالمام 

سنة من نبوته ات  23خال  صلى هللا عليه واله استطاع النبي االكرم 

يبني دولة عظيمة وفرت للنا  االمن والرفاه االقتصادي وارتقت بهم 

لى صييسييببت للنبي  على الرغم من ات قريا أفضييلنحو افق انسيياني 

له  يه وا له هللا عل الكثير من المتاعب والحروب واخرها انها جمعت 

االف شييخص لكي تنتصيير عليه لكنها باءت بالفشييل بسييبب حسيين  10

 . . .االمام علي عواله وبطوالت  النبي صلى هللا عليه واله ادارة 

 في رياق فشل بعد وآله عليه هللا لىالنبي صلى هللا عليه واله  رأى ثم  

  َ فعدَ  ينفع، ال حلفائها ومع معها الحرب أسلوب استمرار أت   اباألحز

 لهجرةل السادسة السنة من القعدة  ي في قريشا   وفاجأ الصل ، إلى عنه

 وقد أصيييحابه، من وخمسيييمئة ألف ومعه وآله عليه هللا صيييلى بقدومه

 أخذتها قريا ولكن قريشيييا ، ويصيييالحوا ليعتمروا الهدي معهم سييياقوا

ت الجاهلي ة حمية  وصييالحته العام،  لك مكة دخوله رفض على فأصييرَّ

 العام ويعتمر السييييينة تلك يرجع أت وعلى سييييينين، عشييييير األمات على

 عن د  تصيي التي هي بكونها القبائل عند قريا افتضييحت وبذلك القادم،

 . وآله عليه هللا لىالنبي صلى هللا عليه واله  وليس الحرام البيت

  

 المسلمين عدد وبلغ العربية، الجزيرة قبائل في اإلسالم وانتشر

 ،الصل  بشرو  قريا غدرت ثم   آالف، عشرة ونصف سنتين خال  

له  وفاجأها يه وا يه هللا لىالنبي صييييييلى هللا عل له عل  قوامه بجيا وآ

 هيو اإلسالم قريا ودخلت نبي ه تعالى هللا ونصر مسلم، آالف عشرة

 .راغمة

يعني انها تبنته فكرا وسييلوكا ومنهجا بل  ال لإلسييالمات دخو  قريا  

 النبي صييلى هللاانقالب عسييكري كبير بعد رحيل  إلجراءانها خططت 

 واله  عليه واله 



دٌ  َوَما) ، وهذا ما اشار اليه القرات الحكيم  ُسو ٌ  إاِل   ُمَحمَّ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َر

ِلهِ  لُ  قَْب سيييييييُ َفإِْين الرُّ ِتلَ  أَو َماتَ  أَ َقابُِكمْ  َعلَى اْنقَلَْبتُمْ  قُ  / عمرات آ (  أَْع

144. 

 النبي اييام آلخر ترجميت التي التياريخيية النصييييييو  عنيد يقف منف

والتي عاصييييييرها االمام  الدنيا هذه فيصييييييلى هللا عليه واله  االكرم

 كبرى مؤامرة وجود الى تشيييير بنصيييو  يصيييدم فانه . .الحسيييين ع

 أخيرت وحتى بل اليه واالسييييياءة واله النبي صيييييلى هللا عليه واله  لقتل

    النصو  هذه واليكم.. دفنه

 

 سو ر بدفن علمنا ما قالت عائشة عن   االستيعاب في البر عبد ابن* 

 . (132)..  الليل جوف من المساحي صوت سمعنا حتى(   )  هللا

شة وقالت   المعاد ااد في الجواي قيم ابن وقا *  صوت سمعت عائ

 .   (133)النبي دفن في الليل آخر من المساحي

 دفنب علمنا ما   قالت أنها   عائشة عن   النبوة دالئل في البيهقي وقا 

:: األربعاء ليلة جوف في المسييياحي صيييوت سيييمعنا حتى هللا رسيييو 

(134) . 

 .(135) المجارف والمساحي  محمد قا    وقا 

 .. يومين بعييد أي األو ، ربيع شييييييهر من األربعيياء ليلييه دفنييه وكييات

(136)  . 

                                                           

 دار ،في معرفة االصحاب  االستيعاب البر، عبد ابن(132)

 .47 ص 1 ج:1992 بيروت الجيل

 .484 ص 3 ج المعاد زاد ابن القيم ، (133)

 .256 ص 7 ج : النبوة دالئل البيهقي ، (134)

 

 . 16 ح، 227 ص 3 ج : المصنفابن ابي شيبة ،(135)

 387 ص 2 جزء 1 ج : دمشق تاريخ مختصر ابن منظور ،(136)

. 



    دالالت عدة الى يشير النص وهذا

 لوف عائشيييية حجرة في يدفن لم واله النبي صييييلى هللا عليه واله  ات -1

  النبي صيييييلى هللا عليه واله دفن بوقت علمها نفت لما حجرتها في دفن

 . واله

 ةغامضيييي  روف في ليال دفنا واله النبي صييييلى هللا عليه واله  ات -2

 جيا بييدخو  خطير امني تطور الى يشييييييير وهييذا نهييارا يييدفن ولم

 كبار رجاالتها بعض  بهم اتى ،مقاتل االف 3ب المقدر عددهم  السقيفة

 على مانقلبت)  القرات اليه اشييار الذي االنقالب واقع لفرض المدينة الى

سر ما وهذا(  اعقابكم  هذا االعراب جيا مجيء عند الثاني سرور يف

   قا  االف 3 وهم اسييييييلم جيا الى نظر لما   المؤرخ الطبري يقو 

 . بالنصر ايقنت االت

 هنالك يكن ؟؟ولم من على بالنصيير يفر  الخليفة نتسييائل ات حقنا ومن

 ...؟؟ بيته اهل سوى النبوة بيت في

 مثل يشيييييييع ات من حتى حرم واله النبي صييييييلى هللا عليه واله  ات -3

 لبرحي تليق باجراءات نهارا يدفن ات او سييييدهم وهو المسيييلمين باقي

 غامضييييية  روف في ليال دفن لألسيييييف لكن.. واعظمهم االنبياء اخر

وهنا تبرا لدينا عدة تسيياقالت مهمة ونحن .. كبير امني وتشييدد مؤلمة

نقرأ النصيييو  التي تترجم لتلك المرحلة الحرجة في حياة المسيييلمين 

 ودولة النبوة  

 ودفنه؟؟ نبيهم تشييع عن المهاجرين قيادات  هبت اين

صيييلى هللا عليه واله  هللا رسيييو  دفن عن المهاجرين دفات اعتذر لما ا

 ؟؟

 سجىم ايام لثالث واله النبي صلى هللا عليه واله  تر  في الرحمة اين

 ....؟؟؟ يدفن ولم بيته في

لحظات ماسوية جدا بهجوم جيا االعراب   .الحسين عوعاش االمام 

عليهما بن فا مة وعلي اعلى بيته وترويع امه واسييييييقا  المحسيييييين 

 شهيدا محتسبا من ضربة اهل السقيفة . السالم 

كتب مدرسيييييية الصييييييحابة بوقوع هذه الجريمة في اسييييييقا   تواعترف

 عليها السالم  المحسن ع و لم فا مة 



 النبالء   نص العالمة الذهبي في سير اعالم -ا

 محمد وآ  لمحمد موالي رافضييييييي بأنه   هيالراوي  دارام ابن تهمة

  السالم عليهم

 حماد بن محمد وقا  ، ثقة غير ، رافضييييييي هو   الحاكم قا ....  -

 أكثر كات أيامه آخر في ثم ، دهره عامة األمر مسييييييتقيم كات ، الحافو

 رفس عمر أت   عليه يقرأ ورجل حضييييييرته ، المثالب عليه يقرأ ما

 .(137)محسنا أسقطت حتى فا مة

 اسييمه من - األلف حرف - الميزات لسييات - العسييقالني حجر ابن -ب

 ( 268  )  الصفحة رقم -(  1  )  الجزء - أحمد

 أبو المحدث دارم أبي بن يحيى بن السيييري بن محمد بن أحمد - 824

 رافضي   وقا  ، الحاكم عنه روى....  الكذاب الرافضي الكوفي بكر

 أرخ أت بعد الحافو الكوفي   حماد بن أحمد بن محمد وقا  ، ثقة غير

 يقرأ ما أكثر كات أيامه آخر في ثم دهره عامة األمر مستقيم كات موته

 ىحت فا مة رفس عمر أت   عليه يقرأ ورجل ، حضرته المثالب عليه

 .(138)بمحسن أسقطت

اهل البيت وفي نص العالمة الذهبي على الرغم من تشييييدده ضييييد  -ج

 بن محمد بن أحمد -ليهم السيييييالم لكنه نقل هذا النص  عليهم السيييييالم 

 يالرافضيي الكوفي ، بكر أبو ، المحدث دارم أبي بن يحيى بن السييري

 وقا  ، ثقة غير ، رافضييييييي   وقا  ، الحاكم عنه روى....  الكذاب

 كات   موته أرخ أت بعد - الحافو الكوفي   حماد بن أحمد بن محمد

 عليه يقرأ ما أكثر كات أيامه آخر في ثم ، دهره عامة األمر مسييييييتقيم

                                                           

 - العشرون الطبقة - النبالء أعالم سير - الذهبي(137)

 .578 ص 15 ج : دارم أبي ابن

 أحمد بن محمد هللا عبد أبي الدين شمس ، الذهبي(138)

 علي تحقيق ، الرجال نقد في االعتدال ميزان ، 748ت

 األلف حرف -.م1963بيروت المعرفة دار البجاوي، محمد

 .   139ص 1 ،ج



يه يقرأ ورجل حضييييييرته ، المثالب  حتى فا مة رفس عمر إت   عل

 .(139)بمحسن أسقطت

 .علحظات مؤلمة اخرى في اغتصاب حق علي   . .الحسين عوعاش 

 ،في الخالفة واالنقالب الواض  على الشرعية 

 هذا يكوت أت ترضييييييى ال العرب إت    السييييييقيفة في رجاالت قا حتى 

عة فرضيييييييت ثم  . قريا غير في األمر ما ثم   عمر ثم   بكر أبي بي  تعث

ة  يتحد ث وهو الخطاب بن عمر عن بسيييييينده البخاري فقد روى  بالقو 

 وارتفعيييت اللغط، فكثر  قيييا  السييييييقيفييية في االُمور مجرييييات عن

قت حت ى األصييييوات،  ر،بك أبا يا يد  ابسييييط  فقلت االختالف، من فر 

 َزْوناونَ . األنصييييييار بايعته ثم   المهاجروت، وبايعه فبايعته يده، فبسييييييط

 قتل  تفقل: عبادة بن سيييعد قتلتم  منهم قائل فقا  عبادة، بن سيييعد على

 قريا بطوت تتداو  أت هي سيييييياسيييييتهم وكانت ،.عبادة بن سيييييعد هللا

 .الدينية اإلمامة وقبائلها

وتطور االمر كثيرا حتى بات يلو  اهل السقيفة باستخدام العنف ضد 

  بقات وفي وحزبه ،  .االمام علي عمكوت األنصييار الذين هم شيييعة 

 ثةثال بيتا   ادخلوهم  لألنصار قا  عمر أت    سما  عن بسنده، سعد ابن

 .(140)أعناقهم فاضربوا عليهم فادخلوا وإال   استقاموا فإت أيام،

 ربوافاضييي خالفكم فَمنْ  األكثر، األقل ليتبع)  عمر قا ونقل البال ري ،

 . (141)..(.عنقه

 

 الفصل الثاني 

 في امن الثالثة  . .الحسين عاالمام 

                                                           

 حرف - الرجال نقد في االعتدال ميزان - الذهبي(139)

 ( 139: )  الصفحة رقم -(  1: )  الجزء - األلف

 بيروت صادر دار الكبرى، الطبقات محمد، سعد، ابن(140)

 .342 ص 3: ج

. 681/  12 العمال كنزالمتقي الهندي ،(141)

 .503/  4 األشراف أنسابالبالذري،



ملك الخلفاء الثالثة بعد النبي االكرم   .الحسييييييين عوعاصيييييير االمام 

اجتهاداتهم البعيدة عن االسيييييالم المحمدي  ورأىصيييييلى هللا عليه واله 

 النبي صيييلى هللا عليه واله وصيييي   .االمام علي عاالصييييل وعن نه  

نبي الواله ...واليكم بعض هذه االمور التي خالف فيها الملو  الثالثة 

 واله واجتهدوا في مقابل النص   صلى هللا عليه واله 

 

  علخالفة من علي اغتصب االمر وا السقيفة يوم ففي. . 

   ته قا   عمر، إلى بالخالفة عهد إ ويوم وفا   .االمام علي عكما 

 فاته،و بعد الخر عقدها إ  حياته، في يسييييييتقيلها هو بينا عجبا فيا)

شد شطرا ما ل سره ( ضرعيها ت شرف الدين قد   سيد  وكما قا  ال

كه عن االخر يملك الرجل كأت. وي. وي)  من إلى به فعهد: مال

 وأ نسى كأنه وي. وي عتابا، وال حسابا، وال عقابا، يخشى ال أراد

 علي إلى وآله عليه هللا صييييييلى عنه بالخالفة النبي عهد تناسييييييى

 وآله عليه هللا لىالنبي صيييلى هللا عليه واله  من الخالفة نصيييو ف

غت حتى جدا كثيرة .ع لعلى  اماالم ترجمة  فراجع التواتر حد بل

/  1 ج الشييافعي عسيياكر البن دمشييق تاريخ من  الب أبى بن على

 كفيياييية بيروت، 1   249و 140و 139و 126و 124   77

   79 و  الحيييدرييية   187   الشييييييييافعي للكنجي الطييالييب

 ال الييذين الثقلين أحييد ولييده من االئميية إلى بعييده من ثم: ؟ الغرى،

 نالدي في ينته  لم من الحق إلى يهتدي وال بهما تمسيييك من يضيييل

 ىصييييييل عليه يردا حتى يفترقا لن الميزات في القرآت عد  نهجهما

يه هللا له عل نة وهم. الحوض وآ ها من نو  كسييييييفي جا، ركب  ومن ن

 .(غرق عنها تخلف

  سامة التي جهزها سرية ا النبي صلى هللا عليه وتثاقله عن امضاء 

جهزوا جيا اسامة لعن هللا من تخلف عن   )واله وهو القائل واله 

 .(142)( جيا اسامه 

                                                           

 دار أفست 23/  1 ج والنحل المللالشهرستاني ،(142)

 .بيروت في المعرفة



  ايقافه تشييييريع اعطاء المؤلفة قلوبهم من سييييهمهم الذي فرضييييه هللا

 ذاه سيييهمهم السيييتيفاء قلوبهم المؤلفة جاء بكر ابو ولي لماتعالى و

 بكر واب فكتب وآله عليه هللا صلى هللا رسو  مع عادتهم على جريا

  ا وق فمزقه عليه خطه ليأخذوا عمر إلى بكتابه فذهبوا بذلك، لهم

 االو اسلمتم فات عنكم، وأغنى اإلسالم هللا اعز فقد بكم لنا حاجة ال

 الخليفة انت  له فقالوا بكر، ابي إلى فرجعوا وبينكم، بيننا السيييييييف

 فعلييه مييا وأمضييييييى تعييالى هللا شيييييييياء ات هو بييل  فقييا . هو؟ أم

 . (143)عمر

  كرب ابو ولي فلماوقام ابو بكر باسييييقا  سييييهم  وي القربى وعطله 

 هللا صيييلى بموته القربى  ي وسيييهم النبي سيييهم فأسيييقط االية تأو 

 الخمس، من هاشم بني - وغيره الكشاف في كما - ومنع وآله عليه

 السييييبيل وأبناء ومسيييياكينهم المسييييلمين يتامى من كغيرهم وجعلهم

 هللا رسو  من ميراثها تسأله السالم عليها فا مة ارسلت وقد. منهم

 أبو فأبى خيبر خمس من بقي وما فد  و بالمدينة عليه هللا أفاء مما

 في ربك أبي على فا مة فوجدت شيئا منها فا مة إلى يدفع أت بكر

هللا  النبي صييييلى بعد وعاشييييت توفيت، حتى تكلمه فلم فهجرته  لك

 هااوج دفنها توفيت فلما أشيييييهر سيييييتة وآله عليه هللا لىعليه واله 

 .ليال علي

  هللا أنز  لما ثممصييييييادرته فدكا وابطا  دعوى فيها فا مة ع فيها 

 يف فكانت فدكا، فا مة أنحل( حقه القربى  ا وآت) عليه وجل عز

ها انتزعت حتى يدها يت من ما  لب عد الزهراء ادعته ما هذا. ال  ب

 اكمةالمح موقف سييبيله في وأوقفت وآله عليه هللا صييلى هللا رسييو 

 الدين فخر االمام قا   محاكمتها في جاء ما واليك االمة، بإجماع

 فا مة ادعت وآله عليه هللا صيييييلى هللا رسيييييو  مات فلما  الرااي

نه السييييييالم عليها  أعز أنت  بكر أبو لها فقا  فدكا، ينحلها كات أ

                                                           

 الجوهرة كتاب في بألفاظها القضية هذه تجد(143)

 من 164 ص الحنفي الفقه في القدورى مختصر على النيرة

 األول. جزئه



  قولك صييييييحة أعرف ال لكني غنى، الي وأحبهم فقرا، علي النا 

 لرسييو  ومولى أيمن ام لها فشييهدت[  قا ] لك، أحكم أت يجوا فال

 في شييييييهادته قبو  يجوا الذي الشييييييياهد بكر أبو منها فطلب  هللا

 . (144) يكن فلم الشرع

   يوم وأ البطا ، يومقيامه بعدم معاقبة خالد بن الوليد لقتله النا 

 . وقومه نويرة بن مالك

  آلهو عليه هللا صلى هللا رسو  عن العلم كتابة منع في االو امر 

، على الرغم من روايته ونقله االحاديث النبوية بنفسيييييه  بأحراقوقام  

 اخرج الحاكم  في احاديث في فضييييائل نشيييير العلم وتعليم النا  إياه .

  قا  هوآل عليه هللا صلى هللا رسو  عن بكر أبي إلى باإلسناد تاريخه

 علمال  لك بقي ما االجر له يكتب يز  لم حديثا أو علما علي كتب من)

 .السنن من شيء وعمر بكر ابي ايام يدوت لم  لك ومع..(.  الحديث أو

 هللا رسو  عن الحديث تدوين على خالفته ايام اجمع بكر أبو كات وقد

 ثيرا،ك يتقلب ليلته فبات حديث خمسيييييمائة فجمع وآله عليه هللا صيييييلى

لت به، فغمني  عائشييييييية قا ما تقل ية أي  لي قا  اصييييييب  فل  هلمي بن

 .(145) ..فأحرقها بها فجئته عند  التي االحاديث

  خير على يحف  اإلقامة   اال ات من العمل خير على حي اسييييييقا 

 وبه  وآله عليه هللا صييلى الرسييو  عهد على اال ات في كات العمل

 .(146)اجماع  عندهم بل االمامية قالت

                                                           

 125 ص في تجده الحشر سورة من الفيء آية تفسير (144)

 .الغيب مفاتي  تفسيره من الثامن الجزء

 .188/  5 ج: الكبرى الطبقاتابن سعد ،  (145)

 39 ص االنتصار في المرتضى السيد عن كما   (146)

: غيرهم به اعترف بل ..وغيرهما، 81 ص 9 ج الجواهر

 الحلبية السيرة ،525 - 524/  1 ج البيهقى سنن: راجع

 . ه 1382 ط 105/  2 ج



 اخراو في القوشجي عليه نص فيما - ولم ملك عمر صعد على المنبر 

 مذهب على المتكلمين أئمة من وهو التجريد، شر  من االمامة مبحث

   االشاعرة

 عنهن أنهى وأنا وآله عليه هللا صيييلى هللا رسيييو  عهد على كن ثالث)

 خير على وحي الح ، ومتعة النساء، متعة  عليهن وأعاقب وأحرمهن

 .(147)...(. العمل

 الطواف بعد عنده الحاج يصيييلي الذي الحجر وهو .ع ابراهيم مقام 

 وكييات( مصييييييلى ابراهيم مقييام من واتخييذوا  )تعييالى بقولييه عمال

 - اقهبن وارتفع البيت بنيا لما - السييييالم عليهما واسييييماعيل ابراهيم

 هللا هاأعز بالكعبة ملصقا وكات والطين، الحجر لمناولة عليه يقفات

عالى، عد العرب لكن ت ماعيل ابراهيم ب نه إلى أخرجوه واسيييييي  مكا

 هألصييييييق له وفت  وآله عليه هللا صييييييلى محمد هللا بعث فلما اليوم،

 ولي فلما واسييييييماعيل، ابراهيم أبويه عهد على كات كما بالبيت،

النبي صلى هللا عليه  عهد على وكات اليوم موضعه إلى أخره عمر

 لسابعةا السنة وفي. بالبيت ملصقا بكر وأبي وآله عليه هللا لىواله 

 من جماعة دور بإضافة الحرام المسجد عمر وسع للهجرة عشرة

 يتب في أثمانها ووضييع عليهم فهدمها بيعها أبوا وكانوا إليه، حوله

 .(148)موضعه عن ابراهيم مقام احز  عمر أخذوها حتى الما 

 

 وغربا ، شييييرقا   البالد فتحتشييييخصييييية ال االجتهادات هذه ضييييوء وفي

ه على اإلسييييييالم المفتوحيية البالد أهييل وتعل م  نم وللخليفيية هلل والء أنيي 

عه وما هللا كتاب هو الدين وأت   قريا،  ناه ومن القرشييي، الخليفة شيير 

 هللا كتاب على يبايعه أت .ع علي على عوف بن الرحمن عبد َعَرضَ 

لنبي ا سيرة إت    » قائال    لك .ع علي ورفض الشيخين، بسيرة والعمل

                                                           

 484 ص ايران ط للقوشجى التجريد شرحالقوشجي ، (147)

 .االمامة مبحث

  .284/  3 ج : الطبقات ابن سعد، (148)



يرى إلى تحتاج ال وآله عليههللا لىصيييييلى هللا عليه واله   أحد (149)إج 

  . (150)  لك على عثمات وبويع .«

النبي صيييلى هللا عليه  بعد سييينة وعشيييرين خمسيييا   النا  عاش وهكذا 

قبلية بعيدة عن رو  الوحي وتجلياته  جاهلي ة في وآله عليههللا لىواله 

. 

 بها؛ هأقارب آثر حيث الواليات قضية في الشيخين سيرة عثمات خالف 

ه باسيييتقدام عهده بدأ فقد النبي صيييلى هللا  وكات مروات، والد الحكم عم 

له  يه وا يه هللا لىعل له عل فاه قد وآ  بن مروات جعل ثم   الطائف، إلى ن

جه أت بعد الخا    كاتبه الحكم   وقا أبي بن سيييعد عز  ثم   ابنته، او 

  . الكوفة عن

                                                           

 تاج انظر. العادة: والتشديد بالكسر اإلج يرى (149)

 (.أجر) مادة العروس

 ،تاريخ اليعقوبي تاريخه في اليعقوبي قال (150)

 عبد وكان: 162/  2 .بيروت صادر دار اليعقوبي،

 للشورى واجتمعوا عمر توفي لم ا الزهري عوف بن الرحمن

 رجال ، منهم يختار أن على منها نفسه يخرج أن سألهم

 طالب أبي بن بعلي وخال أيام، ثالثة فأقام ذلك، ففعلوا

 األمر هذا ول يت إن عليك هللا لنا: فقال ، السالم ليه ع

 بكر أبي وسيرة نبي ه وسن ة هللا بكتاب فينا تسير أن

 وسن ة هللا بكتاب فيكم أسير: »  السالم عليه فقال.وعمر

 عليك هللا لنا: له فقال بعثمان فخال«. استطعت ما نبي ه

 نبي ه وسن ة هللا بكتاب فينا تسير أن األمر هذا ول يت إن

 هللا بكتاب فيكم أسير أن لكم: فقال.وعمر بكر أبي وسيرة

 عليه بعلي خال ثم  .وعمر بكر أبي وسيرة نبي ه وسن ة

 الجواب مثل فأجابه األولى، مقالته مثل له فقال السالم

 األولى، المقالة مثل له فقال بعثمان خال ثم   األو ل،

 السالم عليه بعلي خال ثم   أجابه، كان ما مثل فأجابه

 وسن ة هللا كتاب إن  : » فقال األولى، المقالة مثل له فقال

 أن مجتهد أنت أحد، إج يرى إلى معهما يحتاج ال نبي ه

 القول، عليه فأعاد بعثمان فخال«.  عن ي األمر هذا تزوي

 .يده على وصف ق الجواب، بذلك فأجابه



 لزبير،ا البن أميرا   وكات قيس، بن الضحا  وبين بينهواقعة ال كانت ثم  

ستوثق الضحا ، وقتل مروات فانتصر شام، ملك له وا ه ثم   ال  لىإ توج 

ه أخاه وعيَّن هجرية 25  عليها فاسيييييتولى مصييييير  عقبة بن الوليد الُم 

 .القرآت بنص الفاسق

 هجرية 27 سنة وفي لمعاوية، كل ها الشام جمع هجرية 26 سنة وفي 

 سيير ، أبي بن سييعد بن هللا عبد الرضيياعة من ألخيه كل ها مصيير جمع

 فت  في دمه أهدر قد وآله عليه هللا لىالنبي صييلى هللا عليه واله  وكات

 .عثمات وأجاره مك ة

 عبد مكانه وول ى البصييرة عن األشييعري موسييى أبا عز  أيضييا   وفيها 

 أربع ابن وهو شييييييمس، عبييد بن حبيييب بن كريز بن عييامر بن هللا

 يف التذم ر شياع  لك وبسيبب فار ؛ والية إليه وضيم سينة، وعشيرين

 و لحيية عوف بن الرحمن عبييد وهم المتييذم روت وصييييييييار قريا،

 نوب أبيه بنو ومعه وعثمات حزبا ، وعائشة العا  بن وعمرو والزبير

 .حزبا   اُمي ة

 أعلن حين هجرية 28 سييييينة القرشييييييين الحزبين بين الخالف وتعا م

 ت،لعثما قطيعته عثمات لخالفة األكيد المرشيييي   عوف بن الرحمن عبد

النبي صييييييلى هللا عليييه والييه  سيييييييرة من يييذكروت الخصييييييوم وبييدأ

فوت ما وأحاديثه وآله عليههللا لى  ،اُمي ة وبني عثمات جانب به يضييييييعِّ

 .السلطة سيطرة وضعفت الحديث، منع سياسة انكسرت وبذلك

 

 الفصل الثالث

 واحداث حكومة ابيه علي ع  .الحسين عاالمام 

 

 مثل فيو . .االمام علي عبداية حكومة  . .الحسييين عوعاصيير االمام 

ياسييييييي الظرف هذا ر السيييييي بدء . .االمام علي ع قرَّ ناء  ال بخطوات ب

النبي  لسيين ة اإلحيائية بحركته حكومته العالمية وقرر البدء والتشييرف 

 عزمه عن وأعلن المجتمع، في وآله عليه هللالىصييييييلى هللا عليه واله 

مته النبي به أمر الذي التمت ع بح  ولب ى السيين ة، تلك الح     لخالفةا وحرَّ

 علي على دخل األسيييود بن المقداد أت    المو  أ في مالك روىالقرشيييية



ْقيا .ع  نب عثمات هذا  فقا  وخبطا ، دقيقا   له بَكرات يُنِجع وهو بالسييييييُ

 يييديييه وعلى .ع علي فخرج والعمرة، الح    بين يُقرت أت ينهى عفييات

 ت ىح  راعيه على والخبط الدقيق أثر أنسييييييى فما والخبط، الدقيق أثر

 الح    بين يُْقَرتَ  أت عن تنهى أنيييت  » فقيييا  عثميييات، على دخيييل

 وهو مغضييييييبا   .ع علي   فخرج. رأيي  لك  عثمات فقا : «. والعمرة؟

ة لبيك الل هم   لبيك  » يقو   «. معا   وعمرة بحج 

 أصيييحاب إلى وأوعز ،الصيييحيحين ومسيييتدر  النسيييائي، سييينن وفي 

 أبو وهم رأيه، على الذين وآله عليه هللالىالنبي صييييييلى هللا عليه واله 

ار  ر  وعم 

فوا النبوي، الحديث نشيييير يبدقوا أت ونظراقهم والمقداد    النا  ويعرِّ

  وآله عليه هللا لىالنبي صييييييلى هللا عليه واله  بعد والهداية العلم بمفتا 

 . السالم عليهم بيته أهل وهم

  

 .عبيعة علي 

 انبج كل من المؤمنين امير بيعة على بغالبيتهم النا  اجتمع فعندما

 افميي  » بقولييه  لييك عن االمييام وبتعبير عفييات، بن عثمييات مقتييل بعييد

 حو  يكثر الذي كالشييييعر اي) الضييييبع كعرف إلي   والنا  إال   راعني

 نثالواا قد ،(الشديد والزحام الكثرة في المثل به ويضرب الضبع، عنق

نب كل من علي   هالوا قد اي) جا تابعوا ان كاثرين مزدحمين وت  من مت

 شيييييق اي) «عطفاي وشيييييق الحسييييينات، و ئ لقد حتى ،(الجهات كل

به او الرداء عطف نا  من الزحمة لشيييييييدة جان  يدي وبسييييييطتم ،(ال

تها ومددتموها فكففُتها،  على ْيمالهِ  االبل تدا    علي   تداك كتم ثم فقبضييييييُ

 وو ُئ الرداء، وسييييييقط النعل، انقطعت حت ى ِوردها، يوم حياضييييييها

 غير،الصيي بها ابته  أت إي اي ببيعتهم النا  سييرور من وبلغ الضييعيف

 )  .«الكعاب إليها وحسرت العليل، نحوها وتحامل الكبير، إليها وهدج

 

  الخطبة مفردات شر  في الحديد أبي ابن قا 

 

 .العطاش  الهيم واإلبل الشديد، االادحام  التدا 



 يهدج، والمضييارع مرتعشييا ، ضييعيفا   مشيييا   مشييى  الكبير اليها وهدج

 .بالكسر

 . مشق ة على المشي تكل ف  العليل نحوها وتحامل

 حضييييور على حرصييييا   وجهها عن كشييييفت  الكعاب إليها وحسييييرت

 .(بالضم) تكُعب كُعب ثديها، نهد ال تي الجارية  والكعاب البيعة،

 الخطبة في بقوله شييييييبيه «الرداء وسييييييقط النعل انقطع حت ى  »قوله

 . (151)«ِعطفاي وُشقَّ  الحسنات و ئ لقد حت ى  »الشقشقية

 

 إن ما والتابعين، الصييييييحابة من .ع علي لمبايعة جاءوا الذين إت    أقو 

 المقام ذاه في فالخليفة الماضين، الخلفاء بايعوا كما يبايعوه أت حاولوا

 اإلمام منها وقف التي وهي النا ، بيعة من خالفته شيييييرعية يسيييييتمد

 يقوتيط ال المبايعين بأت   منه وعلما   ، فيها رغبته لعدم رافضييييييا   موقفا  

 .وقضاءه عدله

 

 هللا صييييييلى) النبي بتنصيييييييص له الثابتة اإللهية اإلمامة من  لك وأين

 لكت في المبايعين فإت  : المواقف؟ من واحد غير في( وسيييييلم وآله عليه

 ظرن دوت من الخليفة تنصيب سوى هم   لهم يكن لم العصيبة الظروف

 .يقبلها أو اإلمام يستقيلها حت ى( . .ع)لعلي المنصوصة اإلمامة إلى

 

ت ال تي البيعة أت   وهي نكتة، إلى اإلشيييييييارة نود   الختام وفي م   لعلي ت

 لم اسييييتثنائية  اهرة كانت( .ع)اإلمام وصييييفها ال ذي النحو على( .ع)

ا أن ه نرى  لك ومع الخلفاء، من سيييبقه من في مثيل لها يكن  باسيييتت لم 

 شغلت والتي عليه، والعصيات التم رد بوادر  هرت( .ع) لإلمام األمر

 ( ..ع) استشهاده وحت ى الخالفة منصب تولِّيه منذ( .ع) باله

ية في اإلمام إت   ثم ها له وجه يبي ن األمر ن عة قبو  عدم مع) هؤالء لبي

   يقو  حيث أُخرى، خطبة في( الخالفة في رغبته

                                                           

  .3ص  13 ج: البالغة نهج شرحابن ابي الحديد ، (151)



 جةالح وقيام الحاضر حضور لوال النسمة وبرأ الحبة، فلق وال ذي أما)

ناصيييييير، بوجود خذ وما ال ماء على هللا أ وا ال أت العل قار  ة على ي  كظ 

 آخرها ولسيييقيت غاربها، على حبلها أللقيت مظلوم، سيييغب وال  الم،

لهييا، بكييأ   ..( عنز عفطيية من عنييدي أاهييد هييذه دنييياكم وأللفيتم أو 

 النا ، ومبايعة الخالفة قبو  وجه عن تعرب الفقرات وهذه .(152)

 .(.ع)اإلمام عند الحكم مكانة عن تعرب كما

 

 ليع بويع   سيييعد ابن قا (   "  الخلفاء تاريخ)  في السييييو ي ويقو 

 من ابه كات من جميع فبايعه ، بالمدينة عثمات قتل من الغد بالخالفة

  . (153)"الصحابة

ا    الطبري تاريخ وفي  فيرا  ن إال   عليا   األنصييييييار بايعت عثمات قُتل لم 

 ووأب مخلد، بن ومسلمة مالك، بن وكعب ثابت، بن حسات منهم يسيرا  

 ثماتع قميص معه حامال   بمعاوية والتحق عليا ، يبايعوا لم الذين سيعيد

 ىعل ليغيروا معاوية بهم دفع الذين القادة أحد أيضيييا   وكات وأصيييابعه،

 .(154) ....الهروب ثم   ونهبا   قتال   39سنة الكوفة أ راف

 و لك(   "…  الباري فت )  في يقو الذي حجر ابنوما اجمل كالم 

 ، ةالسن أهل باتفاق يومئذ وأفضلهم المسلمين إمام  ا  إ  كات عليا أت

 بيعتيه عن وتخلف ، عثمييات قتييل بعييد بييايعوه والعقييد الحييل أهييل وألت

 إلى عائشيييييية ومعهما والزبير  لحة خرج ثم الشييييييام أهل في معاوية

 .(155)العراق

 فريقت على وعملت علي، بيعة فنكثت نفسيييييييا   بذلك قريا تطب ولم

ة،  و لحة، عائشييييييية وهم؛ آنذا ، قريا وجوه لذلك وتصيييييييد ى األم 

                                                           

  .202ص  1 ج: البالغة نهج شرحابن ابي الحديد ، (152)

 بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، (153)

 .174ص:بيروت اخوان معتوق الخلفاء، تاريخ ،(911ت)

 ،35 سنة 430/ 4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك  (154)

 .617ص 6ج : الباري فت ابن عبد البر ، (155)



 ألسماءا بعض(  والنهاية البداية)  في كثير ابن  كر. ومعاوية والزبير

 هرب يقو  الزهري سييييييمع من حدثني المدائني قا   "  يبايع لم فيمن

 ظعوتم بن قدامة يبايعه ولم عليا   يبايعوا ولم الشام إلى المدينة من قوم

 الحكم بن مروات وهرب قلت شيييييعبة بن والمغيرة سيييييالم بن هللا وعبد

 ...يبايع لم لمن نما ج فهذه(156) الشام إلى وآخروت عقبة بن والوليد

وفيما بعد نج  معاوية في اغراء بعض الصييييحابة بالما  والمنصييييب 

فيياعلنوا الحرب على علي ع وقيياتلوه في معركيية الجمييل ولم هزمهم 

..ا  قتل من جيا عائشييييييية وجيشيييييييه هزيمة منكرة   .االمام علي ع

 عائشييييييية على العبدي ة أفعى اُم   دخلت  األخبار الفا . 20ب من رمايق

 لتقت امرأة في تقولين ما المؤمنين، اُم   يا  فقالت[ الجملواقعة  بعد]

 مرأةا في تقولين فما  قالت. النار لها َوَجَبت  قالت صييييييغيرا ؟ لها ابنا  

لت فا ؟ عشييييييرين األكابر أوالدها من قت لت أل يد خذوا  قا ة ب   هللاَّ  عدو 

(157) . 

ناكثين للبيعة ، جاءت خطة معاوية  ثانيوبعد االنتصيييييييار على ال ة ال

وكاد النصيير ات يتحقق لعلي  .ع بصييفين وحرب  ويلة االمد مع علي

من  بأحرفوجيشيييه بعد ات  هرت منهم بطوالت سيييجلها التاريخ  .ع

 وكاتنور لوال فتنة معاوية برفع المصييييييياحف على ا راف الرما  

 وقييد علي، ميمنيية على - الجمعيية يوم وهو - اليوم هييذا في األشييييييتر

 هللا   هللا   العرب معشر يا ) الشام أهل مشيخة ونادت الفت ، على أشرف

نات والنسييييييياء الحرمات في  ابن يا مخبآ  هلم  معاوية وقا  ،(والب

 َمنْ  النا ، أيها  عمرو فقا  مصيييييير، والية وتذكر هلكنا، فقد العا 

 رفع الجيا في فكثر ُرْمحيييه، على فليرفعيييه مصييييييحف معيييه كيييات

 نْ مَ  وبينكم، بيننا هللا   كتاب  ونادوا الضييييييجة وارتفعت المصييييييياحف،

                                                           

 والنهاية البداية. 253ص 7ج - والنهاية البداية (156)

 .253ص 7ج -

 الكتب دار الفريد، العقد ، االندلسي ربه عبد ابن (157)

 أوفى ُام  » وفيه 3/328: 1404 بيروت – العلمية

 .3/59: األشراف أنساب وراجع «العبدي ة



 نوم العراق؟ أهل بعد العراق لثغور وَمنْ  الشام؟ أهل بعد الشام لثغور

 نحو معاوية عسييييكر في ورف  للكفار ومن للتر ؟ ومن الروم؟ لجهاد

 -  الحارث بن النجاشي يقو   لك وفي مصحف، خمسمائة من

 قَُرات خير هللا   كتاب عليها...  اْلقَنَا رفعوا قد الشام أهل فأصب 

  (158)الثقالت؟ يَْهلِكَ  أت تتقي أما...  محمد عم   ابن يا  عليا   نادوا

 يقو  السيد سامي البدري  

ق أت معاوية اسيييتطاع  إحياء عملية وُحصيييرت ، .ع علي نهضييية يطو 

 أهل بين ونشيييييرها وآله عليه هللا لىالنبي صيييييلى هللا عليه واله  سييييين ة

 وصيييارت اإلسيييالمي ة، البالد من الشيييرقي الجانب في المفتوحة البالد

 النبي صيييلى هللا عليه واله لسييين ة اإلحيائية النهضييية تلك مركز الكوفة

 .بها والعمل وآله عليههللالى

 

ا ة البالد من الغربي الجانب أم   ذهه على منغلقة بقيت فقد اإلسييييييالمي 

شام وتبن ت النهضة،  األحاديث ومحاربة له، والكيد .ع علي محاربة ال

ه الصيييحيحة، النبوي ة  صيييورة الكا بة األخبار  ريق عن معاوية وشيييوَّ

ره الشيياميين، لدى علي  وأت   اإلسييالم، بحق   مجرما   شييخصييا   لهم وصييوَّ

 قريا فعلت ما نظير ومحاربته، لعنه لهم وسييييييوَّ  بعهدته، عثمات دم

ا وآله عليه هللا لىالنبي صلى هللا عليه واله  مع المشركة  إلى هاجر لم 

 .المدينة

  

 األموا  لسييييييلب .ع علي بالد أ راف على الغارات يشيييييين   وصييييييار

ق النيا ؛ وإرعياب ة اإلحييائيية .ع علي تجربية ليطو  ة، للسييييييني   النبويي 

 يعبِّئ وهوهجرية ،  40سنة  .ع علي واستشهد. االنتشار من ويحد ها

 .معاوية مع جديدة معركة لخوض النا 

 

 الفصل الرابع

 واحداث عصر خالفة االمام الحسن ع  .الحسين عاالمام 

                                                           

 . 330 ص 1ج  الذهب مروجالمسعودي ، (158)



 

 ق  ح في الواردة النبوي ة للنصيييييو  تبعا   .ع الحسييييين العراق أهل بايع

ة تعي نهم التي السييييييالم ليهماهل البيت عليهم السييييييالم   وحج  هدى أئم 

 نشرها أحيا التي وآله عليه هللا لىالنبي صلى هللا عليه واله  بعد إلهيين

ة بيعة ألت   مشييروعة؛ حكومته وكانت ، .ع علي  محل ها في وقعت األم 

 ألن ها مشييييروعة؛ بيعة تكن ولم معاوية، الشييييام أهل وبايع الشييييرعي،

ة[  فيها]  انقسمت   سياسيين كيانين إلى بذلك األم 

 هللا بكتاب الموصييو  .ع الحسيين يرأسييه عراقي سييياسييي كيات -الف 

 السيييين ة إحياء في أبيه مسيييييرة مواصييييلة على عاام وهو نبي ه، وسيييين ة

 .المسلمين بين ونشرها بها والعمل النبوية،

 ربك أبي بسيييرة الموصييو  معاوية يرأسييه شييامي سييياسييي كيات  باء 

 .جديد من إحيائها على عاام وهو وعثمات، وعمر

  

 كل   يبقى وأت الدماء، لحقن .ع الحسييييين على الصيييييل  معاوية عرض

 سييييالمالعليه الحسيييين وكات به، واقتنعت بايعته التي البالد على  رف

  إحراجين بين العرض هذا أمام

  

ل قد يكوت الصيييل  اُ روحة رفض إت فهو [ األو  ]  نفسيييه على سيييج 

وا ) تعالى لقوله مخالفة الشيييياميين أمام تَطَْعتُمْ  َما لَهُمْ  َوأَِعدُّ ةت  ِمنْ  اسييييْ  قُوَّ

َبا ِ  َوِمنْ  ِ  َعُدو ِبهِ  تُْرِهبُوتَ  اْلَخْيلِ  ِر ُكمْ  هللاَّ  ال ُدونِِهمْ  ِمنْ  َوآَخِرينَ  َوَعُدوَّ

ُ  تَْعلَُمونَهُمْ  ْلمِ  َجنَُحوا َوإِتْ ... يَْعلَُمهُمْ  هللاَّ  - 60/  األنفا (  لَهَا فَاْجنَ ْ  لِلسييييييَّ

 .لحربه قوي   بمبرر أمدَّهم قد بذلك ويكوت ،61

  

ثاني]  كرَّ  قد يكوت الصييييييل  في معاوية اُ روحة أقرَّ  إت وهو [ ال

 بسيييرته وجهلهم ، .ع علي حق   في النبوي ة باألحاديث الشييام أهل جهلَ 

 . وآله عليه هللا صلى هللا رسو  سيرة هي التي

  

 إجراء   تسيييييتبطن الصيييييل  في معاوية اُ روحة فإت    لك، إلى مضيييييافا  

 ىإل الذهاب من الشييام أهل بمنع يقضييي مسييتقبال   معاوية يت خذه سييوف



لى النبي صيييييي أحاديث منهم ويتعل موا بالعراقيين يختلطوا ال حت ى مكة

فوا وال ، .ع علي حق   في وآلييه عليييههللا لىهللا عليييه والييه   ىعل يتعر 

 .المشرقة سيرته

 يف( القد  بيت) األولى القبلة تبن ي إلى تجر   سييييييوف الخطوة وهذه 

د وبذلك القرآت، من نسييييييخها آيات وحذف مكة، قبا   د دويتع القبلة تعد 

 أخرى أمور إلى تجر   وكذلك الكتاب،

م هنا ومن   إلى تسييتند للصييل  جديدة اُ روحة لسييالم ا عليه الحسيين قد 

ه اُ روحة  صيييلحه في آله و عليه هللا لىالنبي صيييلى هللا عليه واله  جد 

 .كاملة األهداف ويحق ق المقام يناسب تطوير مع قريا، مع

 لقاء لمعاوية اهرا  األمر يسييل م بأت الحسيينية االُ روحة هذه وتمث لت 

 و ار االُ روحة بهذه معاوية وفوجئ ، .ع الحسيين يصييوغها شييرو 

 . لك يصدِّق يكن لم فرحا ، لها

 يكتب  رفه منواقعة م بيضييياء صيييحيفة .ع للحسييين معاوية أرسيييل 

  الشرو  هذه من وكات عليها، شرو ه

 .معاوية بعد .ع للحسن األمر يكوت أت 

 . .ع علي لعن يتر  أت  ومنها 

 .والسن ة بالكتاب معاوية يسير أت  ومنها 

 . لك وغير علي، شيعة كل   أمات  ومنها 

ومنهم  األمات من علي شييييعة من عشيييرة يسيييتثني أت معاوية وحاو  

 رفض .ع الحسن ولكن ،القائد البطل قيس بن سعد بن عبادة 

 أت   جلي ا   الشييام ألهل وات ضيي  للشييرو ، أخيرا   معاوية واسييتجاب  لك،

ال أن ه بدليل عثمات؛ دم أجل من وليس الملك على يُقاتل كات معاوية  م 

 من مت هم هو َمنْ  فيهم بما كل هم النا  أمات بشييييير  الملك عليه عرض

 فرحيا   ليه  يار بيل بيه، رضيييييييَ  عثميات، دم في االُموي اإلعالم قبيل

(159). 

 

                                                           

 الظالل مواجهة في ع الحسين االمامالبدري ،   (159)

 . بتصرف بعدها وما 39 ص، االموي



 وحربه خالفته لمرحلة وباألخص ع الحسيييين االمام لحياة دار  لكل 

 هذه مالحظه عليه العسييييييكرية الهدنة ثم ومن معاوية مع العسييييييكرية

    االمور

 

 وفقبعد معاوية  المسيييييلمين على خليفة بقي ع الحسييييين االمام ات  -1

 الشام اقليم على معاوية ابقاء مع معاوية وبين بينه العسكرية الهدنة

نه  اهرا حا ه لك لة ا عد بجم ية قوا فت ادار  على شييييييره من خف

 .. المسلمين

 من بل ضيييعف موضيييع من معاوية يهادت لم .ع الحسييين االمام ات -2

 الجزيرة اجتيا  ارادت التي بيزنطة عسيييياكر وجود الت قوة موضييييع

 قييا  ولهييذا. القتييا  لوقف الامييا امرا الهييدنيية جعلييت.. يومهييا العربييية

 وجه على مسييييييلم بقي لمامعاوية  اهادت لم لو  )   .ع الحسيييييين االمام

 .(160) ( االرض

 100الزبير ابن قا  كما الجيا من...  .ع الحسييييين االمام مع كات -3

 شياء ول)   قا  معاوية مع حديثه في كما.. يديه بين يقاتلوت سييف الف

 (لفعييل العراق اهييل من سيييييييف الف بمئيية يضييييييربييك ات الحسيييييين

 8 ب العبييا  بن هللا عبيييد كتيبيية انهزامييية تؤثر ال وبييالتييالي..( 161)

  .. مقاتل الف 92 ع الحسن االمام مع فيبقى جندي االف

                                                           

 هذه فتأمل. 200: الشرايع ،علل الصدوق منه قريب  (160)

 .المسلمين الجتثاث الرومي بالدور وقارنها العبارة

:  قال الكلبي السائب بن محمد بن هشام رواه ما  (161)

 القطامي بن والشرقي الحكم بن وعوانة أبي أخبرني

 ، الناس وجوه أتاه المدينة معاوية قدم لما:  قالوا

 أال:  معاوية له فقال ، الزبير بن هللا عبد عليه ودخل

 قدمت منذ علي يدخل لم أنه ، علي بن للحسن تعجب

 أمير يا:  قال ، ثالث منذ بها وأنا ، المدينة

›  قال كما ومثله مثلك فإن حسنا عنك دع!  المؤمنين

 ‹ : الشماخ

 أرى وقد حياء أقواما أجامل



 دعىا كما تفرقهم او الجند خيانة ليس معاوية مع القتا  وقف سبب -4

 شيييييييعتييه من المسييييييلمين دميياء حقن اراد وانمييا العبييا  بني كتيياب

 علماء اكبر من القسييطالني يقو  ما ا اسييمع االمصييار في والمسييلمين

  قا) البخاري صييحي  شيير  في السيياري ارشيياد كتابه في السيينة اهل

 بهذا النا  احق يومئذ الحسيييييين كات وقد)   الكرمانيقا  ( صيييييياحب

  لك يكن ولم هللا عند فيما رغبة الملك تر  الى ورعه فدعاه االمر

  (162) (..  الفا اربعوت الموت على بايعه فقد لقلة وال لذلة وال لعلة

نة لبنود معاوية خرق ات -5 هد نة يكن لم ال  بل اعموا كما 42 سيييييي

 اضييييطر مما  (163) .ع الحسيييين االمام شييييهادة بعد 51 سيييينة خرقها

                                                           

 مراضها علي تغلي صدورهم

 وألهل ، لفعل سيف ألف بمئة يضربك أن الحسن شاء لو وهللا

:  معاوية قال.  بُحوارها الُحوار أم من به أبر العراق

 عليه وألقبلن   رحمه ألصلن   واّللَ  ، به تغريني أن أردت

 173ص 9ج األغاني

 شرح الى الساري ارشاد ، الدين شهاب القسطالني،  (162)

 العيني .4/411:ه1323 بوالق ـ األميرية البخاري، صحي 

 16ج:بيروت العربي التراث احياء دار القاري، ،عمدة

/239. 

 الشيخ عن الشيعة الباحثين من الكثير روى  (163)

 الحاج المحقق العالمة الخوئي، الهاشمي منهم المفيد

 البالغة، نهج شرح في البراعة ،منهاج حبيب ميرزا

 وكذلك ، 19/143 .1360( عج) المهدي امام فرهنگ بنياد

 التاريخ، جواهر ، الكوراني علي، الكوراني الشيخ

 2/14 ج االرشاد في المفيد الشيخ عن.ه1430 باقيات

 حتى معاوية سار الهدنة استتمت فلما: ) قال سند بغير

 ضحى بالناس فصلى جمعة يوم ذلك وكان ، بالنخيلة نزل

 قاتلتكم ما وهللا إني:  خطبته في وقال فخطبهم ، النهار

 إنكم ، لتزكوا وال لتحجوا وال لتصوموا وال لتصلوا

 وقد ، عليكم ألتأمر قاتلتكم ولكني ، ذلك لتفعلون

 منيت كنت وإني أال.  كارهون له وأنتم ذلك هللا أعطاني

 بشئ أفي ال قدمي تحت وجميعها ، أشياء وأعطيته الحسن

 الفرج ابو مقاتله في الفرج ابي رواية وهي( له منها



 رتهبثو عدي بن حجر الكبير الثائر قام ولهذا ،عليه للثورة الشيييييييعة

 الثورات وتوالت الخزاعي الحمق بن عمر وبعده معاوية ضد العظيمة

  .  . .الحسين ع ثورة حتى

 فدوه وانما ابدا ع الحسيين االمام يخذلوا لم العراق اهل من الشيييعة -6

له ومن ،بأنفسييييييهم ية الخوارجهم  خذ هذا.. الطوائف وبق  ابن قا  ول

 نب للحسن اوفى العراق اهل ات)   له قا  عجيبا كالما لمعاوية الزبير

                                                           

 كثير مباشرة الفرج ابي كتاب من رواها وقد ، مسندة

 في التستري كالعالمة المعاصرين الشيعة الباحثين من

 احاديث في العسكري والعالمة ، 4/109 الرجال قاموس

 ، راضي الشيخ ياسين، آلو ، 1/322 عائشة المؤمنين

 وغيرهم. 12ص بيروت الثالثة الطبعة ،( ع)الحسن صل 

 الشيعة غير من القدامى الباحثين من وكذلك ، كثير

 الشيعة ومن 16/15النهج شرح في الحديد ابي كابن

 ابو اما ، 2/533 االخبار شرح في النعمان القاضي

 عن منها سندان اسانيد ثالثة للرواية ساق فقد الفرج

 هـ177 ت شريك بن الرحمن عبد فيه احدهما عبيد ابي

 بن عثمان عن واالخر ، وابنه للمنصور الكوفة قضاء ولي

 الضرير معاوية ابي عن مسنده في رواه وقد شيبة ابي

 الرافضة ذم في احاديث له ووضع هارون جلساء من وهو

 سعيد عن مرة بن عمرو عن االعمش عن يرويانها وكالهما

 عن المقانعي عن الثالث والسند ، مجهول وهو سويد بن

 الحسين بن حسن عن الزهري الحسين بن محمد بن جعفر

 ابي عن( المقدام ابي ابن) ثابت بن عمرو عن العربي

 في نجدها ال ولكننا اسحاق ابي الى السبيعي اسحاق

 ابو فيهم بما ثقاة وكلهم االصيلة الشيعية المصادر

 التاريخي الواقع مع تصطدم قد الثقة رواية و ، اسحاق

 الشروط عن معاوية تخلف وقضية ، االشتباه على فتحمل

 هذا كان هل والكالم منها مفروغ مسالة بالحسن وغدره

 فيكون ، سنوات عشر بعد او الصل  اول في النقض

 في عساكر ابن ويضيف.  معقول امر االشتباه في الوقوع

 يعني خالد بن محمد عن قال اخر طريقا 52/3360 تاريخه

 المغيرة بن سعيد بن محمد حدثني الدمشقي القرشي

 عند خطب معاوية ان عمير بن الملك عبد عن الشيباني

 حاتم ابو عنه قال خالد بن محمد و الكوفة دخوله

 . مجهول والشيباني كذاب الرازي



 ايضييييييييا للعراقيين  لييك َعَرفَ  وقييد ..(  بحوارهييا الحوار ام من علي

  .ع الحسن أتَّ    متشكيا   معاوية له قا  حين الزبير بن هلل عبد خصمهم

نة في يزره لم مدي  من أكثر يزوره أت يتوقع وكات ، واحدة مرة إال ال

 ، عللف سيف ألف بمئة يضربك أت الحسن شاء لو وهللا   له قا  ، مرة

 .  بُحوارها الُحوار أمِّ  من به أبرُّ  العراق وألهلُ 

 حين الصل  سنوات خال  نفسه معاوية أيضا لهم الصفة هذه وَعَرفَ 

 وجرأة الدين في بفقه والنسيييييياء الرجا  من ورمواهم أخيارهم انطلق

 ألهييل يرووت النَّظير منقطع  .ع لعلي ووفيياء الحيياكم مع الحوار في

 صييلى هللا النبي مع وسييوابقه المشييرقة  .ع علي سيييرة ولغيرهم الشييام

 . عليه واله 

 أهل يا هيهات  ) قا  حين ومنهجه لعلي بوفائهم معاوية لهم شيييهد وقد

 : ( تطاقوا فلن علي فقهكم لقد العراق

 ( .السلطات على الجرأة علي لمظكم لقد  ) قا  وحين

 في له حبِّكم من إلي أعجب موته بعد له لوفاقكم  وهللاِ   ) قا  وحين

ته  راجعا الكوفة من يخرج وهو  .ع الحسيييييين االمام وقا : ( . حيا

  بخير العراق شيعة  اكرا للمدينة

  ومعاشري اهلي فراقت قلى عن وما

 (164)و ماري حواتي المانعوت هم

عت -7 لة رف تاريخ من  .ع الحسيييييين االمام دو  االمنهما دور و ال

 .. العسكرية الهدنة وفرته الذي المجتمعي

 الكوفة واهل شامهم في امنوت الشام اهل ات الهدنة شرو  من كات فقد

سجل فلم يمنهم في اليمن واهل كوفتهم في  شيعي ممسل مقتل التاريخ ي

 وخرق  .ع الحسيييييين االمام شييييييهادة بعد اال معاوية قبل من غيره او

 االسالمية االمة فيها عاشت ة هبي سنوات 10 وهذه العسكرية الهدنة

 بشييييييكل والمعارف العلوم وتباد  والرفاه المجتمعي واالمن االادهار

                                                           

 الناقة ولد:  والُحوار ، 119ص 9ج االغاني انظر  (164)

 . ويفصل يفطم ان الى والدته وقت من



 اال ناالي يصيييل ولم بالكامل االحداث هذه ابتلع امية ا  تاريخ لكن كبير

 .  لك عن قليلة اشياء

 

لكن معاوية لم يرق له ابدا ات يكوت االمام الحسييييين ع له ثقل كبير في 

يخالف االسالم او المنظومة   شيءيمكنه فعل اي  الدولة يومها وانه ال

لنبي االقضيائية يومها بوجود المحافو على الدين وقيمه والناشير لسينه 

 ومن  .عواله وتعاليمه وهو حفيده االمام الحسن  صلى هللا عليه واله 

سييينوات الذهبية التي قضيييتها االمة في بركات  10هنا بدا بعد هذه ا  

.والتي كات اكبر الخاسييييييرين بها  هدنة االمام الحسيييييين ع العسييييييكرية

 معاوية ..

 فخطط معاوية الى عدة امور   

 وقتله .  .عالتخلص من خصمه االمام الهمام الحسن بن علي  –منها 

ها  يادات جيا االمام الحسيييييين  –من بار ق تل ك جل تمرير   .عق من ا

 انقالبه العسكري.

تفريغ الكوفية من مكوت كبير فيهيا وهم الشيييييييعية عن  ريق  –منهيا 

 االضطهاد والتهجير .

االنقالب على بنود الصل  والهدنة العسكرية وخرقها باجمعها  –منها 

 وعدم الوفاء بالبنود التي وقع عليها .

 .الخطوات تلك تنفيذ في قدراته كل   وصرف معاوية وجدَّ 

  

تل االمام الحسيييييين  قام معاوية بق يادات   .عف بة والق حا وكبار الصيييييي

العسييييكرية وهذا ما اشييييارت اليه نصييييو  مصييييادر علماء مدرسيييية 

 الصحابة  

 

 علي بن الحسيين سييم حفص بن بكر وأبو قتادة وقا   البر عبد ابن قا 

 ة ائف وقالت ، الكندي قيس بن األشييييعث بنت جعدة امرأته سييييمته .ع



تدسيييييييس  لك كات  ها بذ  وما إليها معاوية ب  أعلم وهللا ،  لك في ل

."(165) 

 بن والحسييييين سيييييعدا أت حفص بن بكر أبي عن  "  الطبراني وروى 

تا( رض) علي نه فيروت( رض) معاوية امن في ما مه أ  قا  ، سيييييي

 ". صحي  قائله إلى إسناده  "  الكتاب محقق

  ومن القيادات العسكرية الشجاعة التي قتلها معاوية حجر الخير  

    فقا ، الكندي عدي بن حجر بقتل معاوية أمر   قا  سيرين إبن عن

 ، بييدمي وكفنوني ، حييديييدا     قييا  أو ، قيييدا   عني تحلوا ال   حجر

 .(166)وثيابي

 نع المدائني نقلفقد   .عالحسييين  لإلمام بشييييء ييفمعاوية واخيرا لم 

 معاوية وفي ما وهللا   يقو  كات إنه  الرقاشييييييي المنذر بن الحصييييييين

 سيمو ، يزيد البنه وبايع وأصييحابه حجرا قتل أعطاه مما بشييئ للحسيين

 (167).  ه ا الحسن

 

وقام معاوية بقتل االف من شيعة علي ع في الكوفة والبصرة والمدينة 

والذين لم تصيييييل اليهم ماكنة القتل االموي القبيحة والمجرمة هجرتهم 

 نم الشيييييعة تصييييفيةبضييييرورة  أبيه بن اياد ةامر معاويو بعد حين ،

 خراسييييييات الى منهم الفا خمسييييييين فاجلى شييييييوكتهم وكسيييييير ، الكوفة

واسييكن بمكانهم االف العوائل من .(168) فار  في الشييرقية المقا عة

الشيياميين المقاتلة التي تشييكلت منها نوارة الجيا االموي الذي حارب 

 الدموية  .فيما بعد وقتله في واقعة كربالء  . .الحسين ع

                                                           

 .1/115: اإلستيعاب ، البر عبد ابن  (165)

 . 273 / 5 ، المصنف، الصنعاني عبدالرزاق  (166)

 النهج شرح من الرابع المجلد من 7 صفحة في كما   (167)

 . مصر طبع

 .147/  1 االسالمية الشعوب تاريخبروكلمان ،  (168)



 ىإل عوائلهم مع عراقي مقاتل ألف خمسيييييين تسيييييييروقد  كر التاريخ 

سات  هللا عبد عليهم عيَّن الكوفة، من ألف وعشروت خمس منهم ، خرا

 ارثيالح اياد بن الربيع عليهم عيَّن البصييييرة، من والباقوت عقيل، بن

به في الخربو لي قا . تا هد في العراق ك  أت   شيييييييك وال  االُموي الع

 .الدائمة معارضييتهم من التخل ص اياد أراد الذين الشيييعة من معظمهم

(169) 

ة، سياسة وفق معاوية تحر  ثم     يلي ما بنودها أهم وكانت عام 

 رالصيييغي عليه ليربو المسيييلمين منابر على وشيييتمه .ع علي لعن - 1 

ا  ربه عبد ابن قا  الكبير، عليه ويهرم  ح    علي بن الحسيييييين مات لم 

 هللا رسييييييو  منبر على عليييا   يلعن أت وأراد المييدينيية فييدخييل معيياوييية،

 نراه وال وقا  أبي بن سعد هنا ها إت    له فقيل ، وآله عليه هللا صلى

 .رأيه وخذ إليه فابعث بهذا، يرضى

 ال ثم   المسجد، من ألخرجن   فعلت إت  فقا   لك، له و كر إليه فأرسل 

ا سيييييعد، مات حت ى لعنه عن معاوية فأمسيييييك. إليه أعود  لعنه مات فلم 

اله إلى وكتب المنبر، على  اوج مةسيييل اُم   فكتبت ففعلوا، يلعنوه أت عم 

 أبي بن علي تلعنوت إن كم   وآله عليه هللا لىالنبي صيييلى هللا عليه واله 

 إلى يُلتفت فلم. ورسييييييوله أحب ه هللا أت   أشييييييهد وأنا أحب ه، وَمنْ   الب

 .كالمها

 يرىو السييين ة، نفس في ماتا وسيييعد الحسييين إت    الطالبيِّين مقاتل وفي 

 معاوية إت     الجاحو عثمات أبو قا .  السيييم   سيييقاهما معاوية أت   النا 

با إت   الل هم    الجمعة خطبة آخر في يقو  كات حد   تراب أ نك، في أل  دي

به وبيال ، لعنا   فالعنه سبيلك، عن وصدَّ   .أليما   عذابا   وعذ 

 وقا ، أبي بن سعد توفي وفيها  قا  51 سنة األثير ابن تاريخ وفي 

 .  (170))وخمسين خمس سنة  وقيل وخمسين، أربع سنة توفي  وقيل

                                                           

 دار االموي، الحكم ظل في العراق الخربوطلي،  (169)

 .298ص: م1959 ، المعارف

/  3 األثير ابن تاريخ. 366/  4 الفريد العقد  (170)

471.. 



 

لم يسب عليا عالنية ويجاهر  51وبالتالي نستنت  ات معاوية لحد سنة 

 هاب يُشييييييار الكلمات هذه فكانت اآلفاق، إلى بذلك كتبوبعدها بسييييييبه .

 بن عمر قام أت إلى اُمي ة بني أي ام في سيييين ة  لك وصييييار المنابر، على

 .فأااله العزيز عبد

محاربة الشيييييييعة بكل الطرق العدائية واالجرامية الممكنة في  لك  -2

 يهعل قامت َمنْ  انظروا ) أيضا   معاوية الى االفاق  كتب ثم   الزمات فقد 

  آخر اكتاب كتب ثم  .الديوات من فامحوه بيته وأهل عليا   يحب   أن ه البي نة

 (171)...(. فاقتلوه بي نة عليه تقم ولم اتهمتموه َمنْ 

حتى وصييييييلوا بهم  .وانظر الى شييييييدة عداء ا  امية لالمام علي ع -3

االمر الى ابعد من  لك الى محاربة اسييييمه الشييييريف ومن يتسييييمى به 

   ثالث نما ج  فيعاقب ويسجن ويطرد ..واليك عزيزي القارئ

 بن علي ترجمة في سييييييعد ابن روىالنمو ج العدائي االموي االو    

با ويُكن ى  قا  عبا  بن هللا عبد د، أ لد محم  لة و تل لي  بيأ بن علي قُ

 هباسم فسم ي أربعين، سنة رمضات شهر في( عليه هللا رحمة)  الب

 ال وهللا ال  مروات بن الملك عبد له فقا  الحسيييييين، أبي بكنيته وكن ي

 أبا رهافصي كنيته فغي ر. أحدهما فغي ر جميعا ، والكنية االسم لك أحتمل

 (172) ....محمد

  

 أن هم إلى األمر بهم تميييادى ثم  الثييياني    النمو ج العيييدائي االموي 

 .ُعلَي    فقالوا َعلِي   كل   صغَّروا

لذي وهو  اللخمي ربا  بن علي ترجمة في حبات ابن قا   قا  ا  له يُ

؛ في من ي ليس َعلِي   لي قا  َمنْ   يقو  وكات ربا ، بن ُعلَي    و ا  حل 

                                                           

 ..45/  11 : البالغة نهج شرحابن ابي الحديد ،  (171)

 ..312/  5 الكبرى الطبقاتابن سعد،  (172)



 نالمؤمني ألمير قلوبهم في لِما علي؛ كل   يصغِّروت كانوا الشام أهل أت  

  .(173) الب أبي بن علي

  

 يف كات أن ه  السيو ي الحافو عن( هللا رحمه) عقيل ابن العال مة ونقل

  الب يأب بن علي عليها يُلعن منبر ألف سبعين من أكثر اُمي ة بني أي ام

 (174) . .. لك من معاوية لهم سن ه بما

 

 لحديثا حملة من اُمي ة بني أتباع بعض عند التربية هذه أثار بقيت وقد

 حريز عن التراجم أصييييييحاب يذكر كما اُمي ة بني حكم اوا  بعد حت ى

 .عثمات بن

  

تحريف االحاديث الواردة في فضييل النمو ج العدائي االموي الثالث   

 بن أحمد عن  الدارمي سييييييعيد بن أحمد قا وتغيير معانيها .  .ععلي 

 بن حريز عادلت  قا  عياش، بن إسماعيل سمعت  المرواي سليمات

سب   فجعل مكة، إلى مصر من عثمات سماعيل قا . ويلعنه عليا   ي  نب إ

 عن النا  يرويه الذي هذا  يقو  عثمات بن حريز سييييييمعت  عياش

 من ي أنت  » لعلي قا  أن ه وآله عليه هللا لىالنبي صييييلى هللا عليه واله 

، «موسيييى من هاروت بمنزلة  هو؟ فما  قلت. السيييامع أخطأ ولكن حق 

ن  قلت. موسيييى من قاروت بمنزلة من ي أنت هو إن ما  فقا   ترويه؟ عم 

 :المنبر على وهو يقوله الملك عبد بن الوليد سمعت  قا 

 اتالثق عن ويحد ث الشيياميين، في األثبات من وحريز  عدي ابن وقا 

 بنا قا  .لعلي ببغضه منه ُوَضع وإن ما وغيره، القطات وث قه وقد منهم،

 . الحمصي عوت أبو عثمات بن حريز  حجر

 .ع علي على يحمل إن ه إال   الحديث صحي  حريز  أحمد قا  

                                                           

 . األمصار علماء مشاهير ابن حبان ،  (173)

(174)   

 دار الكافية، النصائ  العلوي، عقيل بن محمد سيد

 .104 :ه1412 قم الثقافة



  

 

 

 

 

 

  فقا  حريز؟ عن تكتب لم لِمَ   صيييييييال  بن ليحيى قيل  غنجار وقا 

 من يخرج ال فكات سنين سبع الفجر معه صل يت رجل عن أكتب كيف

ة سبعين عليا   يلعن حت ى المسجد  :مر 

ة، سييبعين بالغداة عليا   يلعن كات  حبات ابن وقا    بعينسيي وبالعشييي مر 

ة،  وكات وأجدادي، آبائي رقو  القا ع هو  فقا   لك، في له فقيل مر 

 .انتهى حديثه يتنكب مذهبه إلى داعية

 الحسيييين مات حين  قا  النا ؟      متى  السييييبيعي إسييييحاق ألبي قيل

 حجر وق تل اياد واد عي

 سن ة معاوية سن   حين األقطار كل   على الذ    دخل .ع الحسن بموت و 

 هابكون الخا    الذ    عاشييت والكوفة المنابر، على وسييب ه .ع علي لعن

 . .ع علي نصرة مركز

ا  ستلحاق بسبب الكوفة دخل الذي الذ    أم   ليالوا يكوت أت فهو اياد، ا

 .البصرة مع فيه تشتر  الذ    وهذا انا، ابن جمعتها وإمام عليها،

ا  م  لذ    أ  القتل أو .ع علي لعن فهو حجر، قتل بعد عليها دخل الذي ا

ت التي الذ    أنواع أشييد   وهو صييبرا ،  جرح بقتل بدأ وقد الكوفة، به مر 

  .قبله  لك بسبب أحد يقُتل لم إ 

ناحية وكات اياد بن الربيع قا   البال ري قا  ا خراسيييييييات ب م  تل ل  قُ

 فلم مرارا    لك قا  منكر؟ من هل معين؟ من هل ثائر؟ من هل  حجر

قا  أحد، يجبه ا  ف م  تل فسييييييتبتلوت أبيتم إ ا أ  لظلما على صييييييبرا   بالق

(175).  

                                                           

 الجزء الرابع، القسم ، األشراف أنسابالبالذري ،  (175)

 .267/  األو ل



ا   يعةش من المخلصوت يتور   أت وسيلة بكل   يريد كات فقد  معاوية أم 

 ،الخروج بتهميية يقتلهم حت ى القبيييل هييذا من بشيييييييء الكوفيية في علي

  . .ع لعلي الوالء تهمة على وتطغى

 

 

 

 الفصل الخامس

 السالم عليهما الحسن شهادة بعد ، الحسين االمام

  

 االمامة لخط الموالية الوفود وصييييلت ، .ع الحسيييين االمام شييييهادة بعد

 يفهمتكل لمعرفة كاتبه وبعضيييهم . .الحسيييين ع باإلمام التقى وبعضيييهم

 الشييرعية على معاوية انقالب شييهدت التي المرحلة هذه في الشييرعي

 أت رأيه أت   . .الحسييييييين ع ،فأجابهم .ع الحسيييييين باإلمام تمثلت التي

ا   العمل منهم و لب ، معاوية يموت ريثما بيوتهم أحال  يكونوا  سييييير 

 عم لقاءاتهم وتكررت الصيييحي ، النبوي الحديث نشييير مواصيييلة على

 موت قبل هو معهم له لقاء آخر وكات منه، التوجيه ألخذ . .الحسين ع

 في جمعهم حيث للهجرة 59 او 58 سيييييينة سيييييينتين او بسيييييينة معاوية

ي مؤتمر  .معاوية موت بعد الخط ة معهم فيه تدار  سر 

في هذه الفترة عندما امر شيعته بات   .الحسين عولذلك نرى ات االمام 

فو على البقية الباقية منهم وفوت الفرصيييييية احقد يكونوا حلس بيوتهم 

من بقي من شييييعة الكوفة باي  اسيييتئصيييا على معاوية التي اراد منها 

  ريعة وتحت اي عنوات .

 .ع يعل شيعة على كل ها باألمصار البالء اشتد  ) قا  ابن ابي الحديد   

هل ته، وأ نا  أشيييييييد   وكات بي ة ال ي  هل بل ها َمنْ  لكثرة الكوفة؛ أ  من ب

... يعةالش يتتب ع كات العراقين، له وجمع ايادا   عليها واستعمل. الشيعة

 حجر كل   وتحت كوكب، كل   تحت والشييييييبهة والظن   الت هم على فقتلهم

 على وصلبهم منهم، واألرجل األيدي وقطع وأخافهم، وأحألهم ومدر،

دهم و ردهم أعينهم، وسمل النخل، جذوع   .(176) ...(وشر 

                                                           

 .43/  15 النهج شرحابن ابي الحديد،   (176)



 

د جعفر أبي عن روي وقد  اي  » أصحابه لبعض قا  أن ه .الباقرع محم 

 ن ة،الظ على واألرجل األيدي وقُطعت بلدة، بكل   شيييييييعتنا قُتلت فالت،

جن، إلينا واالنقطاع بحب نا يُذكر َمنْ  وكات  هُدمت أو ماله، نُهب أو سييييييُ

  . (177) « داره

 سيييييينة الكوفة في ايادمعاوية بانه امر  فعله على عزم ما آخر وكات 

 والرحبية المسييييييجيد منهم فمأل النيا  جمع أت هو وخمسييييييين، ثالث

 عرضه  لك أبى فَمنْ  ، ..ع علي من البراءة على ليعرضهم والقصر؛

  .(178) السيف على

 بعدها ومات عنهم، أشييييييغله الطاعوت عليه سييييييلط قد تعالى هللا ولكن 

  .(179) بأي ام

 امر هام  

من االمور المؤلمة جدا التي تطالعنا ونحن ندر  هذه الحقبة الزمنية 

ات حكام ا  امية القتلة المجرمين الذين ا اقوا المسييييلمين  ،من التاريخ 

ات حكمهم القاسيييي ادعوا انهم خلفاء هللا في ارضيييه راالمرين اثناء فت

تى باتت من المسييلمات ح،،وهذا امر عجيب وعقيدة روج لها ا  امية 

 بكت إلى رجعنا وإ ا لدى اشياعهم و بقة كبيرة من المسلمين يومها ،

  يلي ما نجد دباال و التاريخ

  

ثني  قا  البال ري روى د حد   نب يزيد عن الواقدي، عن سعد، بن محم 

 ي،فل أخذت فما هللا، خليفة وأنا هلل، األرض  معاوية قا   قا  عياض،

 (180) ..من ي فبفضل للنا ، تركته وما
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 تاريخ مختصر. 26/  3 ، الذهب مروج المسعودي ،  (178)

 .زياد ترجمة 88/  9 دمشق

 .278/  1ج4ق ،األشراف أنساب ، البالذري  (179)

 .20/  1ج4ق األشراف أنسابالبالذري ،  (180)



  معاوية بن ليزيد السلولي همام بن هللا عبد وقا   

  

 فإن ما مهال   هللاِ  خلفاء بني

 يريدُ  حيث الرحمنُ  يبوقها 

  

 ربُّه خالَّهُ  الغربي المنبرُ   ا

 (181)  يزيدُ  المؤمنين أميرَ  فإت   

 اوصيييفو االُمويِّين الخلفاء من بعده وَمنْ  الملك عبد أت   ويالحو ايضيييا 

 هيييذه من  رف يلي وفيميييا األرض، في هللا خلفييياء بيييأن هم أنفسييييييهم

  النصو 

اج مع جمَّعتُ   قا  األعما، سيييليمات عن داود أبو روى  فخطب الحج 

 بن الملك عبد وصيييييفيِّه هللا لخليفة وأ يعوا فاسيييييمعوا  فيها قا  خطبة

  .(182) مروات

  

  مروات بن الملك عبد يمد  شاعر وقا 

 منبِرهِ  فوقَ  هللاِ  خليفةُ 

 (183)والكتبُ  األقالمُ  بذلكَ  جف ت 

  الملك عبد بن للوليد جرير وقا 

 سربلَهُ  هللاَ  أت   الخليفةَ  يكفي 

 (184)الخواتيمُ  تزجى به ملكت  سربا َ  

                                                           

 احياء دار االغاني، الفرج، ابو االصفهاني،  (181)

 .212 ص 2:جالعربي التراث

 .218 : الشام بالد في اإلسالمي ة الفرق، عطوان حسن  (182)

 .655/  2 :الشعراء فحول طبقات الجمحي ،  (183)

 

 .218:  الشام بالد في اإلسالمي ة ،الفرق عطوان حسن  (184)



سيد البدري    المؤسس هو معاوية أت    يت ض   لك ضوء وفي يقو  ال

 ليهإ أشار صحي  أسالمي أصل من استفاد وقد الحكم، في البدعة لهذه

 اْحُكمْ فَ  األَْرضِ  فِي َخلِيَفة   َجَعْلَنا َ  إِنَّا َداُوودُ  يا ) تعالى قوله في القرآت

 النبوي ة األحاديث إليه وأشارت.  .26/    سورة(  بِاْلَحقِّ  النَّا ِ  بَْينَ 

 وهو ، .ع الحسيييين وولده .ع علي عهد في انتشييييرت التي الصييييحيحة

 ي نوتيب األرض، في هللا خلفاء بكونهم وأوصييييييائهم األنبياء توصييييييف

 موأوصيائه األنبياء هؤالء  اعة كانت هنا ومن عنه؛ نيابة دينه للنا 

 ؛يكونوا لم أم فعال   والسيييلطة الحكم موقع في كانوا سيييواء الدين، رأ 

 ،هلل ولي ا   لهم المطيع وصييييييار تعالى، هللا دين معرفة إلى المفتا  ألن هم

ف .تعالى هلل عاصييييييي ا   لهم والعاصييييييي  هذا بعده جاء وَمنْ  معاوية حرَّ

 حاكما   كونه بمجرد الحاكم جعلوا حين الصيييييحي  اإلسيييييالمي المفهوم

 . الدين رأ  و اعته تعالى، هلل خليفة

  

 الفصل الساد 

 بعد انقالب معاوية على الحكم  . .الحسين عاالدوار التي تبناها االمام 

 

نت كا  . .الحسيييين عمن يتتبع كتب التاريخ والمصيييادر يجد ات االمام 

لييه مجموعيية من االدوار التي تبنيياهييا في حييياتييه اثنيياء فترة االنقالب 

 ةوغدر معاوي  .عاالموي على الشيييييرعية بعد اغتيا  االمام الحسييييين 

 ومنها     .عبكل شرو  الهدنة العسكرية التي جرت مع االمام الحسن 

  . .الحسييييييين عالدور التثقيفي   وتمخض بعمل كبير قام به االمام – 1

 يحةالصح األحاديث لنشر وات وصفه بعض المحققين بانه كات سريا 

 وكات المجتمع، في وإماتتها  مسييييييها على األموي النظام عمل التي

ي المؤتمر هو الصيييدد هذا في نشيييا  آخر  موسيييم في عقده الذي السييير 

 او سنتين . بسنة معاوية موت قبل الح   

الدور السيييياسيييي وكانت مفرداته كثيرة ومنها القيام بحملة كبرى  – 2

مة األموية السييييلطة أت   جميعا   المسييييلمين فهامإل  ألن ه قتله؛ على مصييييم 

م م بل الحق   كتمات في لسياستها االستجابة عدم على مصم   لىع مصم 



ة توعية  امأحكوفضي  ا  امية الذين اتوا الى  ، جده وابيه  بإسيالم األم 

 .غي روها و اإلسالم

  

الدور العسييكري   بات يكاتب الشيييعة سييرا ويلتقي معهم من اجل  – 3

التمهيد لعمل عسيييييكري كبير ضيييييد الدولة االموية وبالتالي يسيييييتطيع 

 اميةات يغير الكثير من المعادالت التي اراد ا    . .الحسيييييين عاالمام 

   مسها او تحريفها وايقا  االمة الى خطر بقاء ا  امية في الحكم .

 

 يجاد بلد يتبنى االنتصييار لقضيييته الدور التخطيطي   بات يخطط ال-4

التغييرية ومن ثم   . .الحسييين عالعادلة ويسييتطيع فهم ا روحة االمام 

لبلد هو الكوفة التي له القدرة على التضييييييحية من اجل تحقيقها وهذا ا

 المليهم السيياهل البيت عليهم السييالم يسييتهات به من اتباع  فيها عدد ال

 ومحبيهم .

اهييل التيياريخ من االدوار التي تبنيياهييا  انمييا ج  كرهييوهنييا نقف عنييد 

 في هذه المرحلة    . .الحسين عاالمام 

وعلى الرغم من قلة المصيييييييادر التاريخية التي ارخت لهذه المرحلة 

لكننا عن  ريق دراسيييية للهجرة  59للهجرة الى  55تحديدا من سيييينة 

بعض النصيييو  نسيييتطيع ات نتوصيييل الى جزء من نشيييا ات االمام 

 خال  هذه المرحلة    . .الحسين ع

ا  قا  البال ري روى النمو ج االو    م   .ع علي بن الحسيييييين توفي ل

 - المخزومي وهب أبي بن هبيرة بن جعدة بنو ومعهم الشيعة اجتمعت

 صيييييرد، بن سيييييليمات دار في -  الب أبي بنت هانئ اُم   هي جعدة واُم  

 فيك جعل دق هللا إت    كتابهم في وقالوا بالتعزية، كتابا   للحسييييييين فكتبوا

ن الخلف أعظم  بمصيييييييبتك، المصييييييابة شيييييييعتك ونحن مضييييييى، مم 

 .ألمر  المنتظرة بسرور ، المسرورة بحزنك، المحزونة

يه وكتب  يه، الكوفة أهل رأي حا  بحسيييييين يخبرونه جعدة بنو إل  ف

 َمنْ  وإخوانه أنصييييييياره من لقوا قد وأت إليه، وتطل عهم لقدومه، وحب هم

سه، جدته نويعرف قوله، إلى ويطمئن هديه، يرضى  ليهمإ فأفضوا وبأ



 ةالكتاب ويسيييألونه منه، والبراءة سيييفيات أبي ابن شييينآت من عليه هم ما

 .برأيه إليهم

 رحمه) أخي رأي يكوت أت ألرجو إن ي  » إليهم . .الحسييييين ع فكتب 

 فالصييييقوا وسييييدادا ؛ رشييييدا   الظلمة جهاد في ورأيي الموادعة، في( هللا

 األ ن اء من واحترسيييوا الهوى، واكتموا الشيييخص، واخفوا باألرض،

 شييييياء إت رأيي يأتكم حي   وأنا حدث به يحدث فإت حي ا ؛ هند ابن دام ما

 «. هللا

 ليلى بن وسييييييفيييات الهمييداني بشيييييير بن محمييد مع .ع لييه كالم وفي 

 هذا دام ما بيته أحال  من ِحلسيييييييا   منكم امرئ كل   ليكن  » الهمداني

ا ، الرجل ي  نا أحياء وأنتم( ونحن) يهلك فإت ح نا، هللا يخير أت رجو  ل

سنا؛ إلى يكلنا وال رشدنا، ويؤتينا  هم الذينو اتقوا الذين مع هللا فإت   أنف

 ..  (185)« محسنوت

 ومصيييدرها الت همة، به تظن   الذي المت هم وهو الظنين، جمع اال ناء  و

ه  منييه يُقييا . الظِّنيية  ورجييل. ات همييه إ ا( والظيياء بييالطيياء) وأ نييه أ نيي 

 (.العرب لسات. )أ ن اء قوم من مت هم   نين

 بكت الحكم بن مروات أت    والكشييييييي قتيبة ابن روىالنمو ج الثاني " 

 العراق أهييل من رجيياال   أت  ( المييدينيية على عيياملييه وهو) معيياوييية إلى

ه علي، بن الحسييييييين إلى يختلفوت الحجيياا أهييل ووجوه  يُؤمن ال وأنيي 

 ...الخالفة يريد أن ه فبلغني  لك عن بحثت وقد  وقا . وثوبه

 أهل وأشييييييراف العراق أهل من رجا  وكات  البال ري رواية وفي 

 هفضييييييل ويذكروت ويعظ مونه، يجل ونه الحسييييييين إلى يختلفوت الحجاا

 ةالوسيييييل ليت خذوا ويد؛ عضييييد لك إن ا ويقولوت أنفسييييهم، إلى ويدعونه

 بحسين النا  يعد  لم مات إ ا معاوية أت   في يشك وت ال وهم إليه،

ا أحدا ،  نب مروات عفات بن عثمات بن عمرو أتى إليه اختالفهم كثر فلم 

 كثر قييد  لييه فقييا  المييدينيية، على معيياوييية عييامييل  ا  إ  وهو الحكم

 .ا  عصيب يوما   منه لكم أت   ألرى وهللا ، . .الحسين ع إلى النا  اختالف
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 ما حسييينا   اتر  أت  معاوية إليه فكتب معاوية، إلى  لك مروات فكتب 

 كموت له واكمن صييييييفحته، لك يبد ولم عداوته، لك يظهر ولم تركك

 .الشرى

 كانت إت عنك اُمور إليَّ  انتهت قد   . .الحسيييييين ع إلى معاوية وكتب 

ا    النيا  أسييييييعيد فيأنيت بيا ال   كيانيت وإت عنهيا، بيك أرغيب فيإن ي حقي 

 لىع تحملني فال توفي، هللا وبعهييد تبييدأ، نفسييييييييك وبحو   بمجييانبتهييا،

 د ،أك تكدني ومتى أنكر ، تنكرني فمتى. إليك واإلسييييييياءة قطيعتك

ة، هذه عصا شق   في هللا فاتق  .فتنة إلى تردهم وأت األم 

  

ا  »...  . .الحسيييييين ع إليه فكتب  فإن ه عن ي إليك رقي أن ه  كرت ما أم 

اقوت المال قوت إليك رقاه إن ما  وال حربا   لك أردت ما... بالنميمة المشيييييي 

 فيه األعذار ومن منك،  لك تر  في هللا ألخشييييييى وإن ي خالفا ، عليك

 .الظلمة حزب الملحدين الفاسقين أوليائك وإلى إليك

 العابدين المصييييل ين وأصييييحابه كنده أخا عدي بن حجر القاتل ألَسييييت 

 بالمعروف ويأمروت البدع، ويسييييييتفظعوت الظلم ينكروت كانوا الذين

 مييا   ل قتلتهم ثم   الئم، لوميية هللا في يخييافوت وال المنكر، عن وينهوت

دة؛ والمواثيق المغل ظيية، األيمييات أعطيتهم مييا بعييد من وعييدوانييا    المؤكيي 

 :بعهده؟ واستخفافا   هللا، على جرأة

 عليه هللا صييلى هللا رسييو  صيياحب الحمق بن عمرو القاتل لَسييت أوَ  

 ه،لون واصييييفر   جسييييمه فنحل العبادة؛ أبلته الذي الصييييال  العبد ، وآله

 رقو  من لنزلت العصييييييم فهمته لو ما وأعطيته أمنته بعدما فقتلته

 :الجبا ؟

مي ة بن اياد المد عي لَسيييييت أوَ   ،ثقيف بن عبيد فراش على المولود سيييييُ

 الولد   وآله عليه هللا صيييلى هللا رسيييو  قا  وقد أبيك، ابن أن ه فزعمت

دا   الرسييييييو  سيييييين ة فتركت. الحجر وللعاهر للفراش  هوا  وتبعت تعم 

 يهمأيد ويقطع يقتلهم اإلسييييالم أهل على سييييل طته ثم   هللا، من هدى بغير

 لسيييت كأن ك النخل، جذوع على ويصيييلبهم أعينهم، ويسيييمل وأرجلهم،

ة هذه من  :منك؟ وليسوا األم 



 .ع علي دين على أن هم فيهم كتب الذين الحضرميين صاحب لَست أوَ  

بت ، يه فكت تل أت  إل ل فقتلهم علي، دين على كات َمنْ  كل   اق ثَّ  همب وم

ه ابن دين هو علي ودين بأمر ،  كات الذي وآله عليه هللا صييييييلى عم 

 أنت الذي مجلسيييك جلسيييت وبه عليه، وضيييربك أبا ، عليه يضيييرب

 :فيه؟

  

ة ودينك لنفسييك انظر  قلت فيما وقلت د وألم   وآله عليه هللا صييلى محم 

ة، هذه عصيييا شيييق   وات ق ،  فتنة أعلم ال وإن ي فتنة، إلى تردهم وأت األم 

ة هييذه على  لنفسييييييي نظرا   أعظم وال عليهييا، واليتييك من أعظم األميي 

ة ولديني  إلى قربة فإن ه فعلت فإت أجاهد ؛ أت من أفضيييييل محمد وألم 

 إلرشيياد قهتوفي وأسييأله لديني، هللا اسييتغفر فإن ي تركته وإت تعالى، هللا

 .أمري

 ما دنيفك تكدني، أكد  وإت تنكرني، أنكرتك إت إن ي  قلت فيما وقلت 

ني ال أت أرجو فإن ي لك؛ بدا  أضر   أحد على يكوت ال وأت كيد ، يضر 

 .عهد  نقض على وتحر صت جهلك، ركبت قد ألن ك نفسك؛ على منه

 النفر هؤالء بقتلك عهد  نقضييييييت ولقد بشيييييير ، وفيت ما ولعمري 

 غير نم فقتلتهم والمواثيق، والعهود واأليمات، الصل  بعد قتلتهم الذين

 لييذكرهم إال   بهم  لييك تفعييل ولم عهييد ، ونقضييييييوا قيياتلو  يكونوا أت

 قبل ت  م تقتلهم لم لو لعلك أمر مخافة فقتلتهم حق نا؛ وتعظيمهم فضييييييلنا

 .يُدركوا أت قبل ماتوا أو يفعلوا، أت

شر  ألخذ  بنا  هللا وليس بالحساب، وأيقن بالقصا ، معاوية يا فاب

ة، اهم ونفيييك التهم، على أولييياءه وقتلييك بييالظنيي   دار إلى دورهم من إييي 

 عبويل الشراب، يشرب حدث، غالم ابنك ببيعة النا  وأخذ  الغربة،

 . (186)« بالقرود
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 الباب الثالث 
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 الفصل األو  

 الكبرى للثورة واالعداد منى مؤتمر

مصيييمم على القيام  . .الحسيييين علما علم ا  امية علم اليقين ات االمام 

بنهضيية كبرى في االمصييار وانه يدعو النا  الى القيام ضييد الحكومة 

الى ضييييييرورة منع اللقاءات االموية اشيييييياروا الى عاملهم في المدينة 

  وشيعته .. . .الحسين عالمتكررة بين االمام 

 - فياتس أبي بن عتبة بن الوليد حجب  قا  العتبي عن البال ري روى

نة على أميرا كات مدي نة لمعاوية ال هل-.60 - 57 سيييييي  عن العراق أ

 تحو  عالمَ  لرب ه، عاصيا   لنفسه،  الما   يا  » الحسين له فقا  الحسين،

 «. وعم ك؟ أنت جهلته ما حق ي من عرفوا قوم وبين بيني



 سييييانكل فجناية إليك، غيرنا جهل يدعو ال عنك حلمنا ليت  الوليد فقا 

  .  (187) ...بك فنخطر بها تخطر فال يد ، سكنت ما مغفورة

على الرغم من المنع وحجب شيييييييعته عنه  . .الحسييييييين علكن االمام 

كانت لديه الكثير من الطرق التي توصل تعاليمه وافكاره واوامره الى 

شيييعته مثل الرسييائل التي يرسييل بها عبر سييفرائه ومعتمديه الى سييائر 

االقاليم لدعوتهم لالنضمام الى قضيته العادلة ..او عن  ريق اللقاءات 

م العسييكرية سييواءا في الح  او عند السييرية بزعامات الشيييعة وقياداته

 ..صلى هللا عليه واله ايارة قبر النبي االكرم 

 نب الحسين ح    بسنة معاوية موت قبل كات لما  قيس بن سليم وروى 

 فجمع جعفر، بن هللا   وعبد عبا  بن هللا   وعبد السييييييالم عليهما علي

 من ح    وَمنْ  ومواليهم ونسييييييياءهم رجالهم ثم   هاشييييييم بني الحسييييييين

 أرسييييل ثم   ، السييييالم عليهم بيته وأهل الحسييييين يعرفه مم ن األنصييييار

 عليه هللا صلى هللا   رسو  أصحاب من العام ح    أحدا   تدعوت ال رسال  

 منىب إليه فاجتمع لي، اجِمعوهم إال   والنسييك بالصييال  المعروفين وآله

تهم سيييييرادقه، في وهم رجل سيييييبعمئة من أكثر  ونحو التابعين من عام 

 وآله عليههللا لىالنبي صلى هللا عليه واله  أصحاب من رجل مئتي من

. 

  

ا  » قييا  ثم   عليييه، وأثنى هللا   فحمييد خطيبييا ، فيهم فقييام  فييإت   بعييد، أميي 

 اُريد يوإن   وشييهدتم، وعلمتم رأيتم، قد ما وبشيييعتنا بنا فعل قد الطاغية

بوني كذبت وإت فصيييد قوني، صيييدقت فإت شييييء، عن أسيييألكم أت  .فكذ 

 َمنْ ف وقبائلكم؛ أمصاركم إلى ارجعوا ثم   قولي، واكتبوا مقالتي اسمعوا

 فييإن ي حق نييا؛ من تعلموت مييا إلى فييادعوهم بييه ووثقتم النييا  من أمنتم

ف  نوره متم   وهللا   ويُغلييب، الحق   ويييذهييب األمر، هييذا ييُيْدر  أت أتخو 

 «. الكافروت كره ولو

ا شيئا   تر  وما  ره، تاله إال   القرآت من فيهم هللا أنزله مم   يئا  ش وال وفس 

ا ه وأخيه أبيه في وآله عليه هللا صلى هللا رسو  قا  مم   نفسه وفي وأم 
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 وقد نعم، الل هم    أصييييييحابه يقو   لك كل   وفي ،...رواه إال   بيته وأهل

ثني قد اللهم    التابعي ويقو . وشيييهدنا سيييمعنا  تمنهوائ به أثق َمنْ  به حد 

 .الصحابة من

ثتم إال   هللا أنشدكم  » فقا     (188)«. وبدينه به تثقوت َمنْ  به حد 

  و

قبيل   .الحسييييييين عومن المؤسييييييف ات مؤتمر منى الذي عقده االمام 

انطالق نهضييته المباركة لم يسييلط عليه الضييوء كثيرا ولم يدر  ابدا 

من حيث االسييييييباب التي دعت النعقاده والظروف الحرجة التي انعقد 

فيها وكيفية ترتيب المؤتمر وفق االحداث السييييييياخنة يومها ...وماهي 

د الكبير عدلتوفير الحماية لهذا ال  .الحسين عاالليات التي اتبعها االمام 

من خلص اتبيياعييه واوليييائييه ...وعلى العموم هييذه بعض الوقفييات مع 

 نص هذا المؤتمر الذي نقلناه اعاله   

 سنة 78 عن دمشق في توف يفقد للهجرة  60ات معاوية توفي سنة  -1

 توكان دمشق في ودفن معاوية بن يزيد ابنه إلى باألمر عهد بعدما

   وخليفة عام 20   واليا   خاللها كات هـيي 60 سنة رجب في وفاته

  .(189) أخرى عام 20

للهجرة  59وبالتالي نجد ات تاريخ توقيت المؤتمر يكوت في سييييينة 

لنهضيييييته  . .الحسيييييين عوهو توقيت قريب جدا على اعالت االمام 

 امية.المباركة ضد اشياع ا  

ات انعقاد هذا المؤتمر وفق الظروف السييييياسييييية المضييييطربة التي  -2

سيييادت البالد في اخر سييينتين من حكم معاوية الذي اصييييب باللقوة 

وبدا واقع الحكم االموي يتردى كثير الت بعض النصييييييو  تقو  

بفقدات صيييييييب ا خرف في اخر سيييييينتين من حكمه او ةمعاويات 

او اصيييب  باحثين كما أشييار بعض الالذاكرة او مرض نفسييي اخر 

                                                           

 األنصاري باقر محمد تحقيق قيس، بن سليم كتاب (188)

 باقر محمد تحقيق). ه1422 قم ما دليل الزنجاني،

 (.321ص االنصاري

 . 119 ص 3ج الكامل ابن االثير ، (189)



 عليه هللا لىالنبي صييلى هللا عليه واله  وأت ،بمرض يسييمى الدبيلة 

 ملة غير على يموت أنه صيييييحبه ممن أحد إلى أشيييييار وسيييييلم وآله

 هيو .بسييببه ويموت الدبيلة بداء يُصيياب أنه أمره وعالمة اإلسييالم

 .الداخل في فتنفجر الداخل إلى ورأسها الظهر في تظهر قرحة

 هعلي هللا صيييييلى هللا رسيييييو  ناقة بزمام آخذا   كنت  قا  حذيفة فعن

 اسييتقبلنا إ  به أسييوق وأنا يقود عمار أو يسييوق وعمار أقود وسييلم

 القيامة، يوم إلى المنافقوت هؤالء  قا  متلثمين رجال   عشيييييير اثنا

 أكره  فقا  فتقتله؟ منهم رجل كل إلى تبعث أال هللا رسيييو  يا  قلتُ 

 يلة،الدب يكفينيهم وعسييى أصييحابه يقتل محمدا   أت النا  يتحدث أت

 همأحد قلب نيا  على يوضع نار من شهاب  قا  الدبيلة؟ وما  قلنا

  . (190) (فيقتله

 أصييابته حين عليه دخلت  بردة أبو قا  معاوية)   الزمخشييري قا 

 ثبرت قييد هي فييإ ا فتحولييتُ  فييانظر أخي بنا يييا هلم  فقييا  قرحيية

 تونضييييييج انفتحت   أي  بأ  المؤمنين أمير يا عليك ليس  فقلتُ 

 باب من وهذا  لك، عند وتنقطع تذهب عاديتها ألت مدتها، وسييالت

 .(191) (وانقطع هلك  أي مثبر هللا ثبرة  يقا  ففعل فعلته

 واصيب باللقوة كما  كرت المصادر  

ثَنا    األولياء حلية في ثَنا... هللا رحمه أبي َحدَّ  سإدري بن محمد َحدَّ

 ىقضيي فلما اعتمر سييفيات أبي بن معاوية أت  كروا   قا  الشييافعي

 للقوةا فضييربته العادية بئرها في فا لع باألبواء وانصييرف ُعَمرته

 النييا  فييارتفع:  بكى ثم..  سيييييينيية سييييييتين ابن اليوم أنييا..  فقييا  

 . (192)عنه

                                                           

 .109 ص1 ج : الزوائد مجمعالهيثمي ، (190)

 .162ص 1: جالفائقالزمخشري ، (191)

 دار االصفياء، وطبقات االولياء حلية ، نعيم ابو (192)

 ص 9ج - 430: حبيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر
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 أنها يعني فهذا باللقوة، إصييييابته سيييياعة سيييينة سييييتين عمره كات إ اف 

 هـ60 سيييينة ومات( سيييينة78) كات عمره ألت ملكه، أو  في إصييييابته

 بعد هـيييييي42 سنة من سنة، عشرة ثماني فيه بقيت اللقوة أت يعني وهذا

 سييينة قبل اعتمر أنه ربما هذا وعلى  الملك، اسيييتالمه من واحدة سييينة

 هبو بنت آمنة قبر وفيها األبواء ففي باللقوة؟ أصيب أين أما، هـييييي44

 عادةال في بها تمر ال الحاج  ريق أت مع صلى هللا عليه واله  النبي أم

 يفضيييييل صيييييلى هللا عليه واله  النبي كات وإنما الجادة،  ريق أعني) 

 حتى المسييييييلمين ثغور من ثغرا   وليسييييييت( أمه قبر ليزور بها المرور

 قبر ودوج إال كافيا   سيييببا   أجد ال األبواء؟ في كات فلما ا معاوية، يتفقده

 هدع في أما بعد، فيما منها الجادة أصبحت نعم)  فيها، وهب بنت آمنة

 .(الجادة تكن فلم معاوية

  

 من يريد وما ا معاوية؟ نية تتوقعوت فما ا االحتما  هذا ص  فإ ا إ ت

 ؟صلى هللا عليه واله  النبي أم جثة أو رفات

  

  أرج فأنا وأمه، وأبيه بمعاوية معرفتي خال  من قا  احد المحققين   

 أت نعرف ونحن: حمزة الشيييهداء سييييد جثة من أراده ما منها أراد أنه

 بحجة( الشيييييهداء قبور)  القبور حفر مع الماء عليها أجرى حمزة جثة

 دما ، فثعب بالمسييييو  قدمه وضييييربوا: هنا  بناه لقصيييير ماء يريد أنه

 فما ا نضيييييييا  ماء أو بئر بجوارها ليس وهب بنت آمنة قبر وربما

 ثةج أهات كما الشيييريفة الجثة هذه يهين أت يسيييتطيع كيف الحل؟ يكوت

 قديمة، عادية بئر في ويرميها قبرها ينبا أت سيييييهل، الجواب حمزة؟

يه صييلى هللا عل النبي ألقاهم الذين بدر يوم وأخيه وجده لخاله انتصييارا  

 . بدر قليب في واله 

  

 ظرين عادية بئر أو  ومع القديمة اآلبار يسيييتطلع الرجل  هب فقد إ ت

 وجرى. .مكة إلى وأسيييرع بنفسيييه، هللا فشيييغله باللقوة باهلل ضيييربه فيها

 .مكة في هذا كالمه

  اإلسالم تاريخ وفي



 ربئ في ا لع وكات يموت، أت قبل اللقوة أصييييييابته معاوية أت) 

 اهـ ( نصيييفه بطل يعني لقوة، فأصيييابته ح ، لما باألبواء عادية

(193).. 

 ..اللقوة آثار ،أشار الى - والتبيين البيات وفي

 . (194)..(بعمامة وجهَه لفَّ  معاوية ثَنِيَّتا سقطت ولما) 

 َحتَّى فِْيهَا بَقِيَ  اللَّْقَوةُ، بِهِ  َكاتَ   َوقِْيلَ    ) النبالء أعالم سييييروفي 

 .(195)..( هللا رحمه ال بل اهـ::  - هللاُ  َرِحَمهُ  - َماتَ 

تقدم يظهر ات المرض احذ معاوية خال  اخر سنتين  من كل ما

هذه   . .الحسييين عمن عمره اخذا شييديدا وبالتالي اسييتغل االمام 

الفرصيييية لكي يكوت له تحر  واسييييع لجمع الشيييييعة اثناء الح  

واللقاء معهم واعطاءهم خار ة عمل متكاملة لما ينتظرهم في 

 انب المعرفي لديهم .المستقبل اضافة الى اشباع الج

قبل موسم  . .الحسين عيعني ات االمام ( ثم ارسل رسال ..  )قوله   -3

هل اتباع االح  او اثناء ارسييييل رسييييله الى االقاليم التي يوجد فيها 

في اليمن والبصييييييرة والكوفيية والمييدائن  .البيييت عليهم السييييييالم 

في  59وخراسات كي يكوت لهم موعد معهم ومؤتمر كبير في سنة 

 منى .

رجييل من الصييييييحييابيية والتييابعين من  900ات اجتميياع اكثر من  -4

 ليهمهل البيت عليهم السيييالم الاالنصيييار الذين هم المكوت الموالي 

 ات بني والمدافع عنه دوما والمظلوم من قبل تاريخ بال السييييييالم

هذا االجتماع وات لم يفصيي  فيه عن ، المهاجرينالعبا  وعدة من 

وال عن انتماءاتهم القبيلة او تواعهم االقليمي  المجتمعيناسييييييماء 

                                                           

 أحمد بن محمد هللا عبد أبي الدين شمس ، الذهبي (193)

 دار تدمري، السالم عمر.د تحقيق االسالم، تاريخ ، 748ت

 .315ص  4ج :.1987 بيروت العربي الكتاب

 التجارية المكتبة والتبيين، البيان الجاحظ، (194)

 .332 ص  1 ج :م1926 الكبرى

 .124 ص 27ج -: النبالء أعالم سيرالذهبي ، (195)



اخفاء دور وبطوالت الشييييييعة عبر التاريخ  أرادوا الت ا  العبا  

من  لك في مصيييادرهم ومصيييادر التاريخ  شييييءفلم يشييييروا الى 

ورد في كتب الشييييييعة اعزهم هللا  ر منى اال ماخالية من  كر مؤتم

على  . .الحسييييييين عحتميييا بيييايعوا المجتمعوت تعيييالى ...وهؤالء 

لدفاع عنه وعن قضيييييييته الكبرى في تغيير  النصييييييرة والذوبات ل

او الف  900وات اختزلهم التيياريخ من  آنييذا معييادالت االحييداث 

في اكبر  والخيييانييةبييالخييذالت مقيياتال واتهم من بقى  70واكثر الى 

عملية مصييادرة لجهود اتباع قائد في التاريخ واكبر اسيياءة للشيييعة 

 ليه وهذه الفريةعبر التاريخ بانهم خذلوا امامهم وقتلوه ثم بكوا ع

  ممن ال حريجة له في الدين وال تحقيق له في الاالت اليوم تطر

 النصو  وال  مة له في تقصي االحداث والوقائع .

 ثم   قولي، واكتبوا مقالتي اسييييمعوا  ) . .الحسييييين عات قو  االمام   -5

 هب ووثقتم النا  من أمنتم فَمنْ  وقبائلكم؛ أمصييييييياركم إلى ارجعوا

ق  .عحق نييا..( يييد  على ات االمييام  من تعلموت مييا إلى فييادعوهم

سي الذي  سيا ستقبل ال شوهاعطاهم خريطة عمل متكاملة للم  ،سيعي

وبين لهم معييالم الطريق وكيفييية التصييييييرف بحكميية ودراييية تجيياه 

االحداث التي سييييتقع مسييييتقبال ..ومن ثم امرهم ات يبلغوا وصيييياياه 

يدلل على انهم اتوا من  بائلهم وامصيييييييارهم وهذا  ته الى ق وتعليما

ت هذا البي ألهلامصيييييار متعددة ومتفرقه واقاليم كلها تدين بالوالء 

قاة الى حق  .عالطاهر  نا  الث يدعو ال اهل ..وامرهم ايضيييييييا ات 

في الخالفة وكيف ات معاوية انقلب عسييكريا  .البيت عليهم السييالم 

قميص ليس اهال ات  صوتقم(196)على الشيييرعية وابتز السيييلطة 

  يتقمصه .

                                                           

 أبدى والذي المعروف البصري الفقيه البصري الحسن (196)

 أربع: يقول حيث صراحة - الصحابي - معاوية في رأيه

 واحدة إال منهن فيه يكن لم ولو معاوية في كن خصال

 :  موبقة لكانت

 أمرها ابتزوها حتى بالسفهاء األمة هذه على انتزاؤه)

. الفضيلة وذوو الصحابة بقايا وفيهم منهم مشورة بغير



ا شيييييييئييا   تر  ومييا)جيياء في النص اعاله    -6  من فيهم هللا أنزلييه مميي 

ره، تاله إال   القرآت ا شيئا   وال وفس   عليه هللا صلى هللا رسو  قا  مم 

ه وأخيه أبيه في وآله وهذا (،...رواه إال   بيته وأهل نفسييييييه وفي وأم 

ستطيع االمام   خال  . .الحسين عيد  على  و  مدة المؤتمر فال ي

 النبياخبره  شييييييءسيييييويعات عديدة ات يبلغ كل الحاضيييييرين بكل 

هل اواله بفضييائلهم وما انز  القرات بفضييائل  عليه واله صييلى هللا 

خصييييهم به من الفضييييل والكرامة وهذا  وما البيت عليهم السييييالم 

ويحتاج كما لتلبيغ المهم من امرهم عليهم السييييييالم يحتاج عدة ايام 

نا الى  وق امني محكم كي ال لدولة يخترق من  قل ياع ا بل اشيييييي ق

يسييييييياء الى قضييييييية  تنظيم عالي المسييييييتوى كي ال االموية والى 

 .المؤتمر او الى الحاضرين 

لم تصييييل الينا المقررات العامة المهمة لذلك المؤتمر ،  ولألسييييف  -7

حجم من الحضييييييور لقيادات الشيييييييعة الروحية بهذا ال االت مؤتمر

والعسيييكرية البد ات تتمخض عنه توصييييات وقرارت هامة بلحا  

اسييييييتثنائي وعلى مراءى ومسييييييمع من انه انعقد في وقت خطير و

 حكومة بني امية في مكة ...

                                                           

 ويضرب الحرير يلبس خميرا سكيرا بعده ابنه استخالفه

 عليه هللا صلى) هللا رسول قال وقد زيادا ادعاؤه. الطنابير

 حجر قتله. الحجر وللعاهر للفراش الولد(: وسلم وآله

 حجر من له ويل وأصحابه حجر من له ويل وأصحابه

 يشنع التابعي فهذا.. 279: 5 الطبري تاريخ وأصحابه

 المسلمين حكم على انتزى أنه منها أمورا معاوية على

 خيار من باقية بقية وجود رغم والباطل بالقوة

 .الصحابة

 بن وائل  حديث وفي:239ص  14وقال في لسان العرب ج

 افتعل وهو ، فأخذها أرضي على انتزى هذا إن:    حجر

 اإلنسان تسرع:  أيضا والتنزي واالنتزاء.  النزو من

 القضاء على انتزى:  اآلخر الحديث وفي.   الشر إلى

 . علم بغير فقضى

 



وال نسيييتبعد ابد انه من ضيييمن مقررات هذا المؤتمر البالغ االهمية 

الحسييينية هو اعالت الثورة ضييد حكام ا  امية  النهضييةفي مسيييرة 

واالسيييتعداد االمني واللوجسيييتي العالي المسيييتوى للمرحلة القادمة 

ا  واالنتصييار العسييكري على اشييياع وكيفية تحقيق معادالت النج

اكبر هزائم بالدولة االموية   بإيقاعووضع الخطط الكفيلة  ،ا  امية 

. 

 

 نيالفصل الثا

  .الحسين عوإجراءات االمام  يَزيدَ  ُحكمْ  بَدءُ 

 

لدنيا وقد احتطب على  هره من االواار  وعندما فارق معاوية ا

 انتقلت الحكومة بعده لولده يزيد  يعلمه اال هللا تعالى  ماال

 تُُوفِّيَ  )(  الصييييييحابة من الخامسييييييية الطبقة) الكبرى الطبقاتفي 

نَةَ  َرَجبت  ِمن النِّصييفِ  لَيلَةَ  ُمعاِويَةُ  ت ينَ  سييَ  .(. لِيَزيدَ  الن ا ُ  وبايَعَ  ، سييِ

(197) . 

لم تحر  سيييياكنا  ضييييعيفةوكانت والية يزيد في بداية امرها والية 

 امني.من اي اجراء اداري او 

وبعد ات اسييييييتقر له االمر واخذ بمشييييييوره اسييييييياده واولياء نعمته 

الرومات السيييييما قنصييييلهم الدائم في الشييييرق االوسييييط سييييرجوت 

الرومي بدا التغيير كبيرا في من توكل اليهم مهمة ادارة الواليات 

 التابعة لحكومة يزيد  

هُ  - ُمعاِويَةَ  بنُ  يَزيدُ  َملَكَ    اليعقوبي تاريخففي   الَكلبِيِّ  بَحَد ت  بِنتُ  ميسييوتُ  واُمُّ

نَةَ  َرَجبت  ُمسييييتَهَلِّ  في - ا ، غائِبا   وكاتَ ...  ه 60 سييييَ  إلَى َكتَبَ  ِدَمشييييقَ  قَِدمَ  فَلَم 

فياتَ  أبي بنِ  ُعتبَةَ  بنِ  الَوليدِ   ، ذاه ِكتابي أتا َ  إ ا   - الَمدينَةِ  عاِملُ  وهُوَ  - سييييييُ

رِ فَأَ  ينَ  حضييييييِ ِ  وَعبدَ  َعلِي   بنَ  الُحسييييييَ بَيرِ  بنَ  هللاَّ  فَإِتِ  ، لي بِالبَيَعةِ  فَُخذهُما ، الزُّ

ِهما لي َوابَعث ، أعناقَهُما فَاضييِرب امتَنَعا  َمنِ فَ  ، بِالبَيَعةِ  الن ا َ  وُخذِ  ، بُِرقوسييِ

                                                           

 من الخامسة الطبقة) الكبرى الطبقاتابن سعد ، (197)

 .442 ص 1 ج( : الصحابة



ينِ  وفِي ، الُحكمَ  فيهِ  فَأَنفِذ امتَنَعَ  ِ  وَعبدِ  َعلِي   بنِ  الُحسيييَ بَيرِ  بنِ  هللاَّ المُ  ، الزُّ  َوالسيييَّ

(198) . 

 سرجوت  بالوقوف عند ترجمة مختصرة للرومي هذا فهو أب ال و

 وفقا   الرومي منصييييور بن سييييرجوت أو ، المسيييييحي منصييييور بن

 أو ن اخري لمؤرخين وفقا   الكلبي أو التغلبي المسيييييلمين، للمؤرخين

 . السرياني الملكي

 ة،الروماني الدولة في المالية مدير منِصب يشغل كات منصور والده

ه  وأبقيياه دمشييييييق حيياكم(  موريس)  البيزنطي اإلمبرا ور وعي نييَ

 .الفر  اجتيا  بعد منصبِه في هرقل

 اكاترين القديسيييية دير في اعتز  المنصييييور إت  المنس األب يقو 

 «زاميرمال شيير » كتاب هنا  وأل ف دمشييق، تسييليم بعد سيييناء في

ستانيو  إلى المنسوب سينائي أن سهن هو منصور أت يقو  بل. ال  ف

 تبك الذي هو وأنه كنسييييا ، اسيييمه تغيير بعد السيييينائي أنسيييتانيو 

 ".الساد  المزمور" شر 

 ينع الشيييييام لوالية سيييييفيات أبي بن يزيد واسيييييتالم الشيييييام فت  بعد

شار أو الكاتب أو الما  بيت خاات بمنصب هذا منصور  أو المست

 أبي بن يزيييد وفيياة وبعييد المؤرخين، بين اختالف على  لييك كييل

 في رمنصييو وبقي الشييام والية سييفيات أبي بن معاوية اسييتلم سييفيات

 أنهب ُعرف الذي سرجوت لولده منصبه ليورث وفاته حتى منصبه

 .ونديمه(199)أمره صاحب وكاتبه الخا  معاوية مستشار

 لىع سيييييرجوت بقي بالقهر الخالفة يزيد وتسيييييلم معاوية وفاة بعدو

 : نديمه و الخا  يزيد مشورة صاحب وصار مكانته

                                                           

 .. 241 ص 2 ج:  اليعقوبي تاريخاليعقوبي ، (198)

 الرسل تاريخ جرير بن محمد جعفر أبى الطبري، (199)

 .243ص 4ج :1983 بيروت االعلمي مؤسسة ، والملوك



 على كات   المدائني وقا "  األشييييراف أنسيييياب في البال ري يقو 

 بن سييرجوت امره وصيياحب بحد  بن حريث بن حميد يزيد شيير 

 .(200) ...". منصور

 منصييور بن سييرجوت )  دمشييق تاريخ في عسيياكر ابن عنه يقو و

 اتمرو بن الملك وعبد معاوية بن يزيد وابنه معاوية كاتب الرومي

 أنه و كر دمشييق أمراء كتاب تسييمية في الرااي الحسييين أبو  كره

 عند سيييرجوت بن جبر إليه ينسيييب الذي وهو فأسيييلم نصيييرانيا   كات

 تيال الكنيسيية إت يقا  وكات عقب وله سييرحة له ويقا  كيسييات باب

حذاء الفراديس باب خارج ثة البنين أم دار ب يت محد عد بن  ت الف ب

 بقيتو يديه على أسييلم ثم سييفيات أبي بن لمعاوية كاتبا كات لسييرحة

 .(201)..(.الكنيسة

 

 التعليم بمهمييية قييياموا اإلكليركيين إت   الرهييياوي يعقوب يقو 

 ه،نفس يزيدا   أت يُقا  كما اإلسالمية، األمراء عائالت في والتهذيب

 بدع وإت مريانس، المسيحي الراِهب إلى خالد ابنه تثقيف أمر َوَكلَ 

 .نفسها المهمة الرهاوي أثناسيو  إلى عهد الملك

 على منشيييورة الدمشيييقي يوحنا عن دراسييية في سيييالمة نبيل ويقو 

 وعشيييرة المسييييحيين إلى معاوية ميل إت  " سيييوريا أكتشيييف موقع

 حناويو العهد ولي   يزيدا   أت االعتقاد على تحمالننا المسيييييييحية ابنه

 .المواد بعض في مشييييييتركة ثقافة نهال المالية واير سييييييرجوت بن

 لثقافةا عنهم واقتبس الدمشييقي أسيياتذة تعليم من يزيد اسييتفاد وهكذا

س فكات يوحنا أما. بالمهند  يلق به التقليد جعلَت التي العلمية  يتحسيي 

قه، الشييعر  الصييحراء، بشييعراء احتكاكه لدى مشيياعره وتهتز ويتذو 

 انينه،وقو أناشييييده والسييييما االحتكا  بهذا تآليفه بعض تأثرت وقد

 كريمال القرآت معرفة المشييييييتركة الثقافية تربيته من اكتسييييييب وقد

 ::اإلسالمية والديانة

                                                           

 .354ص 5ج: األشراف أنساب ،البالذري (200)

 .161ص 20ج :دمشق تاريخ ، عساكر ابن (201)



 بأحداثولعل السيييؤا  االخطر في دراسييية سييييرة سيييرجوت يتعلق  

 ؟. .الحسين ع اإلمام بمقتل سرجوت عالقة ماكربالء فواقعة 

 

 ديوات على-ليزييد أي– ليه كتيب  "  الرااي مسييييييكوييه ابن يقو 

ا ، عليه أشييييار الذي وهو ، منصييييور بن سييييرجوت الخراج  بلغه لم 

 (202)".اياد بن هللا عبيد يولَّى بأت الكوفة إلى الحسين مسير

 . .الحسيييين ع حياة كتابه في القرشيييي شيييريف باقر العالمة يقو  و

 هاستشارت عنوات وتحت لسرجوت يزيد استشارة عن الحديث عند

  268   3ج األثير أبن تاريخ عن نصها وينقل لسرجوت

 ملكييه يهييدد الييذي بييالخطر وشييييييعر ، بيزيييد الهواجس وأحييا ييت

 ومن ، أبيه أسيييرار مسيييتودع وكات ، الرومي سيييرجوت فاسيييتدعى

 إت رأيييك؟ مييا  "  لييه وقييا  ، االمر عليييه فعرض ، النييا  أدهى

 للحسين يبايع بالكوفة عقيل بن ومسلم ، الكوفة إلى توجه قد حسينا  

 من ترى فميا ، سيييييييء وقو  ضييييييعف النعميات عن بلغني وقيد ،

 " ؟ الكوفة على استعمل

 ةمعاوي أت أرأيت  "  له فقا  التفكير يطيل واخذ ، سرجوت وتأمل

 عهد سرجوت فاخرج، نعم   يزيد فقا "  ؟ رأيه آخذا أكنت نشر لو

 معاوية رأي هذا "  وقا  ، الكوفة على اياد بن هللا لعبيد معاوية

 ". الكتاب بهذا أمر وقد ، مات وقد

 دوافع أما  " قائال   القرشييييييي يكمل سييييييرجوت لدوافع تحليله وفي

 مرينأ من تخلو ال فهي الكوفة لوالية اياد ابن ترشي  في سرجوت

  

 على أحد يقوى ال وأنه وبطشيييييييه اياد ابن قسييييييوة يعرف إنه - 1

 ماب الثورة على القضاء من يتمكن الذي فهو غيره العراق اخضاع

 . والعنف االرهاب وسائل من يملك

                                                           

 للطباعة سروش دار االمم، تجارب مسكويه، ابن (202)

 .104ص 2ج:م2001 طهران



 اداي ابن فإت الترشييييييي  لهذا القومية العصييييييبية دفعته قد انه - 2

 (203) .رومي

  

ولعل بعض المؤرخين من ابناء مدرسيييية الصييييحابة حاولوا الدفاع 

ه واالسيياءة الي . .الحسييين ععن يزيد بن ميسييوت بكونه لم يرد قتل 

فاتهم  ها في كتبهم ومؤل هذه االمور التي روجوا ل هذا ابن كثير و ف

( . .الحسييين ع على)  عليه قدر لو يزيد ات الظن على يغلب)يقو  

 كما هعن - . .الحسييييييين ع عن لعفا بقوله يعني – لعفا يُقتل ات قبل

سه عن مخبرا به هو صر  وكما،  ابوه بذلك اوصاه  وقد. بذلك نف

 مل ولكن،  ويبدو يظهر فيما وشييييييتمه  لك فعله على اياد ابن لعن

( اعلم وهللا  لك عليه يعيب ارسييييييل وال عاقبه وال  لك على يعزله

 لكن الذي يراجع نصو  التاريخ يجد مايلي  .(204)

 هللا بيدع الكوفة على واليه الى كتابا   ميسيييييوت بن يزيد الخليفة كتب

 عليه عفض العراق إلى توجه الحسين أت بلغني)   فيه فقا  اياد بن

 (التهمة على وخذ الظنة على واحبس واحتر  والمسيييال  المنا ر

ف وقد.(205). يد االمر ذن نا فأرعب،بحذافيره اياد بن هللا عب   ال

 ولهق  لك ومن المتهم بذنب البريء واخذ ،والتهديد والسييجن بالقتل

   له خطبة في

 وآلخييذت ووليييه وعريفييه ألقتلنييه خالف منكم رجييل بلغني لئن) 

 . (206) (مخالف فيكم يكوت وال تسمعوا حتى باألقصى األدنى

 هدمب العا  بن سعيد بن عمرو المدينة على واليه كذلك يزيد أمر 

 :العراق الى الحسين لخروج انتقاما هاشم بني بيوت

                                                           

 2ج عليه السالم الحسين حياة ، القرشي شريف باقر (203)

 .354ص

 .424ص 6ج: والنهاية البداية ابن كثير ، (204)

ابن  .381 ص 5ج رسل والملوك ال تاريخالطبري ، (205)

 .168 ص 8ج: والنهاية البدايةكثير ،

 . 200 ص 6 ج: الطبري تاريخالطبري ،  (206)



 صيييياحب العا  بن سييييعيد بن عمرو أمر الحسييييين خروج بعد)  

 كل منهم وبلغ ، هاشييييييم بني دور يهدم أت ، المدينة على شيييييير ته

 . (207) (مبلغ

 

 ثالثالفصل ال

  يزيد مبايعة يرفض  .الحسين ع االمام

 

سييييبق وات قدمنا ات معاوية مات واسييييتولى على السييييلطة بعده 

 أمرهيبوصييييييية منه ابنه يزيد الذي كتب كتابا الى حاكم المدينة 

 يزيد كتاب وصل عندماوجماعة و . .الحسين عالبيعة من  بأخذ

 رواتم الى مبعوث بعث ـ المدينة على وليه عتبة ابن الوليد الى

   االربعة هؤالء امر في لالستشارة فاحضره الحكم ابن

  

 الليييل غمرة في إليهم ترسييييييييل أت الراي )  مروات عليييه فرد

 فاضييييييرب يفعلوا لم وات فبها فعلوا فات ،البيعة الى وتدعوهم

 همليخبر شخصا اليهم الوليد ارسل الليل  الم جن ولما ، عنقهم

 لىص الرسو  قبر عند مجتمعوت فوجدهم البيعة الى بالحضور

  فاخبرهم وسلم واله عليه هللا

 نحن انصيييييرف له فقالوا ، حضيييييوركم يدعوا االمير ات   قائال

عد ما نأتي ما ب  لالمام الزبير ابن قا  المبعوث انصييييييرف ،فل

  ؟ منا الوليد يريد ما أتدري هللا رسو  بنا اي  . .الحسين ع

لده  وخلف مات قد معاوية إت نعم   .ع قا  عده منو  وواله ب

  . النا  رقاب على

ثَ    13    األحزات مثيروفي نص  ا ، إلَيِهم الَوليييدُ  بَعييَ  فَلَميي 

رَ    اِغيَتَهُم أتَّ  أ ُنُّ    لِلَجماَعةِ  . .الحسيييين ع قا َ  َرسيييولُهُ  َحضيييَ

َلكَ   تَشييييييتَِعلُ  وداَرهُ  َمنكو ٌ  ُمعاِوَيةَ  ِمنبَرَ  أتَّ  الباِرَحةَ  َرأَيتُ  ، هَ

 . الَوليدِ  إلَى فََدعاهُم ، بِالن يراتِ 

                                                           

 .155 ص 4 ج: األغانياالصفهاني ، (207)



 انتم فميا الخالفية على تبيايعوه ات اراد حضييييييوركم  ليب وقيد

 ؟ الفعل  لك على قائلوت

نا أما   بكرابي  بن الرحمن عبد اولهم فقا    ادخل فسييييييوف ا

 ناا أما   عمر ابن هللا عبد قا  ثم . ابايعه وال بابي واغلق داري

 أما   قا  الزبير ابن واما ، المحراب ولزوم القرأت قراءة عليه

 . بيننا والرم  السيف يصب  حتى ، مطلقا ابايع فال انا

 لىع وأوقفهم فتياني اجمع فسييوف انا فأما   . .الحسييين ع وقا 

 بحقي وا الب فأنا ره للمنا رة الوليد على وأدخل الدار باب

(208).  

 وإخوته مواليه جمع وقد داره الى . .الحسييييين ع وجاء وافتفرق 

 الوليد الى دار االمارة حيث خرج ثم عشيير تسييعة يبلغ وعددهم

. 

تدبير مهم جدا وخطة محكمة تد    . .الحسييييييين ع لألماموكات 

في  . .الحسيييييين عتوجد حركة او تحر  تبناه االمام  على ات ال

 م  نهضته اال وكات له فيه تخطيط محك

 

بَيرِ  ابنُ ] قا َ   أجَمعُ    .ع قا َ  ؟ تَصيينَعَ  أت تُريدُ  فَما[   . .للحسييين ع الزُّ

اَعةَ  فِتيانِي  ثُمَّ  يهِ َعلَ  احتَبَسيييييتُهُم البابَ  بَلَغتُ  فَإِ ا ، إلَيهِ  أمشيييييي ثُمَّ  السييييي 

 َناوأ إال   آتيهِ  ال   قا َ  ، َدَخلتَ  إ ا َعلَيكَ  أخافُهُ  َفإِن ي   قا َ .  َعلَيهِ  َدَخلتُ 

 مشيييييَ  أقبَلَ  ثُمَّ  ، بَيتِهِ  وأهلَ  َموالِيَهُ  إلَيهِ  فََجَمعَ  فَقامَ .  قاِدرٌ  ااِلمتِناعِ  َعلَى

 َدَعوتُُكم فَإِت ، داِخلٌ  إن ي   أِلَصحابِهِ  وقا َ  ، الَوليدِ  بابِ  إلى انتَهى َحتَّى

ِمعتُم أو وتَهُ  سيييييَ  تَبَرحوا فاَل وإال   ، بِأَجَمِعُكم َعلَيَّ  فَاقتَِحموا َعال قَد صيييييَ

 . (209) إلَيُكم أخُرجَ  َحت ى

                                                           

ابن االثير  . 229 ص 2 ج التاريخ: ، اليعقوبي (208)
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 بابِ ال َعلَى فَاجلِسوا إلَيهِ  َدَخلتُ  فَإِ ا ، َمعي فَكونوا   اإلرشادوفي نص 

 . (210) ِمن ي لِتَمنَعوهُ  َعلَيهِ  فَادُخلوا َعال قَد َصوتي َسِمعتُم فَإِت ،

يةوفي نص  بدا ية ال ها ِمعتُم إت  مخنف أبي عن والن  يُريبُُكم أمرا   سييييييَ

  .(211)فَادُخلوا

يذهب لوحده  كات جزء من خطته المحكمة انه ال . .الحسين عواالمام 

بل يدعو اهل بيته وانصاره واهل الحق من شيعته لاللتحاق به تحسبا 

  ارئ يكوت   ألي

 أجَمعُ  ولِكن ، َوحدي َعلَيهِ  أدُخلُ  لَستُ  إن ي   . .الحسين ع قا َ   َ الفتو 

 آُمُرهُم ثُمَّ  ، شيييَعتي ِمن الَحقِّ  وأهلَ  وأنصيياري وَخَدمي إلَيَّ  أصييحابي

سلوال   َسيفَهُ  واِحدت  ُكلُّ  يَأُخذَ  أت  فَإِ ا ، بِإِاائي يَصيروا ثُمَّ  ، ثِيابِهِ  تَحتَ  َم

ا أتُ  أنييَ سييييييو ِ  آ َ  يييا   وقُلييتُ  إلَيِهم أومييَ  مييا وفََعلوا َدَخلوا ، ادُخلوا الرَّ

هِ  أَمرتُهُم أَكوتُ  ، بييِ ةَ  الَمقيياَدةَ  اُعِطي وال ، ااِلمتِنيياعِ  َعلَى فييَ َذلييَّ  ِمن َوالمييَ

سي ِ  َعلِمتُ  فَقَد ، نَف ضاءَ  ولِكنَّ  ، بِهِ  قِوامَ  ال ما األَمرِ  ِمنَ  جاءَ  أنَّهُ  َوهللاَّ  قَ

 ِ  ما آلهو عليه هللاَّ  صلى َرسولِهِ  بَيتِ  في يَفَعلُ  الَّذي وهُوَ  ، فِيَّ  ماضت  هللاَّ

ينُ  صيييارَ  ثُمَّ    قا َ .  ويَرضيييى يَشييياءُ   ثُمَّ  ، َمنِزلِهِ  إلى .ع َعلِي   بنُ  الُحسيييَ

ل ى وقامَ  ، بِالماءِ  وتَطَهَّرَ  فَلَبِسَ  ، بِماءت  َدعا  بِما َربَّهُ  وَدعا ، َركَعتَينِ  فَصيَ

التِهِ  في أَحبَّ  ا ، صييييييَ لَ   لِكَ  ِمن فََر َ  فَلَم   وَعشيييييييَرتِهِ  فِتيانِهِ  إلى أرسييييييَ

أنِهِ  فأَعلََمهُم بَيتِهِ  وأهلِ  وَمواليهِ  ُجلِ  هَذا بِبابِ  كونوا   قا َ  ثُمَّ  ، بِشييييييَ  الرَّ

ِمعتُم فَإِت ، وُمَكلُِّمهُ  إلَيهِ  ماضت  فَإِن ي وتي أتَّ  سيييييَ ِمعتُم َعال قَد صيييييَ  وسيييييَ

سو ِ  آ َ  يا فَادُخلوا بُِكم وِصحتُ  َكالمي  مَّ ثُ  ، إ تت  َغيرِ  ِمن َواقتَِحموا الرَّ

يوفَ  اشييهَُروا عوا تَكَرهوتَ  ما َرأَيتُم فَإِت ، تَعَجلوا وال السييُّ يوفَ  فَضييَ  ُكمسييُ

 .  قَتلي يُريدُ  َمن اقتُلوا ثُمَّ 
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ا  ات مروات بن الحكم  . .الحسيييين عوحدث ما كات قد احتسيييبه االمام 

حسين الاشار على الوليد بن عتبة االموي والي المدينة بات يقتل االمام 

 وهو في دار االمارة   . .ع

ا ففي المناقب   [ ُعتبَةَ  بنِ  الَوليدِ  َعلَى أي] َعلَيهِ [ . .الحسين ع] َدَخلَ  لَم 

 ألَميرِ  بييايِع   َمرواتُ  فَقييا َ .  لِيَزيييدَ  اُبييايِعُ  ُكنييتُ  مييا   قييا َ  الِكتييابَ  وقََرأَ 

 نمَ  ، الُمؤِمنينَ  َعلَى -:  َويلَكَ  - َكَذبتَ    . .الحسييين ع فَقا َ .  الُمؤِمنينَ 

َرهُ  دَ  َمرواتُ  فَقامَ  ؟ َعلَيِهم أمَّ يفَهُ  َوَجرَّ ي افَكَ  ُمر   وقا َ  سيييَ  يَضيييِربَ  أت سيييَ

ارِ  ِمنَ  يَخُرجَ  أت قَبلَ  ُعنَُقهُ  يَحةُ  َوارتَفََعتِ .  ُعنُقي في وَدُمهُ  الد   ، الصييييييَّ

رَ  تِسييَعةَ  فَهََجمَ  وا وقَدِ  بَيتِهِ  أهلِ  ِمن َرُجال   َعشييَ  فََخَرجَ  ، َخناِجَرهُم انتَضييَ

 .(212) َمَعهُم . .الحسين ع

بحفظه وحفو انطالقة ثورته  . .الحسييييين عوهكذا نج  تخطيط االمام 

 . .الحسين ع لإلمامالمباركة ..هذا النجا  اللوجستي العالي المستوى 

جرى مع  مختصييييير ما بإرسيييييا جعل من والي المدينة ات يسيييييتعجل 

يوضحه نص االمام  برسالة الى يزيد بن ميسوت وهذا ما . .الحسين ع

 المعصوم هذا  

د بن جعفر عن منصيييور بن عبدهللاَّ  عن  للصيييدوق األمالي.   عن محم 

ا   السيييالم عليهم[ العابدين اين] جد ه عن أبيه ِمعَ  لَم   يأ]  لِكَ  ُعتبَةُ  سيييَ

ِ  بِسييييييمِ    وَكَتبَ  الكاِتبَ  َدَعا[ يَزيدَ  ُمخالََفةِ  في . .الحسييييييين ع َكالمَ   هللاَّ

حمنِ  حيمِ  الرَّ ِ  َعبدِ  إلى ، الرَّ فياتَ  أبي بنِ  ُعتبَةَ  ِمن ، .. يَزيدَ  هللاَّ  اأم  .  سيييييُ

ينَ  فَإِتَّ  ، بَعدُ   في فََرأيَكَ  ، بَيَعة   وال ِخالفَة   لَكَ  يَرى لَيسَ  َعلِي   بنَ  الُحسييييَ

المُ  ، أمِرهِ  ا.  َوالسيييَّ    ُعتبَةَ  إلى الَجوابَ  َكتَبَ  يَزيدَ  َعلى الِكتابُ  َوَردَ  فَلَم 

ا ل هذا ِكتابي أتا َ  َفإِ ا ، بَعدُ  أم   تاِبكَ كِ  في لي وبَيِّن ، بَِجواِبهِ  َعلَيَّ  فََعجِّ

ينِ  َرأ ُ  الَجوابِ  َمعَ  َوليَُكن ، َعنها َخَرجَ  أو  اَعتي في َمن ُكلَّ   الُحسيييييَ

 الِحجااِ  أرضِ  ِمن ِبالُخروجِ  فَهَمَّ  ، . .الحسييييييين ع  ِلكَ  فَبَلَغَ .  َعلِي   بن

 .(213) الِعراقِ  أرضِ  إلى
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نة  و مدي به حمل عدة  آل وهذا الكتاب من والي ال يد بن عت امية الول

 دالالت  

بعدم اقراره ببيعة   . .الحسيييين عات هنالك تصيييري  من االمام  –منها 

وهذا يرد على عدد من النصو  التي حاولت ،يزيد ورفضه خالفته 

لما حوصر يوم الطف اراد ات يضع يده بيد   . .الحسين عات تقو  ات 

 وغيره من االسييييييياءات التي حاو  بها كتاب البال ات االمويةيزيد 

واهداف ثورته ومواقفه   . .الحسين علمقام االمام  االساءة والعباسية 

  تيياريخ في جيياء مييا يؤيييده ومميياكربالء الخييالييدة  .واقعيية في  المبييدئييية

 نم الحسيييين صيييحبت لقد  قا  سيييمعات بن عقبة عن  )والنهاية البداية

معتها، وقد إال مو ن في قالَها كلمة من ما وهللا قتِل، حين إلى مكة  سييييَ

  . (214) ..(يده إلى يده فيضع يزيد إلى يذهب أت يسأ  لَم وإنه

 الحسينيظهر ات يزيد بن ميسوت كات مصمما على قتل االمام  –منها 

منذ بداية االمر حتى وات لم يدخل معه في معركة عسييييييكرية   . .ع

 َمعَ  َوليَُكنفقييا    )..   . .الحسييييييين عولهييذا  لييب منييه را  االمييام 

ينِ  َرأ ُ  الَجوابِ  نية سيييييوداء مبيته كانت في  فأي ..(. َعلِي   بن الُحسيييييَ

النبي صيييلى هللا  هن يزيد خاصييية والدولة االموية عامة ضيييد ريحانة 

 واله .. عليه واله 

انما االجراءات   . .الحسين عوهذه االجراءات لم تكن فقط مع  –منها 

ويسييير  بإمامتهمن ؤالحسييين وي أيمشييددة وعنيفة ضييد كل من يرى ر

 يف لي وبَيِّن) في كتابه مايلي ...يزيد  على خطاه  و منهاجه الم يقل 

 إحصيييائياتا ت هو يريد (.....َعنها َخَرجَ  أو  اَعتي في َمن ُكلَّ  ِكتابِكَ 

ومن التحق به بل   .ع  دقيقة حو  كل من كات في ركاب ابي عبد هللا

 حتى اسماء من تخلف عنه ..

 

 بإقناعهوكم حاو  ابن الزرقاء ات ينا  مناصيييييييب وحظوة عند يزيد 

رفض  لك   . .الحسييين عللعدو  عن قراره لكن االمام   . .الحسييين ع

ي من قبل شييخصييية فريدة ف معلال االمر بات يزيد ليس مهيئا الت يبايع
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اي  -اعني يزيد  –يمتلك  النه ال..    . .الحسين عالتاريخ بمثل االمام 

قوعه في هاوية مقومات صحيحة في شخصيته اضف الى انحرافه وو

ات يتبرا   . .الحسين عالسقو  االخالقي وهذه كلها امور توجب على 

 من خط يزيد ومن حكومته  

د فَأَِ عني ناصييِ ٌ  لَكَ  إن ي قا  مروات    وما   . .الحسييين ع فَقا َ .  تُرشييَ

ةِ  آُمُر َ  إن ي   َمرواتُ  فَقييا َ .  أسييييييَمعَ  َحت ى قيُيل ؟  ا َ   أميرِ  يَزيييدَ  بِبَيعييَ

 إِنَّا  » . .الحسيييييين ع فَقا َ .  وُدنيا َ  دينِكَ  في لَكَ  َخيرٌ  فَإِنَّه ؛ الُمؤِمنينَ 

 ِ ةُ  بُلِيَتِ  قَد إ  ، السَّالمُ  اإِلسالمِ  وَعلَى ،«َراِجُعوتَ  إِلَْيهِ  إِنَّآ وَ  هلِلَّ  اعت بِر االُمَّ

ِمعتُ  ولَقَد ، يَزيدَ  ِمثلِ  ِ  َرسييو َ  َجد ي سييَ    يَقو ُ  وآله عليه هللاَّ  صييلى هللاَّ

َمةٌ  الِخالَفةُ » ياتَ  أبي آ ِ  َعلى ُمَحرَّ ف َنهُ  الَحديثُ  و ا َ .  «سييييييُ  وبَينَ  بَي

 . (215) َغضباتُ  وهُوَ  َمرواتُ  انَصَرفَ  َحتَّى َمرواتَ 

للخروج من الحجاا في اعظم باالسييييتعداد   . .الحسييييين عوبدا االمام 

ثورة تغييرييية على مسييييييتوى العييالم والتي هزت عروش الظييالمين 

هو الذهاب الى   .عقام به سيد الشهداء  بنتائجها عبر التاريخ واو  ما

 ...صلى هللا عليه واله حرم جده محمد 

ينُ  َخَرجَ    الفتو ففي   قَبرِ  إلى وأتى لَيلَةت   اتَ  َمنِزلِهِ  ِمن َعلِي   بنُ  الُحسييَ

هِ  ِ  َرسو َ  يا َعلَيكَ  السَّالمُ    فَقا َ  وآله عليه هللاَّ  صلى َجدِّ  ُحَسينُ ال أنَا ، هللاَّ

بطُكَ  ، فَرَختِكَ  َوابنُ  فَرُخكَ  أنَا ، فاِ َمةَ  ابنُ   فتَ َخلَ  الَّذي الَخلَفِ  فِي وسييِ

تِكَ  َعلى ِ  نَبِيَّ  يا َعلَيِهم فَاشيهَد ، اُمَّ يَّعوني َخَذلوني قَد أنَّهُم هللاَّ  أنَّهُمو وضيَ

ُ  َصلَّى ، ألقا َ  َحت ى إلَيكَ  َشكوايَ  وهذا ، يَحفَظوني لَم .  َوسلَّمَ  َعلَيكَ  هللاَّ

  .(216) وساِجدا   راِكعا   يََز  ولَم قََدَميهِ  وَصفَّ  قائِما   َوثَبَ  ثُمَّ 

وضييعه ولم يحفو   . .الحسيين عمن خذ  االمام  ناوالسيؤا  الهام ه و

ولم يسيييييتجب لدعوته في صيييييلى هللا عليه واله قرابته من رسيييييو  هللا 

 التغيير والنهوض على الحاكم الجائر يومها ؟؟

لم ولم يز  بالمدينة المنورة   . .الحسييييييين عالنص يشييييييير ات االمام 

امة يخرج بعد وهو يقو  خذلوني وضييييييعوني ا ت هنالك  وائف من 
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للخروج   . .الحسييييين عواله دعاهم االمام  النبي صييييلى هللا عليه واله 

معه لقتا  الظالمين لكنهم رفضييييييوا وعاندوا بل حاربوه ولم يحفظوا 

وهؤالء هم بقايا اوالد صييييييلى هللا عليه واله مكانته من رسييييييو  هللا 

تابعين وكثير من ا  امية في المدينة  بة وال الخذ   فأهل....الصييييييحا

ابدا فلو خذله شيعته لصر  وقا    . .الحسين عليسوا شيعة  ةوالخيان

ن بقايا  ابناء الصييييييحابة خذلتنا شيييييييعتنا لكن هذه المرة الخذالت اتى م

 . يومهان والتابعي

ى البموكبه االلهي الكبير من مدينة النور   . .الحسييين عوخرج االمام 

 ارض مكة  

ينِ  َمخَرجُ  كاتَ   جحيفة أبي بن عوت عن الطبري تاريخففي   نَ مِ  الُحسييَ

ةَ  إلى الَمدينَةِ  نَةَ  َرَجبت  ِمن بَقِيَتا لِلَيلَتَينِ  األََحدِ  يَومَ  َمكَّ ت ينَ  سيييييَ  لَ وَدخَ  سيييييِ

ينَ  لِثاَلثت  الُجُمَعةِ  لَيلَةَ  َمكَّةَ  عباَت، ِمن َمضييَ ةَ  فَأَقامَ  شييَ عباتَ  بَِمكَّ  هرَ وشييَ  شييَ

اال   َرَمضاتَ  ةِ  ِ ي ِمن َمَضينَ  لِثَماتت  ِمنها َخَرجَ  ثُمَّ  القَعَدة وَ ا وَشو   الِحجَّ

ةِ  يَومَ  - الثُّالثيياءِ  يَومَ  ذي اليَومِ  فِي - التَّرِويييَ  بنُ  ُمسييييييلِمُ  فيييهِ  َخَرجَ  الييَّ

قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلت  ( 217)عيييييييييييييييييييييييييييييَ . 

الى   . .الحسيييييين عويحدثنا التاريخ حو   وائف من خرج مع االمام 

مكة المكرمة في موكبه االلهي البهي وهو يحمل معه اشييييييرف وانقى 

   نفمخ أبي عن الطبري تاريخ فيفعائلة واهل بيت عرفهم التاريخ 

ا  إاِل   بَيتهِ  أهلِ  وُجلِّ  أخيهِ  وبَني وإخَوتِهِ  بِبَنيهِ  َخَرجَ  فَإِنَّهُ  . .الحسين ع أمَّ

دَ   . (218)الَحنَفِيَّةِ  ابنَ  ُمَحمَّ

ى   الطوا  األخباروفي نص  ةَ  نَحوَ  أيضيييا   . .الحسيييين ع َمضيييَ  ... َمكَّ

ةُ  دَ  أخاهُ  إال   بَيتِهِ  أهلِ  ِمن بِالَمدينَةِ  كاتَ  َمن وعامَّ   .(219)الَحنَفِيَّةِ  ابنَ  ُمَحمَّ

الى ركبه المتجه نحو مكة المكرمة  وفي نص الخوارامي اضييييييياف 

   .ع بإمامتهجماعة الشيعة الذين يؤمنوت 
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الشيخ  ، 341 ص 5 ج:  الطبري تاريخ،الطبري  (218)

 .34 ص 2 ج:  اإلرشادالمفيد،
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ةَ  إلى الُخروجِ  َعلَى عاِامٌ  أَنا  قا  الحسييييييين  أَنا ِلذِلكَ  تَهَيَّأتُ  وَقد ، َمكَّ

ا ، َرأيي وَرأيُهُم أمري أمُرهُم ِممَّن وشيييييييَعتي أخي وبَنو وإخَوتي  وأم 

يكَ  فاَل أخي يا أنتَ   وال ، ِهمَعلَي َعينا   لي فَتَكوتَ  الَمديَنةِ  فِي تُقيمَ  أت َعلَ

 .(220) اُموِرِهم ِمن َشيئا   َعلَيَّ  تُخفِ 

من المييدينيية الى مكيية المكرميية  . .الحسييييييين عوعنييدمييا خرج االمييام 

 آنيةقر آياتوكجزء من االعالم الحسيني لنهضته االلهية المباركة تال 

التي تشير الى انه خارج  اآليةهدفه في الخروج ومنها هذه مع تناسب 

على حكم الظالمين كمثل خروج موسيييى على فرعوت وانه يبحث عن 

ارض مهيئة النطالق ثورته المباركة ولتحقيق اهداف هذه النهضييييييية 

 المقدسة  

ا   مخنف أبي عن الطبري تيياريخففي  لَ  فَلَميي  ةَ  َدخييَ ا وَ   » قييا َ  َمكييَّ  لَمييَّ

هَ  ى قَا َ  َمْديَنَ  تِْلقَاءَ  تََوجَّ َواءَ  يَْهِديَنِى أَت َربِّى َعسييييَ بِيلِ  سييييَ سييييورة « السييييَّ

 .  22القصص   

 من ةالمثنا الياء وفت  ثانيه وسييييييكوت أوله بفت  مدينو) قا  الحموي  

يد أبو قا  نوت وآخره تحت ية القلزم بحر على مدين ا  لتبو  محا 

ستق التي البئر وبها تبو  من أكبر وهي مراحل ست من نحو على  ىا

 بني قد مغطاة البئر هذه ورأيت قا  شييييعيب لسييييائمة .ع موسييييى منها

  .(221).. (القبيلة اسم ومدين تجري عين من أهلها وماء بيت عليها

 اآليةات يقرا هذه  . .الحسيييييين عولعل السيييييبب المهم الذي دعا االمام 

صييييييلى هللا عليه عند خروجه من المدينة انه لم يخرج من حرم جده 

ضيييييييد شييييييخصيييييييه الكريم ومن قبلها اال عندما احس بالمؤامرة واله 

 كتاب ففي  .عكقضيييية موسيييى المؤامرة الكبرى على اإلسيييالم وأهله 

 يف( .ع) هللا عبد أبي عن الصييييرفي سيييدير إلى بإسيييناده الدين، كما 

 إت موسى يا قا  - يسعى رجل المدينة أقصى من وجاء  ويل  حديث
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 – الفكر دار 77 ص 5ج البلدان معجم،الحموي  (221)

 .بيروت



 منها فخرج الناصحين من لك إني فاخرج - ليقتلو  بك يأتمروت المأل

(222)...  

 

 رابع الفصل ال

مة مك ة .الحسين ع اإلمام ورود   المكر 

ة .ع دخل وقد   ،(223) شييييييعبات من مضييييييين لثالث الجمعة، ليلة مك 

 ا،يوم 125مايقرب من اي  .أي ام وخمسيييييية أشييييييهر أربعة فيها ومكث

في مكة المكرمة  . .الحسيييين عوهي االيام المكية التي قضييياها االمام 

وقد حملت في  ياتها الكثير من االمور التي سييييييياعدت على التمهيد 

واالتصييا  بالقبائل وارسييا  الرسييل الى االقاليم  .علثورة ابي عبد هللا 

االيام المكية من عمر  ولألسييييييف..واالرتبا  بالقيادات العسييييييكرية 

النهضيييية الحسييييينية مجهولة ولم تدر  تفاصيييييلها والى االدوار التي 

فيها ...وكيف التقى بالوفود ورقساء القبائل  . .الحسين عتبناها االمام 

 شر سفرائه ...وكيف ن

  

  في مكة . .الحسين عكيف استقبلت الجماهير وتفاعلت مع االمام و

 اليه،حو ويجلسوت إليه، يفِدوت بمك ة النا  عكف و   » كثير ابن قا  

 ووتير ما ويضبطوت منه، يسمعوت بما وينتفعوت كالمه، ويستمعوت

  .(224)«  عنه

 تعليقات   ولنا على هذا النص عدة 

                                                           

 - الطبطبائي السيد– القران تفسير في الميزان (222)

 . القصص سورة تفسير

 بأعالم الورى إعالم الحسن، بن الفضل الطبرسي، (223)

 البيت أل مؤسسة ،213ص ،( ع)الحسن ترجمة الهدى،

 أنساب. البالذري ،223: ه1417 قم التراث الحياء

  1297:. 3 األشراف،

 .153 ،8 :والنهاية البدايةابن كثير ، (224)



هو ف ةكبير يتمتع بشيييعبية . .الحسيييين عالنص يظهر ات االمام  –منها 

ما افواجا وحت يأتونهفقط بل ات النا  ،شيييييييعته  يأتهمكة ولم وفد الى 

يوم التي قضييييييياها في مكة  125 وا  هذه ا   يأتيهجزء ممن كات 

الى صيييييف الثوار الذين ثاروا معه  واانضيييييمالرجا  من المقاتلة ،فقد 

معه الى كربالء الشيييهادة  وامن جنود كربالء الفداء وانطلق واواصيييبح

 لكن التاريخ اخفى  لك كثيرا .

وفق الظروف االمنية   . .الحسيييييين عات جلو  النا  حوالي  –منها 

  . .الحسييييييين عالتي كييانييت في مكيية تجعييل الييذين يردوت الى االمييام 

ويجلسييوت عنده صييفوة النا  الت الوضييع كات خطيرا وعوام النا  ،

تتجنب ات تفت  على نفسييييها عيوت ا  امية وبطشييييهم ..فالصييييفوة من 

  . .الحسييين عرجاالت المجتمع هم من كات يسييتفيد من مجالسيية االمام 

 واالنتفاع من علومه ..

ولقاءاته اليومية التي   . .الحسين عات جزء من مجالس االمام  –منها 

خصييييصييييها للنا  كانت تحمل  ابعا علميا روائيا فهم يسييييمعوت منه 

ين الحسساهم االمام  وبالتالياالحاديث ويضبطونها كما تقو  الرواية 

واله التي حاو   النبي صييلى هللا عليه واله في اعادة احياء سيينة   . .ع

ها  ..ونشيييييير احاديث النبي االكرم التي لم يجرا على ا  امية  مسيييييي

نشييرها احد خوفا من بطا ا  امية ا ت يتضيي  مما تقدم ات واحدة من 

في مكة ايام   . .الحسييييين عمميزات االيام المكية التي قضيييياها االمام 

باركة  ته الم قاء بواقع نهضيييييي ية واالرت ية والمعرف مة العلم هي السيييييي

 المجتمع نحو افق علمي افضل واجمل .

وهنالك نصييييييو  اخرى لكبار علماءنا اثبتت ات اهل مكة ايضيييييييا  

ه يأتوت الي اقوبد . .الحسييييين عتعا وا بشييييكل كبير مع قضييييية االمام 

 التي هي علوم االسالم االصيلة  ويستفيدوت من علومه الشريفة

 كات نومَ  إليه، يختلفوت أهلها فأقبل» (  سييره قد ) المفيد الشيييخ قا 

  .(225)... « اآلفاق وأهل المعتمرين من بها
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بل ات عالئم فر  اهل مكة واضييحة المعالم و كرها اهل التاريخ وهم 

 ا هرهم واله حل بين  النبي صلى هللا عليه واله يروت ات ريحانة 

 لفوتيخت وجعلوا شديدا ، فرحا   .ع به فرحوا مك ة أهل أت   )  الفتو  يفف

 . (226)...( وعشي ا   بُكرة إليه

صو  حالة فر  شديد وغير مسبوق من اهل مكة حفالنص يشير الى  

سيييييمكث بينهم بضييييعة اشييييهر   . .الحسييييين عحينما علموا ات االمام 

وااللتفاف   . .الحسيييين عوهذه الحالة من توجه اهل مكة نحو االمام ..

االنتها  من علومه الشريفة لم يسجلها التاريخ  حوله واالختالف الي و

الى مكة حاجا ومعتمرا لكنه لم   . .الحسييييييين عفكم مرة اتى  .من قبل

بييل جمهور المكيين واالختالف يلق كييل هييذا الترحيييب والتفيياف من ق

 متأنيةوهذا البد ات يدر  دراسييية ..الى مجلسيييه العلمي والسيييياسيييي 

لكشييف اسييباب انهيا   من قبل اهل االختصييا  والباحثين  وواضييحة

وفرحهم به فرحا شيييييييديدا غير   . .الحسييييييين عاهل مكة على مجلس 

للتصييييييرف هكذا مع البد ات تكوت هنالك دوافع دفعتهم فمسييييييبوق ..

واله وهنالك اسييييييباب دعتهم الى  النبي صييييييلى هللا عليه واله ريحانة 

ترى  اي.. واله  النبي صييييييلى هللا عليه واله االحتفاء الكبير  بريحانة 

ا ..؟ عن احاو  كتاب البال ات العباسية ات يخفوه تيب الاسباالي ماه

هما دور اهل مكة في حرب كربالء ولما ا لم يذكر اسييييييماء  اولما 

واسيييييتشيييييهدوا دونه ..؟ انها  . .الحسيييييين عاهل مكة الذين دافعوا عن 

مؤامرة كبرى على تاريخ كربالء تبنته بال ات ا  امية وا  العبا  

 الطف وما قبلها ..واقعة بتغييبها الكثير من احداث 

ات هنياليك  وائف اتى بنص يثبيت مؤرخ اخر   نجيد ات هنياليكبيل و

خال  االيام  . .الحسييين عكانوا يفدوت على االمام  ليسييوا من اهل مكة

ويلتقوت  ويأتوتالمكية التي قضاها في مكة قبل شهادته  فيختلفوت اليه 

 به  
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فة مك ة دخل حتى الحسين فأقبل  » الصبا  ابن قا   ها،ب ونز  المشر 

 جاوالُحجَّ  المجاورين من بها َمن وكذلك ويأتونه، إليه يختلفوت وأهلها

 .(227)« اآلفاق أهل سائر من والمعتمرين

ة على ات المعتمرين والحجاج من سيييائر االفاق لوالنص واضييي  الدال

يومها ومن هنا نعرف  . .الحسييييييين عواالقاليم كات يفدوت على االمام 

ينشير افكار االسيالم  . .الحسيين عوكيف كات االمام ،اهمية هذه االيام 

وقبائلهم عندما يعودوت وكيف كات  ألهلهماالصيييييييل بينهم فيبلغونها 

يصييطفي منهم رجاال عرفوا بالثقة والشييجاعة فينصييرونه يوم كربالء 

 الدموي .

  

  يقو  صاحب كتاب الركب الحسيني 

 ليه،إ يفِدوت وكانوا . .الحسييييين ع باإلمام احتفوا الذين أت    نرج   لكنَّنا

 ه،من يسييييمعوت بما وينتفعوت كالمه، ويسييييتمعوت حواليه، ويجلسييييوت

 المعتمرين من األُخرى األقطار أهل هم عنه، يرووت ما ويضيييييبطوت

اج جدين والحجَّ نذا  المتوا ة، في آ يين من وفيهم مك  يل، المكِّ  نممَّ  القل

 إلسالما انتشار وبعد الفت  بعد مك ة سكن ممَّن قريا، بطوت من ليسوا

عداء توارثت قريشيييييييا   ألت    لك األرض؛ في  عليهم علي   وآ  لعلي   ال

 ..(228) السالم

  

                                                           

 معرفة في المهمة الفصول المالكي، الصباغ ابن (227)

 للطباعة الحديث دار الغريري سامي تحقيق األئم ة،

 .183ص: ه1422 والنشر

 ص 2ج من المدينة الى المدينة  الحسيني الركب (228)

24. 



  .عيوم وصييييوله الى مكة في شييييعب علي  . .الحسييييين عونز  االمام 

كما اشار الى  لك الدنيوري وغيره وبدا يستقبل النا  هنا  في شعب 

  (229)  .ععلي 

 منطقةشعب بني هاشم  او  الب أبي شعبيعرف ب شعب علي او ماو

 عبالشييييي هذا كات وقد الخندمة، وجبل قبيس أبي جبل بين يقع مكة في

 فرضيييت حين هاشيييم وبني للمسيييلمين مال ا أصيييب . المطلب لعبد ملكا  

 لبعثةا من السادسة السنة في واجتماعيا   اقتصاديا   حصارا قريا عليهم

 ارالحصيييي اسييييتمر وقد ودعوته، النبي عن تخليهم عدم بسييييبب النبوية

عب أخذ وقد. سيينوات ثالث لمدة  ففي الحادثة، هذه بسييبب شييهرته الشييِ

 الكعبة حرم ضمن الِشعب هذا من كبيرا جزءا أصب  الحاضر الوقت

 احةمس إال منه يبق ولم التاريخ، مدار على توسعات عدة بعد المشرفة

 .الليل سوق باسم تعرف قليلة

 وقد (230)جبلين، بين التي الفجوة منه ويراد اللغة في الشييييييعب يطلق

  .(231)جبلين بين التي المنطقة على يطلق وقد الوادي، منه يراد

 الحسين اإلمام اختار لما ا  هو هنا، نفسه يفرض قد الذي السؤا  لكنَّ 

 هل؟للنزو  فيه بدال من اي دار اخرى في مكة   .عشييييعب علي  . .ع

 .ع أنَّه أم  لك؟ وراء من تبليغي أو اجتماعي أو سييياسييي غرض هنا 

 على ينز  أت خشييييييي .ع أن ه أو بذلك، من ة عليه ألحد يكوت أت يُرد لم

 السييييييلطة ألت   شييييييديدا ؛ وحرجا   باهضييييييا   ثمنا   به المنزو  فيُكل ف أحد

 نَّهأ أو عقوباتها، بأشد   المنز  صاحب تضطهد سوف  لك بعد األُموية

ة أهل من رجال   يمن  أت يُِرد لم .ع  اجتماعيا ، اعتبارا   عنده بنزوله مك 

 عهلمناف  لك بعد يسيييييتثمرها أو يسيييييتحق ها، ال النا  قلوب في ومنزلة  

 .الخاصة

 

                                                           

راجع الدنيويري  « السالم عليه علي   ِشعب في نزل»  (229)

 .229: الطوال األخبار

 .449 ص1ج:العرب لسانابن منظور ، (230)

 .90ص2ج :البحرين مجمع، الطريحي (231)



 في االيام المكية   . .الحسين عاهم االدوار التي تبناها االمام 

 

في مكة المباركة بداءت نشييا اته   . .الحسييين عوعندما اسييتقر االمام 

وتحركاته على المستوى العلمي والمعرفي والسياسي ايضا ..فإضافة 

الى لقاءاته اليومية وندواته التي كات يقيمها ويعرف النا  بمشيييروعه 

االصييييالحي الكبير وبمقومات نهضييييته المقدسيييية واهدافه ومشييييروع 

 التي تصيييييييب في العملية باإلجراءاتكربالء االلهي الكبير ،نجد بدأ 

لذي واقعة مصييييييلحة االعداد ل كربالء الوعد االلهي واالمر النبوي ا

هد ات يسييتشيي  . .للحسييين عصييلى هللا عليه واله صييدر من النبي الخاتم 

 . .الحسييييييين عومن هذه األدوار التي تبناها االمام في ارض كربالء 

   خال  اقامته بمكة المكرمة
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مع بقية الشيعة في مختلف االقاليم  . .الحسين عولكي يتواصل االمام 

 - .ع المجتبى الحسيين اإلمام اسييتشييهاد بعد - الشيييعة كانت فقد ،يومها 

من  رغمعلى ال ، . .الحسييييييين ع هللا عبييد أبي بيياإلمييام صييييييليية على

 على األُموي   الُحكم قِبَل من الشيييديدة والمراقبة واإلرهاب االضيييطهاد

 أنحاء في الشيييعة فكانت ، السييالم ليهماهل البيت عليهم السييالم  ُمحبِّي

سأله المكاتيب، . .الحسين ع اإلمام إلى تبعث اإلسالمية البالد اع وت  م 

ها رسييييييله  بإرسييييييا ، ومن هنا  قام بحركة مميزة دينهم أمور من يُهم 

وسيييييفرائه ومعتمديه من ثقاته برسيييييائل خطية الى مختلف االقاليم كي 

يدعوهم الى نصييييييرته في  ها و باب عاد الثورة ويعطيهم اسيييييي يعرف اب

وكييانييت او  المحطييات هي اقليم ،مشييييييروعييه التغييري الكبير هييذا 

 .البصرة 

  

وكانت الرسييائل متبادلة بين البصييريين  رسييالته الى شيييعة البصييرة   

قبل وصييييييوله الى مكة واالعداد الفعلي  . .الحسييييييين عوبين امامهم 

 ،للنهضيييية المباركة ومن ضييييمن تلك الرسييييائل التي بعثوا بها لالمام 



َمد، معنى عن فيها يسييألونه ، الرسييالة  تبفكالجواب  إليهم وبعث الصييَّ

 ادلواتُج وال ، القرآت في تخوضوا فال   بعد أما  »  البسملة بعد لهم .ع

 هللا لىص هللا رسو  َجدِّي سمعت فقد ، ِعلم بَِغير فيه تتكلموا وال ، فيه

أُ  ِعلمت  بغير القرآت في قييا  َمن  »  يقو  وآلييه عليييه  نم مقعييُدهُ  فَْليَتَبَوَّ

 «. النار

َمدُ  هللاُ *  أََحدُ  هللاُ   )  فقا  الصمد فَسَّر قد سبحانه هللا وإت   (. اْلصَّ

 (. أََحدٌ  ُكفُوا   لَهُ  يَُكنْ  َولَمْ *  يُولَدْ  َولَمْ  يَلِدْ  لَمْ   )  فقا  فَسَّرهُ  ثم 

 ثيفةالك األشياء وسائر كالولد ، كثيف شيء منه يخرج لم(    يَلِدْ  لَمْ )  

 .المخلوقين من تخرج التي ،

نَة البدوات من يتشييييعب وال ، كالنفس لطيف شيييييء وال   موالنو كالسييييِّ

 ، والخوف والبكاء ، والضييييييحك والبهجة ، والحزت والهم ، والخطرة

 يخرج أت عن تعالى ، والشييييبع والجوع ، والسييييأمة والرغبة والرجاء

 .لطيف أو كثيف شيء منه يتولَّدَ  وأت ، شيء منه

 تخرج كما شيييييء منه يخرج ولم ، شيييييء منه يتولد لم(    يُولَدْ  َولَمْ )  

 من والنبات ، الدابة من والدابة ، عناصييييييرهم من الكثيفة األشييييييياء

 .األشجار من والثمار ، الينابيع من والماء ، األرض

 ، العين من كالبصيييير ، مراكزها من اللطيفة األشييييياء يخرج كما وال 

 من والكالم ، الفم من والذوق ، األنف من والشييم ، األ ت من والسييمع

 .الحجر من وكالنار ، القلب من والتمييز والمعرفة ، اللسات

 شييء على وال ، شييء في وال ، شييء ال الذي الصيمد هللا هو بل ، ال

 قخل ما يتالشييى ، بقدرته األشييياء ومنشييئ ، وخالقها األشييياء مبدع ،

مدا هللاُ  فذلكم ، بعلمه للبناء خلق ما ويبقى ، بمشيييئته للفناء  الذي ، لصييَّ

 لَهُ  نيَكُ  َولم ، الُمتَعا  الكبير ، والشييييييهادة الغيب عالم ، يولد ولم يلد لم

  .(232)« أحد ُكفوا

رسالته الى اهل البصرة وارسلها   . .الحسين عوبالفعل كتب االمام  

 مع سليمات مواله .

                                                           

 . 90: التوحيد عن نقال   48: 2 األئم ة مكاتيب (232)

 .293ص 3ج النبالء أعالم سَير: وكذلك



 رافأشيييي إلى .ع اإلمام بها بعث التي الرسييييالة في لالنتباه الملفت لكن  

الحسين  اإلمام أتَّ  هو فيها، والملفت  (233)األخما  ورقساء البصرة

 والرقسيييياء األشييييراف أولئك فيها دعا وقد بالمكاتبة، البادئ كات . .ع

 من أحدٌ  يكن لم وقت في نُصييييرته، إلى البصييييرة أهل من يتبعهم وَمن

 القيييام إلى فيييه يييدعوه بكتيياب .ع اإلمييام إلى قبييل من بعييث قييد أولئييك

  .ووجهاقها الكوفة أشراف فعل كما األُموي، الحكم ضدَّ  والنهضة

ة هي فميا  البصييييييرة أشييييييراف إلى الكتيابية إلى .ع اإلميام ُمبيادرة علي 

 . ورقسائها؟

ية اإلسيييالمي، التأريخ على ُمط لع يشيييكُّ  ال  كانت التي الخاصييية باألهم 

 ركةح على البالغ وأثرهما والبصييرة، الكوفة واليتي من كل   بها تتمت ع

 الواليتين هاتين وأت   خصييييييوصيييييييا   آنذا ، اإلسييييييالمي العالم أحداث

تين قا لم المهمَّ ما   الشيييييييام انغلق كما األُموي، الحكم لصيييييييال  تنغل  تما

سالم  فُمحب وا آنذا ، لصالحه سالم ليهماهل البيت عليهم ال  عتهموشي ال

 كانت - األموي   والقمع اإلرهاب برغم - الواليتين هاتين من كل   في

ي ة، ومنتدياتهم اجتماعاتهم لهم  نم الخال  يوم إلى وتطل عاتهم السييييييرِّ

 .األُموي   الحكم كابو 

 قوي   وا ت  سيييييطرة تحت كانت آنذا  البصييييرة أت    لك، إلى ويُضييييافُ 

 إدارة على هيمن قد كات الذي اياد بن هللا عبيد هو مسييييييتبد   وإرهابي

 قد الكوفة كانت وقت في أهلها، على الشيييييديدة الرقابة وأحكم أمورها،

ة تراخت  هو والسيييالمة العافية الى يميل ضيييعيف وا  بيد أمورها أام 

 الفعلو الحركة على أقدر الكوفة في الشيييييعة فكات بشييييير، بن النعمات

ا عموما ؛ البصرة في الشيعة من ر قد مم   ةالكوف أهل مبادرة سبب يفس 

 صلت لم وقت في إليهم، ودعوته .ع اإلمام إلى الكتابة في المبادرة إلى

                                                           

 أقسام، خمسة قس مت قد البصرة كانت: البصرة أخماس (233)

: الطفكما في واقعة . األشراف من رئيس منها خمس ولكل ِ 

 العالية،: األو ل فالخُمس: خمسة البصرة وأخماس .104

 تميم،: الثالث والخُمس وائل، بن بكر: الثاني والخُمس

. األزد: الخامس والخُمس القيس، عبد: الرابع والخُمس

 .71: 6: َخَمسَ  مادة العرب لسان راجع ابن منظور :



 يظهروت أو إليهم فيها يدعونه البصيييرة أهل من رسيييالة .ع اإلمام إلى

 .لنصرته استعدادهم فيها

 

شيخ لكن   الثابت، المشهور هو هذا  رإبصا كتابه في السماوي محمد ال

 شيعةال فاجتمعت الكوفة، أهل عليه ما البصرة أهل وبلغ  »يقو  العين

 رأم فتذاكروا - الشيييييييعة من وكانت - العبدي منقذ بنت مارية دار في

مة يه آ  وما اإلما  فخرج، الخروج على بعض رأي فأجمع األمر، إل

 . (234)..« القدوم بطلب بعض وكتب

  

 أشييييييرافها  ريق عن البصييييييرة أهل إلى الكتابة إلى .ع اإلمام فبادر

 ال - منهم الشيييييييعة خل ص عدا - أهلها ألت   فيها؛ األخما  ورقسيييييياء

 مخا بتهم من البد   فكات وقرار، موقف اتخا  في أشيييرافهم يتجاواوت

 ممن هؤالء بعض كات وإت األخما ، ورقسييياء أشيييرافهم  ريق عن

 قتت سيي ال ممن وبعضييهم يؤتمن، ال ممن وبعضييهم أمي ة، بني إلى يميل

 ..واحد باتجاه مواقفه

ة إلقاء أراد .ع اإلمام ولعل     الجميع. على الحج 

 رينات البصرة أهل إلى الحسين رسالة إت    »القرشي شرف باقر الشيخ يقو 

 ولم هإلي يكتبوا لم البصييرة فأهل معها، وبمضييي مسييؤوليته يعرف كات كيف

لدهم إلى يدعوه عل كما ب هل ف عد هم إليهم، يكتب فهو هذا ومع الكوفة، أ  وي

هة لك المحتومة، للمجاب ه   ن  ر حين أ عات ينهض أت قر  نه بتب ته دي  كات وأم 

 الكوفة أهل حركة من وليس وضييييييميره، روحه أعماق من آتيا هذا قراره

 .(235)  «إي اه ودعوتهم

 عن األخما  ورقساء األشراف من المترد دصد  من رسالته تُثمر قد ما مع 

 الرسيييييالة هذه تثمره وما ، .ع اإلمام لحركة مضييييياد فعل أي   إلى االنضيييييمام

                                                           

 .25: العين إبصارالسماوي ، (234)

 .322: 2 السالم عليه الحسين اإلمام حياةالقرشي ، (235)



 لذلك، تهموتعبئ نهضته بأمر نصرته في الراغبين البصريين إعالم من أيضا  

 يزيد كمثل السالم ليهمهل البيت عليهم السالم ال الموالين أشرافهم خال  من

 .وأمثاله النهشلي مسعود بن

 وكتب سييييليمات، له يقا  لهم مولى مع الحسييييين كتب    »الطبري قا 

 إلى فكتب األشيييييراف، وإلى بالبصيييييرة األخما  رقو  إلى بنُسيييييخة

 بن المنييذر وإلى قيس، بن األحنف وإلى البكري، مسييييييمع بن مييالييك

 عمرو وإلى الهيثم، بن قيس وإلى عمرو، بن مسيييييعود وإلى الجارود،

 .معمر بن هللا عبيد بن

  أشرافها جميع إلى واحدة نسخة منه فجاءت 

ا  دا   اصيييييطفى هللا فإت   بعد، أم  ته، وأكرمه خلقه على محم   هواختار بنبو 

 وكن ا ه،ب أرسييل ما وبل غ لعباده نصيي  وقد إليه، هللا قبضييه ثم لرسييالته،

ياءه أهله ياءه وأول ته وأوصيييييي نا  وأحق   وورث مه ال نا ، في بمقا  ال

 لعافية،ا وأحببنا الفُرقة، وكرهنا فرضيييييينا بذلك، قومنا علينا فاسيييييتأثر

 نواأحس وقد تواله، ممن علينا المستحق   الحق   بذلك أحق   أن ا نعلم ونحن

وا وأصييييييلحوا ، وتحر   بعثييت وقييد. ولهم لنييا وغفر هللا فرحمهم الحق 

 فإت   ،نبي ه وسيين ة هللا كتاب إلى أدعوكم وأنا الكتاب، بهذا إليكم رسييولي

 اوتطيعو قولي تسييييمعوا وإت أحييت، قد البدعة وإت   أميتت، قد السيييين ة

 . (236) (هللا ورحمة عليكم والسالم الرشاد، سبيل أهدكم أمري

  قائال   واختالف باختصار الكتاب نما ابن نقل وقد 

 قيس، بن األحنف منهم البصييييييرة، أهييل وجوه إلى كتييابييا   .ع كتييب» 

ثم، بن وقيس هي ل منيييذر ا ل لجيييارود، بن وا عود بن ويزييييد ا  مسييييييي

اع مع الكتاب وبعث.النهشلي سدوسي، ار   ن ىالمك سليمات مع وقيل ال

  فيه راين بأبي

 عوتيد تجيبوا فإت أميتت، قد السيييين ة فإت   نبي ه، وإلى هللا إلى أدعوكم) 

 . (237) (الرشاد سبيل أهدكم أمري وتطيعوا
                                                           

 ابن اعثم ، ،280: 3 الطبري تاريخالطبري،  (236)

 .42: 5 الفتوح

 .27: األحزان مثيرابن نما الحلي ، (237)



 

  

  .ع اإلمام إليهم كتب الذين البصرة أشراف من نما ج

 

لتحصييييل   . .الحسيييين عمن ضيييمن التخطيط الكبير الذي اعده االمام 

انه اشيييييير  كل  وائف االمة في  المعطاءةالنجا  النسييييييبي لثورته 

خا ب اهل العامة في رسائله وهذا يكشف كما خطابه فخا ب شيعته 

 عن بعد انساني وشمولي كبير في سيرة وعمر الثورة الحسينية .

حسين اللشخصيات التي خا بها االمام لواالت لنقف عند تراجم يسيرة 

م هالعقائدية وهوام ولنعرف ميولهالهل إقليم البصرة في رسالته   . .ع

  ينتموتالسياسي الى اي حزب سلطوي 

 

 بن مروات وكات أمي ة، بني إلى مائال   رأيه كات   مسيييييمع بن مالك - 1

 بعد النا  يأمر مسييييييمع بن مالك وكات الَجمل، يوم إليه لجأ قد الحكم

 بن ليزيييد البيعيية بتجييديييد . .الحسييييييين ع اإلمييام وقتييل الطف واقعيية

 . (238) ...معاوية

النبي صيييلى هللا عليه واله  عهد في ولد إن ه قيل  قيس بن األحنف - 2 

 فضييائل روى وقد هـيييييييي، 67 عام ومات يدركه، ولم وآله عليه هللا لى

 أهل على .ع علي   كتاب عب ا  ابن قرأ وعندما  ر، أبي عن .ع علي  

 هوو... لنجيبن ك وهللا نعم،  وقا  أجابه رجل أو   األحنف كات البصرة

هه وقد حكما ، يجعله أت .ع المؤمنين أمير على اقتر  الذي  علي   وج 

 .الخوارج إلى .ع

                                                           

 والهامش) ،266 صفحة هامش: الغارات كتاب راجع (238)

 (.الخطيب الزهراء عبد للمرحوم



 كنتف فار  مئتي في أتيتك شيييئت إت  قائال   علي   إلى بعث الذي وهو 

. سييييف آالف سيييت ة عنك فكففت سيييعد ببني اعتزلت شيييئت وإت معك،

  (239) .على القتا  معه  اعتزاله .ع علي   فاختار

 .حسيييينا   المامقاني   المعروف الرجالي يراه المواقف هذه ضييييوء وعلى

(240) .  

 ورضاية وحكمته كماله منه يظهر  »النمااي وهو آخر رجالي   ويقو 

 .(241)«الفصحاء السفراء من وأنه به، .ع المؤمنين أمير

  

لك  له  مؤاخذاتوهنا ها اعتزا ماء على مواقف االحنف من  كرها العل

ه قتالواعانته مصييييعب بن الزبير في  . .الحسييييين عفي شييييات قضييييية 

للمختار الثقفي وقوله بصفين هلك العرب ..ولهذا سكت السيد الخوئي 

 فلم يمدحه ولم يذمه .عنه 

 

 في األاد قييادة أحييد وهو  األادي عييدي بن عمرو بن مسييييييعود - 3

 الذي وهو  (242)والزبير، و لحة عائشييييييية جيا في الَجمل معركة

 ابن ،ومكييث( 243)منهم ومنعييه النييا  نييابييذه لمييا مرجييانيية ابن أجييار

 معه وبعث الشيييام، إلى خرج ثم يزيد، موت بعد يوما تسيييعين مرجانة

ة عليهم األاد من مئة عمرو بن مسييعود  إلى به قدموا حتى قيس بن قر 

                                                           

 قاموس ،.التستري 158: الجملالشيخ المفيد ، (239)

 .691: 1 الرجال

 

 .103: 1 المقال تنقي المامقاني ، (240)

 .520: 1 الرجال علم مستدركات النمازي، (241)

 .505: 5 لرسل والملوكا تاريخ الطبري ، (242)

 .525الطبري نفس المصدر ص  (243)



 البصيييرة على عمرو بن مسيييعود اسيييتخلف قد اياد ابن وكات الشيييام،

  .(244)الشام إلى متوجها   تركها حينما

  

 امق البصيييرة، بأهل عثمات اسيييتنصييير لما  السيييلمي الهيثم بن قيس - 4

 إلى النا  فسيييييارع عثمات، نصييييير على النا  وحر ض فخطب قيس

تاهم  لك، تل وأ يا   هذا قيس ،وكات(245)فرجعوا عثمات ق  لعثمات وال

 نب هللا لعبد معاوية عهد على البصرة شر ة ولي وقد خراسات، على

 ك ل بعد عنها عزله حيث سيييينتين خراسييييات على واليا   بعثه ثم عامر،

ه فيه فتشييف عت أخواله من وكات وسييجنه وعاقبه  ثم،  (246)فأخرجه أم 

ية ول ى ثم  ... البصييييييرة على فاسييييييتخفه قيس على عطف عاو  على م

 مرود على الهيثم بن قيس فبعث هـيييييي، 45 سنة سمي ة بن اياد البصرة

 رحماتال لعبد يزيد بعز  قيس انعز   ثم والطالقات، والفارياب الرو 

ا اياد، بن ى وهنالك اشياء سيئة اخر .بالبصرة قيس كات يزيد هلك فلم 

  كرها له التاريخ ..

 أعمييالييه بعض .االمييام علي ع وال ه  العبييدي الجييارود بن المنييذر  -5

  إليه .ع فكتب فيه، فخات

ا)    م  ني أبيك صييييييال  فإت   بعد، أ ن ك و ننت منك، غرَّ يه تت بع أ  هْد

 وال ،انقيادا   لهوا  تدع ال عنك إليَّ  ُرقي فيما أنت فإ ا سيييبيله، وتسيييلك

ر عتادا ، آلخرتك تُبقي ل: آخرتك؟ بخراب دنيا  أتُعمِّ  تكعشييير وتصييِ

 علكن وشييسييع أهلك لَجَمل حقَّا   عنك بلغني ما كات ولئن: دينك؟ بقطيعة

 أمر هب يُنفذ أو ثغر به يُسييدَّ  أت بأهل فليس بصييفتك كات َمن منك، خيرٌ 

 إليَّ  فأقِبل جباية، على يؤَمن أو أمانة في يُشييييييَر  أو قدر له يُعلى أو

  .(247) ( هللا شاء إت هذا كتابي إليك يصلُ  حين

                                                           

 519: 5 المصدر نفس (244)

 .369: 5 الطبري تاريخالطبري ، (245)

 . 210: 5 الطبري ، تاريخ الرسل والملوك، (246)

 .71 رقم كتاب ،262 - 461: البالغة نهج (247)



 

 

 

 

 

ه أي ب اْهوت،  و أنييَّ ه ُمتكبِّر، ومظهره، بنفسيييييييه ُمعجييَ  نظييافيية في هميي 

 المحتوى وتهييذيييب النفس وتزكييية البييا ن،  هييارة في ال  يياهره،

 .السامية المعنويات آفاق إلى والعروج

 الما  وكات... الَخراج من ماال   فاحتاا فارسيييييييا   وال ه .ع علي   كات »و

 أمرهب وقام صعصعة فيه فشفع ، .ع علي   فحبسه درهم، ألف أربعمئة

 . (248)« وخل صه

سفير  سليمات   ابن أكاف ولقدحتى قتل    . .الحسين عوهو الذي وشى ب

 61 ةسييين فيها توفِّي حيث السيييْند فوالَّه خيانته؛ على الجارود ابن اياد

 . (249) .قليلة شهورا   إالَّ  بجائزته يهنأ فلم هـ،

 جلُّ  تُمثِّل قد آنذا ، البصرة أشراف من لمجموعة موجزة صورة هذه

 هوى    ي من مؤل فة ورأيناها يومها، المعروفين البصييييييرة أشييييييراف

هل البيت عليهم السييييييالم ال ومعادت  مسييييييمع، بن كمالك خالص أُموي

  ي أو السيييييلمي، الهيثم بن وقيس عمرو، بن كمسيييييعود السيييييالم ليهم

 قيس، بن كاألحنف السيييالم ليهماهل البيت عليهم السيييالم  بحق   معرفة

يا  الب أو لدن  مؤتَمن غير لألُمراء ُمتمل ق بنفسيييييييه، ُمعَجب ُمتكب ر، ل

 .العبدي الجارود بن كالمنذر

 

 حق   تعرف مجموعة البصيييييرة أشيييييراف من أت   التنبيه؛ من البد   وهنا

 كريمة مواقف ولها وتواليهم، السييييييالم ليهماهل البيت عليهم السييييييالم 

                                                           

 .333: 34 األنوار بحار المجلسي ، (248)

 جالل السيد الغارات، ، محمد بن ابراهيم الثقفي، (249)

 . 358: المحدث األرموي الحسيني الدين

 



 بن يزيد كمثل ، . .الحسييييين ع اإلمام نصييييرة إلى المبادرة في ورائعة

 روحيا   وعب أهم .ع اإلمام نُصرة إلى قومه دعا الذي النهشلي، مسعود

 بتليك .ع اإلمييام إليهم كتييب الييذين األشييييييراف من وهو االتِّجيياه، بهييذا

ة حركة فصل في موقفه تفصيل وسيأتي أيضا ، النسخة  يأتي يماف األم 

 آمنك لَك؟ ما)  المبار  الدعاء بهذا .ع اإلمام له دعا وقد البحث، من

  .(250)(  األكبر العطا يوم وأروا  وأعز   الخوف، يوم هللا

  

 ومن أيضييييييا ، البصييييييرة أشييييييراف من وهو العبدي، ثبيط بن وكيزيد

 ىإل - . .الحسين ع اإلمام عليه عزم بما علم بعدما - بادر وقد الشيعة،

ة، في .ع اإلمييام بركييب االلتحيياق  هللا وعبيييد هللا عبييد ولييديييه مع مكيي 

 يدي بين الشيييييهادة وُراقوا البصيييييريين، الشييييييعة من آخرين وجماعة

 من العييياشيييييير يوم كربالء في . .الحسييييييين ع هللا عبيييد أبي اإلميييام

م   .(251)المحرَّ

  

الى اهل البصيييرة   . .الحسيييين عوبالفعل اخذ سيييليمات رسيييو   االمام 

وانطلق يسييييير بسييييرعة   . .الحسييييين عالكتاب الذي اعطاه اياه االمام 

حتى وصييل الى البصييرة وسييلم الكتاب بنسييخه الخمسيية او السييتة الى 

منذر العبدي هو الذين  كروا في الكتاب  اال ات ال بأجمعهماالشيييييراف 

ابن اياد فقتله قبل يوم من تركه للبصييرة متجها  من سييلم الرسييو  الى

 عما الذي العبدي، الجارود بن المنذر خيانة بسيييبب و لك الى الكوفة 

 حريةب وكانت - اياد بن هللا عبيد من دسيسا   الكتاب يكوت أت خاف أن ه

 لرسيييو ا اياد بن هللا عبيد فأخذ - اياد بن هللا لعبيد اوجة المنذر بنت

 .(253)عنقه فضرب قد مه أو ،(252)فصلبه

                                                           

 . 19: اللهوفابن طاووس ، (250)

 .192 - 189: العين إبصارالسماوي ، (251)

 .19: اللهوفابن طاووس ،  (252)

 .280: 3 رسل والملوكال تاريخالطبري ، (253)



 

 الخامسالفصل 

 ومبعوثيهم الكوفة أهل بُرسل .الحسين ع اإلمام اجتماع

  

 قد .ع وأن ه ليزيد، البيعة عن .ع اإلمام بامتناع الكوفة أهل علم أت بعد

 دواأب وقد انقطاع، بال إليه الكثيرة رسييييائلهم تقا رت مك ة، إلى صييييار

»  ،إليهم القدوم إلى فيها ودعوه معه، والقيام لنُصييرته اسييتعدادهم فيها

سييييل وتالقت سييييل وسييييأ  الُكتب، فقرأ عنده، كل ها الرُّ ...  النا  عن الرُّ

»(254)  . 

 الكوفة أهل أرسييييييلها التي الكتب لعدد أرقام عدة المؤرخوت  كر وقد

  مكة في وهو وصلته والتي اإلمام إلى

 اثنين أو شيييخص من كتاب وكل كتابا   150 عددها  قا  فبعضيييهم. 1 

 . (255)أربعة أو

 .(256)كتابا   53 ُاهاء كات عددها أت الطبري و كر. 2 

  .(257)كتابا   50 إنها فقا  البال ري وأما. 3

 . اشخص ألف 18 لإلمام كتبوا من عدد أت فذكر سعد ابن وأما. 4 

 كثرتها مالحظة مع ـ الكتب عدد يكوت أت يمكن االقوا  هذه بين ومن

 . ورسالة   كتابا   150 أنها األقرب على ـ

 

الحسيييين  اإلمام إلى العراق أهل رسيييائل موضيييوع أت يالحو الذي إت

 نع دقيقة بصيييورة التاريخ يحدثنا ولم المعالم، واضييي  غير أمر  . .ع

 .أصحابها وعن الرسائل هذه عدد

                                                           

 .204: اإلرشادالشيخ المفيد ، (254)

.  29 ص 5 ج الفتوح كتاب ، الكوفي اعثم ابن (255)

 . 38 ص 2 ج اإلرشاد المفيد، الشيخ

 . 262 ص 4 ج الملوك و األمم تاريخ الطبري، (256)

 . 370 ص 3 ج األشراف أنساب البالذري، (257)



  وخالصته كربالء، لواقعة المؤرخين بعض يرويه نص ولدينا 

  

 الجملي هال  بن نافع وهم  . .الحسين ع باإلمام التحق ممن بعضا   أت

يداوي خالد بن وعمر والعائذي  أولئك وصييييييف وقد ومواله، الصيييييي

  كالمهم من جانب في فقالوا  . .الحسييين ع لإلمام الرسييائل موضييوع

 وملئت رشييييوتهم عظمت فقد النا  أشييييراف أما هللا، رسييييو  ابن يا)

 عليك غدا   وهم ومكسييييبا   سييييوقا   ليتخذو  إال إليك كتبوا وما غرائرهم،

  .(258)..(واحدا   إلبا  

  

 اإلمام فكاتبوا للسييلطة، المعارض بمظهر يظهروا لكي سييعوا أنهم أي

 كييانوا فييإنهم أخرى نيياحييية من بييأهميتهم، السييييييلطيية يفهموا لكي  .ع

الحسييييين  اإلمام انتصييييار احتما  من خوفا   وتوجهاتهم النا  يجاروت

 وقت،ال  لك في مضطربة كانت التي السياسية المعادالت وتغير  . .ع

 واألمويـيييييييين، الحسين  معا   الجانبين يـيييييييبغض من أيضا   هنا  وكات

 .الخوارج مثل بينهما يوقع أت ويريد

 ري  كيييل مع وهم معيييا ، الطرفين يغييياالوت اليييذين النفعي وت وهنيييا 

 وقد به، والغدر الخديعة يريد وهو راسييييييله من النا  ومن يميلوت،

 حمى بتييأثير النييا  عيياميية من الكوفيية، أهييل من الكثيروت راسييييييلييه

 .عليهم الجمعي العقل ولغلبة المراسلة

  

 أرسييييييلت كتب هنا  هؤالء أمثا  من أرسييييييلت التي الكتب غير ومن

 انواك والذين المخلصييين، وشيييعته الكوفة في السييري حزبه من لإلمام

 كاتو  .عالبيت وألهل له النا  والء ضييمنوا وقد باسييتمرار، يراسييلونه

 ولذلك المراسيييلة، في األخرى الجهات بدوافع مسيييبق علم على هؤالء

 بن مسييييييلم لحركة المناسييييييبة األجواء وهيأوا عدته، لألمر أعدوا فقد

 اإلمام راسيييلوا وأت سيييبق الذين من حوله المنافقين له وحشيييدوا عقيل،

                                                           

 .553 ص 2 ج ، التاريخ في الكاملابن االثير ، (258)



 اروحج الخارجي ربعي بن كشبث بالنصرة له وتعهدوا  . .الحسين ع

 .وغيرهم اياد ابن يد على اإلسالم دخل الذي النصراني أبجر بن

  

 يا ،سر حزبا   الكوفة في  . .الحسين ع لإلمام الموالوت الشيعة كات إ ت

 المسييتضييعفوت وخاصيية الكوفة أهل من الكثيروت معه يتعا ف وكات

  .ع له المسيياندة من تيار إحداث من  .ع اإلمام أنصييار تمكن وقد منهم،

 موااين قلييب التي الييدخو   لييك الكوفيية، إلى اييياد ابن دخو  قبييل

 العنف واسييييييتعماله القوم، ووجهاء لإلشييييييراف بشييييييرائه الصييييييراع

 .المعارضة على بالهجوم المبادرة وأخذه والخديعة واإلرهاب

  

 تيارا   هنا  أت من يراجع نصييييييو  الرسييييييائل التي ارسييييييلت يجد و

 تأ حيث الرسيييييائل، مسيييييألة في والنفعيـيييييييييييين للمنافقين قويا   ووجودا  

نافقين ئل موجة ركبوا قد الم ها بعث التي الرسيييييييا هل ب  إلى الكوفة أ

 نهيدعو غيرهم عن مسييييتقلين إليه كتبوا أو فيها، فشيييياركوا ، .عاإلمام

 ذ وب لنصرته، واالستعداد له الطاعة مدعين عليهم، القدوم إلى أيضا  

 .ونصرته حمايته سبيل في والرخيص والغالي والنفس الما 

 الكتاب قرأ أت بعد  .ع اإلمام أت( ره) اوو  ابن السيييييييد روى فقد 

 خبراني  قائال   سيييألهما الحنفي، وسيييعيد هاني بن هاني إليه حمله الذي

 …معكما؟ إلي   به كتب الذي الكتاب هذا على اجتمع من

 بن دويزي أبجر، بن وحجار ربعي، بن شييبث هللا، رسييو  ابن يا  فقاال

 الحجييياج، بن وعمرو قيس، بن وعروة رويم، بن ويزييييد الحيييارث،

  . (259).. (عطارد بن عمير بن ومحمد

  

 ؤالءه أت في خالف لكنه( ره)المفيد الشييييخ المعنى نفس أثبت وقد هذا

  ا ق غيرهم، رسييائل عن مسييتقلة رسييالة  .ع لإلمام كتبوا قد المنافقين

 ويمر بن الحارث بن أبجرويزيد بن وحجار ربعي بن شييييييبث كتب ثم

 عمرو بن ومحميييد الزبييييدي الحجييياج بن وعمرو قيس بن وعروة

                                                           

 .107 ص اللهوفابن طاووس ، (259)



 أقبلف شييييئت فإ ا الثمار وأينعت الجناب، اخضيييير فقد بعد، أما  التيمي

  . (260)مجندة لك جند على

  

 يف تنحصيير لم  .ع لإلمام وصييلت التي الرسييائل أت عن يكشييف فهذا

 لرسييائ تتضييمن كانت بل شيييعته، قبل من الواردة الرسييائل خصييو 

 .والمنافقين المريضة القلوب وأصحاب النفعيـين

 من إليهم ينسييب مما الشيييعة براءة أيضييا   يتضيي   كرنا ما خال  ومن

 عنه، التخا   أو  . .الحسيييين ع اإلمام المولى قتل في المشييياركة تهمة

 من عواومن المعتقالت في رموا قد كاتبوه الذين شيعته أت يتض  حيث

 كانت أنفاسييييهم حتى بل ترصييييد، حركاتهم كانت وقد إليه، الوصييييو 

 .مرصودة

ما  لذين وإن خا لوا ا لذين نصييييييطل  عليهم  هؤالء هم وخذلوه عنه ت ا

 والمنافقين، المريضييييييية، النفو  وأصييييييحاب والمرتزقة، بالنفعيين 

 رأوا مال آخر أمر على وأقدموا شيييئا ، كتبوا الذين فهم واتباع السييقيفة 

كما يقو  الشيييييخ محمد العبيدات القطيفي . ومصييييالحهم يتنافى  لك أت

 في مقا  له على الشبكة العنكبوتية .

 مسالة اخرى 

 اهل قيامه من الهدف كات . .الحسيييين ع االمام ات البعض يتصيييور قد

وه وغرروا خدع وقد ، فقط الكوفة اهل رسيييييائل نتيجة وتحر  الكوفة

 لو كذلك ليس والحا  ،به كما حاولت تواريخ بني العبا  ات تصييييييفه 

 خروجب تسببت  بيعية عوامل فعدة(  .ع) الحسين االمام تاريخ تتبعنا

 الكوفة اهل لرسييائل مؤثر اثر وال العراق قاصييدا . .الحسييين ع االمام

 .  الحصر نحو على بخروجه تسبب قد

 ات التاريخ كتب في روي قد   االدلة بعض ايها القارئ العزيز واليك

 يسييييييتجير ات منه  لب عندما الزبير البن قا ( .ع) الحسييييييين االمام

                                                           

 .203 ص اإلرشادالمفيد ، (260)



 ال وهللا قريا من رجل اجل من الحرم هذا سيييييييسييييييتحل  ) هللا بحرم

 . (261) (صانع هو ما بي هللا صنع الرجل  لك اكوت

 هذه من هامة حجر في كنت لو هللا وايم  )قوله( .ع) عنه روي وكذلك

 كما علي ليعتدوت وهللا حاجتهم في يقضييوا حتى السييتخرجوني الهوام

 ات من الي احب منها خارجا اقتل الت وهللا السيييييبت في اليهود اعتدت

 (.بشبر منها داخال اقتل

 

ة وال هللا، شييييييياءَ  وَما هللِ، الَحمدُ   ) .ع خطبه احدى في وكذلك   إالَّ  قُوَّ

ةَ  آدم ِولييدِ  على الَموتُ  ُخطَّ  بيياهلل،  ومييا الفَتيياة، ِجيييدِ  على القاِلَدة مخطييَّ

ْسالفي إلى أولَهَني شتياقَ  أ  ناأ َمصرعٌ  لي وخيرٌ  يوسف، إلى يَعقُوبَ  ا

 َكربالء،و النَّواِويسِ  بين الفلوات عسالت تقطُِّعها بأوصالي كأني القيه،

َنا با ال   كات من...سييييييغبا   وأحوية جوفا، أكراشيييييييا   فيمألت  مهجَته، فِي

 شاء إت ُمصبِحا   راحلٌ  فإنِّي َمَعنا، فْليَْرَحل نفسه، هللا لِقَاء على ومو ِّنا  

 .  (262) (هللا

 بن سييييييعيييد بن عمرو انفييذ يزيييد ات  )) 45/99 االنوار بحييار وفي

 (.ع)الحسييين بقتل اوصيياه وقد الموسييم امر واله و عسييكر في العا 

 جالر ثالثين الحاج مع د  انه ثم غيلة بقتله منه يتمكن لم وات سييييييرا

 (اتفق حا  أي على( .ع)الحسيييين بقتل وامرهم امية بني شييييا ين من

(263). 

 

 يف بقي لو سييييقتل و( .ع) الحسيييين االمام ات الى تشيييير االخبار فهذه

 . قتله من الحرم في االمام وجود يزيد يعيق وال مكة

                                                           

 فضائل في االخبار شرح ، النعمان القاضي المغربي، (261)

 الجاللي، الحسيني محمد السيد تحقيق األطهار، األئمة

 بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة

 . 143 ص  3 ج :.ه1414 المشرفة

 .23: ابن طاووس ، اللهوف  (262)

 .203 ص اإلرشادالمفيد ، (263)



والتاريخ ينقل انه لما وصييييييلت اليه كتب اهل الكوفة  هب الى البيت 

 الحرام   

 الركن بين ركعتين وصييييييل ى فتطه ر . .الحسييييييين ع قام فعندها  قا 

 أهل إليه كتب فيما الخير رب ه وسيييييييأ  صييييييالته من انفتل ثم   والمقام،

سل جمع ثم   الكوفة،  هللا صلى هللا رسو  جد ي رأيتُ  إني ) لهم فقا  الرُّ

 لي هللا فعزم ألمره، ماضت  وأنا بأمر أمرني وقد منامي، في وآله عليه

 .  (264) ( تعالى هللا شاء إت عليه والقادر  لك ولي   إنَّه بالخير،

 

والتي  ايوم 125بقي في مكة   . .الحسين عاضف الى  لك ات االمام 

 نقلوا ات وحسييب ما،المكية من عمر النهضيية الحسييينية  باأليامسييميت 

وهو في   . .الحسين ع لإلمامالف رسالة وصلت  12هنالك اكثر من 

احدة تحمل محتوى يختلف عن غيرها والرسييييييائل كل ومكة المكرمة 

واجاب على  ،قراها كلها كات قد   . .الحسييييييين عات االمام  وبالتالي

من الوقت حتى يقرا كل تلك   . .الحسيييين عبعضيييها فكم يحتاج االمام 

س فا ا  يطالرسائل ويجيب على المهم منها فا ا حسبنا بحساب علمي ب

  .الحسييين عيوما التي قضييى االمام  125الف رسييالة على  12قسييمنا 

يوميا وبال   . .الحسين ع يقرأهارسالة  96في مكة فنجد ات النات  هو 

وقتا كبيرا من شييخص عظيم يعد ويهيئ االسييباب  يأخذانقطاع ..وهذا 

 المقيتيةليدولية االمويية ج على دولية حيدييديية بوليسيييييييية بمثيل اوللخر

ادوا مبالغ فيه وار وتقديرها باألالف..وبالتالي ات خبر كثرة الرسيييائل 

ه وكاتبو  . .الحسييييين ععليه بات اهل الكوفة غرروا ب امر هام  ترتيب

 ثم قتلوه ..

الف  18 -12اضيييييف الى  لك ايضيييييا ات قولهم ات اهل الكوفة كتبوا 

شييييعية يعني حسيييب من قواعد شيييعبية واغلبها   . .للحسيييين عرسيييالة 

اسييييتلزم االمر ات يكتب حتى الطفل  آنذا احصيييياءات اعداد الشيييييعة 

شاب والمقاتل وهذا لغو وال والمرأةالصغير  بدا افيه ة فائد العجوا وال

م النه آنذا اتصييب في مصييلحة الشيييعة  ت كثرة الرسييائل  ال يومها ،

                                                           

 .34: 5 لفتوحابن االعثم ، ا (264)



قبوت  مسيييتهدفوت وهذه الرسيييائل قد تسيييبب لهم حرجا مسيييتقبليا ، مرا

ولعل البعض يقو  ات هذه الرسيييائل كتبت ايام النعمات بن بشيييير وهو 

مسيييييتضيييييعف فيرد عليه وات كات كذلك لكن حركة الرسيييييائل البد ات 

تخرج عن الفقهاء من الشيييعة ورقسيياء القبائل والشييخصيييات المهمة 

 .  .عي اثر بالنسبة لثورة ابي عبد هللا وغيرهم قد التشكل رسائلهم ا

 

  الكوفة أهل إلى .الحسين ع اإلمام رسالة

كتب الى اهل الكوفة  ..  . .الحسين ع لإلماموبعد ات وصلت الرسائل 

 هذه الرسالة  

  

س آخر وكانا ، هللا عبد بن وسعيد هاني بن هاني مع كتب ثمَّ ... »  لالرُّ

(265)   

 الرحيم الرحمن هللا بسم

  والمسلمين المؤمنين من المأل إلى علي   بن الحسين من

  

                                                           

 ابن هو وليس الحال، مجهول فهو هذا هاني أم ا (265)

 الشهادة نال وقد يحيى، ذاك ابن فإن   عروة، بن هاني

 المز ي ترجمة من ويظهر (.290: 3 المقال تنقي )بالط ف

 بعد حَيا   كان يحيى وأنَ  ذلك، خالف هاني، بن ليحيى

 مَمن أبوه وكان العرب، أشراف  من وكان: ) قال والده،

 عن.. علي بن الحسين شأن في زياد بن اّلل   عبيد قتله

 صال : حاتم أبو وزاد. الكوفة أهل سي د كان أن ه شعبة

 الكمال، تهذيبراجع المزي ،(  الكوفة أهل سادات من

 أعلى في فهو الحنفي، هللا عبد بن سعيد أم ا(. 246: 20

 وهو الطف ، شهداء أفاضل ومن والجاللة، الوثاقة درجة

 عليه هللا صلوات الحسين لموالنا وقاية نفسه جعل الذي

 علم ُمستدركاتكما في (  الصالة حين عاشوراء يوم

 يوم عليه السالم  للحسين سعيد قال وقد. 68: 4 الرجال

 وآله عليه هللا صلى هللا رسول بن يا أوفيت: فقال عاشوراء

 نفسه فاضت ثم  ( .  الجن ة في أمامي أنت نعم،: ) قال ؟

 .28: 2 المقال تنقي كما في ( النفيسة



ا  ي  عل قدم َمن آخر وكانا بُكتبكم، علي   قدما وسييييييعيدا   هانيا   فإت    بعدُ  أم 

 ن هإ  ُجل كم ومقالة و كرتم، اقتصصتم الذي كل   فهمت وقد ُرسلكم، من

 وإن ي .والهدى الحق على بك يجمعنا أت هللا لعل   فأقبِل إمام؛ علينا ليس

 إتف عقيل، بن مسييييلم بيتي أهل من وثقتي عم ي وابن أخي إليكم باعث

 على منكم والفضيييييل الِحجى و وي مألكم رأي اجتمع قد أنَّه إليَّ  كتب

 إت ا  وشييييك إليكم أقدم فإنِّي كتبكم، في وقرأت ُرسيييلكم به قدمتْ  ما مثل

 لداينا بالقسييط، القائم بالكتاب، الحاكم إال   اإلمام ما فلََعمري، هللا، شيياء

  .(266)(  والسالم هللا،  ات على نفسه الحابس الحق، بدين

 

 ساد الفصل ال

 للكوفة .ارسا  مسلم بن عقيل ع

ية التي   . .الحسييييييين عومن اجراءات االمام   مة في االيام المك ها ال

  .عفي مكة المكرمة انه ارسل مسلم بن عقيل   .عقضاها بشعب علي 

 دق المصييييير، تقرير هموم يحمل رجلٌ   فمسييييلمسييييفيرا له الى الكوفة ،

 يكوتل ،ةوالجدار الجد معالم لديه وتجم عت كافة، الكفاءات فيه توف رت

 كاملمت وسييلم، وآله عليه هللا صييلى السييماء رسييو  سييبط بنيابة خليقا  

 كات  إ نادرة، بقابلية الكوفة حركة إلدارة المطلقة الوالية في اللياقة

 اعتصييييييرت التي لآلالم معاصييييييرا   المرير، للواقع واعيا   الرجل هذا

 ونكبات األحداث، ومجريات الوقائع لمسار مواكبا   المسلمة، الشعوب

 مشيييا را   ينحوه، الذي السيييياسيييي والنحو القائم، بالحكم محيطا   األمة،

 في . .الحسيييين ع اإلمام بمنه  ملما   األامة، عالج آراء أهم في اإلمام

ة، القضايا سبط، عمه ابن عضد فهو المهم   وجهات تباد  في ونجي ه ال

 ومشييكالتهم المسييلمين، مظالم معه يتداو  الحاسييمة، المصيييرية النظر

 لنا ا وأحو  الرسيييييالة، أمناء باعتبارهم هللا، لدين للثأر بهم تنقد التي

 كما اشار الى  لك بعض الباحثين .. ..الحنيف اإلسالم على

 االتجاه وبالفعل تحر  االمام الحسين بهذا 

                                                           

 .278: 3 الطبري وتاريخ ،204: اإلرشادالمفيد ، (266)



حه عقيل، بن مسييييلم . .الحسييييين ع ودعا » هر بن قيس مع فسيييير   ُمسييييَّ

يداوي،  وعبد هللا وعبد ،(267)السييييييلولي هللا عبد بن وعمارة الصيييييي

اد ابني الرحمات  أمره، وكتمات بالتقوى، وأمره ،(268) األرحبي شيييييد 

ل مسييييييتوسييييييقين ُمجتمعين النا  رأى فإت واللطف، ..  بذلك إليه عج 

»(269) . 

  

                                                           

 لم: السلولي هللا عبد بن عمارة: ) النمازي قال  (267)

 الحسين موالنا إلى الكوفة أهل كتاب حامل هو يذكروه،

كما في ( الكوفة إلى مسلم مع ورجع ، السالمعليه

 أي) وهو: )التستري وقال.20: 6 الرجال علم ُمستدركات

 عليه الحسين إلى الكوفة أهل ُرسل أواسط من( عمارة

 الرحمان وعبد ُمسَهر بن قيس ومع معه حملوا ، السالم

 السالمعليه الحسين وأرسل صحيفة، 350 من نحوا   األرحبي

 (. أيضا   الطبري في كما مسلما ، معهم

 :األرحبي شد اد ابني الرحمان وعبد هللا عبد (268)

 لم: األرحبي شد اد بن الرحمان عبد: ) النمازي قال 

 ِقَبل من رسوالن==  شد اد بن هللا عبد وأخوه هو يذكروه،

 ثم   عليه، هللا صلوات الحسين موالنا إلى الكوفة أهل

 إلى مسلم عم ه ابن مع السالمعليه الحسين أرسلهما

 ُمستدركات راجع(.  اإلرشاد في المفيد عن كما. الكوفة

 .401: 4 الرجال علم

 عد ه: األرحبي هللا عبد بن الرحمان عبد: ) التستري وقال

 وذكر ، السالم عليه الحسين أصحاب في رجاله في الشيخ

 مك ة إلى مضوا الذين األربعة أحد أن ه: السير أهل

 عشرة الثنتي مك ة ودخلوا صحيفة، وخمسون ني ف ومعهم

 الحسين وج ههم َمن أحد وهو رمضان، شهر من خلت ليلة

 من هذا ردَ  مسلم ُقتل فلم ا مسلم، مع لسالم اعليه

 وورد اسُتشهد، حتى السالم عليه الحسين إلى الكوفة

 قاموس في كما. ( والرجبية الناحية في عليه التسليم

 .4026 الرقم123: 6 الرجال

 .44 ص اإلرشادالمفيد ، (269)



 ة..هنالك عده اراء محتملة لفهم وصييييييي هنا؟ األمر كتمات يعني ما ا

 بكتمات امره بن عقيل لسفيره مسلم  . .الحسين ع االمام 

قضيييييية تكليفه بالسيييييفارة  .عالكتمات هنا عام بات يكتم مسيييييلم  االو   

  وا  الطريق حتى يصل الكوفة . 

الثاني   وبعد وصوله عليه ات يكتم امره عن السلطة االموية ويتحر  

ي األسلوببتحركات سرية او يتبع   للنهضة الكوفة أهل تعبئة في السرِّ

 . .ع اإلمام مع

كاته وامات مكانه أمر يكتم أت الثالث     أسيييييلحته مخاات ومواقع تحرُّ

  وثبته؟ في السر   وكلمة الكوفة أهل من وُمعتمديه قياداته وأشخا 

 ..هنا؟ اللطف يعني وما ا

فق  العمييل في اللُّْطفُ ات   قالتوفي - تعييالى - هللا من واللُّْطفُ  بييه، الرِّ

 . والعصمة

بالرفق في عمله  بن عقيل اوصيييى مسيييلم  . .الحسيييين عاي ات االمام 

 ...وهنا تتبادر للذهن عدة اسئلة  

 هنييا اللطف أم اإلسييييييالم؟ أخالق من وهو النييا  مع اللطف هو هييل

 ،الكوفة في األُموي ة المحل ية السلطة مع المسل حة المواجهة عدم بمعنى

 . بذلك؟ يأ ت أو .ع اإلمامامر  إليها يصل حتى

يؤمن  ام يفسيييير الرفق هنا بعدم اعالت الحرب العسييييكرية ضييييد من ال

بييالثورة او من يعين ا  امييية ضيييييييد تطلعييات الجميياهير المنتفضييييييية 

 ..عوالمشاركة بثورة ابي عبد هللا 

 حَوت الكوفة أهل إلى .ع اإلمام رسييييييالة إت    تقو  أُخرى رواية هنا 

  العبارات هذه أيضا  

 ، الب أبي بن عقيل بن مسييييييلم عمِّي وابن أخي إليكم بعثت وقد)...  

 الِحجى  وي ورأي ورأيكم وخبركم بحيييالكم إليَّ  يكتيييب أت وأمرتيييه

ه وهو منكم، والفضيييييل ة وال هللا، شييييياء إت إليكم متوج   فإت باهلل، إال   قو 

 م يع ابن مع فقوموا ُكتبكم، في وقرأتُ  ُرسييييلكم به قدمتْ  ما على كنتم

 قسييييطبال القائم بالكتاب العامل اإلمام ما فلعمري، تخذلوه، وال وبايعوه

 ... (.سبيال   يهتدي وال الحق   بغير يحكم كالذي

 وفي هذا النص عدة امور البد ات نقف عندها   



في الكوفة ات يطلع   .عات احدى و ائف مسلم بن عقيل  االو  االمر 

على كل تفاصييييل اهل الكوفة من   . .الحسيييين عاالمام -القائد العلوي 

 شيعته وخبرهم وتحركاتهم وكيفية استعدادهم للنهوض بين يديه .

العقو  الناضيييجة  بأصيييحاب .عيهتم مسيييلم بن عقيل  الثاني  اتاالمر 

واالشيييراف والقيادات العسيييكرية ومن يريد ات ينتصييير للثورة ويكتب 

 لكي يرى رايه في  لك .  . .الحسين ع لإلمامبخبرهم 

؛ هذا ومن الثالث االمر  ة أت   لنا يتجل ى النص   .ع عقيل بن مسيييييلم مهم 

 قيقةح ومعرفة الكوفي العام الرأي استطالع في تنحصر لم الكوفة في

هات ومصييداقية ته كانت بل فيها، التوجُّ  رةالثو هي فيها األسيياسييية مهمَّ

 لىع للقضييياء والتمهيد فيها األُموي ة المحل ية السيييلطة ضيييدَّ  الكوفة بأهل

 عم ي ابن مع فقوموا)   .ع قوله هذا على والدليل كل ه؛ األُموي الحكم

 ... (.تخذلوه وال وبايعوه

ما  ارسيييييا  .عوكات من مهام الشيييييهيد مسيييييلم بن عقيل  الرابع االمر 

ة االم الت . .الحسييين عيتيسيير له من جنود الى كربالء لنصييرة االمام 

نة ات الكوفة ثك باعتبار–يقتل بكربالء   . .الحسييييييين عكلها تعلم ات 

خزات عسيييييكري كبير تلجا اليه الدولة عند اي عسيييييكرية كبرى وهي 

المتواجدة فيه والجنود وهذا  حرب لالسييييتفادة من القيادات العسييييكرية

في التخطيط لمعركته الحاسيييمة يوم   . .الحسيييين عامر ال يغفله االمام 

 كربالء .

 كر،كمعسيي وقا  أبي بن سييعد أسييسييها فالكوفة كما نقل في التاريخ   

 من بالقرب الخطاب بن عمر امن القادسييييييية معركة بعد م،638 عام

 الحكم أيام في الكوفة اادهرت وقد. المنا رة حاضييييييرة الحيرة، مدينة

 بن الملييك عبييد أيييام على م691 عييام المييدينتييات دمجييت وقييد. األموي

 (.كوفات) ب قديما   تسمى وكانت. مروات

 

تابع ته الكوفي أعثم ابن وي تاريخية رواي  كتاب،ال  وى ثم    » قائال   ال

  وقا  الكتاب، إليه فدفع عقيل، بن بمسلم ودعا وختمه،

هك إن ي »   يحب   ما أمر  من هللا وسيييييييقضييييييي الكوفة، أهل إلى موج 

 فامضِ  الشيييييهداء، درجة في وأنت أنا أكوت أت أرجو وأنا ويرضيييييى،



 قأوث عنيد فيانز  دخلتهيا فيإ ا الكوفية، تيدخيل حتى وعونيه هللا ببركية

 بيعتي على ُمجتمعين رأيتهم فييإت  يياعتي، إلى النييا  وادعُ  أهلهييا،

ل  ثمَّ  .تعالى هللا شاء إت  لك حساب على أعمل حتى بالخبر؛ عليَّ  فعجِّ

ولنييا عييدد من  .( 270)« جميعييا   وبَكيييا وود عييه . .الحسييييييين ع عييانقييه

 التعليقات على هذا النص   

اني موجهك الى اهل الكوفة يد    . .الحسييييييين عقو  االمام  االو   

على ات الشريحة المستهدفة في اعالم مسلم ومن ضمن نطاق سفارته 

 .ع الحسينوانما كل من يتبنى مشروع االمام ،لم تكن الشيعة فحسب 

 العقائدي والفكري .  .عولو من غير خط ابي عبد هللا   .

 الرواية في«  األمر كتمات»  أت   نسييييييتفيد؛ الرواية هذه ومنالثاني   

ي العمل أُسييييلوب  .ع عقيل بن مسييييلم ات باع يعني ال األُولى  يف السييييرِّ

 النا  وادعُ )  .ع قوله  اهر ألت    لك ؛ .ع اإلمام  اعة إلى الدعوة

 .العمل في العالنية هو ،(   اعتي إلى

وصييية ، هي (  أهلها أوثق عند فانز  دخلتها فإ ا )  .ع قوله   الثالث 

ات تكوت تحركاته مدروسيية مسييبقا ويجعل   .علمسييلم واضييحة المعالم 

له على ارض قوية عدة االنطالق  قات من الكوفيين هم حجر  ،قا فالث

االسييييا  في ايجاد قاعدة عريضيييية لالنطالق والتحر  واتخا  بيوتهم 

وحركته االهلية الكبيرة وبالفعل نز  عند دار   .عمهدا لثورة مسييييييلم 

المسيييييييب بن نجبة ومن ثم دار المختار وبعدها  هب لبيت هانئ بن 

 عروة ..

: الشييهداء درجة في وأنت أنا أكوت أت أرجو وأنا )  .ع قولهالرابع    

الواعي الفطن انه   .عقد لم  لمسييلم بن عقيل   . .الحسييين عات االمام 

سيستشهد في سفرته هذه ودعا له بنيل الشهادة وهذه المفردة وضعها 

ابن عقيل في قاموسييييه وصييييمم على تحقيق احدى الحسيييينيين في اداء 

 المضييييي   من يمنع ال القتل هو المصييييير بأت   والعلممهمته في الكوفة .

 .ياالُعل اإلسالم مصال  بإحدى ُمتعلِّقا   األمر كات إ ا التكليف، أداء في
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 أن ه .ع اإلمام قو  من علم قد .ع عقيل بن مسييييييلم أت   على يد    ومما

ه ه بابن العهد آخر هذا وأت   الشهادة، إلى متوج   . .الحسين ع اإلمام عم 

 :جميعا   وبكيا اآلخر أحدهما وود ع تعانقا أن هما هو

 تيبيع على ُمجتمعين رأيتهم فإت )  . .الحسين عالخامس   قو  االمام 

ل  .(تعالى هللا شييياء إت  لك حسييياب على أعمل حتى بالخبر؛ عليَّ  فعجِّ

لم يواعد مسييييييلم بالمجيئ الى   . .الحسييييييين عفيه دليل على ات االمام 

الكوفة او دخولها او قصييييد الكوفة على اسييييا  دعوة اهلها اليه وانما 

 سييأعملالنا  قد بايعت وا اعت انا  رأيتبقوله ا ا   .عاكتفى االمام 

على حساب  لك اي انه سيدر  هذا االمر ات استتب وبعدها سيعمل 

يوجييد اي خطيية لييدى  وبييالتييالي ال آنييذا  وفق معطيييات واقع الحييا ..

روج لها اهل التاريخ  الكوفة ابدا على خالف ما بقصيييد . .الحسيييين ع

تابعين لبال ات بين  با . ا ال ية في الحوار  الع ين بانهم اوردوا روا

الزبير ايام كونه بمكة ا  قا  عبد هللا بن  وابن . .الحسييييييين عاالمام 

وهللا لقد حدثت     . .الحسييييييين ع تصيييييينع؟ فقا ما ا تريد ات  الزبير 

الكوفة ولقد كتب الي شيعتي بها واشراف اهلها واستخير  بإتياتنفسي 

 .(271)هللا 

للذهاب الى الكوفة   . .الحسييييييين عتجزم بخطة  قلنا الوالرواية كما 

حدثت نفسييييييي بإتيات الكوفة ، فلم  ...فهو يقو  عواالسييييييتقرار بها وو

تظهر الرواية حزما او جزما بالذهاب اليها كما ال يخفى على المتأمل 

 البصير .

 من النصيييف في مك ة من مسيييلم فخرج  » يقو  المؤرخ المسيييعودي  

ا  من خلوت لخمست  الكوفة قَِدم حتى رمضات، شهر  . (272)... «شو 

من صيييحابة النبي االكرم  .عمسيييلم بن عقيل بن ابي  الب  سييييدنا  و

  كما اثبتنا ومن صيييحابة  وصييييه علي وصيييحب كل من الحسييينين 

 للهجرة . 7او  6ولد بحدود سنة عليهما السالم 

                                                           

 سيرة من الصحي السيد مرتضى العسكري واخرون ، (271)

 .2009 بيروت العربي التاريخ مؤسسة.29ص 12ج الحسين

 .89: 2 الذهب مروجالمسعودي ، (272)



 3ولد مسييلم بن عقيل في حدود سيينة   وقا  المحقق الشيييخ الكرباسييي 

لنبي اودليله على انه ولد بحياة ..للهجرة من عليه النبطية في المدينة  

 إلثبيياتاحتججنييا بييه  هو نفس مييا( 273)والييه  صييييييلى هللا عليييه والييه 

تر  اشيي  .بن عقيل ع ات مسييلممن صييلى هللا عليه واله صييحبته للنبي 

 ..وفي معركة صفين  21في فت  البهنسا سنة 

ات مسيييلم بن عقيل كات يقاتل بشيييجاعة   ففي فتو  الشيييام للواقدي قا  

 .(274) وببسالة فكات اميرا لفرقة ومقاتال في اخرى ...

ويضييييييف   وكات االمير عليهم مسيييييلم بن عقيل واحا وا بالمسييييياكن 

 وجعلوا بالمدينة اسواقا ....

في معركة  أ  ات عليا عب(275)فينقل صاحب المناقب واما في صفين 

صييفين جيشييه فكات على الميمنة الحسيين والحسييين وعبد هللا بن جعفر 

 36 -33 كر كانت اعمارهم تتراو  بين  نومسييييييلم بن عقيل وكل م

يمكن ات يكوت عمره  سييييينة فمن يكوت في منصيييييب هؤالء االقرات ال

 البهنسيييييييا اميرا ثم واليا فالبالك ا ا كات في فت   اقل منهم بكثير فما

عاما وعليه فالبد ات تكوت والدته  18يعقل ات يكوت عمره اقل من 

 بحدود السنة الثالثة من الهجرة .

 رهعم يكوت أت يُعقل ال وعليه؛ بصييفين    .عوا ا كات في ميمنة علي 

 قاله ما على سنة 28 الكوفة إلى . .الحسين ع اإلمام بعثه يوم الشريف

فِّين ألت   ؛ المامقاني  يوم عمره أتَّ  ومعناه للهجرة، 37 عام كانت صييييييِ

 ::.سنين عشر من أقلَّ  كات ِصفِّين

ج وقد   (276) . .االمام علي ع بنت رقي ة تزو 

                                                           

 معجم الحسينية معارف دائرة، الكرباسي الشيخ (273)

 المركز ط ومابعدها 230 ص 2ج الهاشميون الحسين انصار

 .2008 لندن للدراسات الحسيني

 .215الواقدي ، فتوح الشام :  (274)
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 .ع مسلما   بأت   .ع عليا   وآله عليه هللا صلى األكرم النبي أخبر وقد هذا،

ه قد  ) الصييدوق روى فقد ، . .الحسييين ع محب ة في يُقتل سييوف ( سيير 

 رسييييو  يا )  وآله عليههللا صييييلى هللا لرسييييو  .ع علي   قا   أماليه في

ا    حبَّين ألُحب ه إنِّي وهللا، إيْ   قا  عقيال ؟ لتُحب   إن ك هللا، ا  و له، حبَّ  حب 

حب   لب أبي ل لده وإت   له،  ا ة في لمقتو  و بَّ َلد ، مح تدمع و يه ف  عل

بوت، المالئكة عليه وتُصييل ي المؤمنين، عيوت  هللا رسييو  بكى ثم   المقر 

 هللا إلى  قا  ثم   صييييدره، على دموعه جرت حتى وآله عليههللا صييييلى

 . (277)(  بعدي من عترتي تْلقى ما أشكو

 أت    المناقب ُكتب بعض عن ونُقل »شيييجاعا مقداما   .عوكات مسيييلم  

ته من وكات األسيييييد، مثل كات عقيل بن مسيييييلم  بيده الرجل يأخذ أن ه قو 

 . (278) «. البيت فوق به فيرمي

 

 بحوث هامة 

 :السفارة؟ من االستعفاء مسلم  لب هل -1

يل بن مسييييييلم أت    تأريخه في الطبري روى   اإلمام إلى بعث .ع عق

 ةمهمَّ  من يعفيه أت منه يطلب الكوفة، إلى  ريقه أثناء . .الحسييييييين ع

ة في الكوفة، أهل إلى السفارة   يلي كما الطبري رواية على هي قص 

 ودَّعو هللا، رسييو  مسييجد في فصييل ى المدينة، أتى حتى مسييلم فأقبل »

تأجر ثم   أهله، من أحب   َمن  فضييييييالَّ  به، فأقبال قيس من دليلين اسيييييي

 الطريق هذا  الدليالت وقا  شييييديد، عطا وأصييييابهم وجارا، الطريق

ماء، إلى تنتهي حتى ية وفي»  عطشيييييييا   يموتوا أت كادوا وقد ال  روا

 نب قيس مع - عقيل بن مسلم فكتب ،« عطشا   الدليالت ومات  اإلرشاد

سهَّر صيداوي ُم  » الُخبيت بطن من بالمضيق و لك الحسين، إلى - ال

ا«   الخبت بطن  اإلرشيييياد رواية وفي  ةالمدين من أقبلت فإن ي بعُد، أم 

 لمف العطا، علينا واشييتد   وضييالَّ، الطريق عن فجارا لي، دليالت معي

 أنفسنا، اشةبحش إال نن ُ  فلم الماء، إلى انتهينا حتى وأقبلنا ماتا، أت يلبثا
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 من تطي رتُ  وقد الخبيت، بطن من المضييييييق يُدعى بمكات الماء و لك

 .والسالم غيري، وبعثت منه أعفيتني رأيت فإت هذا، وجهي

ا)    . .الحسيييين ع إليه فكتب  لىع حملك يكوت أال   خشييييت فقد بعُد، أم 

هتك الذي الوجه من االستعفاء في إليَّ  الكتاب  امضِ ف الُجبن، إالَّ  له وج 

هتك الذي لوجهك   .(279) ( عليك والسالم له، وجَّ

ا  اإلرشييييياد رواية وفي» الكتاب قرأ لمن مسيييييلم فقا    مسيييييلم قرأ فلمَّ

فه لستُ  ما هذا «  قا  الكتاب  .(280)... «نفسي على أتخو 

 كرهييا من در  هييذه  المؤاخييذاتوالرواييية اعاله عليهييا جمليية من  

    الرواية

 اختصيييارها على  .ع عقيل بن مسيييلم حياة ترجمة يُراجع َمن إت  منها  

تب في نذا  العربي بالُعرف معرفة وله - الُك مة، آ ئل عا ما  وبالشيييييي

ة هذه أت   في يترد د ال خاصيية الهاشييمية  وضيع من وأن ها ُمختلَقة، القصيي 

 هذا وُسمعة صورة لتشويه السالم ليهماهل البيت عليهم السالم  أعداء

 أمير جيا ميمنة قيادات أحد كات .ع مسييييييلما   فإت   العظيم؛ السييييييفير

 الطاغية آنذا  وكات - معاوية خا ب الذي وهو ، .ع علي   المؤمنين

 رأسييييك أضييييرب أت دوت َمْه،  - اإلسييييالمي العالم في المطلقة اليد  ا

 بعده لقاء ال فراق وداع . .الحسييين ع اإلمام ود ع الذي وهو: بالسيييف

ه أن ه عرف أت بعد الجن ة، في إال    قو  من محالة ال الشييييهادة إلى ُمتوج 

 (. الشهداء درجة في وأنت أنا أكوت أت أرجو وأنا ) له .ع اإلمام

 نم تتطي ر وهل: بعده؟ بالسعادة ُمطمئن ة نفس الموت تخشى هل تُرى،

 وآله عليه هللا صلى رسوله ولقاء هللا لقاء إلى ُمشتاقة نفس الموت لقاء

 وهل: ؟ السييييالم ليهماهل البيت عليهم السييييالم  من الماضييييين واألحب ة

 الكوفة في سييييييرته وهذه: ما؟ لحظة .ع مسيييييلم نفس الطمأنينة فارقت

 ثباته مسييتوى في يفوقه ال أمره، من ُمسييتيقن و مأنينة بثبات له تشييهد

ل العارف يعقل وهل.   .ع المعصوم اإلمام إال    اإلمام أت   يقبل أو المتأم 
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 أو ُجبن، يعتوره َمن الخطيرة السييييفارة هذه في يُرسييييل . .الحسييييين ع

 من كثيرا   يُصييييييييييب أت الميييألوف من لعيييارض وْجهتيييه من يتطي ر

،: األيام؟ تلك في المسيييييافرين  يُخا ب أت   الحسييييييني األدب من هل ثم 

ه ابن .ع اإلمام  :بالُجبن؟ ويت همه الخطاب من النوع بهذا .ع مسلما   عم 

م السييييي دقاله  منها   ما  ل فإت  (  » سييييره قد ) المقرَّ  صييييكِّ  في المتأم 

 بما اتاإل ع يفوته ال عقيل، بن لمسييلم الشييهداء سيييد كتبه الذي الوالية

ه الجأش، وَربا ة والطمأنينة الثبات من يحمله ن   الموت، يهاب ال وأ

تل إال    الب أبي بآ  يعدو وهل لذي الق  هللا من وكرامتهم عادة لهم ا

 الشيييهداء سييييد أقدم لَما الحروب؛ في هي ابا   مسيييلم كات ولو: الشيييهادة؟

 . لك كل   يلزمها التي عن الخاصة بالنيابة تشريفه على

لها الرواة، بها جاء التي الجملة فتلك  مقام من للحطِّ  جرير ابن وسييييييج 

 :الخلل واضحة األ راف ُمتفكِّكة الرفيع، عقيل ابن

 يرةبالط يعبأوت ال تعاليمهم بأنوار اسيييتضييياء وَمن البيت وأهل كيف، 

 :وانا ؟ لها يُقيموت وال

لها؛ إ ا جرير ابن من العجب وليس ه سييج   ،الكوفة شييهيد مقام بها ليشييو 

 خفييت كيف العجيب، ولكنَّ  البييت، هيذا رجياالت في عيادتيه هي كميا

لها حتى والتدقيق النظر أهل بعض على  يز  لم أن ه مع كتابه، في سييج 

 حذا وَمن الزبير آ  وضييييييع من بأن ها ويحكم أمثالها في بالطعن يله 

 . (281) : «حذوهم؟

شيخ أت   منها     ،والجواب الرسالة أصل يُنكر القرشي شريف باقر ال

  يقو  حيث الموضوعات من ويراهما

 يقع اإلمام إلى رسييالته مسييلم منه بعث الذي الخبت مضيييق إت  »  -1 

 أت   حين في ،(282)الحموي عليه نص   ما حسيييب والمدينة مك ة بين ما

ه على تنص   الرواييية  إلى وخرجوا يثرب، من الييدليلين اسييييييتييأجر أنيي 

 هذه أت   الطبيعي ومن. الدليالت ومات الطريق عن فضييييييل وا العراق،

                                                           

 .138: عقيل بن مسلم ، المقرم (281)

 .343: 2 البلدان معجم ياقوت الحموي ، (282)



ة بين ما تقع ولم والعراق، المدينة بين ما وقعت الحادثة ، ةوالمدين مك 

 .فتأمل 

  

 والعراق يثرب بين ما يقع االسم بهذا يُدعى مكات هنا  كات لو إن ه -2

 مانا  ا يستوعب وإيابا    هابا   مك ة إلى منه السفر فإت   الحموي، يذكره لم

 دق العراق إلى مك ة من مسييلم سييفر أت   حين في أي ام، عشييرة على يزيد

ده خوت حد   من عشر الخامس اليوم في مك ة من سافر إن ه  فقالوا المؤر 

َقدم رمضيييييييات، فة إلى و خامس اليوم في الكو ا ، من ال  فيكوت شييييييو 

ة أسرع وهي يوما ، عشرين سفره مجموع  مك ة منالمسافر يقطعها مد 

ستثنينا وإ ا«  الكوفة إلى ثم  »  المدينة إلى  سو ر سفر المد ة هذه من ا

ة فإت   إليه، ورجوعه المكات  لك من مسلم  الكوفة إلى مك ة من سفره مد 

 هبهذ المسيييافة تلك قطع - عادة - ويسيييتحيل أي ام، عشيييرة من أقل   تكوت

 .الزمن من الفترة

 قهتوثي يُناقض وهو بالُجبن، - رسييالته في - مسييلما   ات هم اإلمام إت   -3 

ا بيته، أهل وكبير ثقته أن ه من  له  ت صافها ومع عليهم، بالفضل والمبر 

 .:بالُجبن؟ يت همه كيف الصفات، بهذه

 لالبط هذا أبدى فقد سييييييرته، مع يتناقض بالُجبن مسيييييلم ات هام إت   -4 

 فيه ويقو  العقو ؛ يُْبهر ما النادرة والشييييييجاعة البسيييييييالة من العظيم

 هاشمي أشجع هو بل ،(283) وأرجلهم عقيل بني أشجع إن ه  البال ري

ة بعد التأريخ عرفه  . السالم ليهماهل البيت عليهم السالم  أئم 

 المفتريات من الحديث هذا إت  العالمة القرشييي   كما يقو  والخالصيية 

لذي ع ا ئد هذا قيمة من للحطِّ  وضييييييِ قا لذي العظيم، ال  مفاخر من هو ا

ة   . (284) « واإلسالمية العربية األم 
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344. 



 الكوفة في .ع عقيل بن مسلم

  

 مامةلإلفي الكوفة وكونه سفيرا   .عات مشروع سيدنا مسلم بن عقيل 

سييرية عمل مسييلم بن ، إضييافة الى شييابه الكثير من الكتمات والتلطف 

جعلت العديد من النصيييو  التاريخية تسيييئ لمقامه اضيييف   .ععقيل 

ته اقالم ا  امية وبني العبا  في االسييييييياءة  لذي لعب لدور ا الى  لك ا

 ته الذين اتهمتهم بالخذالتولشيييييع وألنصييييارهلدوره الكبير في الكوفة 

 ... بإيجاامر عليه نس وهذا ما بأجمعهم

 كوتي أت  .ع عقيل بن مسلم أوصى قدكات  . .الحسين عقلنا سابقا ات 

 هاأهل أوثق عند فانز  دخلتها فإ ا) أهلها أوثق عند الكوفة، في نزوله

 السييييييياسييييييي عمله انطالقة تكوت أت الطبيعي من ألت    لك ؛(285)( 

 معيه، للقييام وتعبئتهم .ع اإلميام  ياعية إلى النيا  دعوة في الثوري،

 أهل أوثق من صييياحبه يكوت منز  من سيييفيات، أبي آ  عن وتخذيلهم

 . السالم ليهمهل البيت عليهم السالم ال الوالء في الكوفة

  

ا  » تأريخه في كثير ابن قا    له  يُقا رجل على نز  الكوفة دخل فلم 

  . (286) (األسدي عوسجة بن مسلم

                                                           

 .36: 5 لفتوحابن االعثم ،ا (285)

 األسدي حجل، أبا وُيكَنى: األسدي عوسجة بن مسلم (286)

 وكان. ُمتنسِ كا   عابدا   سرَيا   شريفا   رجال   كان السعدي،

 وكان ، وآله عليه هللا صلى هللا رسول رأى مم ن صحابيا  

. اإلسالمية والفتوح المغازي في ذكر له شجاعا ، فارسا  

 من السالمعليه الحسين كاتب مم ن إن ه: السير أهل قال

 مسلم مجيء عند له البيعة أخذ ومَمن له، ووف ى الكوفة

 زياد بن هللا عبيد دخل ولما. الكوفة إلى عقيل بن

 لُيحاربه، إليه خرج عقيل بن مسلم به وسمع الكوفة،

 ،...و وأسد، مذحج ربع على عوسجة بن لمسلم فعقد

 رحى دارت لما ثم   قصره، في حبسوه حتى إليه فنهدوا

 على وُقبض الحق، أنصار يتمن اه ما غير على األحداث

 عوسجة بن مسلم اختفى عروة بن وهاني عقيل بن مسلم

 فوافاه السالم عليه الحسين إلى بأهلهذهب  ثم   مد ة،



 .(287)... «  الثقفي عبيد أبي بن المختار دار في نز   وقيل 

                                                           

 وهو. عليه تعالى هللا رضوان بنفسه وفداه بكربالء،

 ليلة أنصاره رخ ص لما السالم عليه لإلمام القائل

 هللا إلى ُنعذر ولم عنك ُنخل ي أنحن: عنه باالنصراف العاشر

 صدورهم في أكسر حتى أبرح ال وهللا، أم! حق ك؟ أداء في

فارقك، وال بيدي قائمه ثبت ما بسيفي وأضربهم ُرمحي
ُ
 أ

قاتلهم سالح معي يكن لم ولو
ُ
 بالحجارة لقذفتهم به، أ

 وتأريخ فضائل معرفة من ولمزيد. معك أموت حتى دونك

 إبصار)  كتاب في ترجمته راجع المقد س الشهيد هذا

 (.111 - 107:  السالمعليه الحسين أنصار في العين

 عام وِلد: الثقفي مسعود بن عبيد أبي بن المختار (287)

 عشرة ثالث ابن وهو الحروب، بعض أبيه مع وحضر الهجرة،

 مقداما   فنشأ عم ه، فيمنعه للقتال يتفَلت وكان سنة،

 ذا وكان األمور، معالي وتعاطى شيئا ، يَتقي ال شجاعا  

 بالسخاء ونفس مأثورة، وخالل حاضر، وجواب وافر، عقل

 اإلمام دم في شركوا الذين بُمعظم فتك الذي وهو.موفورة

 دامت التي واليته أي ام وزعمائهم السالمعليه الحسين

 وعمره الزبير بن مصعب يد على وُقتل شهرا ، عشر ثمانية

 .سنة 67

  

 وبعضها مادحة، فبعضها فيه، الروايات اختلفت وقد

 قاصرة ومنها السند، ضعيفة منها والذام ة ذاَمة،

. صحيحة روايات فيها والمادحة تقي ة، صدرت أو الداللة،

 :قول هنا ويكفينا فيه، األقوال اختلفت كما

 إدخاله المختار حال ُحسن في يكفي: ) الخوئي السيد 

 ؛ السالم ليهماهل البيت عليهم السالم  قلوب في السرور

 عظيمة خدمة وهذه ، السالم عليه الحسين َقَتَلة بقتله

 الجزاء بها يستحق   السالم ليهمهل البيت عليهم السالم ال

 وآله عليههللا صلى هللا رسول أن   ُيحتمل أفهل. ِقَبلهم من

 عن النظر يغض ون السالم ليهماهل البيت عليهم السالم و

 بن محمد وهذا! ؟...واإلحسان الكرم معدن وهم ذلك،

 يعتب وهو الشيعة من نفر في جالس هو بينما الحنفي ة،

 تم   فما - سعد بن عمر قتله تأخير في - المختار على

: وقال كَفيه وبسط ساجدا   فخرَ  عنده، والرأسان إالَ  كالمه



 صييير   كما - المختار دار .ع عقيل بن مسيييلم نزو  تاريخيا   ثبت وإ ا

خوت بذلك  من ن هأ يُثبت بل ،أي المختار  وثاقته يُثبت  لك فإتَّ  - المؤر 

 أت .ع مسيييييلما   أمر . .الحسيييييين ع اإلمام ألت   و لك الكوفة؛ أهل أوثق

 باب من النزو  هذا فيكوت المختار؛ عند فنز  أهلها أوثق عند ينز 

 النزو  هذا يكن لم إت ، . .الحسيييييين ع اإلمام لكالم المصيييييداق تعيين

 .العالم وهللا ، .ع نفسه اإلمام من بأمر

  

 دوت المختار دار .بن عقيل ع مسييييييلم الختيار أُخرى عل ة هنا  ولعل  

لك ثبوت فرض مع - غيرها ه وهو -   ن  مات صييييييهرا   كات أ  بن للنع

 دي تُمدُّ  فال - عمرة البنته اوجا   كات أي - يومها الكوفة حاكم بشييييييير،

 .الكوفة والي صهر بيت في هو  الما .ع مسلم إلى سوء

 وفة،الك دخل حتى مسلم أقبل ثم  (  »... سره قد ) المفيد الشيخ وقا  

 سيييلمم دار اليوم تُدعى التي وهي عبيدة، أبي بن المختار دار في فنز 

ا إليه، تختلف الشيعة وأقبلت المسي ب، بن  جماعة، ممنه إليه اجتمع فلم 

 عهباي حتى النا  وبايعه يبكوت، وهم . .الحسييييييين ع كتاب عليهم قرأ

 عةببي يُخبره . .الحسيييييين ع إلى مسيييييلم فكتب ألفا ، عشييييير ثمانية منهم

  .(288)... « بالقدوم ويأمره ألفا ، عشر ثمانية

                                                           

 بيت أهل عن وأجِزأه للمختار، اليوم هذا تنسَ  ال الل هَم،

 بعد المختار على ما هللا، فو الجزاء، خير محم د نبي ك

 (.100: 18 الحديث رجال معجم... (. )عتب من هذا

 بل إسالمه، في إشكال وال: ) … المامقانيوقال العالمة 

 والعامة الخاصة ات فاق الظاهر بل المذهب، إمامي   كونه

 الس جاد موالنا بإمامة يقول كان أن ه الحق بل عليه،

 الرجل أن   ذكرنا، ما جميع من فتلخ ص..  السالمعليه

 وثاقته وإن   اإلمام، برخصة سلطنته فإن   المذهب، إمامي  

 الحسان في له ُمدِرجا   مدحا   ممدوح هو نعم،. ثابتة غير

 ،انتهى .(206: 3 المقال تنقي … (. )

 

  .204: اإلرشادالمفيد ، (288)



 النص اشار الى جملة من االمور منها   و 

 حتما سيييلفت نظر عيوت .عات اقبا  الشيييعة لبيعة مسييلم بن عقيل  -1

الدولة االموية ورجاالتها الى هذا الحدث الكبير وات كات النعمات 

امية الذين عرفوا  آل بن بشييييييير مسييييييتضييييييعفا اال انه الاا  واليا 

اه الذي اوصييييي .علم بن عقيل وبالتالي البد لمسييييي، البطا والحيلة ب

 يخترق من قبل اعداءه ينتبه لكي ال باللطف ات . .الحسين عاالمام 

وهذا يسييييتدعي اجراءات عالية الدقة في البعد االمني واللوجسييييتي 

 . .عتبناها السفير مسلم 

  األقوا  بعض هذه و بايعه، َمن عدد في المؤرخوت اختلفقد  -2

 .ألفا   أربعوت. ا 

 .بشير بن النعمات الكوفة حاكم بينهم ومن ألفا ثالثوت. ب

 .ألفا     وعشروت ثمانية. ج 

 الحسييين إلى مسييلم رسييالة في جاء ما حسييب ألفا ، عشيير ثمانية. د 

 (... لفعج ألفا   عشر ثمانية الكوفة أهل من بايعني وقد  ) فيها يقو 

  ..(289)... "ألفا   عشر اثنا. ه

نتيجيية  بيعييية لعييدم ا الع المؤرخين على  يييأتيوهييذا االختالف 

بنوع كبير من السرية  .عالتفاصيل من قرب إلحا ة تحر  مسلم 

لسيييييييده  .عورد في رسييييييالة لمسييييييلم  .....وحتما اقرب االقوا  ما

 الف مبايع . 18وهو   . .الحسين ع

ع اهل التاريخ حتما هو لفو من وضيييييي بالقدوم ( ات لفو  ) ويأمره -3

 الحسيناكثر خلقا واكبر ادبا من ات يسئ لمقام امامه  .عالت مسلم 

هو السيييد والقائد  . .الحسييين عبل هو العبد والجندي و ويأمره . .ع

 العسكري الفعل لكن االفضل لو قا  و لب منه القدوم .

بما حسيي . .الحسييين ع لإلمامالمشييكلة هنا ليسييت في عدد المبايعين   -4

 . .الحسييييين ع لإلمامكتابا  بأعدادهممنهم وارسييييل  .ع لب مسييييلم 

..لكن المشييييكلة والحلقة التي ركز عليها كتاب البال ات العباسييييية 

..هل الفا ؟؟ 18من المبايعين ا   .عانه اين  هب انصييييييار مسييييييلم 
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ابتلعتهم االرض ام صييييييعدوا الى السييييييماء فليس من المعقو  كما 

اثناء تجواله في  .عات مسيييلما وصيييفت بعض الروايات الضيييعيفة 

فلم يجد احدا . والحق يقا  هنا وهو يتفرقوت عنه ثم يلتفت الكوفة 

منهم نز  بهم االف  4يثبته التحقيق العلمي في النصييييييو  ات  ما

مسلم لحرب ابن اياد كما اشار الى  لك المؤرخ ابن االثير ..وكات 

حقوا يلت الف في سجوت عبيد هللا بن اياد سجنهم لكي ال 11هنالك 

 ...وكربالء  . .الحسين ع باإلمام

 المختارأت عن كتابه في المصييييييري الخربو لي الدكتور قدر فقد

 ممنه الشيييييعة من ألفا عشيييير اثنا يبلغ اياد ابن سييييجنهم الذين عدد

 . .(290) وكثير من القيادات الشيعية الكوفية . نفسه المختار

 ال لك  لكن ، الشييييعة من البيعة ألخذ  هب .ع  عقيل بن مسيييلم -5

 برسييييييالة  لك بات وقد ، الشيييييييعة من هم بايعوه الذين كل أت يعني

 ال الرائد  » فيها قائال . .الحسيييييين ع إلى بها بعث التي .ع مسيييييلم

ية الكوفة أهل من بايعني وقد أهله يكذ ب فا   عشيييييير ثمان ل أل  فعج 

 «كتابي يأتيك حين اإلقبا 

 . الكوفة اهل من بايعني قا  ، الشيعة من بايعني يقل ولم 

 .ع عقيل بن مسيييييلم بايعوا الذين إت   قو  بعض اهل التاريخ  أما 

 تمراسييييي فاألمر بصيييييحي  فليس،  التالي اليوم في أحد منهم بيق لم

 . بمدة أتى وبعدما ، للكوفة اياد ابن يأتي أت قبل ،  ويال

 

 ، .ع مسييييييلم مع العييام الراي تجيياوب من االموي الحزب وفزع

 النظر اغضيييت المحلية السيييلطة أت حين في الثورة نطاق واتسييياع

 مع بييالتوا ؤ أو بييالضييييييعف اتهمتهييا وقييد االحييداث رييياتمج عن

 دمشييييييق، بحكومة سييييييريع باتصييييييا  االموي الحزب وقام الثوار،

 ة،الثور نطاق يتسيييع أت قبل الفورية االجراءات اتخا  منها و لبوا

 ينب ومن ، لدمشيييق التبعية عن وينفصيييل اسيييتقالله، العراق ويأخذ
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 ءجا ، الحضيييرمي هللا عبد رسيييالة يزيد على وفدت التي الرسيييائل

   فيها

   بعد أما" 

 علي، نب للحسييين الشيييعة وبايعته الكوفة، قدم عقيل، بن مسييلم فات

جة بالكوفة لك كات فات عث حا ها فاب يا رجال إلي فذ قو  أمر ، ين

 ضيييعيف رجل بشيييير بن النعمات فات عدو  في عملك مثل ويعمل

 .(291) ."يتضعف هو أو

 يف عمالئه رسييييييائل عليه توافدت حينمابن ميسييييييوت   يزيد وفزع

 بيزيد، الهواجس وأحا ت ، . .للحسييييييين ع أهلها بمبايعة الكوفة

 وكات الرومي، سييرجوت فاسييتدعى ملكه يهدد الذي بالخطر وشييعر

 وقا  االمر، عليه فعرض النا ، ادهى ومن أبيه، أسرار مستودع

   له

سلم الكوفة، إلى توجه قد حسينا ات رايك ما"   وفةبالك عقيل بن وم

 فما ،سئ وقو  ضعف النعمات عن بلغني وقد ، . .للحسين ع يبايع

 .؟ الكوفة على استعمل من ترى

   لهسرجوت   فقا 

   يزيد فقا "  ؟ رايه آخذا أكنت نشر لو معاوية أت أرايت" 

 . نعم

 ا وق الكوفة، على اياد بن هللا لعبيد معاوية عهد سييييرجوت فاخرج

  

يقو   (292)" الكتاب بهذا أمر وقد مات، وقد معاوية راي هذا" 

 ةلوالي اياد ابن ترشيييي  في سيييرجوت دوافع أماالمحقق القرشيييي   

   أمرين من تخلو ال فهي الكوفة

 

                                                           

 ..267  3 الكامل في التاريخ : ابن االثير ،(291)

 ..862 ،ص 3 التاريخ :جالكامل في  ابن االثير ،(292)



 على أحد يقوى ال وأنه وبطشيييييييه اياد ابن قسييييييوة يعرف إنه - 1

 ماب الثورة على القضاء من يتمكن الذي فهو غيره العراق اخضاع

 . والعنف االرهاب وسائل من يملك

 اداي ابن فات الترشييييييي  لهذا القومية العصييييييبية دفعته قد انه - 2

 .رومي

 عزله وأراد النقمة، تكوت ما كأشييييد اياد ابن على ناقما يزيد وكات

 انه اال له، البيعة في أبيه لمعارضييييييية و لك(293) البصييييييرة عن

 دولته، مصييلحة على الحفا  فيه رأى فقد سييرجوت لراي اسييتجاب

 رهباسييي العراق خضيييع فقد وبذلك والبصيييرة، الكوفة بوالية له فهد

   الرسالة هذه إليه وكتب لحكمه،

   بعد أما" 

 

نه تب فا هل من شيييييييعتي إلي ك فة أ يل ابن أت يخبرونني الكو  عق

 تابيك تقرا حين فسر المسلمين، عصا لشق الجموع يجمع بالكوفة

 ثقفهت حتى الخراة كطلب عقيل ابن فتطلب الكوفة تأتي حتى هذا

 " . والسالم تنفيه، أو تقتله أو فتوثقه

 عدة امور    إلى الرسالة هذه وأشارت

 مقو  يزيد كتب الي شييييعتي في الكوفة اشيييارة واضيييحة المعال -1

يل كبير  نة  آل الى وجود تمث للهجرة  60امية في الكوفة سيييييي

لوية عوال  بأجمعها وبالتالي لم تكن الكوفة يومها شيييعية الهوى

االنتماء بكل وجود افرادها كما حاو  كتاب البال  العباسييييييي 

تهويل هذا االمر وتضيييييخيمه إعالميا كي يتهموا الشييييييعة بقتل 

 . .حسينا ع

 .ع عقيل ابن مسييييلم من وفزعها دمشييييق في السييييلطة قلق مدى -2

امية  وهلعهم من تحركاته المدروسييييية التي يراد بها ارعاب ا 

 . ولهذا نرى خطاب يزيد متشن  ومربك وقد فعل
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 الكوفة إلى بالسيييييفر االسيييييراع في اياد ابن على شيييييددت وقد  -3

 لىإ كتب يزيد ات المصييييادر بعض وتنص عليه، القبض إللقاء

 وهذا،(294) " الكوفة الى فطر جناحات لك كات ات"  اياد ابن

 . العراق في الثورة من بيزيد الم الذي الخوف عن ينبئ مما

كطلب الخراة يد  على علم يزيد بن   .عقوله تطلب مسييييييلم  -4

احد يتعرف  ألين كيم ال .عميسييييييوت باختفاء شييييييديد لمسييييييلم 

 لطريقه ولذا امره باالستعداد لذلك .

اضييطر الى التحو    .عبعد اعالت البيعة ومعرفة النا  بمكات مسييلم 

   . (295)عروة بن هاني دارالى 

ف الموقف من  رغموعلى ال  دوت الزكي ة بنفسييييه وتضييييحيته لهاني، المشيييير 

ن م واالنتقادات المؤاخذات من البطل الشهيد هذا يسلم لم . .الحسين ع سفير

  المؤاخذات هذه وأهم   ،قبل المؤرخين والكتاب 

 دينية، بصيييييرة عن يكن لم .ع عقيل بن مسييييلم عن دفاعه إت    األُولى 

د بل  مدل  مثل فهو الضيييييييف، حق   ورعاية الذمام وحفو الحمي ة لمجر 

 ُمجير من أحمى  فيُقا  المثل، به يُضييييييرب الذي الطائي، سييييييويد بن

 . الُجراد

امور  كرها اهل التاريخ لهانئ  المؤاخذة بجملةوقد اجيب على هذه  ،

ية وهذهبن عروة  له ُحسيييييين في كاف ته، وجميل حا  في ودخوله عاقب

  مورأُ  عليه ويد    سبيله، في المستشهدين وشيعته الحسين أنصار
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 الكوفة أشراف من هاني كان: وشيخها، ُمراد زعيم(295)

 وزعيمها، ُمراد وشيخ رؤسائهم، ومن الشيعة وأعيان

 أن ه: روي. راجل آالف وثمانية درع آالف أربعة في يركب

 واسُتشهد بصحبته، وتشر ف وآله عليه هللا صلى النبي أدرك

 البحار سفينة: انظر) سنة وثمانون تسع العمر من وله

(. القديمة الطبعة/  292: 9 الرجال قاموس و 714: 8

 .االبطال رجالها ومن الكوفة أشراف من شريف وهو



ه)  ايييياد البن قوليييه -1 ك من أحق   هو َمن جييياء قيييد فيييإنييي   وحق   حقييي 

 .(صاحبك

 رفعتها ما البيت أهل أ فا  من  فل على رْجلي كانت لو)  قوله -2 

 . (تُقطع حتى

 خبرٌ  أتانا قد  )  .ع مسييييييلم وقتل قتله بلغه لما . .الحسييييييين ع قو  -3

 (. يقطر بن هللا وعبد وهاني مسلم قتل فظيع،

  

  ) قا  م  ث باكيا ، استعبر وهاني مسلم بقتل . .الحسين ع أُخبر بعدما -4

 ُمسييتقر   في وبينهم بيننا واجمع كريما ، منزال   ولشيييعتنا لنا اجعل الل هم،

 (.  رحمتك

  

نت قد و دات، دالئل على اإلجابة هذه تضييييييم   فعله ما أتَّ  على ومؤكَّ

د ال دينية، بصيييييييرة عن كات هاني  ورعاية للذمام وحفو حمي ة ُمجر 

 .الضيف لحق  

 : داره في اياد ابن قتل من مسلما   منع هانيا   أت  قضية   ثانيةال

  بعضيييييها في إ   لك؛ في األخبار اختالف عرفت فقد  ) عنها وأُجيب

 قتلهفي عائدا   يأتيه حتى اياد البن وتمارض بقتله، أشييييييار الذي هو أن ه

 ذراعت وقد بسييييييهولة، له تهيُّؤه بعد قتله تر  على عاتبه وأن ه مسييييييلم،

 هم   ما تر  في وُمناشييدتها وجهه في وبكائها المرأة بتعل ق  تارة مسييلم

 المرتضى إليه وأشار عنه، المشهور وهو. الفتك بحديث  وأُخرى. به

 . (296) ..(. األنبياء تنزيه في

  

 يءبشيي علمت وال منزلي، إلى دعوته ما وهللا،  اياد البن قوله  ثالثةال

 نم وداخلني رد ه من فاستحييت النزو ، يسألني جاءني حتى أمره من

 ومن منه، التخلُّص يُريد  لك قا  أن ه  ) بـييييييي عنها وأُجيب ... مام  لك

 انهأم في ويدخل اسييييييتيثاق، وال ميعاد غير من مسييييييلم يأتيه أت البعيد

 وهو - هاني ا  الع عدم وكذا يختبره، ولم يعرفه ولم به يدري ال وهو
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 ة،المد   تلك في أمره من شيء على - الشيعة ووجه وسي ده المصر شيخ

ة باللقاء وفاجأه بغتة عليه دخل حتى  .(297) ( مر 

 بأت  (  السيييير حبيب)و( الصيييفا روضييية) - صييياحب تصيييري   رابعةال

 لوالو وتكليف، عناء في أوقعتني لقد  عليه دخل حين لمسييلم قا  هانيا  

 :لرددتك داري دخلت أن ك

دا قد فهما القو ، هذا من خالية المعتبرة الكتب سيييييييائر إت   و  ذابه تفر 

  . لك يثبت ولم النقل،

 

   اياد ابن اغتيا  من  .بن عقيل ع مسلم امتناع

 

 بين سيييييدنا اشييييارت الكثير من المصييييادر التاريخية ات بداية االامة و

 مرضا مرض االعور بن شريك أت في تلخصت وابن اياد  .عمسلم 

 بين والمشييييييهور ،(298) بيته في أو عروة بن هانئ بيت في شييييييديدا

 مامقي كات فقد بيته في ال هانئ بيت في كات شييييييريكا ات نيالمؤرخ

 يادا ابن الى خبره فانتهى الكوفة الى اياد ابن مع وجاء بالبصييييييرة،

 صييةالفر هذه شييريك فاغتنم لعيادته، آت أنه يعلمه رسييوال إليه فارسييل

    .ع  لمسلم فقا 

 منه هللا أمكنك وقد الطاغية، هذا هال  شيييييييعتك وغاية غايتك انما" 

 عندي ا مات ا ا حتى الخزانة فادخل فقم ليعودني إلي صيييييييائر وهو

 ال فانه فيه فاجلس االمارة قصيييييير الى صيييييير ثم فاقتله، إليه فاخرج

 إلى صييييييرت العييافييية هللا راقني وات النييا ، من أحييد فيييه ينييااعييك

 بعض و هييب ،( 299)"  أهلهييا لييك وبييايع أمرهييا، فكفيتييك البصييييييرة
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 األصفهاني،، 214 ص:  الطوال االخبارالدنيوري ،(299)

 الحيدرية ،المكتبة الطالبيين، ،مقاتل الفرج ابو

 . 98 ص: م1965 النجف



لذي أت الى المؤرخين ما دعا ا يا  مسييييييل  بن هانئ هو اياد ابن الغت

  .(300) عروة

 لماو ، يجيبه وشريك مرضه، عن شريكا يسا  فجعل اياد ابن ودخل

   يقو  جعل مسلم خروج شريك استبطأ

  يحيها من وحيوا سليمى حيوا*  تحيوها أت بسلمى االنتظار ما

  (301) فاسقوها بالتعجيل المنية كا 

   قائال مسلما ليسمع صوته ورفع

 عن اياد ابن وغفل. (302)"  نفسي فيها كانت وات اسقنيها أبو  هلل" 

   لهانئ فقا  يهجر أنه و ن مراده،

 اصييييييب  منييذ هكييذا يز  لم االمير هللا أصييييييل  نعم قييا    ؟ أيهجر

 لسيييييييده، دبر ما الى  كيا وكات اياد، ابن مولى مهرات وفطن.(303)

   شريك له فقا  سريعا به ونهض فغمزه

 

   اياد ابن له فقا  إليك أوصي أت أريد إني االمير أيها

   له فقا  اياد ابن الى مذعور وهو مهرات والتفت إليك اعود اني

   وقا  اياد، ابن فبهر"  قتلك أراد انه" 

يت وفي: :  ؟ له اكرامي مع كيف"  ما: "  عنده أبي ويد هانئ ب  ول

 ذوبي وقلبه شييريك إليه فالتفت الحجرة، من مسييلم خرج الطاغية ولى

   له قا  وحسرات أسى

   خلتات منه منعني)    .ع مسلم فقا  (304)"  ؟ قتله من منعك ما" 

                                                           

 مسلم، بن هللا عبد محمد أبي قتيبة، ابن الدينوري،(300)

 . 4 ص 2 :ج1413 قم الرضي الشريف ة،والسياس االمامة

 .89 ص: الطالبيين ،مقاتل االصفهاني(301)

 .99 ص: الطالبيين مقاتلاالصفهاني ،(302)

 .270 ص 3 ابن االثير ، الكامل :ج(303)

 .270 - 269 ص 3 ابن االثير ، الكامل :ج(304)



 صلى هللا رسو  قو  واالخرى منزله، في لقتله هانئ كراهية احداهما

   يكشر له فقا  مؤمن، يفتك ال الفتك قيد االيمات ات  هللا عليه واله 

 .(305)..(. سلطانك لك واستوسق أمر ، لك الستقام قتلته لو وهللا أما

 يشيدَّ  حت ى غافلٌ  غار   وهو صيياحبه الرجلُ  يأتي أت  »هو لغة والفتكُ  و

  .(306) .« لك قبل أمانا   أعطاه يكنْ  لم وإتْ  فيقتله، عليه

 متنل األثير ابن نقل في مريبة إضيييييييافة هنا  أت   لإلنتباه الملفت ومن

 يفتييك فال» من بييدال  :« بمؤمن مؤمن يفتييك فال» وهي الحييديييث، هييذا

 اإليماتقواعد ومعاني لفظة  يطب ق أت   أراد األثير ابن وكأتَّ  ،«مؤمن

 .مسيييلما ع وأت  وكأنه مصيييداق للمؤمن الحقيقي  اياد، بن عبيدهللا   على

 ::مؤمن ألن ه قتله عن امتنع إن ما

 ابن عليه فصلى توفي، حتى أيام ثالثة اال الحادثة بعد شريك يلبث ولم

   يقو   فق شريك له دبره ما له تبين ولما بالثوية، ودفنه اياد

 لنبشيييييت فيهم اياد قبر أت ولوال عراقي، جنااة على أصيييييلي ال وهللا)

  .(307) ..(شريكا

 

 

 الت الماكر عدوه اغتيا  على يقدم لم .مسييييييلم بن عقيل ع اتوالحق 

 كلمةال هذه على الدين هبة وعلق  مؤمن، يفتك وال ، الفتك قيد االيمات

   بقوله

 تمسييييييكهم قوة من علي آ  فيات الميدى بعييدة المغزى، كبيرة كلمية" 

 واختاروا الضييييرورة، لدى حتى والمكر الغدر نبذوا والصييييدق بالحق

 يهمف شيينشيينة بالخديعة، العاجل النصيير على الحق بقوة االجل النصيير

 إلقامة مخلوقوت كأنهم اخالقهم، في وموروثة اسييييالفهم، عن معروفة

                                                           

 .214 ص: الطوال االخبارالدنيوري ، (305)

 .(فتك)مادة  472: 10 العرب، لسانابن منظور ،(306)

 ،202 ص 6 الرسل والملوك : ج تاريخالطبري ، (307)

 .59 ،ص 6 االصفهاني ،األغاني ج



 تاريخال حفو وقد االصييييفياء، العرفاء قلوب في والفضيييييلة العد  حكم

 .(308)"  القلوب في الكراسي لهم

   فهمي احمد الشيخ ويقو 

سه وشدة دهائه، في هو من وهو اياد، بن هللا عبيد فهذا"   امكنت مرا

 اتوك ، منه المنا  قريب وراسه يديه، بين كات ا ا منه الفرصة مسلما

 يداو جبارة، نفسيييييييا يزيد لحرم  لك فعل انه ولو قتله اسييييييتطاعته في

 افعف عمه ابن بهدي متأثر مسيييلما ولكن بها، يسيييتهات ال وقوة فتاكة،

 . (309)..."ومكرا غيلة يقتله أت من نفسه وصات المسلك هذا

يل ع لذي اسييييييياء لمسييييييلم بن عق هذا النص ا قد  .ومن ثم اقرا   قا  ف

 ممسييييييل فخرج وخرج، هللا   عبيد قام ثم    »الطوا  أخباره في الدينوري

يل بن نة، من عق قا  الخزا لذي ما  شييييييريك ف عك ا نه من  الجبن إال   م

 بأتَّ  آخر دينوري وهو قتيبة ابن اعتراف ومع.(310) ،«؟:والفشيييييييل

 مسلما   أخذت قد كبوة أت   اد عى أن ه إال   النا  أشجع من كات .ع مسلما  

  الدينوري هذا يقو  اياد، ابن قتل على يقدم لم حين .ع

، عبيد فخرج»   النا  أشييييجع من وكات شيييييئا ، اآلخر يصيييينع ولم هللا 

 .(311) ..« كبوة أخذته ولكنه

  

 وقد كبوة، تأخذه ولم الجبن، .ع مسييييلم يعرف فلم صييييحي ، غير وهذا

 أي لقتل بل اياد ابن لقتل هانئ كراهية أت   تاريخية مصيييييييادر  كرت

 من .ع مسييييييلما   منعت التي األسييييييباب من واحدا   كانت بيته، في رجل

 .شريك خطة تنفيذ

وبعد وفاة شيييريك قرر ابن اياد االيقاع بهانيء بن عروة فشيييكل وفدا 

  هبوا اليه وهم  

                                                           

 .84 ص: الحسين نهضةالشهرستاني ، (308)

 .178:  الرسول ريحانةفهمي ،(309)

 .234: الطوال األخبارالدنيوري ،(310)

 .4 ص :2 ج والسياسة اإلمامةابن قتيبة ، (311)



 االشييعث بن محمد - 2 فزارة اعيم خارجة بن اسييماء بن حسييات - 1

 علم أسييييييماء بن لحسيييييييات يكن ولم الحجاج بن عمرو - 3 كندة اعيم

 بن محمييد بهييا يعلم كييات وانمييا ، هييانئ ضييييييييد دبرت التي بييالمؤامرة

 لييه يحملوا أت اييياد ابن أمرهم وقييد الحجيياج، بن وعمرو االشييييييعييث

 .اقناعه على جاهدين ويعلموا ايارته، في الملحة ورغبته عوا فه

 فسييلموا داره باب على جالسييا فوجدوه عشييية هانئ إلى الوفد واسييرع

   له وقالوا عليه،

 شييييييا  أنه أعلم لو   وقا  ؟  كر  قد فانه االمير لقاء من يمنعك ما" 

 . تمنعني الشكوي  لهم فقا " . لعدته

   له فقالوا

 ،اسييييييتبطأ  وقد دار ، باب على عشييييييية كل تجلس انك بلغه قد إنه

 . عنام ركبت لما عليك أقسمنا ، السلطات يحتمله ال والجفاء واالبطاء

 فلما هافركب ببغلة ودعا فلبسيييييها، بثيابه فدعا كره على لهم فاسيييييتجاب

 قا و االنصراف على فعزم بالشر نفسه احست القصر من قريبا كات

   سماء بن لحسات

   حسات فقا  ؟ ترى فما الرجل هذا من لخائف وهللا إني االخ يأبن

 واخذ ؟ سييبيال نفسييك على تجعل ولم شيييئا عليك اتخوف ما وهللا عم يا

 بعنف فيياسييييييتقبلييه مرجييانيية، ابن على ادخلوه حتى عليييه يلحوت القوم

   وقا  وشراسة،

   له فقا  جانبه، الى شري  وكات" . رجاله بخائن أتتك" 

 

  مراد من خليلك من عذير *  قتلي ويريد حياته أريد

   له فقا  هانئ و عر

 ما هانئ يا ايه"  بعنف الطاغية به فصيييييييا "  ؟ االمير أيها  ا  ما" 

 ؟ المسلمين وعامة المؤمنين ألمير دار  في تتربص التي االمور هذه

 يف والرجا  السييال  له وجمعت دار ، فأدخلته عقيل بن بمسييلم جئت

 " . ؟ علي يخفى  لك أت و ننت حولك، الدور

   وقا  هانئ  لك فانكر



 النزاع و ا "  فعلت قد بلى" "  عندي مسييييييلم وما  لك فعلت ما" 

. حتى انتهى االمر الى قتييل هييانئ بن عروة بينهمييا الجييدا  واحتييدم

 .(312)المرادي من قبل ابن اياد 

 مسيييلم تسيييليم من عنه هللا رضيييي هانئا   منع الذي الدافع أت  ة   ظمالح 

 االيماني   الدافع وهو: األخالقي الدافع من وأعلى أسييييمى دافعا   كات .ع

 بنا روى فقد ، السيييالم ليهمهل البيت عليهم السيييالم ال بالوالء الطاف 

 في عليَّ  إت   وهللا    »قا  عنه هلل ارضييييي عروة بن هانيء أت  ( ره) نما

، رسيييييو  ابن ورسيييييو  ضييييييفي أدفع أت العار  لك  صيييييحي  وأنا هللا 

 .،(313) ..« األعوات كثير الساعدين

، بلى  »أعثم ابن رواييية وفي  أت العييار أعظم من  لييك في عليَّ  وهللا 

هللا   رسيييو  بنت ابن رسيييو  وهو وضييييفي، جواري في مسيييلم يكوت

 .(314) ...« وآلهعليه  هللا صلى

ده لما اياد البنات قو  هانئ  اخرى مسيييييييالة   لكثر إ ت  »بالقتل هد 

 كات الذي المناسيييب الفعل برد   ثقته عن كاشيييف:« دار  حو  البارقة

.. وات عشيرته عامة الثورة قيادة وعن خاصة مذح  عن سيصدر البد

لذي جرى حتى لم يستطع االف المذحجيين من ا تخونه وبالتالي ما لن

الوصييييييو  الى اعيمهم واين  هبوا وهييل ابتلعتهم االرض ام اخييذوا 

قات مفقودة من  لك حل نا ات نعترف ات هنا ماء ..هنا علي قا للسيييييي  ري

اخفاها كتاب بال ات  .الحسييين عفي نهضيية االمام  وباألخصالتاريخ 

العبا  حفا ا على ارثهم المزيف وحرصييييييا منهم على  ا  امية وبني

التعتيم االعالمي لبطوالت الشيعة وهم يناضلوت عن ائمتهم وقياداتهم 

                                                           

 بغالمه صاح واذ .271 ، 3 ابن االثير ،الكامل : (312)

 ابن وأخذ هانئ، بضفيرتي فاخذ خذه، : قال و مهران

 حتى عنيفا ضربا وضربه وجهه، به فاستعرض القضيب زياد

 تحطم حتى لحيته على وجبينه خديه لحم ونثر انفه كسر

 رضوان الى وذهب.ثيابه،  . على الدماء وسالت القضيب

 .. وتعذيب سجن بعد ربه

 .34: األحزان مثيرابن نما ، (313)

 . 82: 5 الفتوحابن اعثم ، (314)



وخوفا من ردة الفعل عبر التاريخ بانهم قتلوا الشيييييييعة وقياداتهم قتال 

  ريعا ...

ات التاريخ ينقل ات شييييري  القاضييييي لم يكن شيييييعيا فكيف يصييييدق به 

ر أمي نهى لماالطبري  تاريخففي   .عشيييييعة هانئ وهم من اتباع علي 

 صييييييالة في الجماعة عن الكوفة مسييييييجد في النا  .ع عليُّ  المؤمنين

 .عثمانيا   وكات ،(315) ُعمراه واسن ة  يصي  شري  كات التراوي 

يمكن ات تكوت هييذه الرواييية لهييا محييل  وبييالتييالي ات كييات عثمييانيييا فال

 للقبو  ابدا فكيف يصييدقوه وهو لم يكن من خطهم الفكري والوالئي ..

 شيييييريحا ، عليه يُدخل أت مهرات هللا   عبيد وأمر  »للطبري رواية وفي

 ام ترى قد شيييري ، يا  فقا  معه، الشييير  ودخلت عليه فأدخله فخرج

 قومي أخبر ؟:ترى ما مع أنا وحيُّ   قا : حي ا   أرا   قا : بي يُصيييييينع

 ورأيت حي ا ، رأيته  فقا  هللا   عبيد إلى فخرج: قتلني انصيييرفوا إتْ  أن هم

 هؤالء إلى أخرج ؟:رعي ته الوالي يُعاقب أت وتنكر  قا : سيييييييئا   أثرا  

 معييه، فخرج - مهرات أي - الرجييل هللا   وأمرعبيييد فخرج،. فييأخبرهم

ة هذه ما  شري  لهم فقا  ، الرجل ؟:السيئة الرع   نهسلطا عاتبه وقد حيُّ

. صيياحبكمب وال بأنفسييكم والتُحل وا فانصييرفوا:: نفسييه يبلغ لم بضييرب

  ،:«فانصرفوا

 

 والقضييييياء األمور امام على للسييييييطرة اياد ابن مبادرات جملة ومن

ي في إسراعه ، .ع عقيل بن مسلم حركة على شيعة رجا  تقص   يف ال

ة وكييات وقتلهم، عليهم القبض وإلقيياء الكوفيية  المبييادرة هييذه ضييييييحييي 

قدرتهم الروايات ب  الشيعة رجاالت من اكبير اعدد القمعية اإلرهابية

ات في عليهم يُعوَّ ُ  كييات ممنالف رجييل مقيياتييل  12  .األمور مهميي 

 من اغلب انصييياره  .عوبالتالي افر  ابن اياد الجبهة الداخلية لمسيييلم 

 واودعهم السجوت الرهيبة في الكوفة .

والقتل الذريع منه  دموي تبناه ابن اياد للتخلص من خصومه الثوار 

الم نقرا في الحوار الذي جرى   .عالشيعة الذين بايعوا مسلم بن عقيل 
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 أنا شرة،ع عاشر تصلبني أنك أخبرني  قا بين ابن اياد وميثم التمار 

  :المطه رة إلى وأقربهم خشبة مأقصره

 ي ام،األ تلك في الشيييعة له تعر ض الذي الجماعي القتل على دليل وهذا

لب فقد  نال تتجل ى هذا وفي: واحدة ُدفعة في آخروت تسيييعة ميثم مع صيييُ

ية األجواء ها تعر ض التي المرعبة اإلرهاب هل ل لك الكوفة أ ام ت  .األي 

 اياد ابن والية من األو   اليوم في قُتل  الذي الهجري رشيييييييد امثا 

خين بعض ألت    لك الكوفة، على  اياد ابن أصييييييب  لما  »يقو  المؤر 

 جماعة وأمسيييييك وأبرق، وأرعد وجا ، صيييييا  الكوفة إلى قدومه بعد

 األعصاب إلماتة  لك إلى عمد وقد الساعة، في فقتلهم الكوفة أهل من

 . (316) .«الثورة عن النا  وصرف

ات مسيييييالة اضيييييطهاد ابن اياد للشييييييعة في الكوفة كانت من اسيييييباب 

..فالنصو  تنقل   .عمسلم بن عقيل  فصو  مشروعاجهاض بعض 

ات اجراءات التعسيييف واالعتقا  في صيييفوف قيادات وجند مسيييلم بن 

 منذ وقت مبكر   ابتدأت  .ععقيل 

 الكوفة أهل مكاتبة على أ  لع لما اياد ابن إت  (  »ره) المامقاني قا 

 من الت وابين من رجل وخمسييييييمائة آالف أربعة حبس . .الحسييييييين ع

 بن سيييليمات منهم معه، جاهدوا الذين وأبطاله أمير المؤمنين أصيييحاب

 .(317) .«وشجعات أبطا  فيهم و األشتر مالك بن وإبراهيم ُصرد

 شييرع إثنا الكوفة في اياد ابن اعتقلهم الذين عدد أت    ) القرشييي ونقل 

 . (318)..(ألفا  

رد بن سيييليمات المعتقلين أولئك بين من وأت     اروالمخت الخزاعي، صيييُ

 . واألعيات الوجوه من واربعمائة الثقفي عبيد أبي بن

                                                           

 .186: المآل وسيلة الزنجاني،(316)

 .63: 2 المقال، تنقي المامقاني ،(317)

 عليهم علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ،  (318)

 العصر مرآة المختار» عن نقال   ،416: 2 ، السالما

 .«األموي



 ة،نبات بن األصبغ وفيهم منهم، استحياشا الوجوه من جماعة حبس» و

 . (319)«الهمداني األعور والحارث

 بن وعبييدهللا   المختييار يُطلييب أت أمر  »اييياد ابن أت   الطبري و كر

، فيهمييا وجعييل الحييارث  وقييا  ،. ( 320)«فُحبسييييييييا بهمييا فييأُتي جعال 

 شيييييتم أت بعد - والحارث المختار - بحبسيييييهما اياد أمر  »البال ري 

 إلى جنالس في وبقيا عينه، فشتر بالقضيب وجهه واستعرض المختار

 .(321) «..الحسين قُتل أت

 التحليل ناحية من المباركة الحسييييييينية النهضيييييية مقا ع أصييييييعب إت  

سلم أي ام الكوفة أحداث حركة مقطع هو التأريخي  ةبعام .ع عقيل بن م

 من المقطع هذا ففي بخاصيية، السييريع وانكسيياره قيامه أحداث وحركة

عها، وتداخلها العوامل تشيييابك ومن المفقودة، الحلقات كثرة  منو وتنو 

 ومن المقطع، هذا وقائع من مهم   لبعض التأريخي النقل اضييييييطراب

ل المتتب ع يجعل ما آخر، مهم   بعض علل خفاء م   هذه حركة في المتأ

 .غامرة حيرة في األحداث

  

 -خاصة منهم واألقدموت -المقطع هذا أحداث في كتبوا مم ن وكثيروت

وا  لوهنق ما فجاء التأريخية، رواياته ارتبكت كما مرتبكا   مرورا   به مر 

 بين المطلوب الربط من خاليا   التعمق، إلى منه السييييييطحية إلى أقرب

 .يلوالتعل التحليل من فيه يكوت أت ينبغي لما فاقدا   أحداثه، حلقات

  

لذين والمحقق وت يل في كبيرا   جهدا   بذلوا ا  فيو المقطع هذا وقائع تحل

 -قليلة غير وصحيحة جديدة وتفاسير بتحليالت جاقا وإتْ  بينها، الربط

 بعض إعتماد إلى مضييط رين أنفسييهم وجدوا أنهم إال   -سييعيهم هللا   شييكر

                                                           

 .157: السالمعليه الحسين مقتل المقرم ،(319)

 .294: 3 الطبري، تأريخ(320)

 .215: 5 األشراف، أنساب البالذري،(321)



 ك ل وما تاريخية، إشييارة حتى أو رواية تسييندها ال التي اإلفتراضييات

 .المقطع هذا في التاريخية الثغرات لكثرة إال  

قتل وسييييجن  والشيييييعة من هانئ على جرى بما   .ع مسييييلمم عل ولما

عذيب ..  هللا عبد إلى فأوعز ... اياد ابن على الثورة إلعالت بادروت

 ةأربع إليه فاجتمع الدور، مالبهم وقد أصييييحابه في ينادي أت حاام بن

 أمت منصور يا" . البدر يوم المسلمين بشعار ينادوت وهم(322)آالف

." 

 لىإ الجيا في العامة القيادات واسيييند جيشيييه، بتنظيم  .ع مسيييلم وقام

   ليهم السالم هل البيت عليهم السالم ال واالخال  بالوالء عرفوا من

 

ثنا  إلى يلعق ابن رسييييييو  وهللا   أنا  »البكريفيقو  حاام بن عبدهللا   يحد 

 فأخبرته فدخلت، أمره، إليه صيييييييار ما ألنظر هانئ أثر في القصيييييير

 حواليه، منهم الدور مأل وقد أصييييييحابي في أُنادي أت فأمرني الخبر،

ِمتْ  منصييييييور يا  نادِ   فقا  ناديُت، فخرجت: أَ بادر ف  الكوفة أهل وت

 قا و ربيعة، على الكندي عزيز بن لعبدالرحمن فعقد إليه، فاجتمعوا

 مذح  على عوسجة بن لمسلم وعقد الخيل، في وقد مه. أمامي ِسرْ   له

الة على فأنت إنز   له وقا  وأسييد،  الصييائدي ثمامة ألبي وعقد. الرج 

 المدينة، أهل على الجدلي جعدة بن للعب ا  وعقد وهمدات، تميم على

 . (323) .«القصر نحو أقبل ثم  

 . (324) به فأحا وا االمارة قصر نحو بجيشه مسلم واتجه

 

شار الى هذا المطلب    من جماعة الى الطاغية واوعز بعض الكتاب ا

 النا ، بين الخوف ونشيييييير الذعر ببث يبادروا ات الكوفة اهل وجوه

   التالية الذوات المهمة بهذه للقيام انتدب وقد
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 .66: الطالبيين مقاتلاالصفهاني ،(323)
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 بعير بن شييبث و الذهلي شييور بن القعقاعو الحارثي شييهاب بين كثير

 .(325) الضيييبابي الجوشييين  ي بن شيييمر و ابجر بن حجار و التميمي

 ، الخوف يشيييييعوت فاخذوا مسييييلم جيا صييييفوف الى هؤالء وانطلق

 معليه خوفا والوالء االخال  لهم ويظهروت فيهم االراجيف ويبثوت

 . الشام أهل جيوش عن

اهل البيت ات هذه االسييييييماء عرفت بانحرافها عن خط   ويرد عليه 

سالم  سالم عليهم ال شيعة  والليهم ال يغامروت ابدا بالنزو  بين االف ال

حجر  اترالمنتفضييييين والذين يردوت قتل اشييييياع ا  امية واالنتقام لثا

 الصالحين فالخبر مضطرب في واقع الحا  .بن عدي وامثاله من 

تاريخ الطبري    لد فحدثني مخنف أبو قا ففي   تأ سييييييعيد بن المجا

 يجيءو يكفونك النا  انصرف فتقو  أخاها أو ابنها تأتي كانت المرأة

 الحربب تصنع فما الشأم أهل يأتيك غدا فيقو  أخيه أو ابنه إلى الرجل

 مسىأ حتى ويتصدعوت يتفرقوت االوا فما به فيذهب انصرف والشر

 ماف المغرب صييليت حتى المسييجد في نفسييا ثالثوت معه وما عقيل ابن

 معه وليس أمسى قد أنه رأى فلما نفسا ثالثوت إال عقيل ابن مع صلى

 ومعييه األبواب وبلغ كنييدة أبواب نحو متوجهييا خرج النفر أولئييك إال

 ال هو فإ ا والتفت إنسات معه ليس وإ ا الباب من خرج ثم عشرة منهم

 يواسيييييييييه وال منز  على يييدلييه وال الطريق على يييدلييه أحييدا يحس

 .(326)بنفسه

ب بسييب  .عوالرواية اعاله التي تصييف انهيار جيا مسييلم بن عقيل  و

الدعايات االموية المغرضة وتخويفهم بجيا الشام الذي سيصل حتما 

ية وات انصيييييييار ابن عقيل كلهم تخلوا عنه وليس معه ، احد هي روا

لد بن  مردودة وال يه وهو مجا بدا الت راويها مطعوت ف يعو  عليها ا

 ت  أ فالمتتبع يجد سيييييعيد فلنسيييييمع ما ا يقو  ائمة الجر  والتعديل عنه 

   القوم أئمة من كثير فيه  عن قد سعيد بن مجالد
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 دار  .288ص 3:ج  والملوك األمم تاريخالطبري ، (326)

 .1407 ، األولى الطبعة بيروت – العلمية الكتب



 صييياحب مشيييهور، الهمداني، عمير بن سيييعيد بن مجالد  »الذهبي قا 

  وعنه. والشييييييعبي حاام أبي بن قيس عن روى. فيه لين على حديث

 . وجماعة اُسامة وأبو القط ات يحيى

ا كثيرا   يرفع  أحمييد وقييا  بييه، يحت    ال  وغيره معين ابن قييا   ال مميي 

 الدار وقا  .. بالقوي، ليس  النسيييائي وقا . بشييييء سلي النا ، يرفعه

فه، سيييعيد بن يحيى كات  البخاري وقا . ضيييعيف  قطني  اتوك يضيييع 

   يقو سييعيد بن يحيى سييمعت  الفال   وقا  عنه، يروي ال مهدي ابن

 عبد عن مسييروق عن الشييعبي عن كل ها مجالد لي يجعلها أت شييئت لو

ات لخاله وقيل. فعل هللا  الد؟مج عن تكتب لم فلم الكوفة دخلت  الطح 

له أنكر من  قلت الل حية،  ويل كات ألنه  قا   عن الشييييييعبي عن ما

 الذهب جبا  معي هللا ألجرى شييئت لو  مرفوعا   عائشيية عن مسييروق

ة   .(327)«والفض 

شتهرت هذه الرواية  ولألسف أعاله في تفرق النا  عن مسلم حتى  ا

ورب مشهور ال اصل له وكله وضع وتدليس حتى لم يبق معه احد ، 

 والتي  .عباتت من المسيييلمات التي تسيييئ لحرمة ومقام سييييدنا مسيييلم 

حتى   .لم بن عقيل عتسييييئ لشيييييعة الكوفة الذين تفانوا للدفاع عن مسيييي

كما يؤكد  لك النص الذي  كره السيييييييد ابن اسييييييتشييييييهدوا بين يديه ..

 هللا دعاه لما قاصييدا   سييار(  .ع)  الحسييين إت   اوو  وابن عسيياكر   

)  هللا رسييييو  بنا يا   وقا  عليه فسييييل م الشيييياعر الفرادق فلقيه ، إليه

 لواقت الذين وهم ، الكوفة أهل إلى تركن كيف( :  وآله عليه هللا صيييلى

 باكيا  (  .ع)  الحسين فاستعبر   قا  ؟ وشيعته عقيل بن مسلم عم ك ابن

لِما   هللاُ  َرِحمَ    قا  ثم   ،  َوَجنَّتِهِ  َوَرْيحانِهِ  هللاِ  َرْو ِ  إِلى صييييييارَ  فَلَقَدْ  ُمسييييييْ

  .(328)َعلَْينا ما َوبَقي َعلَْيهِ  ما قَضى قَدْ  إِنَّهُ  أما ، َوِرْضوانِهِ 
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 األنوار بحار المجلسي ، 32 اللهوفابن طاووس ، (328)

 عليه  الحسين اإلمام ترجمة ابن عساكر ، ، 374:  44



 

ا ت النص واض  الداللة ات شيعة مسلم تفانوا بين يديه وقتلوا وبالتالي  

نسييييمع لما قاله بعض الكتاب من قو  ملؤه اسيييياءة لمقام مسييييلم بن  ال

قوله ثم اعرضيييييه على  فأقراولجهود شييييييعته المخلصيييييين   .ععقيل 

النص اعاله تجده كله مصييادرة لدماء  اهرة اريقت في سييبيل الحرية 

 .المظلوم   . .الحسين عوقضية االمام 

 

 تخذ   أخذت التي اياد ابن مجموعات أت   علم .مسييييييلما  ع أت   ويبدو

د شييييييهاب، بن كثير بقيادة عنه، النا   والقعقاع، األشييييييعث، بن ومحم 

ار، وشييييييبث، وشييييييمر،  المجاهدين من المدد عليه تقطع أخذت وحج 

ة فبعث وتعتقلهم، الكوفة ضييييواحي من إليه المقبلين  من يةعسييييكر بقو 

 ابن ليدحر الشيييييبامي شيييييري  بن عبدالرحمن المجاهد بقيادة المسيييييجد

ه األشييييعث  يلعق ابن فبعث  »الطبري رواية تقو  القصيييير، الى ويرد 

د إلى اف الشبامي، شري  بن عبدالرحمن المسجد من األشعث بن محم   م 

د رأى ى أخذ أتاه من كثرة األشيييعث بن محم   بن القعقاع وأرسيييل -يتنح 

د إلى الذهلي شييييييور  من عقيل ابن على ُحْلتُ  قد  األشييييييعث بن محم 

ر -العرار  ارد قِبل من اياد ابن على دخل حتى فأقبل موقفه عن فتأخ 

 . (329)«الروميين

  

 األشييييييعث بن محمد مجموعة تدحر لم .ع مسييييييلم قوات أت   والظاهر

 رايات لرفع اياد ابن أخرجها التي المجاميع كل   دحرت بل فحسيييييييب

ار، من اعتقاله يمكن من واعتقا  النا  ولتخذيل األمات  لوالدلي الثو 

ة القصيييييير الى عادوا مجاميعهم مع المجاميع هذه قادة أت   هذا على  مر 

يد مقهورين، منهزمين عادوا أنهم واأل هر أخرى، ياد بن هللا   وعب  ا

 عند اجتمع فلما  »الطبري رواية تقو  وخوفا ، انكسيييييييارا   منهم أكثر
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د، شهاب، بن كثير هللا   عبيد  ،قومهم من ا اعهم فيمن والقعقاع، ومحم 

 عكم األمير، هللا   أصييييل  -اياد البن مناصييييحين وكانوا -كثير له فقا 

ر ك ومن النا  أشيييييراف من كثير نا  القصييييير في  بيتك وأهل شيييييُ

، فأبى: إليهم بنا فاخرج ومواليك،  لواء   عيرب بن لشييييبث وعقد عبيدهللا 

 . (330) :«فأخرجه

ل يتردد الو  القتا  نشييوب عن تتحد ث التي التاريخية المتوت في المتأم 

ار بييأت   القطع في الطرفين بين  ذوانفيي   قييد كييانوا .ع مسييييييلم بقيييادة الثو 

 كما ر،النصيي لتحقيق شييديدا   قتاال   قاتلوا وأن هم القصيير، القتحام خط تهم

ات أت    اء،المسيي حت ى مسييتميتا   دفاعا   القصيير عن دافعت قد اياد ابن قو 

 وركب  »الكوفي أعثم ابن قو   لك إلى تشييييير التي المتوت هذه ومن

، أصحاب  .(331) ..« شديدا   قتاال   فقاتلوا القوم، واختلط عبيدهللا 

 أصييييييحييابييه وأقتتييل(  »ره)  يياوو  ابنويؤيييده مييا قييالييه العالميية  

الذي نقل صييورة أوسييع  (ره) نما ابن وقو  (332)«مسييلم وأصييحاب

ياد وقوات ابن ا .امانيا بات امتد القتا  بين كتائب مسييييييلم بن عقيل ع

 . (333) .«الليل جاء أت إلى شديدا   قتاال   واقتتلوا  »الى الليل 

كما تعلموت نصييييييو   كرها أصييييييحاب االختصيييييييا  تثبت  وهذه

بصييراحة وجود معار  عسييكرية وقتا  شييديد بين قوات شيييعة مسييلم 

وقوات ابن اييياد الييدعي ..لكن انظر النقييل التيياريخي التقليييدي بال  .ع

تمحيص او دراييية او تحقيق كيف أوصييييييييل هييذا الكيياتييب الى تغيير 

 بهزيمة مسييييييلم جيا ومني ) كتاب قا  بعض الالحقائق و مسييييييها ،

 هزمتييه فقييد التيياريخ، فترات جميع في نظير لهييا يحييدث لم مخزييية

 قو وي عسكرية، قوة أية قباله في تكوت أت دوت من المضللة الدعايات

   المؤرخوت
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 وفروا اصيييييحابه، من جماعة انسيييييل اقاق الى انتهى كلما مسيييييلما ات

 : "  السال ين بين والدخو  لنا ما"   يقولوت وهم منهزمين

 بجماعة صييييييلى وقد معظمهم، انهزم حتى الوقت من قليل يمض ولم

ص أثناء في يفروت فكانوا االعظم الجامع في العشاء صالة منهم  الةال

 قادة فيهم بما باجمعهم انهزموا حتى صييييييالته عقيل ابن انهى وما ،

 .ه..(جيش

يل  و يادات جيا مسييييييلم بن عق لك ات تتهم ق  .عوهذه افضييييييع من ت

كذاب هو  بأجمعها مدلس  ية  مادا على روا نة اعت ية والخيا باالنهزام

مجالد بن سيييعيد فهذه جناية ليس بمثلها جناية وفرية تسيييئ لمقام اولئك 

الصييييفوة من قيادات اهل الكوفة ..فلو كات مسييييلم بن عوسييييجة او ابو 

ا  ومن ثم من ابط  .عثمامة الصيييائدي وهما من قيادات حركة مسيييلم 

 ،كربالء ..فلو كانا من المنهزمين كما حاو  التاريخ ات يشيييييييع  لك 

قد قام بمحاسييبتهما يوم كربالء وحملهما دماء  .الحسييين علكات االمام 

ولكات االمام اغلو لهما القو  ،مسيييييلم بن عقيل وشييييييعته التي اريقت 

 .الحسييين عو ردهما من عرصيية كربالء اال ات يقا  ات جيا االمام 

و  نق ال للمنهزمين والفاشلين عسكريا وهذا ما مأوىيوم كربالء كات 

 به ابدا وات حاو  االعالم االموي ات يشيع  لك .

كربالء  كرت واقعة في  .الحسين عوابو ثمامة هو الذي قا  له االمام 

 أو   هذا ، نعم ، الذاكرين المصل ين من هللا جعلك ، الصالة  كرت»   

انه عنفه او  رده او  . .الحسييييييين عولم يرد نص عن  (334)« وقتها

صيياحب حمله مسييؤولية دماء اهل الكوفة نتيجة االنهزام كما قا  نص 

 الذي نقلناه اعاله . الكتاب 

ومسلم بن عوسجة شهد له اهل التاريخ بالشجاعة والفروسية والبسالة 

 وحيدا في الكوفة كما اعموا . .عم بن عقيل فكيف ينهزم ويتر  مسل

ا وكيييات)   ( 335)حجر ابن قيييا   هللا رسييييييو  رأى مم ن صييييييحيييابيييي 

 ، شجاعا فارسا وكات. الشعبي عنه وروى ، وسلم وآله عليههللا صلى
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فلو كات من المتخا لين ....(اإلسييييييالمي ة والفتو  المغااي في  كر له

او من القيادات المنهزمة لما وقف عليه االمام  .ععن مسييييلم بن عقيل 

ايوم كربالء وترحم عليه فقد روي     . .الحسييييين ع برة الغ انجلت فلم 

 هب فإ ا . .الحسييين ع إليه فمشييى ، صييريعا عوسييجة بن بمسييلم هم إ ا

 قَضى َمنْ  فَِمْنهُمْ  } مسلم يا هللا رحمك  »  . .الحسين ع له فقا  ، رمق

هُ  لُوا َومييا يَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنهُمْ  نَْحبييَ دَّ ِديال   بييَ  .23   األحزاب سييييييورة { تَبييْ

(336)   

 قتا  وقوع إلى تشير التاريخية المتوت بعضاضف الى  لك ات هنالك 

 ، أهلل عبيد أصييييحاب وركب  ) تقو  الكوفي أعثم إبن فرواية ، شييييديد

 وجماعة (لع) اياد بن أهلل وعبيد ، شييييديدا قتاال فقاتلوا ، القوم وإختلط

 محاربة إلى ينظروت القصييييير جدار على أشيييييرفوا قد الكوفة أهل من

 ( . النا 

 من ويسييييتفاد محتواه في خاصييييا خبرا فيروي أهلل رحمه نما إبن وأما 

ا قدمناه كم  الليل إلى إسيييتمر قد الطرفين بين الشيييديد القتا  أت روايته

وجيشييه حاصييروا ابن ايادة في  .بل ويضيييف هنا ات مسييلما ع ،سييابقا

 عقيييل بن مسييييييلم بلغ ولمييا  ) هللا رحمييه يقو  در االمييارة بييالكوفيية 

 هللا عبيد حرب إلى بايعه ممن بجماعة خرج خبره( عليه أهلل رضييوات

 وهم ، البيعة نقضييييوا أألشييييراف من بايعه من أكثر(337)رأى أت بعد

 جاء تأ إلى شييديدا قتاال وإقتتلوا ، أإلمارة بدار فتحصيين ، هللا عبيد مع

 ( .  الليل

 

ويبدو ات مسيييلم بن عقيل ع من جراء شيييدة القتا  في الشيييوارع الذي 

 ليالي كات قد وصل الى دار  وعة مجروحا . 3قدره البعض بليلة او 

 ت،بالجراحا أُثخن وقد ،... الشمس غابت فما  »الكوفي أعثم ابن يقو 

 . (338) ..«  وعة لها يُقا  امرأة دار إلى صار حتى
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ية أشيييييييارت وقد ما   أت   إلىاعاله  الفتو  روا  أُثخن قد كات .ع مسييييييل

 دارت التي المعار  خاض .ع أنه على يد ُّ  الذي األمر بالجراحات،

ها   قائدا   يكن ولم بنفسه، القصر حو   ال  فض وهذا فحسب، مرشدا   موجِّ

 ا القت نشييوب على أيضييا   دليل فهو ، .ع شييجاعته على دليال   كونه عن

ار أت   وعلى القصر، حو   :بالفعل اقتحامه حاولوا قد كانوا الثو 

 التفاته هامة  

 عهم وما عقيل بن مسلم أمسى كيف لنا روت متوت تاريخية  و هنالك 

ن قليل إال    وثالثوت الفتو ، رواية على فرسييييات عشييييرة -معه كات مم 

 ىمضيي كيف ثم   -والطبري المفيد رواية على عشييرة إلى قل وا ثم   رجال  

 . وعة الصالحة المرأة باب على وقف حت ى وحده

لذي لكنَّ  ل يُثير ا م  تأ ها هو المتوت هذه في ال  يةكيف عرض في  ريقت

ق ة الرجييا  هؤالء تفر   نص   ففي: معييه النييا  آخر كييانوا الييذين القليي 

ق  »الفتو   فرسيييييه على اسيييييتوى  لك رأى فلما العشيييييرة، عنه وتفر 

  والطبري المفيد نص   وفي ،.(339) ..« ومضى

 ليس فإ ا الباب من خرج ثم   عشييييييرة، منهم معه إال   األبواب بلغ فما» 

 ..«. أحدا   يُحس   ال هو فإ ا فالتفت يدل ه، إنسات معه

 ليس هؤالء أت   المطالع روع في تُلقي الحدث عرض في الطريقة هذه 

وا الذين النا  جموع وبينبينهم  رقف إال   .مسييلم ع عن بسييرعة انفضيي 

 ذهه تُشعر بل: إال   ليس عنه اإلنفضاض في الزمني الفارق وهو واحد

وا الذين أولئك من بكثير أسوأ القل ة هؤالء بأت   الطريقة  بسر نهع انفض 

قوا هؤالء ألت   و لييك عيية،  يكوت مييا أحوج وهو عنييه الختييام في تفر 

قوا كما إليهم،  يرالتعب به يُشييييييعر ما هذا: منه غفلة في خفية عنه تفر 

 ...«. أحدا   اليحسُّ  هو فإ ا فالتفت»

  

 ياءاألشيييييي  بيعة يوافق ال أنه كما المتدب ر، اللبيب به يقبل ال ما وهذا

 مسييلم مع األخير إلى هؤالء أبقى الذي ما  نتسيياء  أت لنا إ  وواقعها،

 أنصيياره عنه انفض   قد قائد مع هؤالء يطمع وبما ا الطمع؟ أهو ؟: .ع
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حسيييبما  هب  ؟:يأوي أين وإلى يذهب أين يدري ال غريبا   وحيدا   وبقي

اليه كتاب بال ات ا  امية وبني العبا  مثل مجالد بن سيييييعيد الكذاب 

 هذا راوي القصة .

   

 منهم شيييجاعة ال مبايعته، بعد عنه اإلنصيييراف عار من الخوف هو أم

 ؟:ثباتا   وال

  

 الشييجاعة هو األمر آخر إلى .ع مسييلم مع القل ة هؤالء أبقى الذي أت   أم

 يف المجاهدين صييييييفوة من كانوا وأن هم البيعة؟ على والثبات واإليمات

 الكوفة؟ أهل صناديد ومن ، .ع مسلم راية تحت الث وار حركة

  

ل دراية  و يشييييييكُّ  ال إ : الحق   هو وهذا   األربعة األلوية قادة أت   وتأم 

 يالكند عزيز بن وعبدهللا   و الصييائدي ثمامة وأبا و عوسييجة بن مسييلم

 البكري حاام بن عبدهللا   مثل من وأمثالهم الجدلي جعدة بن وعبا  و

 ،األمر آخر إلى .ع مسلم مع بقيت التي فئة ال من كانوا ونظرائه( ره)

 عنه هللاعوسيييجة رضيييي  ابن أمثا  اخالقية على الممتنع من ألت    لك

 خصوصا   .مسلم ع عن يتخل وا أت وإخوانهم عنه هللا والصائدي رضي

 :العسرة ساعة في

  

قهم حادثة لنا نقل حينما التأريخ أت   الشييييييك    دق كات .ع مسييييييلم عن تفر 

 اعنه يعب ر كما «صييوت بال صييورة» بطريقة أي فقط، بظاهرها نقلها

 حركة يشيييييياهد وهو التأريخ بمقدور يكن لم ألنه و لك: هذه أي امنا في

 بقي ومن .ع مسيييييلم بين حوار من دار ما إلينا ينقل أت بُعد من الحدث

 :األمر آخر إلى معه

  

ل ال التأريخ إت    المتتبع إليه يطمئن   ما وإت  : والسييييييرار الهمس يسييييييج 

ل ق على الصييييفوة هذه مع ات فق .ع مسييييلما   أت هو والمتأم   فرادى التفر 

 . .ين عالحس اإلمام بركب لإللتحاق الفرصة بسنو  ترب صا   واإلختفاء

قهم يكن فلم يديه، بين الجهاد لمواصلة العراق إلى القادم  مسلم نع تفر 



 يفرضيييييييه ما هذا: ألمره امتثا  وعن وإ نه بأمره إال   لسييييييالم ا عليه

ر  بيعةو  الواقع منطق أسييا  على الصييحي  والتحليل السييليم التصييو 

 .األشياء

 

   سعيد بن المجالد فحدثني - مخنف أبو قا 

 كيانيت وليد ام  وعية   لهيا يقيا  امرأة بياب إلى انتهى حتى فمشييييييى

 .  الالب له فولدت الحضرمي اسيد فتزوجها فاعتقها قيس بن لألشعث

 ابن عليها فسييييييلم ، تنتظره قائمة وامه النا  مع خرج قد بال  وكات

 سقتهف فدخلت ، ماءا اسقيني هللا امة يا   لها فقا  ، عليه فردت ، عقيل

 قا  ؟ تشيييرب الم عبدهللا يا   فقالت خرجت ثم االناء وأدخلت ، فجلس

  ، أهلك إلى فا هب   قالت ، بلى  

 سبحات هلل فئ   له قالت ثم ، فسكت  لك مثل فقالت عادت ثم ، فسكت

 على الجلو  لك يصيييل  ال فانه هللا عافا  اهلك إلى فمر عبدهللا يا هللا

 الو منز  المصر هذا في مالي هللا امة يا فقا  فقام.  لك احله وال بابي

  أجر إلى لك فهل ، عشيرة

 ؟ ا   وما عبدهللا يا فقالت ، اليوم بعد به مكافئتك ولعلي ومعروف

 لممس انت قالت وغروني القوم هؤالء كذبني ، عقيل بن مسلم انا   قا 

 .(340)... الخ الخبر ادخل   قالت ، نعم   قا  ؟

ه راويا  ات يحتاج الى دراسيية مسييتفيضيية من حيث السييند وهذا الخبر 

كذبه كما قدمنا  لك واثبتناه عن كبار علماء ضييييييعفه ورجل اشييييييتهر ب

 امور   ةحيث المتن المضطرب ..لعدالجر  والتعديل او من 

سنوات في الكوفة ايام حكومة عمه  5عاش  .عات مسلم بن عقيل   -1

وبيييالتيييالي كيييات اعرف النيييا  بجغرافيتهيييا  ،.عامير المؤمنين 

ا فارسا شجاع .عكات مسلم  وباألخصوتركيبتها السكانية ودورها 

ستبعد انه تولى مناصب امنية في حكومة علي  ..وال الة فمس ...عي

في الكوفة امر مسييتبعد جدا اضييف الى  لك كيف  .عضييياع مسييلم 

رجال في مهمة سيييفير لثورته المباركة  . .الحسيييين عيختار االمام 

                                                           

 . 45 :(  ع)  الحسين مقتلأبو مخنف، (340)



 اماكنيعرف االحياء وجغرافية االرض وال  وهو يعلم مسبقا انه ال

ئد اينجر الى اسييياءة لق فإنمافات اعتبر هذا فشيييل  . شييييعته واعدائه

كما حاو  البعض من الكتاب اليوم ات  . .الحسييييييين عالثورة وهو 

 اضيياع ألنه  .الحسييين عاختيار فاشييل من قبل  .عات مسييلم   يقو  

لنا هذا امر غير ال  سييييييويعات وقخالف جندي من بين يديه  18

من  كاء وتخطيط  . .الحسين عصحي  وبعيد عما عرف من سيرة 

 . باآلمورومعرفة 

اشييييييار المؤرخ الدينوري الى نص مهم جدا يكشييييييف لنا جزء من  -2

وهو يتحدث عن السيييدة  وعة  نهضييته  إلنجا  .عتخطيط مسييلم 

ته و فآوته، مسييييييلم، مع خف ممن كانت و) قا     (....بيتها أدخل

(341).  

 إ ا لفالت فالت وَخفَّ   وجاء في بعض معاجم اللغة ات معنى خف

 الراعي وقا  أَ اَعْته؛ إ ا بعيرهال األُتُنُ  وَخفَّتِ . له وانقاد أَ اعه

  وأُتُنه البعير يصف

 ُضمَّرُ  ُخُذفٌ  له فََخفَّتْ    َحوالِيَّها، بالِعرا ِ  نَفَى

ويفهم منه انها كانت تعمل  (342) .َسِمنَ  إ ا األتات ولد  والَخُذوفُ  

يعني ممن اشيييتر  وهي منقاده له ومطيعة   .عمع مسيييلم بن عقيل 

 .. .عو كأت بيتها البيت السري لنهضة مسلم معهم في نهضته 

 تخدمهم للهاشييييميين موالة كانت إن ها» ونقل في بعض المصييييادر 

 بيأ بن علي أميرالمؤمنين اإلمام خالفة خال  الكوفة في كانوا أي ام

 .(343)«والسالم الصالة عليه  الب

وبالتالي ا ا كانت موالة لبني هاشييم فهذه الدار التي تسييكنها ليسييت  

و بيعة نهضييته وهي بالطبع تعرف مسييلم   .عبمجهولة عن مسييلم 

وال يحتاج مسييييلم ات يعرف نفسييييه لها بعد هذا النص   .عبن عقيل 

                                                           

 240 :الطوال األخبار الدينوري،(341)

 صادر دار 114 ص 5ج : العرب لسان ابن منظور ،(342)

 . 2003 بيروت

 .198:  السالم عليه الحسين مبعوث(343)



،فتأمل . وبالتالي يكوت الحوار بينها وبينه من باب كلمة السييييير او 

الذي هو كلمة تواع يسييمى في العرف العسييكري ) سيير الليل (  ما

يمر جندي ليال قرب الثكنة العسييييييكرية اال  اخر النهار للجنود وال

رض نفسييه للمسييآلة من قبل عندما يعرف عنها وعن نفسييه واال يع

جعل من دارها محطة  .عوال يسييييييتبعد ات مسييييييلما الحر  هنا  .

هامة في نهضيييته بل وكما اشيييارت بعض النصيييو  انه اشيييترى 

الدور التي حو  دار  وعة لكي تكوت مكات استراحة لجنده وخلية 

 .  .عاامة ومقر  وارئ لحركة مسلم بن عقيل 

لم يتهم شيييييعته بالخذالت   .عحتى في النص اعاله نجد ات مسييييلما  -3

تالي ال و  محيص من قب والتفرق عنه فهو يقو  كذبني القوم وبال

مسيييييييالة ات التفرق والتخا   لم يكن بهذا الشييييييكل العجيب الذي 

من بقي من  .عوصييييفته الروايات العباسييييية بل صييييمد مع مسييييلم 

يسييييييجنوا وكات عدد المسييييييجونين منهم كما نقلنا الذين لم شيييييييعته 

حتى قتلوا واسييروا كما يشييير الى  لك نص -الف  12مايقرب من 

 الفرادق الذي نقلناه .

وعلى العموم ات دراسييييية نصيييييو  هذه الحقبة من التاريخ يحتاج 

تحقيق كبير ودقة في دراسيييييية كل كلمة وردت في النص واالبتعاد 

عن رواتها بالكذب والتدليس عن النصو  المرسلة والتي عرف 

من ثورات الشيعة الكثير  كأخواتهاالت نهضة مسلم بن عقيل القت 

من الحيف والظلم من قبل المؤرخين والذين اسيييياقوا لشييييخصييييية 

مسييييلم كثيرا حتى عده بعض المؤرخين انه اسييييتجار بطوعة فياهلل 

  النويري،قاله  والتاريخ والتعصب المقيت خذ اليك ما

 .(.. بها فاسييييييتجار كندة، من امرأة علي دخل تيح مسييييييلم فهرب)

 . او ما قاله الذهبي  (344)

 ..(345) ..(كندة من بامرأة فاستجار مسلم، فهرب) 

                                                           

 .20/  398 - 399 االرب، نهايةالنويري ،(344)

 . 269 ص  2اإلسالم: ج تاريخ الذهبي،(345)



فلم يكتفوا بوضييع روايات تشييير الى تخلف جيشييه عنه حتى نسييبوا 

وال من اخالقه العلوية  ةاليه الفرار والهرب وهذه ليسيييت من شييييم

يفر من  ابييدا وهو كعمييه علي اليهيياب الموت  ابييدا فهو فييار  ال

 من سائر العرب .. بامرأةحرب وال من قتا  ..ومن ثم يستجير 

 أبدى وقد اشيييار الى انه   .عكل من ارخ  لنهضييية مسيييلم بن عقيل ات 

 اتعملي جميع في نظيرا التاريخ لها يشاهد لم ما النادرة البطوالت من

   يرتجز وهو يقاتلهم وكات الحروب،

 

 شيييك ال الموت بكا  فانت*  صيييانع أنت ما ويك فاصييينع الموت هو

  جارع

 

   ايع الخلق في هللا قضاء فحكم*  جالله جل هللا المر فصبر

 وابهر االلباب، حير ما البا  وقوة الشيييجاعة من هاشيييم سيييليل وابدى

 وأربعين واحييدا المؤرخين بعض يقو  فيمييا منهم قتييل فقييد العقو ،

 الرجل يأخذ أنه النادرة قوته من وكات الجرحى، عدا ما. (346)رجال

 مثل االنسيييييانية تاريخ في وليس.(347) البيت فوق من به ويرمي بيده

 بن علي فعمه عليه غريبا هذا وليس القوة هذه مثل وال البطولة، هذا

 . عزيمة واشدهم باسا، واقواهم النا  اشجع  الب أبي

ه ورمو .عوتذكر النصييو  ات اهل الشييام هم من قتل مسييلم بن عقيل 

 من رجال   دعا ثُم   القصييير، اياد ابن فأدخله  ابن اعثم  قا من القصييير 

 منكرة، ضييربة رأسييه على ضييربه عقيل بن مسييلم كات قد الشييام أهل

  بيد عنقه واضرب القصر، أعلى إلى به واصعد مسلما   ُخذ  له فقا 

 . (348) :«لصدر  أشفى  لك ليكوت

                                                           

 .212  ص 2ابن شهر اشوب : مناقب ال ابي طالب :ج(346)

 .164 ص النضيد الدرالعاملي ،(347)

 مقتل: ؛وانظر103 - 97: 5 الفتوحابن اعثم (348)

 .306 - 304: 1 للخوارزمي، السالم عليه الحسين



 إلى هللا رحمه عقيل بن مسيييلم فأُصيييعد»وأيضيييا نقل صييياحب الفتو   

 كذلك ز ي فلم ويسييتغفره تعالى هللا   يسييب    لك في وهو القصيير، أعلى

م القصيييير، أعلى الى به أُتي حتى  «:عنقه فضييييرب الشييييامي    لك وتقد 

(349) . 

 سلمت فيك من جارحة  فما     رمو  من القصر ا  اوثقو  

 رداء فسييلبوا الكوفة أهل أجالف بعض وعمد  »القرشييي الشيييخ وقا 

  .(350) :«وثيابه مسلم

 في وهانئ مسييييييلم جثة بسييييييحل وعمالئه ابانيته الى الطاغية وعهد

 واخذوا بالجبا ، أرجلهما شيييييييد إلى فعمدوا ،قواالسييييييوا الشييييييوارع

 االرهاب، وشيوع العامة إلخافة و لك...(351) الطرق في يسحلونهما

 . االموي الحكم على بالخروج نفسه تحدثه من لكل عبرة وليكونا

 

 ، بصييلبهما أمر وهانئ مسييلم جثة سييحل في اربه الطاغية قضييى ولما

 - تالمؤرخو يقو  فيما - مسيييلم فكات  الكناسييية في  منكوسيييين فصيييلبا

 المسييلموت اسييتعظم وقد .(352) هاشييم بني من جثته صييلبت قتيل أو 

 ظيعالف التمثيل هذا فات الخطير، الحادث هذا االستعظام يكوت ما كأشد

 االرض في ويسييييييعوت ورسييييييوله، هللا يحاربوت الذين جزاء هو انما

 في االصييييال  ودعاة الحق رواد من هما انما وهانئ ومسييييلم فسييييادا،

 . االرض

 

                                                           

 .103: 5 الفتوحابن اعثم ، (349)

 السالم عليهما علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ،(350)

 .409 ص2 ج

 مقتل .155 ص 1 ج 1 ق االشراف انساب البالذري ،(351)

 .215 ص 1 : ج الخوارزمي

 .7 ص 3 ج الذهب مروجالمسعودي ، (352)



 صلخب بن وعمارة وهانئ مسلم را  ارسا  الى مرجانة ابن وعمد

 اخال  ويحرا الجائزة، لينا  يزيد سييييييده الى هديةك (353) االادي

 .. المالكة االسرة

 

 

 

 

   العرفية  االحكام اعالت

 لىع قبضوشييييعته    .ع مسيييلمابن اياد سييييدنا  الطاغية  قتل  وبعدما

 ق،العرا انحاء جميع في العرفية االحكام واعلن ، حديد من بيد العراق

 جوروال الظلم من فأشيياع البالغة القسييوة على خططه تنفيذ في واعتمد

 ..يوصف ال ما

 النا  بأخذ وأمرته الواسعة، السلطات دمشق حكومة إليه فوضت لقد

 ضييييييلع لييه أو ،األموي الحكم على يحقييد من كييل واعييدام بييالظنيية،

 .ضده تحا  مؤامرة أية في باالشترا 

 كات فقد ، . .الحسيييين ع لحرب النا  سييياق الرهيبة االسييياليب وبهذه

 ةالمعرك في الخوض عن يرتدع أو يتخلف من كل على بالموت يحكم

. 

 

  النا ومنع عسييييكريا، احتالال العراقية الحدود جميع اياد ابن واحتل

 شر ة من ةخاص ةوتأشير بأ ت إال منه والخروج للعراق الدخو  من

 علموا فات الكامل التحقيق معه اجروا رجال أخذوا ا ا وكانوا الحدود

 يف المركزية السيييلطة الى مخفورا بعثوه واال سيييراحه، ا لقوا براءته

 دأشيي الجهة هذه في احتا  وقد التحقيق، من المزيد معه لتجري الكوفة

 االمام شيييعة من منه يخرج أو العراق إلى أحد يل  أت مخافة االحتيا 

 المفييارق، جميع على جعييل إنييه المؤرخوت ويقو  ، . .الحسييييييين ع

 ومسييال  نقا ا البر في عين كما عسييكره، من عيونا المناا  ورقو 
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 الى شر ته رئيس نمير بن الحصين بعث وقد الحركات جميع ترصد

 يف ورتب لعلع وجبل القطقطانية الى ثم خفات، الى ومنها القادسييييييية،

 دوق والخارج، الداخل لتفتيا والخيالة الفرسييييات من جماعة مكات كل

 ضييييييد عمل باي االشييييييترا  من المنا ق تلك االجراءات هذه حفظت

 تالق وقد والشام، الكوفة بين المواصالت خطو  حفظت كما ، الدولة

 الى  .الحسين ع االمام رسو  الصيداوي مسهر على القبض الشر ة

 ...(354)اياد ابن الى مخفورا وبعثته الكوفة،

 التفاتة مهمة  

نت  كا ناصييييييحين التي  جدا عند قراءة وفود ال  لإلمام تأتيمن المهم 

خال  االيام المكية ..وكلماتهم التي يقدمونها كنصيييائ     . .الحسيييين ع

كات يجيبهم على   . .الحسييييييين عله ولثورته المباركة نجد ات االمام 

 ألحداثمسيييتوى عقولهم وادراكهم وعلى مدى تخطيطه السيييتراتيجي 

 .وقائد عسكري كبير  كأمامكربالء التي خطط له 

، يا  » لو ات بن لعمر  .عحتى قا    :«الرأي عليَّ  يخفى ليس عبدهللا 

(355) . 

 

 هرسييييالت في .ع قا المميز بعيد المدى الحسيييييني  ومن  لك التخطيط 

 عم ي ابن مع فقوموا   »أعثم ابن رواية على الى اهل الكوفة  األولى

 «... وانصروه وبايعوه

 يداويالصيييي مسييييه ر بن قيس بيد إليهم بعثها التي الثانية رسييييالته وفي

 ىعل قبض قد كات اياد ابن ألت   إليهم تصل لم والتي - عنه هللا رضي

 فيه، والجد   األمر على والعزم السرعة إلى .ع اإلمام دعاهم -الرسو 

 ،«:وجد وا أمركم فاكمشوا رسولي عليكم قدم فإ ا   »فيها .ع قا  حيث

  .(356) :«فيه والسرعة عليه العزم هو األمر في الكما إ 

                                                           

 .75 ص 3ج ع الحسين االمام حياةالقرشي ،  (354)

 .549: 2 التأريخ، في الكاملابن االثير ، (355)

 .15: اللهوفابن طاووس ، (356)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 سابعالفصل ال

  .بعد شهادة مسلم عاالحداث تتسارع 

و كرت المصيييادر التاريخية جملة من إجراءات الحكومة االموية بعد 

 منها    .مقتل مسلم بن عقيل ع

 مكة من . .الحسين ع بتحر  بعلمه اياد البن يزيد كتاب -1

 إلماما بقتل يأمره اياد ابن الى كتب قد كات يزيد أت   اليعقوبي وروى

 ،العراق يريد مك ة من الحسيييين وأقبل  »اليعقوبي قا  ، . .الحسيييين ع

 أت   نيبلغ قد  إليه وكتب العراق، اياد بن هللا   عبيد ول ى قد يزيد وكات

 نم خرج قد وأنه عليهم، القدوم في الحسيييييين إلى كتبوا قد الكوفة أهل

ها   مك ة  ينب من وأي امك البلدات، بين من بلد  به بُلي وقد نحوهم، متوج 

 أت فاحذر: ُعبيد أبيك وإلى نسييييييبك إلى رجعت وإال   قتلته فإت األي ام،

 :«.يفوتك

 :الكوفية الحدودية والمنافذ المنا ق ورصد إغالق 

من مكة اقام ابن  . .الحسييييين عولما وصييييلت االخبار بخروج االمام  

اياد جملة من االجراءات العسييييييكرية االحترااية لمنع دخو  االمام 

 الى العراق او مقاتلته ..  . .الحسين ع

 الشيييييام  ريق إلى واقصييييية بين ما فأخذ أمر اياد بن هللا   عبيد وكات»

  .(357) :«.يخرج أحدا   وال يل  أحدا   يدعوت فال: البصرة  ريق إلى

ه اياد ابن إت   ثُمَّ   »الدينوري وقا    ىعل وكات  -نُمير بن الحصين وجَّ

ر ييه  يُقيم أت وأمره ،:الكوفيية أهييل من فييار  آالف أربعيية في -شييييييُ

 الى الكوفة ناحية من النفو  أراد من فيمنع القطقطانة، إلى بالقادسييييييي ة

                                                           

 .204: اإلرشادالشيخ المفيد ، (357)



ا   كات من إال   الحجاا،  :«الحسيييين بمماالة اليُت همُ  ومن معتمرا ، أو حاج 

(358).  

القادسيييية موضيييع بين الكوفة والعذيب وهي اليوم محافظة الديوانية  و

موضع فوق القادسية بطريق من يريد الشام من  ةالعراقية ،والقطقطان

 جهة الكوفة .

 ينوب بينها الخيل ونظ م القادسييية نز  حتى  »األشييراف أنسيياب وفي 

  .«لعلع إلى القطقطانة وبين وبينها خف ات،

  والكوفة البصرة بين منز   وقيل الكوفة، فوق جبل ولعلع و

 واخافتهم إشاعة الرعب في أوسا  النا   -2

 أهل أوسيييييييا  في والخوف الرعب إشييييييياعة في بالغ اياد ابن إت   ثمَّ 

 هموتوجيه لتعبئتهم تمهيدا   عديدة، إرهابية إجراءات خال  من الكوفة،

 يكرهوت الكوفة أهل ُجل   بأت   لعلمه ، . .الحسييييييين ع اإلمام قتا  إلى

ه له التوج  تا به  ....( 359) .ع لق قد» بل وصيييييييل االمر   يحكم كات ف

  .«المعركة في الخوض عن يرتدع أو يتخل ف من كل   على بالموت

د كما  ه الثغور جمَّ  فقد ،. .الحسيييين ع اإلمام قتا  الى عسييياكرها ووج 

 كنتُ   قومه من رجل عن خراش، بن شييهاب عن» عسيياكر ابن روى

 آالف أربعيية وكييانوا حسييييييين، إلى اييياد ابن بعثهم الييذي الجيا في

  .(360) ..«. حسين الى هللا   عبيد فصرفهم الديلم، يريدوت

 

                                                           

 .243: الطوال األخبارالدنيوري ،(358)

 الرجل وج ه إذا زياد ابن وكان: »الدينوري قال(359)

 كربالء الى يصلون الكثير، الجمع في الحسين قتال الى

 الحسين، قتال يكرهون كانوا القليل، إال   منهم يبق ولم

 بن سويد زياد ابن فبعث ويتخل فون، فيرتدعون

 أن وأمره الكوفة، الى خيل في المنقري عبدالرحمن

 األخبار) «به أتاه تخل ف قد وجده فمن بها، يطوف

 (254: الطوال

 .215: 14 دمشق، تأريخابن عساكر ، (360)



مكة المكرمة وهي حرم   . .الحسيييييين علما ا غادر االمام  تنبيه هام   

 هللا االمن ؟؟

يطر  هذا السيييؤا  كلما  رحت القضيييية الحسيييينية للتداو   وكثيرا ما

واالسييييييتفادة من معطياتها ولعل من اجمل االجوبة على  لك جواب 

 وكتاب اإلمامة كتاب في مضييييييى قد)العالمة المجلسييييييي في البحار   

 مأمورا   كات السييييييالم منهم عليهم كال    أت   على دال ة كثيرة، أخبار الفتن

حف في مكتوبة خاصييية، بأمور الرسيييو   على الناالة السيييماوية الصيييُّ

 األحكام قيا  ينبغي وال. بها يعملوت كانوا فهم ، وآله عليه هللاصييييلى 

قة عد أحكامنا، على بهم المتعل  ياء أحوا  على اال  الع وب  معليه األنب

... ةالكفر من ألوف على فرادى يُبعثوت كانوا منهم كثيرا   وإت   ، السالم

 والضييييييرب، المكاره من ينالهم بما يبالوت وال دينهم، إلى ويدعونهم

 االعتراض ينبغي ال  لييك، وغير النييار في واإللقيياء والقتييل، والحبس

ة على  بالبراهين عصيييييمتهم ثبوت مع أن ه مع  لك، أمثا  في الدين أئم 

 مالتسيييييلي يجب بل عليهم، لالعتراض مجا  ال المتواترة والنصيييييو 

 .عنهم يصدر ما كل   في لهم

ة نفسييييه فدى .ع أن ه علمت التأم ل حق   تأملت لو أن ك على  دين المقدسيييي 

ه،  يظهر ولم شييييييهادته، بعد إال   أمي ة بني دولة أركات يتزلز  ولم جد 

 هميُسييالم .ع كات ولو. بسييعادته فواه عند إال   وضيياللتهم كفرهم للنا 

 عدب فتعود أمرهم، النا  على ويشييتبه سييلطانهم، يقوى كات ويوادعهم

 مك ة من خرج ..و مندرسيييية، الهداية وآثار  امسيييية، الدين أعالم حين

ر لم حت ى وقتله، غيلته يريدوت أن هم  ن ه على غلب بعدما  - هل يتيسيييييي 

ه يُتم   أت - وولدي وأمِّي وأبي نفسييييي فداه  ،.. منها وخرج فتحلَّل ، َحج 

 وضعا  م له يتركوا ولم األقطار، جميع عليه ضي قوا هللا لعنهم كانوا وقد

 .للفرار

 بن عيدسييي بن عمرو أنفذ يزيد أت   المعتبرة الُكتب بعض في رأيت ولقد

ره الموسم، أمر ووال ه عظيم، عسكر في العا   كل هم، الحاج   على وأم 

ا ، . .الحسييييين ع بقبض أوصيييياه قد وكات  يقتله منه يتمك ن لم وإت سيييير 

 نشييييييا ي من رجال   ثالثين السييييينة تلك في الحاج   مع د َّ  إن ه ثم   غيلة ،



ة، بني ي  ا ات فق، حا  أي   على . .الحسييييييين ع بقتل وأمرهم أُم م   علم فل

  .(361)...(ُمفردة عمرة وجعلها الح    إحرام من حل  لك بذ . .الحسين ع

 125من مكة المكرمة بعد ات قضيييى اكثر من   . .الحسيييين عوخرج 

يوما فيها اسييييييتطاع ات يعد الرجا  ويضييييييع الخطط لمسييييييتقبل ثورته 

 واهله . لإلسالم المسيءالمباركة ويفض  اعالم ا  امية 

ة من .ع خروجهوكات  ة،  ي من الثامن اليوم في كات مك   بدليل الحج 

  إ الكوفة، أهل إلى الثاني ة رسيييالته في نفسيييه . .الحسيييين ع اإلمام قو 

 نمضييي لثماتت  الثالثاء يوم مك ة من إليكم شييخصييتُ  وقد  »... فيها ورد

ة  ي من  .(362) ..« التروية يوم الحج 

 وهنا لدينا مالحظات يجدر االلتفات اليها   

ات يجعل  االنترنت أراد كاتبهاهنالك شييييييبهة  كرتها بعض مواقع  -1

في وقت السييييييحر او الليل من مكة   . .الحسييييييين عخروج االمام 

خرج خائفا مرعوبا من مكة  .الحسيييييين عالمكرمة سيييييببا لقوله ات 

 يعلم به احد . وخرج سرا ال

 الركب حركة موعد عن أعلن قد كات . .الحسييييييين ع اإلمام ويرد عليه   ات 

 لموتا خطَّ » الشهيرة بعبارته المعروفة خطبته في خروجه وساعة الحسيني  

 فمن» آخرها في .ع قا  حيث ،«الفتاة جيد على القالدة مخط   آدم ولد على

 راحلٌ  فإنني معنا، فليرحل نفسييييييه هللا   لقاء على مو  نا   مهجته، فينا با ال   كات

 عموم في الخطبة هذه خطب قد .ع اإلمام وكات ،«تعالى هللا   شاء إت مصبحا  

ا ت هو حدد  كما اراد اثباته بعض المؤلفين ،  خاصييية أصيييحابه في ال النا 

بشييييييكل  .عموعد الرحلة من مكة امانا ومكانا وبالتالي كات خروج االمام 

الهم لكن خاف على علني وواضييي  من مكة فلم يخف من بطا ا  امية او قت

 حرمة الكعبة ات تنتهك .
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من مكة الى    . .الحسيييين عتسيييائل الكثير ممن در  انتقا  االمام  -2

سلطة االموية الى حسم االمر في مكة ، العراق  انه لما ا لم تعمد ال

 هنا  .  . .الحسين عواالجهاض على مشروع االمام 

 مع العلنية العسييييييكرية المواجهة ات تحقيقا   المعلوم منوالجواب   

 صييال  في تكن لم مشييارفها على أو مك ة داخل . .الحسييين ع اإلمام

 انهم اال   جي دا ،  لك تعلم األموي ة السييييلطة وكانت األموي ة، السييييلطة

 ا  معل ق كات ات و . .الحسين ع الماما يغتالوا لكى صمموا يزيد بأمر

 أو مك ة داخل معه العسيييكرية فالمواجهةبأسيييتار الكعبة المشيييرفة .

 الحجي  جماهير قلوب تأليب بالضييييييرورة تعني مشيييييييارفها عند

 تحت وانضييييييوائهم له وانتصيييييييارهم ، .ع لإلمام وتأييدهم عليهم،

 .األمويوت يخشاه الذي( األمر تفاقم) هو وهذا رايته،

 كانوا -مك ة في يز  لما وهو - .ع اإلمام حو  الملتف ين أت   عن فضييييال  

 .سبيا  ن كبيرا   كات مك ة من الخارج الحسيني   الركب أت   بدليل كثيرين،

ال   كاف إشعار هذا وفي  عسكرية مواجهة بأت   األموية السلطة بعلم  أو 

 .صالحها في تكوت لن مشارفها عند أو مك ة في .ع اإلمام مع علنية

 . المواجهة هذه لمثل األموية القوة كفاية بعدم  وثانيا   

 

 تاريخية  ات اضاء

ه لما ااألولى     العراق؟ الى .الحسين ع اإلمام توج 

 

وهو سيييؤا  هام جدا يحدد لنا كيفية تخطيط االمام المعصيييوم من اجل 

انجا  نهضته وتلقين ا  امية الدرو  وفض  اعالمهم وتغيير الكثير 

نا  ..واالمام  هو من  .الحسييييييين عمن المعادالت التي حكموا بها ال

 سيجيبنا على هذا السؤا  الهام .

 

 وخطبه  . .الحسيييين عاالمام  فيظهر من خال  تتبع الروايات وكلمات

في   . .الحسييين عوحواراته مع النا  ات هنالك اهدافا قصييدها االمام 

 مسيرة للعراق  



للعراق هو من اجل كوت العراق هو   .عات قصييييده  –السييييبب األو  

 محل اتباعه وشيعته .

اش بن عبدهللا   سييييييؤا  عن .ع إجابتهمعرض  فيف  ةربيع أبي بن عي 

 فا مة؟ ابن يا تريدُ  أين  - باألبواء

 المحاورة هذه أت   وياُلحو  .(363) :.وشييييعتي العراق   .ع اإلمام قا 

ت ة، إلى .ع اإلمام وصييييييو  قبل األبواء في تم   وصييييييو  قبل أي مك 

ل إليه، الكوفة أهل رسائل  :فتأم 

لشيعة الكوفة وعلى الرغم من انهم  .الحسين عفلقد كانت نظرة االمام 

اقلية يومها قياسيييييييا ببقية ابناء المذاهب واالديات االخرى لكنا كانت 

 نظرة فاحصة وملؤها االجال  واالحترام .

 دوق العلويين، موا ن من ومو نا   للشيييييييعة، مهدا  » الكوفة كانت فلقد

 خيياض قييد و المواقف من كثير في البيييت ألهييل إخالصييييييهييا أعلنييت

ر  »له يقولوت وكانوا االمام، مع صيييفين و الجمل حرب الكوفيوت  سيييِ

 نم نُعادي وأنصيييار ، حزبك فنحن أحببت، حيث أميرالمؤمنين يا بنا

   .(364)،«وأ اعك إليك أناب من ونشايع عادا ،

 وأعواني وأنصييييييياري إخواني أنتم الكوفة، أهل يا»   .عوقا  علي 

، على  وأرجو المدبر، أضيييييرب بكم المحل ين، جهاد إلى ومجيبيَّ  الحق 

   .(365) .«المقبل  اعة إتمام

 هللا   وسيييييييف اإلسييييييالم، وجمجمة اإليمات، كنز الكوفة  » .ع ويقو .

 .(366). « يشاء حيث يضعه ورمحه،

                                                           

 عليه الحسين اإلمام ترجمة) عساكر ابن تأريخ (363)

 256  رقم ،294(: المحمودي تحقيق/ السالم

 .231:1 والسياسة، اإلمامةابن قتيبة ،(364)

 .230:1 والسياسة، اإلمامةابن قتيبة ،(365)

 السالم عليه علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ،  (366)

، 3 :12 - 13. 

 



 نع العراق أهل حجب عتبة بن الوليد أت    العتبي عن البال ري روى

 كانوا أن هم يعني وهذا به، اللقاء من منعهم أي) . .الحسييييييين ع اإلمام

ته يأتوت نة في لمالقا مدي رة، ال تة وبصييييييورة المنو  باهالن ومثيرة ملف  ت

   . .الحسين ع فقا  ،(السلطة

سه،  الما   يا» صيا   لنف  من واعرف قوم وبين بيني تحو  عالم لرب ه، عا

  .(367) «؟:وعم ك أنت جهلته ما حق ي

 

ارض العراق ارض  .الحسييييييين عالختيار االمام   والسييييييبب الثاني 

ماء اختارت العراق  تاريخ ات السيييييي ته المميزة في ال انطالقه نهضيييييي

وكربالء تحديدا لكي تكوت موضييييييع الملحمة الكبرى في التاريخ التي 

شهد فيها االمام  ست سماء وعن كل   . .الحسين عي مدافعا عن كل قيم ال

 .ارث النبوات الخالد 

 ومما يؤيد ما  هبنا اليه  

 ا عنه هللا رضييييي سييييلمة أم   أتته المدينة من الخروج .ع اإلمامقرر  لما

 جد   سييييييمعت فإني العراق، الى بخروجك تحزن ي ال بُني يا  فقالت

تل  يقو    لها يقا  أرض في العراق بأرض . .الحسييييييين ع ولدي يُق

 :كربالء

اه، يا  » لها فقا   وليس المحالة، مقتو  وأن ي  لك، أعلم وهللا   وأنا أم 

، هذا من لي لذي اليوم ألعرف وهللا   وإن ي بد  تل ا يه، أُق  من وأعرف ف

 أهل نم يُقتل من أعرف وإن ي فيها، أُدفن التي البقعة وأعرف يقتلني،

اه يا أردتِ  وإتْ  وشييييعتي، وقرابتي بيتي : ومضيييجعي حفرتي أُريك أُم 

.» (368).   

ة في اختياره ارض لوهذا الكالم الصيييادر من المعصيييوم واضييي  الدال

العراق مارض مصييييييرع له كما اخبرته النبوة عن  ريق السييييييماء 

                                                           

 .15 حديث ،156 - 156: 3: األشراف أنسابالبالذري ،(367)
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في الكثير من القضييايا التي حاو  اهل التاريخ هذه القضييية تنوبالتالي 

ومنها عدم معرفة   . .الحسييين عوضييعها كنصييو  باهته تسييئ لمقام 

باسييييييم االرض التي نزلها او عدم معرفته بخطط اهل  . .الحسييييييين ع

 أوات اهل الكوفة من شييييعته خذلوه فلو خذله شييييعته كلهم لتبر،الشيييام 

 منهم ولذكرهم في خطبه المدوية التي القاها في كربالء الشهادة .

تاقت نفسيييه للشيييهادة في سيييبيل هللا   . .الحسيييين ع  ات  الثالث  السيييبب

تعالى وانه احب تربة العراق وشيييييييا ئ الفرات ات يدفن فيه فانطلق 

 نحو العراق وشرف هللا تعالى به العراق وتربته .

 حبُّ أ الفرات بشييييا ئ أُدفن لئن)   الزبير البن  . .الحسييييين ع قا  فقد

   .(369) ...(الكعبة بفناء أُدفن أت من إلىَّ 

 اإلضاءة الثانية  

 : الى العراق  .ع اإلمام خروج خبر من األموية السلطة هلع

 

ة والي العا  بن سييييييعيد بن عمرو أت   الدينوري قتيبة ابن روى  مك 

ة عن . .الحسييييييين ع اإلمام خروج خبر بلغه حينما مة مك    قا  المكر 

لَّ  إركبوا»  النييا  فكييات ،:«فييا لبوه واألرض السييييييميياء بين بعير كييُ

   .(370) :يُدركوه فلم فطلبوه هذا، قوله من يعجبوت

 والذعر الكبير الهلع هو نص ال هذا عنه يكشيييييف الذي المهم   األمر أتَّ 

 كأتَّ  حتى بالفعل، .ع اإلمام لخروج األموية السييلطة انتابا اللذات البالغ

ة والي  واألرض السييييييماء بين واسييييييطة كل   يُعب يء أت أراد آنذا  مك 

رها  :مك ة عن الخروج من .ع اإلمام لمنع ويسخ 

وج خرمن ال . .الحسيييييين عوبالفعل حاو  اشيييييياع ا  ايمة منع االمام 

 .بموكبه الرسالي الى العراق 

 نم الحسين خرج لما  »قا  سمعات بن عقبة عن الطبري نقل المؤرخ

 بن يحيى عليهم العا ، بن سيييييعيد بن عمرو ُرسيييييلُ  اعترضيييييه مك ة

                                                           

 .73: الزيارات كاملابن قولويه ، (369)

عبد ربه ابن  .3: 2 والسياسة، اإلمامةابن قتيبة (370)

 .377: 4 الفريد، والعقد،



 عوتداف ومضييى، عليهم فأبى ؟:تذهب أين انصييرف،  له فقالوا سييعيد،

 نهمم امتنعوا وأصييحابه الحسييين إتَّ  ثم   بالسيييا ، فاضييطربوا الفريقات

 أال حسييين، يا  فنادوه وجهه، على . .الحسييين ع ومضييى قوي ا ، امتناعا  

ق الجماعة من تخرج: هللا   تت قي ة هذه بين وتفر   حسييييييين فتأو   ؟:األم 

ا بريئوت أنتم عملكم، ولكم عملي لي) وجل   عز   هللا   قو   اوأن أعمل مم 

ا بريء    .(371)..41  يونس سورة(.«. تعملوت مم 

 

ة أت   عن بوضيييو  يكشيييف النص اعاله  في التدب ر إت    العسيييكرية القو 

 المفروض ألت    لك الخروج، من .ع اإلمام لمنع كافية تكن لم األموية

ة إمكاني ة من لديه ما كل   األشييدق عمرو يسييتعمل أت  هكذا مثل في وقو 

نة حدود خارج تقع مواجهة ة مدي  الكبير الحسيييييييني   الركب لقهر مك 

 واقع أت   غير مك ة، إلى الرجوع على وإرغامه الوقت  لك حتى نسيييبيا  

 اعامتن وكات بالسيييييييا ، واضييييييطربوا الفريقات تدافع أت يعدُ  لم الحا 

 أمرو: األمر تفاقم من األشييدق فخاف ،(قوي ا   امتناعا  ) الحسيييني   الركب

 راألم تفاقم معنى أت   والشييك خائبين، باإلنصييراف( جنده) أو( ُرسييلَه)

 التدافع  ا  إ ا الساحر على السحر انقالب من األشدق خوف هو هنا

 يةحرب مواجهة إلى بهما األمر وانتهى الفريقين بين المناوشيية وامتد ت

 .(372) .صريحة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .296: 3 الطبري، تأريخالطبري ،(371)

 .39ص 3ج الحسيني الركب مع(372)



 

 رابع الباب ال

 ملحمة كربالء ..احداث ومواقف 

 الفصل األو  

 في  ريقه للشهادة .الحسين عاالمام 

وسييار موكب الركب الحسيييني من مكة الى العراق وقطع عددا كبيرا 

من المناا  التي نز  في بعضييييييها للتسييييييوق واالخرى لسييييييقي الماء 

 ووفي بعض المناا  االخر بات ليلة او صلى صالة .. والتزود منه

الحسييييييين واختلف اهل التاريخ حو  عدد المناا  التي مر بها االمام 

 40منز  الى  18بين  وموكبييه االلهي من مكيية الى كربالء مييا، .ع

  ..(373) منز  حسب بعض النصو  ..

يقرب  على  ريق الح  البري الذي  وله ما  .عحيث سييييييار االمام  

وينتهي بمكة ويعد من اهم  رق  كم ،الذي يبدا من الكوفة 1400من 

التجارة خال  العصييير االسيييالمي ،ولم يقتصييير هذا الطريق على اهل 

العراق بل ات اغلب مسيييلمي قارة اسييييا يسيييتخدمونه ، ومن االسيييباب 

التي جعليت هيذا الطريق مهم جيدا هو وجود االبيار التي يعود اميات 

در ات حفرها الى امن سيييليمات بن داود ع كما نقل ،،وتشيييير المصيييا

هذا الطريق تم تخطيطه بطريقه عمليه وهندسييييييية مميزة وفي غاية 

الروعة والجما  ،حيث تم رصييييييف ارضيييييييته بالحجارة في المنا ق 

الرملييية واقيمييت على  و  الطريق عالمييات ومنييارات ومشيييييييياعييل 

كما ومواقد توضييي  مسييياره ليهتدي بها من سيييافر عبر هذا الطريق ..

اما بئر او سيييتراحة في هذا الطريق تجدر االشيييارة الى ات محطات اال

 عين ماء او جبل او قرية ..

 وقد ا لق على هذا الطريق اسماء عديدة منها   

                                                           

 قال و. 538 ص 1ج : كربالء موسوعةلبيب بيضون ، (373)

 عدد بلغ:  16 ص كربالء الى مكة من كتابه في السعيدي

 محطة وعشرين سبعا الطريق هذا في الرئيسية المحطات

 استراحة وهي(  متعشى)  تسمى ثانوية محطات ومثلها

 . رئيسيتين محطتين كل بين تقام



 درب ابيدة   -ا

 درب االبل .  -ب

 الطريق السلطاني .  -ج

  ..(374) ريق الح   -د

الهامة  ثوفيما يلي االشيييييييارة الى اهم مناا  الطريق وبعض االحدا

مدة الرحلة الحسييييييينية من مكة الى كربالء علما ات التي جرت فيها 

.وهذه اهم مناا  الطريق لكربالء (375)يوما 23حسييييييب المشييييييهور 

 الفداء 

 

  (عامر ابن أو) عامر بني بستات -(1

 تاتوبس عامر ابن بستات فقالوا غلطوا النا  أت    الحموي ياقوت  كر 

 النخلة النخلتين مجتمع وهو.. معمر ابن بسييييييتات هو وإن ما عامر، بني

 الذي هو معمر ابن وبسيييييتات واديات، وهما الشيييييامية، والنخلة اليمانية

ولم يبق اليوم منه شييييء من رسيييم وغيره .(376).. نخلة ببطن يُعرف

 بسبب التوسع العمراني للحرم المكي وبعض االمور االخرى .

 

 أبو وهبالفرادق الشيياعر و  . .الحسييين عفي بسييتات بني عامر التقى 

ام فرا ،  أصييييييحييياب من يُعيييدُّ  الحنظلي، التميمي غييياليييب بن همييي 

اد والحسييييين أميرالمؤمنين  موالنا ماد  وهو ، السييييالم عليهم والسييييج 

اد  قبا  شييييجاع موقف في مشييييهورة، كريمة جليلة بقصيييييدة .ع السييييج 

 ...عبدالملك بن هشام األموي   الطاغية

                                                           

 دار 16ص : كربالء الى مكة منمحمد السعيدي ،(374)

 .بيروت – االضواء

 التوفيقات، المصري باشا مختار محمد اللواء(375)

 بالسنين الهجرية التواريخ مقارنة في االلهامية

 . ه1311 سنة طبع االفرنجية

 

 .414: 1 :جالبلدان معجمالحموي ،(376)



 والبيت يعرفه والحل والحرم   و أتههذا الذي تعرف البطحاء 

 

  فقا التروية، يوم وكات الشييييييياعر، الفرادق لقينقل ابن الجواي   )

، رسو  ابن يا أين إلى  له  ؟:الموسم عن أعجلك ما هللا 

ا فرادق يا فأخبرني: أخذا   ألُخذتُ  أعجل لم لو  قا   ورائك؟ عم 

 ات قِ ف أمي ة، بني مع وسيييييوفهم معك قلوبهم بالعراق النا  تركتُ   فقا 

 ة اع لزموا قوم هؤالء إت   فرادق، يا  له فقا : وارجع نفسييك في هللا  

 األرض، في الفسييييييياد وأ هروا الرحمن،  اعة وتركوا الشيييييييطات،

 الفقراء أموا  في واسييييييتييأثروا الخمور، وشييييييربوا الحييدود، وأبطلوا

 والجهاد شرعه وإعزاا هللا   دين بنصرة قام من أولى وأنا والمساكين،

: « اروسي الفرادق عنه فأعرض .العليا هي هللا   كلمة لتكوت سيبيله في

(377).  

 «.  . .الحسين ع به مرَّ  منز  أو   هو عامر ابن بستات» فـ 

 ولنا هنا وقفات مع النص   

فة جزيرة العرب   -1 به صيييييي نه من مكة الى  نقل الهمداني في كتا ا

 كم . 53ميال اي بحدود  29بستات ابن عامر او معمر 

 الحسينمن المستبعد جدا ات يسئ الفرادق االدب مع سيده االمام   -2

ويخا به بهذا اللفو المجرد عن كل احترام وتوقير بقوله )   . .ع

سك وارجع ..( ..فالبد ات يخا به بخطاب اكثر وعيا  اتق هللا في نف

وحتى انه حسيييييييب النص اسييييييياء مرة ثانية لمقام وادبا واحتراما .

ن الحسيييالمعصييوم كما صييوره النص التاريخي فانه بعد الكالم مع 

هل البيت عليهم الوهذا امر ليس من اخالق الموالين اعرض  . .ع

ات يعرضوا عن قياداتهم الربانية بال ادب وداع او انحناءه  .السالم 

 احترام .

ات قلوب النييا  معييك لكن )كثير من النييا  عنييدمييا يقرا عبييارة  -3

تراه يسييييئ الظن وينظر الى خذالت شيييييعة الكوفة  (فهم عليكوسييييي

وتقلبهم لكن النص جلي بات الفرادق يقو  ات قلوب   . .للحسين ع

                                                           

 .218 - 217: الخواص تذكرةابن الجوزي ،(377)



النا  ولم يقل شييييييعتك فهو يتكلم عن مرض اصييييييب به المجتمع 

لكن النص لم يسئ  ،بما فيه من اشاعرة وخوارج وو آنذا الكوفي 

بعده يصييييف حا  جماعة هم   . .الحسييييين عللشيييييعة والدليل كالم 

ا  امية الذي قاتلوه وقتلوه واسييتولوا من حتما ليسييوا شيييعته بل هم 

  يياعيية لزموا قوم هؤالء إت   فرادق، يييا)   .عقييا  فعلى الحكم 

 األرض، في الفسيييياد وأ هروا الرحمن،  اعة وتركوا الشيييييطات،

 الفقراء أموا  في واسيييييتأثروا الخمور، وشيييييربوا الحدود، وأبطلوا

فات شيييعة والمسيياكين ( . وهذه صييفة  غاة والة امية ولم تكن صيي

 ابدا . .عالحسين  

   التنعيم -(2

 وسيييم ي .. مك ة شيييما   من فرسيييخين على مك ة، حل   في موضيييع وهو

 اعم،ن له يُقا  شييماله عن وآخر نعيم، له يُقا  يمينه عن جبال   ألت بذلك

 المكي وت يُحرم التنعيم موضييييييع ومناو نعيميييات  نعميييات، والوادي

 .(378) .بالعمرة

الحسييييييين يتهم االمام  بنص نقله البال ري  ومن احداث هذا المنز  ما

هللا  النبي صلى واكما اتهمبانع استولى على قافلة ليزيد وصادرها  .ع

 عليه واله باستيالءه على قوافل قريا  

 يمن،ال من بها أُقبل قد عيرا   بالتنعيم الحسييييييين ولقي  »البال ري قا 

 املهع وكات معاوية، بن يزيد إلى الحميري ريسيييات بن بجير بها بعث

 زيد،ي إلى ينطلقوت فيها ورسله وُحلل، ِور ٌ  العير وعلى اليمن، على

 أُكرهكم، ال  اإلبل ألصييييحاب وقا  معه، بها فانطلق الحسييييين فأخذها

 صيييحبته، وأحسييين ا ِكراه فيناه و العراق الى معنا يمضيييي أت أحبَّ  من

 ما قدر على الكراء من أعطيناه هذا مكاننا من يفارقنا أت أحبَّ  ومن

 مضييييييى من وأعطى بالتنعيم، حق ه فارقه من فأوفى. األرض من قطع

   .(379) ..«. وكساهم معه

                                                           

 .49: 2 البلدان، معجمياقوت الحموي ،(378)

 .376 – 375: 3 األشراف، أنسابالبالذري ،(379)



الور    نبات كالسمسم يصبغ به ويتخذ منه الزعفرات وهو يجلب  و

   .(380).من اليمن والحبشة 

ه داار قامه تغاير ماملكن هنالك رواية رواها الشيييييييخ المفيد اعلى هللا 

يستولي على اموا  وقوافل  ليه  .الحسين عالبال ري وامثاله من جعل 

 ا  امية ويصادرها ..

 من بلتأق قد عيرا   فلقي التنعيم، أتى حت ى وسيييار  »قا  الشييييخ المفيد 

  ألصيييحابها وقا  وأصيييحابه، لرحله جماال   أهلها من فاسيييتأجر اليمن،

 صيييييحبته، وأحسييييين ا كرائه وفيناه العراق إلى معنا ينطلق أت أحبَّ  من

 ميا قيدر على كراه أعطينياه الطريق بعض في يفيارقنيا أت أحيب   ومن

   .(381) .«.آخروت وامتنع قوم معه فمضى. الطريق من قطع

لم يستولي على القافلة او يصادر مافيها ..بل   . .الحسين عا ت االمام 

منها جماال لرحله واصيييييحابه لتزايد عدد االصيييييحاب الذين  اسيييييتأجر

 لحقوا به في مكة والطريق .

ية  هب وقد د له المغفور هللا   آ ي   عدم الى العلوم بحر آ  مهدي السيييييي

 ماماإل مقام فإت   ،رواية االستيالء على القافلة  –الرواية االولى  صحة

  .(382) األمور هذه مثل على اإلقدام من وأرفع أسمى .ع

 الصفا  -(3

 مك ة الى الداخل يسرة على الحرم، وأنصاب ُحنينْ  بين موضع وهو»

 .ُمشاش من

تعني االرض المجاورة للسف  وتسمى اليوم نخل الشرائع  والصفا   

  .(383)كم  28تبعد عن الحرم المكي 

 قصيييد على عزم لما  .ع علي بن الحسييييناالمام  الفرادق لقي وهنا 

  قا  العراق،

                                                           

 .549 ص 1ج : كربالء موسوعةبيضون ، (380)

 .202: اإلرشادالمفيد ،(381)

 .47: 4 العلوم، بحر رجال(382)

 .35 ص : كربالء الىالسعيدي ، من مكة  (383)



 

 . «والدرقُ  اليالمقُ  عليه الصفا  بأرض الحسين لقيتُ 

  

 هلقي الصييفا  إلى الحسييين صييار ولما  »قائال   أيضييا   البال ري وروى

 له فقا  وراءه، النا  أمر عن فسييييييأله الشيييييياعر، غالب ابن الفرادق

 مي ة،أ بني مع وسييوفهم معك النا  قلوب إت   سيألَت، الخبير  الفرادق

  الحسييييييين فقا . مايشيييييياء يفعل وهللا   السييييييماء، من ينز  والقضيييييياء

  .(384).«. صدقت

ات في الصييفا  وصييل كتاب عبد   )ونص صيياحب موسييوعة كربالء 

ب و ل  . .الحسييين عهللا بن جعفر ومعه ابنيه ارسييلهما لنصييرة االمام 

منيييه الرجوع عن راييييه في اليييذهييياب الى وجيييه يكوت فييييه هالكيييه 

عجل ت واسيييتئصيييا  اهل بيته .وقا  في نهايته ) فانك علم المهتدين فال

 ..(385)بالمسير فاني في اثر كتابي والسالم ( 

 . .سين عالح باإلماملكن التاريخ يحدثنا ات عبد هللا بن جعفر لم يلتحق 

  و لك لعدة اسباب  ه المباركة ،في نهضت

َره وكات  "بعض الكتاب  يقو    االحتما  االو     حضييييييور عن تأَخُّ

 .(386)"بصره  هابُ  الطف  

 هعلي ماوكات بأمر .ع اإلمام قبل من مكل فا   يكوت أت   الثاني اإلحتما 

 توق عي كات حيث هاشم بني على المحافظة  لك مثا  ،المدينة في البقاء

 بني وكبار اإلمام خروج بعد هاشييييم بني على للقضيييياء مؤامرة وجود

                                                           

 .412: 3 البلدان، معجمالحموي ، (384)

 .549 ص 1ج : كربالء موسوعةبيضون ، (385)

 حسن محم د حاشية ،37 ص الطالب، عمدة عنبة، ابن(386)

 .الطالقاني   آل



 جعفر بن هللا عبد مثل شيييخصيييي ات وجود فإت   لذلك المدينة؛ من هاشيييم

  .(387)هاشم بني ضد   خطر أي وقوع دوت الحؤو  بإمكانها كات

 ،عاما   سبعوت آنذا  العمر من له كات حيث كهولته،االحتما  الثالث   

 يف الحضور من ،الجسدي   المستوى على قادرا   يكن لم أن ه يعني وهذا

  .(388)الجهاد ساحة

 عرق  ات -(4

لُّ  عرق  ات»   وقيييل وتُهيياميية، نجييد بين الحييدُّ  وهو العراق، أهييل َمهييَ

وهو وادي كبير ينتهي ...«.  عرق  ات ومنه مك ة، بطريق جبل عرق

شيييما  المدينة المنورة ، وسيييمي بذلك نسيييبة الى جبل صيييغير بالقرب 

 اويعتبر هذا المكات مهجورمنه واو  من سيييييماه بذلك تبع ملك اليمن .

كم شييرقا  100اليوم بسييبب ابتعاد الطريق عنه يبعد عن الحرم المكي 

 .ويسمى الخريبات او الضريبة .

التقى   . .الحسيييين عومن االمور التي حدثت في  ات عرق ات االمام 

 أصحاب من( الرجالي اإلصطال ) في يُعدُّ  و .األسدي غالب بن بشرب

اد الحسييييييين ه..  السييييييالم عليهما والسييييييج   أصييييييحاب من البرقي وعد 

اد والحسنين أميرالمؤمنين  وقد .. بشير، وأخوه ، السالم عليهما والسج 

 نحن وردنا هلل أحب نا من  »قا  أنه . .الحسييين ع اإلمام عن بشيير روى

 سييعت الدنيا فإت   للدنيا أحب نا ومن أصييابعه، وضييم   هكذا، نبي نا على وهو

ي أبوعمرو  كره  »حجر ابن وقييا . والفيياجر البر    رجييا  في الكشيييييي 

 نب الحسيييين عن روى  وقا  القدر، جليل فاضيييل عالم  وقا  الشييييعة،

 . (389)..« العابدين اين ابنه وعن علي

                                                           

 ص الزينبي ة، الخصائص الجزائري ، الد ين نور السي د(387)

194. 

 ص عاشوراء، ثورة في دراسة المحق قين، من مجموعة(388)

34.. 

 األعلمي مؤسسة الميزان، لسان ، العسقالني حجر ابن(389)

 ..29: 2 .ه1390 م1971 بيروت للمطبوعات



سيد قا   شرب فلقي عرق  ات بلغ حت ى سار ثُم  (  »ره)  اوو  ابن ال

 القلوب خل فت  فقا  أهلها، عن فسيييييييأله العراق، من واردا   غالب بن

 هللا   إت   أسييد، بني أخو صييدق   .ع فقا : امي ة بني مع والسيييوف معك،

 . (390) .«يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل

 وهنا اضاءات  

  ؟: .ع باإلمام لقائه بعد غالب بن بشر مضى أين اإلضاءة األولى  

وهو صيياحب المرويات عنهم  ؟:ركبه إلى وينضييم   به يلتحق لم ولما ا

 السالم ليهماهل البيت عليهم السالم ب واعتقاده معرفته عن يكشف مام

 ؟:لهم وحب ه

 ماال هذا ؟:نصييييييرته عدم وفي .ع اإلمام مفارقته في معذورا   كات هل

ا وهو القاصييييييرة، متابعتنا حسيييييييب شيييييييئا   عنه نعلم  عنه سييييييكت مم 

خوت  :والرجاليوت المؤر 

 

 بن عبدهللا   بن عوت عرق بذات .ع اإلمام لقي هلاإلضييييييياءة الثانية  

 جعدة؟

في هذا المكات   . .الحسييييييين عومن االحداث االخرى ات رجال لحق ب

 بن وت .الحسييييييين ع ولحق  قالوا  »فقا  أيضيييييييا   البال ري وروى..

 هفيي يسيييييييأليه أبييه من بكتياب عرق بيذات هبيرة بن جعيدة بن عبيدهللا  

 .(391) :«.يُعجبه فلم: مسيره من عليه يخاف ما و كر الرجوع،

شتبه قد الراوي أت   الظاهرو سم فذكر ا  دال  ب جعدة بن عبدهللا   بن عوت إ

 :جعفر بن عبدهللا   بن عوت إسم من

ة بطن من الحاجر -(5   الرم 

 ابن وقا  نجد، بعالية معروف وادت  وهو الميم وتشييييديد الراء، بضييييم  »

  دريد

                                                           

 حسن محم د حاشية ،37 ص الطالب، عمدة عنبة، ابن(390)

 .الطالقاني   آل

 .377: 3 األشراف، أنسابالبالذري ،(391)



ةُ    الحاجرُ » و، (392) .«أودية إليه تنصيييييييب   بنجد، عظيم قاع الُرمَّ

 ..« الوادي شييييفة من الماء مايمسييييكُ   العرب لغة وفي والراء، بالجيم

ة بطن» و، (393)  وفيه المدينة، أرادوا إ ا البصيييرة ألهل منز   الرم 

 ..«.  نجد شما  ويقع والبصرة، الكوفة أهل يجتمع

تسييييييمى اليوم منطقة البعايث تتبع الى محافظة غزاله من توابع مدينة 

  (394) كم . 170حائل 

مبعوثه الصييييييداوي بكتاب   . .الحسيييييين عفي هذا المنز  بعث االمام 

 الى اهل الكوفة  

ة، بطن من الحيياجر بلغ إ ا حت ى أقبييل»  مسييييييه ر بن قيس بعييث الرميي 

  إليهم معه وكتب الكوفة، أهل إلى الصيداوي

 من إخوانييه إلى علي   بن الحسييييييين من. الرحيم الرحمن هللا   بسييييييم) 

 إال   لهإ ال الذي هللا   إليكم أحمد فإن ي عليكم، سييالم. والمسييلمين المؤمنين

ا هو،  بحسيييييين فيه يخبرني جاءني عقيل بن مسييييييلم كتاب فإت    بعدُ  أم 

 تأ هللا   فسيييييييألتُ  بحق نا، والطلب نصييييييرنا على ملئكم واجتماع رأيكم،

 شيييخصيييت وقد األجر، أعظم  لك على يثيبكم وأت الصييينع، لنا يحسييين

ة  ي من مضييييييين لثماتت  الثالثاء يوم مك ة من إليكم  التروية، يوم الحج 

 يف عليكم قادم فإن ي وجد وا، أمركم فاكمشيييييوا رسيييييولي عليكم قدم فإ ا

، شاء إت هذه أي امي  ..(وبركاته هللا   ورحمة عليكم والسالم هللا 

 إ ا ىحت الحسييين، بكتاب الكوفة إلى الصيييداوي مسييه ر بن قيس وأقبل

 بن هللا   عبيد إلى به فبعث نمير، بن الحصييين أخذه القادسييية الى انتهى

 :كذ ابال ابن الكذ اب فُسبَّ  القصر، إلى إصعد  هللا   عبيد له فقا  اياد،

، خلق خير علي   بن الحسين هذا إت   النا ، أيها  قا  ثم   فصعد،  ابن هللا 

، رسييييييو  بنت فا مة  بالحاجر، فارقته وقد إليكم، رسييييييوله وأنا هللا 

 . الب بيأ بن لعلي   واستغفر وأباه، اياد بن هللا   عبيد لعن ثم. فأجيبوه

                                                           

 .449: 1 البلدان، معجمالحموي ، (392)

 .204: 2 البلدان، معجمالحموي ، (393)

 . 48 ص: كربالء الى مكة من (394)



 به يفُرم القصر، فوق من به يُرمى أت اياد بن هللا   عبيد به فأمر  قا 

 . (395) .«فمات فتقط ع

    الُخَزْيميَّةُ  -(6

ا فيه  . .الحسيييين عومن المناا  االخرى التي تشيييرفت بنزو  االمام 

له بضييم»الخزيمية وهي   لىإ منسييوبة خزيمة، تصييغير ثانيه، وفت  أو 

 الثعلبية بعد الح    مناا  من منز  وهو أحسييب، فيما خاام بن خزيمة

 ثالثوتو إثنات الثعلبية وبين بينه  قوم وقا  األجفر، وقبل الكوفة من

،  .(396) .«المهملة بالحاء زيميةخال إنه  وقيل ميال 

كم شما  شرق مدينة حائل وتبعد مسافة  160وتقع اليوم على مسافة 

 كم جنوب غرب المدينة المنورة . 588

 هاب وأقام الخزيمي ة، نز  حتى الحسييين وسييار  »الكوفي أعثم ابن قا 

 أخي يا  فقالت علي   بنت اينب أخته إليه أقبلت أصب  فلما وليلة، يوما  

 ؟:البارحة سمعته بشيء أُخبر  أال

  ا ؟ وما   . .الحسين ع فقا 

 وهو بهتف هاتفا   فسمعت حاجة لقضاء الليل بعض في خرجت  فقالت

  يقو 

 بعدي الشهداء على يبكي ومن بجهدِ  فاحتفلي ياَعْينُ  أاَل

 وعدِ  إنجاا إلى بمقدارت          المنايا تسوقهمُ  قومت  على 

 . (397) :«كائن هو المقضيُّ : أُختاه يا   . .الحسين ع لها فقا 

 الجافي الصييييوت والهُتافُ  الهَْتفُ   العرب لسييييات في هتف معنىالو و

 به صا  أَي هُتافا   به هتَف وقد الشديد الصوت وقيل العالي

  " الذهب مروج" كتاب في المسعودي  كر

 النبي صيييلى هللا مولد أيام خاصييية العرب في كثرت قد الهواتف كانت

 تأ الهواتف حكم ومن. مبعثه أولية وفي وسيييييلم عليه هللا لىعليه واله 

                                                           

ابن : وانظر ؛301: 3 الطبري، تاريخ الطبري ،(395)

 .57: 2 األمم، تجاربمسكويه ،

 .370: 2 البلدان، معجمالحموي ،(396)

 .122: 5 الفتوح،ابن االعثم ، (397)



 الهواتف تعرض وإنما  . مرئي غير وجسييم مسييموع، بصييوت تهتف

د قـيِيبـيَيل من للنا  والجات د القـيِيفار، في التوحـيي   ألت األودية، في والتفر 

 . .. تفكـ ر، وتوحـ د، األماكن هذه مثل في صار إ ا اإلنسات

تْ  حين قالتهما الشعر من بيتين الجن عن و كروا   تَلـييييييَ  بن حرب قـييييييَ

   وهما أمية،

   قَبـْرْ  حـَْربت  قبرِ  قـُْربَ  وليس  قـَفـْرْ  بمكاتت  حـَْربت  وقـَبـْرُ  

وا ا بأت الجن قو  من الشييعر هذا أت على واسييتدلـيييييييي   ال النا  من أحد 

 في تعيتتع ال متواليات مرات ثالث البيتين هذين ينشيييييييد أت له يتأتى

ا العشرين ينشد قد اإلنسات ألت إنشادهما،  من د  أش واألقل واألكثر بيتـييي 

  . فيه يتتعتع وال منه وأثقل الشعر هذا

 البن النبوية السيرة في ورد فقد ، مشهورة مذكورة الجن هواتف اهـييييي

النبي صلى  هجرة بعد هتف الذي الهاتف وهو  لك على يد الما هشام

 واله   هللا عليه واله 

  معبدِ  أم خيمتَيْ  حال رفيقين*  جزائه خير النا  ربُّ  هللا جزى

حا ثم بالبر نزال هما   محمد رفيق أمسى من فأفل *  تروَّ

  بمرصد للمؤمنين ومقعدها*  فتاتهم مكاتُ  كعب بنو ليهنِ 

با   ألف هللا رحمه والخرائطي تا ماه ك يه أورد الجنات هواتف   أسيييييي  ف

 أعلم وهللا صييييييلى هللا عليه واله  الرسييييييو  أيام من بعضييييييها أخبارا  

 .بصحتها

 الى عدة امور   السالم اشارعليها والهاتف الذي سمعته السيدة اينب 

 لعدم وتأسيييفلة الشيييريفة واعتبرهم شيييهداء فاقالى نعي هذه ال اشيييار-ا

  . .الحسيييين عالبكاء عليهم من بعده ..وفيه اشيييارة واضيييحة الى مقتل 

 واصحابه .

هو الوعد الذي اشيييييييار اليه هذا الهاتف الذي البد  ات ينجزه  ما -ب

نالك عدة احتماالت لفهم هذا بكربالء واصييييييحابه ..ه  . .الحسييييييين ع

  الوعد وماهيته 

 واله البي عبد هللا النبي صيلى هللا عليه واله انه الشيهادة الم يقل   منها

 . (ات لك مناا  لن تنالها اال بالشهادة  )   .ع



عندما مر بكربالء وقا      .عومنها الوعد هنا الذي اشييييييار اليه علي 

 باقرال اإلمام واشيييار الى مقتله فعن  بشيييط الفرات ..صيييبرا ابا عبد هللا

  السالم عليه

يرُ  َعلِي   َخَرجَ   لت ِمي وْ  أ ِمْيلَْينِ  َعلَى بَِكْرباَل َكاتَ  َ ا إ َحتَّى ِبالنَّاِ ، يَسييييييِ

مَ   .اْلِمْقَذفَاتِ  لَهُ  يُقَا ُ  بَِمَكاتت   َافَ  َحتَّى أْيِديِهمْ  بَْينَ  تَقَدَّ

ْبطت  َمائِتَا وَ  نَبِي   َمائِتَا فِيهَا قُتِلَ   فَقَا َ  هََداُء، ُكلُّهُمْ  سييييِ  وَ  ِرَكابت  َمنَاخُ  وَ  شييييُ

اِرعُ  اقت  َمصييييَ هََداء، ُعشييييَّ بِقُهُمْ  ال شييييُ  َمنْ  يَْلَحقُهُمْ  َوال قَْبلَهُْم؛ َكاتَ  َمنْ  يَسييييْ

 .(398)بَْعَدهُم

   َاُرود -(7

منطقة ارود وسميت   . .الحسين عومن مناا  الطريق التي نز  بها 

 كذلك كما قا  الحموي  

ها البَْلُع،  الَزْردُ » ت ولعل  ي  م لك سييييييُ ياه البتالعها بذ  تمطرها التي الم

 من الحيياج بطريق والخزيمييية الثعلبييية بين رمييا  ألنهييا السييييييحييائييب،

 دارو وفي بميل، الخزيمي ة دوت وهي العتيقة، ارود وتسيييييم ى الكوفة

 . (399) :«وحوض وقصر بركة

كم  585كم وتبعد مسافة  160وتقع اليوم شما  شرق مدينة حائل ب 

 جنوب غرب المدينة المنورة .

 إنضيييمام ، ومن االحداث التي جرت في ارود كما نقلها اهل التاريخ 

 :الحسيني الركب إلى عنه هللا رضي القين بن اهير

 فسيييييطا  إلى فنظر َارود، إلى انتهى حت ى سيييييار ثُمَّ   »الدينوري قا 

ا   وكات. القين بن لزهير هو  له فقيل عنه، فسييأ  مضييروب،  لأقب حاج 

 .أَُكلِّْمكَ  اْلقَني أَتْ   الحسين إليه فأرسل الكوفة، يريد مك ة من

 بعثي: هللا   سييييبحات  له فقالت اوجته، اهير مع وكانت: يلقاهُ  أت فأبى

 ؟:تجيبه فال وآله عليه هللا صلى هللا   رسو  ابن إليك

 

                                                           

 .295 ص 41ج:  االنوار بحار ، المجلسي(398)
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: جههو أشرق وقد انصرف أت يلبثْ  فلم ، . .الحسين ع إلى يمشي فقام

 :الحسين فسطا  لِزق إلى وُضرب فقُلَِع، بفسطا ه فأمر

 لك،منز إلى تصلي حت ى أخيكِ  مع فتقد مي:  الق أنتِ   المرأته قا  ثُم  

 : . .الحسين ع مع الموت على نفسي و  نتُ  قد فإن ي

 ومن فَْليُقِْم، الشييهادة منكم أحبَّ  من  أصييحابه من معه كات لمن قا  ثم

 .(400) (..فليتقد م كرهها

كربالء ببسييالة وصييموده واقعة واهير من الشييخصيييات الشييهيرة في 

وشيييجاعته وقد  لمه التاريخ كثيرا واشييياع عنه باني عثماني الهوى ، 

 للحط من مقامه ..وهذه قضية اعالمية مكذوبة الصقت به 

واقعة يوم   .الحسييييييين عومن اعظم االوسييييييمة التي نالها من االمام 

 إت   اهير، يا  خلفه من رجل فناداه قا كربالء مانقله اهل التاريخ   

  لك يقو  عبدهللا   أبا

ْل،  في وأبلغ لقومييه نصيييييي  فرعوت آ  مؤمن كييات لئن فلعمري أَْقبييِ

.  (401) :واإلبال  النصيي  لونفع وأبلغت لهؤالء نصييحت لقد الدعاء،

  و

بمنزلة كبرى عندما اشار في كالمه هذا   . .الحسين عفقد انزله االمام 

الى اشييتراكه في فضيييلة النصيي  والدعاء لقومه مع مؤمن ا  فرعوت 

 مالسييال عليهم الصييادق عن،فاو حزبيل  الذي اسييمته الروايات حزقيل

 هللا توحيد إلى فرعوت قوم يدعو فرعوت آ  مؤمن حزبيل كات   )قا 

 لىع وآله عليه هللا صييلى هللا رسييو  محمد وتفضيييل ، موسييى ونبوة ،

 من والخيار .ع  الب أبي بن علي وتفضيييييييل ، وخلقه رسييييييل جميع

 عوتفر ربوبية من البراءة وإلى ، النبيين أوصيييياء سيييائر على االئمة

)(402).  
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 ؟:عثمانيا   القين بن اهير كات هلوالسؤا  المهم هنا 

 

 قبل عثمانيا   كات أنه عنه هللا رضيييي القين بن اهير سييييرة في الشيييائع

 والهوى الميل عثمانيُّ  أو والعثماني ، . .الحسييييييين ع باإلمام التحاقه

   يعني سياسي مصطل  يومذا 

 ،عفات بن عثمات مظلومية دعوى في أمي ة لبني الكامل التأييد  -ا

. ولم يصيييل الينا نص تاريخي موثوق  لك بسيييبب .ع علي   ومعاداة

 ويوالي ا  امية . .عيشير الى ات اهير كات يظهر العداء لعلي 

 أو حرب في را تاإلشمصطل  عثماني الهوى ايضا  ويعني   -ب

 عثمات لدم بالثأر المطالبة راية تحت السيييالم  عليه علي   ضيييد   أكثر

. وهذا ايضيييييييا لم يرد في حياة اهير انه وصييييييف ين الجمل في كما

بحرب واال لذاع اسييمه ولنقلته كتب التاريخ   .عاشييتر  ضييد علي 

واضحة المعالم وات اشتراكه بحرب ينكر وشجاعته  فمثل اهير ال

 ضد علي لو صحت لشاع  كره .

عليها مؤاخذات عديدة ورواية عثماني الهوى التي رواها الطبري لنا 

 منها 

ضيييييعيفة السيييييند الت  فأنها:( فزارة بني من رجل) انها مروية عن  -ا

 محتوى يستقيم ال انه   راويها الفزاري مجهو  الحا  اضف الى  لك 

 القين بن اهير ألت    لييك والجغرافييية، التييأريخييية الحقيقيية مع متنهييا

ة من عائدا   كات عنه هللا رضييييييي  أداء من اإلنتهاء بعد الكوفة إلى مك 

،  رةمباش الح    مراسم انتهاء بعد مك ة من خرج قد أن ه فرضنا فلو الح  

ة  ي من عشيييييير الثالث اليوم في منها خرج قد يكوت فإنه  على الحج 

 خروج ويوم خروجيييه يوم بين الزمني الفرق يكوت وبهيييذا األقوى،

، على أي ام خمسة منها .ع اإلمام  في ما يص    فكيف هذا كات وإ ا األقل 

ا»  الرواييية متن ة من أقبلنييا حين البجلي القين بن اهير مع كنيي   مكيي 

 .(403) : ...«الحسين نساير

ا   ؟:مك ة من .ع اإلمام سايروا أن هم -الظاهر حسب -الد 
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ا-ب  انها مرسييييييلة  عليها اإلعتماد عدم في فيكفي البال ري رواية أم 

 يظهر للمحقق المدقق .ومتنها فيه اضطراب 

من يييدقق في المحيياورة التي جرت بين عزرة بن قيس واهير و  -ج

 أفلسييتَ   »ا  قا  اهير له  كربالء يصييل الى هذه النتيجة ..واقعة يوم 

 في مطلقييا   لعثمييانيتييه ضييييييمني   نفيٌ  «منهم أن ي هييذا بموقفي تسييييييتييد   

 عن كاشف الرد   عن  لك بعد عزرة سكوت إت   ثم   والحاضر، الماضي

ل العثماني ة، تهمة عن تراجعه   لقينا بن اهير أت   لنا يتجل ى   وهنا .فتأم 

ا   يكن لم ي  مان ام من يوم في عث  أفلسيييييييتَ   »قا    اهير ألت    لك: األي 

 السيييالم عليهم البيت هذا أهل من أي «؟:منهم أن ي هذا بموقفي تسيييتد ُّ 

 .وانتماء   وميال   رأيا  

 من تفصر هللا   هداني ثم   تقو ، كما عثمانيا   كنتُ  نعم  مثال   له يقل ولم

 . لك يشبه ما أو وأنصارهم، السالم عليهم البيت هذا أهل أتباع

واقعة ات من يراجع كلمات وخطب اهير بن القين التي قالها يوم  -د

تظهر شيييييخصيييييية قوية االعتقاد  فإنها ،كربالء او قبلها اثناء الطريق 

 وشييديدة اليقين بمناالهم االلهية ليهم السييالم اهل البيت عليهم السييالم ب

 وليست شخصية اعتنقت التشيع حديثا بعد ا  كانت عثمانية الهوى .

 »    .عالم يقل لزوجته حينما عزم على االلتحاق بركب ابي عبد هللا 

 أو .«بروحي وأقيه بنفسي ألفديه .ع  الحسين صحبة على عزمت وقد

 ىعل نفسييييي و  نتُ  قد فإن ي  »-الدينوري رواية في ما على -لها قوله

وغيرها من كلماته التي تد  على حسيييين ،« . .الحسييييين ع مع الموت

 قبل يومليهم السييييييالم هل البيت عليهم السييييييالم حا  الرجل وواليته ال

 كربالء الدموية .واقعة 

لم   . .الحسييييييين عوهنا مسيييييييالة مهمة اال وهي كراهية اهير للقاء 

   يوردها عدد من المؤرخين الكبار ومنهم ابن االعثم 

 والييدينوري الطبري من لكييل   المعيياصيييييير -الكوفي   أعثم ابن فهيياهو

 أو للعثمييانييية  كر أي بييدوت -اللقيياء هييذا قصيييييييية يروي -والبال ري

 اهفدع القين، بن اهير فلقيه الحسييييييين مضييييييى ثُمَّ   »قائال   -لإلمتناع

 ته،امرأ و ل ق فسطا ه، إليه وحمل لذلك، فأجابه نصرته إلى الحسين



  . .الحسييييين عفلم يذكر خبر كراهيته لقاء .«. .. أهلها، إلى وصييييرفها

 وال غيره .

  الثَّعلبية -(8

 اثُلُث وهي الخزيمية، وقبل الشييييييقوق بعد الكوفة، من مك ة  ريق مناا  من»

 . (404) ..«. الطريق

وتسيييمى اليوم ) البدع ( وتقع شيييرق منطقة عر  المظهور شيييما  التيسيييية ) 

ومن االحداث .(405)حزت مليحه ( ضمن الحدود االدارية لشما  السعودية 

المهمة التي جرت في هذا المنز  هو وصييييييو  خبر مقتل مسييييييلم ع وهانئ 

 لم (  .للحسيييين عكما  كر اهل التاريخ .وقو  الرجل االسيييدي   .للحسيييين ع

اتي فرأيتهما عروة، بن وهاني عقيل بن مسلم قُتل حت ى الكوفة من أخرج  جر 

 .(406) ..(:السوق في بأرجلهما

 نع الطبري، وروىله كما  والثأر .عوات ا  عقيل قرروا االنتقام لدم مسييلم 

 بن داود وعن الحسيييين، بن علي   بن ايد عن خالد، بن عمر عن مخنف، أبي

ا  بن عبييدهللا   بن علي   ، ال  قييالوا عقيييل بني أت     »عبيي   ت ىح نبر  ال وهللا 

 . (407) :«أخونا  اق ما نذوق أو ثأرنا نُدر 

 أت دبع عقيل، بني أي «هؤالء بعد العيا في خير ال   » . .الحسين عوقو  

 أو اثأرن نصيييييييب حتى نرجع ال وهللا  )   وقالوا - .ع مسييييييلم مقتل لنبأ -وثبوا

يقبل ابدا ات يفكر ا  عقيل وهم قد عرفوا منزلة  وهذا ال ،..(: اق ما نذوق

وانه ماض في مسييييييير ملكوتي مقد  لحرب ا  امية   . .الحسييييييين عاالمام 

 لم .ع اإلمامات  ،بعيدا عن ثارات الجاهلية والعصبية القبلية اضف الى  لك 

ه على إصييييييراره نص   أو موقع أي في يعل ل  الثأر بطلب عراق ال إلى التوج 
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تت والبدعة احييت وهو خارج بل كات يشيييير الى ات السييينة امي ، .ع لمسيييلم

لطلب االصال  واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يفكر ابدا او يذكر 

ات انه خارج لطلب ثار او دم من اي شييييخص ،بل على العكس من  لك نجد 

ه .ع اإلمام   فيقو : بالشهادة ويبش ره الكوفة الى عقيل بن مسلم يوج 

هك إن ي» ، كتبهم وهذه الكوفة، أهل إلى موج   ما أمر  من هللا   وسيييقضييي إليَّ

 : ...«الشييييييهداء درجة في وأنت أنا أكوت أت أرجو وأنا ويرضييييييى، يحب  

(408) . 

بل نجد في نصيييو  اخرى انه اسيييتقبل االمر بكل صيييبر ويقين وايمات باهلل 

 عالي المستوى  

 وريحانه هللا   رو  إلى صييييييار فلقد مسييييييلما ، هللا   رحمَ   »للفرادق .ع ويقو 

 . ...« علينا ما وبقي عليه ما قضى قد إن ه أما ورضوانه، وجن ته

 دم من أكبر هي التي اإلسييييالم نجاة قضييييية هي .ع اإلمام عند فالقضييييية إ ت

 .: دم كل   ومن .ع مسلم

  اوو  ابن السييييييي د كر  ومن االحداث التي جرت في هذا المنز  على ما

 مث فرقد، رأسييه فوضييع الظهيرة، وقت الثعلبي ة نز  حتى سييار ثم  (  ».. ره)

 إلى كمب تسيييييرع والمنايا تسيييييرعوت أنتم  يقو  هاتفا   رأيت قد  فقا  اسيييييتيقو

 وهللا   ي  بن يا بلى  ؟فقا :الحق على فلسيييييينا: أبه يا  علي   ابنه له فقا  :الجن ة

 :بالموت نُبالي ال إ ت: أبه يا  فقا  :العباد مرجع إليه الذي

 .«والييده عن ولييدا   جزى مييا خير بُني   يييا هللا   جزا    . .الحسييييييين ع فقييا 

من  ي  19وارخ هذه الرقيا المحقق الكرباسي بانها كانت سحر يوم .(409)

 .(410)..للهجرة  680ايلو  سنة 22للهجرة الموافق السبت  60الحجة سنة 
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ات الرقيا حقيقة قائمة اشيييييار اليها القرات الكريم واحاديث النبي واهل بيته  و

سات السيما اوثبت االت في العلم الحديث ، ت للرقيا مجاال كبيرا في حياة االن

 هفي سعادته  ورسم بعض االمور المستقبلية لبالغ لها اثر ف ،الرقيا الصادقة

رقى مهمة غيرت الكثير  7ى الالمباركة ته ا، واشيييييييار القرات الكريم في اي

ماعيل   ، .عمن معالم افراد وامم ..وهي رقيا النبي ابراهيم في  بحه اسيييييي

سف يو وتأويل .ع ورقيا من سجن النبي يوسف،في اخوته  .عورقيا يوسف 

صييييل هللا عليه  ورقيا رسييييو  هللا ،ورقيا عزيز مصيييير في قحط بالده ،لها 

واله في فت  مكة  النبي صييييييلى هللا عليه واله ورقيا ،في معركة بدر  واله 

 في القرات . الملعونةورقياه في اعتالء ا  امية منبره والشجرة ،

نة تاريخ وقوع هذه  ولألما العلمية ات هنالك اكثر من مكات  كر فيه اهل ال

 عذيب في الرقيا هذه( ره) الصيييييدوق الشييييييخ  كر قدف ،  الرقيا الحسيييييينية 

 . (412) «مقاتل  بني قصر في الذهبي و كرها  (411)، الهجانات

ة أبي مع . .الحسين ع مومن احداث هذا المنز  لقاء االما   األادي هر 

 ن ىيُك الكوفة من برجلت  وإ ا الحسييييييين أصييييييب  فلما   »الكوفي أعثم ابن قا 

ة ، رسييييييو  بنت ابن يا  قا  ثم   عليه، فسييييييل م أتى األادي، أباهر   الذي ما هللا 

د جد   وحرم هللا   حرم عن أخرجك  ؟ وآله عليه هللا صلى محم 

ة، يا   . .الحسيييين ع فقا   وشيييتموا فصيييبرت، مالي أخذوا أمي ة بني إت   أباهر 

ة، يا هللا   وأيمُ : فهربت دمي و لبوا فصييييييبرت، عرضييييييي  لفئةا لتقتلني أباهر 

 يُذل هم نم عليهم هللا   وليسييلط ن قا عا ، وسيييفا   شييامال   ُ ال    هللا   وليلبسييهم الباغية،

 أموالهم في فحكمييت منهم امرأة ملكتهم إ  سييييييبييأ قوم من أ     يكونوا حت ى

  .(413) :«ودمائهم

 والنص يشير الى قضايا مهمة  
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يوجه سييييييهام االتهام في قتله واخراجه من   . .الحسييييييين عات االمام  –منها 

ولم يقل بات شييييعة الكوفة كاتبوني ثم قتلوا ابن عمي  ،حرم جده الى ا  امية 

مسييييلم وغروني وو وامثا  هذا الكالم الذي اكثر من وضييييعه ا  العبا  في 

  . .ع الحسييينالنصييو  التاريخية من اجل توريط شيييعة الكوفة بقتل االمام 

البد ات ينتبه اليه في عدم نقله الخطباء الكرام وام تبتعد عن توريط شيييييييعة .

 أقالم المثقفين من الكتاب األعزاء . . .الحسين عالكوفة بقتل 

ات النص اغفييل او تغييافييل االهييداف الكبرى التي من اجلهييا انطلق  –منهييا 

ي اسيياسييها االنتصييار لدين هللا تعالى الذي حاو  ا  والت  . .الحسييين عاالمام 

امية بكل ما يكوت القضيييييياء على جذوته واقتالع اصييييييله واالمر بالمعروف 

الذي هو رو  الشييريعة ..ويصييور النص بعض االمور التي تتعلق بشييخص 

ه كات .ع اإلمام بأت   يوحيابي عبد هللا و  برصيي فقد:: بنفسييه النجاة األكبر هم 

 هي هذه: بنفسييه لينجو هرب قتله أرادوا وحين عرضييه وشييتم ماله أخذ على

ه: أكثر ال مظلوميتييه حييدود   لييب وال: ليزيييد بيعيية رفض هنييا  ليس وكييأنيي 

ة في إصييييال   عن نهي وال بمعروف أمر وال:  وآله عليه هللا صييييلى جده أم 

 ..:نهضة و قيام وال: منكر

فئة ال)ومصطل  ،صر  باشترا  الفئة الباغية بقتله   . .الحسين عات  –منها 

ا لقته النبوة الخاتمة على قتلة عمار بن ياسيييير في معركة صييييفين ( الباغية 

ات من   . .الحسيييييين عوهم اهل الشيييييام . وهذا نص صيييييري  من قبل االمام 

 يشتر  بقتله هم اهل الشام وهم االصل في  لك االمر .

بات ا  امية ) لبوني فهربت  . .الحسييين عنص نقل عن لسييات حا  ال –منها 

 ال وهللا ال، القائل   ) .(...وهذه إسييييياءة واضيييييحة لمقام االمام المعصيييييوم ع

فهو ينفي مسييييالة .(414) ...(العبيد فرار ر  فأُ  وال الذليل، إعطاء بيدي أعطيهم

 االمام بانه فر من ا  امية ، فتأمل . الفرار عنه مطلقا ، فكيف يصف النص

 ومن احداث هذه المنز  
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الثعلبية اقبل رجل نصييييييراني   .الحسييييييين عقا  ابو مخنف   لما نز  االمام 

 . (415)وامه واسلما على يديه

قا  الدكتور لبيب بيضييييييوت في موسييييييوعة كربالء  لعله وهب بن حباب  و

 . (416)الكلبي وامه ام وهب 

وهييذا بعيييد عن الواقع العملي لنزو  وهييب وامييه في كربالء وكييانوا من  و

  . .الحسيييييين عالعوائل النصيييييرانية التي نزلت كربالء انتظارا لنزو  االمام 

قبل وصوله كربالء وقف على خيمتهم  . .الحسين ع فاإلمام.و لبا لنصرته 

 الشاب هذا يكن ولم الخيمة هذه لى .الحسين ع وقف في الصحراء كما نقل  

 فأجابت ماء؟ لديكم هل وسيييييألها امرأة شييييياهد . .الحسيييييين ع ات اال   موجودا  

يأتي ولدي و هب نفذ ماءنا بأت المرأة ئ العرب اخ يا فأنتظر بالماء ل  ةهني

  ولد ؟ ومن  الحسين لها فقا  ، بالماء يأتي حتى

 . وهب اسمه ولدي  قالت

 له وقولي سييالمي ابلغيه ولد  رجع فأ ا  اهب اني هللا امة  الحسييين لها فقا 

 ينالحس و هب انا هو بأتباعه المسي  امر  الذي وات عليك يسلم الحسين ات

 أيتر لقد اماه يا  قا  ثم فتعجب الرسيييييييالة امه فأبلغته قليل بعد ولدها فعاد

 ذاه بدأ هذا، الحسييييييين بأتباع يأمرني وهو المسييييييي  يدي بين كأني البارحة

 مالهوك لجماله اليه وانشيييد   الحسيييين على فتعرف الحسيييين من يقترب الشييياب

 ابا اي  ويقو  الحسييييين يخا ب وا ا الحسييييين بمحبة نفسييييه اترعت ثم ونطقه

  ..اسالمي؟ اتقبل هللا عبد

   ُابالة -(9
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 حسن ميرزا الحاج: وتقديم وتعليق تصحي  الدرجات،
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في مسيييييره الملكوتي باتجاه  .عا  الطريق التي نزلها ابو الشييييهداء اومن من

 كربالء الشهادة اباله  

 بين أسواق، بها عامرة قرية وهي الكوفة، من مك ة بطريق معروف منز  »

 قبل فةالكو من القاع بعد ابالة  السييييكوني أبوعبيدة وقا  والثعلبية، واقصيييية

يت  قالوا أسييد، بني من غاضييرة لبني وجامع حصيين فيها الشييقوق  لةُابا سييم 

 . (417) ..« منه وأخذها له بضبطها أي الماء بزبلها

 مالية للسعودية .دينة رفحاء ضمن حدود المنطقة الشتقع اليوم جنوب م

ل وقد   منها المنز ، هذا في مهمة وقائع لنا التأريخ سج 

   .عوصو  خبر مقتل مسلم بن عقيل -1

 اهفأت ُابالة بلغ حت ى . .الحسييييين ع سييييار ثم  " (  ره)  اوو  ابن السييييي د قا 

ق تبعه، مم ن جماعة بذلك فعرف عقيل، بن مسييييييلم خبر فيها  هلأ عنه فتفر 

 ..."األصحاب وخيار أهله معه وبقي واإلرتياب، األ ماع

 التوس عقيل، بن مسلم لقتل والعويل بالبكاء الموضع وارت     الراوي قا 

 . (418) :«مسيل كل   الدموع

نقلت المصييييادر التاريخية ات هنالك اختالفا كبيرا في تحديد المكات الذي بلغ 

ضها انه فقالت بع .عخبر مقتل سفيره مسلم بن عقيل  . .الحسين عفيه االمام 

 ل، وقيفي مكة عندما قا  له ابن عبا  ات اهل الكوفة قتلوا ابن عمك مسيييلم 

 او على مشارف الكوفة كما نقل . الثعلبيةوصله الخبر في اباله او 

 ينالحسيي كات  »الطبري يقو وصييو  خبر مقتل عبد هللا بن يقطر  -2

 تلمق إليه سييييييقط ُابالة إلى انتهى حت ى: اتبعوه إال   ماءت  بأهل يمرُّ  ال

حه وكات يقطر، بن عبدهللا   مقتل الرضاعة، من أخيه  ممسل إلى سر 

يل بن ه يدري ال وهو الطريق من عق ن  يب، قد أ اه أصيييييي ق   خيل فتل
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سية، نمير بن الحصين سر   بالقاد   فقا  اد،اي بن عبيدهللا   إلى به ف

 أرى حتى انز  ثم   الكذ اب ابن الكذ اب فالعن القصييييير فوق إصيييييعد

 ،الن ا  أيها  قا  الن ا  على أشيييرف فلما فصيييعد،  قا : رأيي فيك

 عليه هللا صييلى هللا   رسييو  بنت بن فا مة، بن الحسييين رسييو  إن ي

: الدعي   سييييييمي ة ابن مرجانة، ابن على وتوااروه لتنصييييييروه وآله

 فُكسييييييرت األرض، إلى القصيييييير فوق من فأُلقي هللا   عبيد به فأمر

مه تاه رمق، به وبقي عظا قا  رجل فأ  عمير بن الملك عبد  له يُ

...(  أُريحه أت أردتُ  إن ما  قا  عليه  لك عيب فلما: فذبحه اللخمي

.(419).  

  و

سيدة  ، اخ من الرضاعة فعال  . .للحسين علم يكن   ميمونةوانما ال

 االمام عند وخادمة . .الحسين ع حاضنة كانت يقطر بن هللا عبد ام

 دعب)  بـيي هللا راقها يقطر من تزوجت ولما  .ع  الب ابي بن علي

 فاحتضيييييينت ايام بثالثة . .الحسييييييين ع مولد قبل  لك وكات ، ( هللا

ـ الحسين االمام  بالحضانة . .الحسين ع االمام اخو هو(  هللا عبد) ف

 اال من فا مة النساء من يرتضع لم . .الحسين ع الت بالرضاعة ال

 ..صلى هللا عليه واله ومن ابهام النبي االكرم  .ع

   العقبة بطن -10

 ماء وهو مك ة، يريد لمن القاع وقبل واقصة بعد مك ة  ريق في منز   الَعقَبة

 . (420) .«وائل بن بكر من عكرمة لبني
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كم ، ومن 222والمسييييافة من الكوفة الى العقبة  ،العقبة الجبل الممتد معنى و

 العراقيةكم وتعتبر او  بركة داخل الحدود  76ناحية الشييييييبكة الى العقبة 

 .(421)كم  3وتبعد عن الساتر الحدودي اليوم 

يوم الثالثاء الثاني والعشرين من  ي الحجة   . .الحسين عوقد نز  بها االمام 

 للهجرة . 60سنة 

 ومن االحداث التي جرت في هذا المنز   

 لو ات بن عمرو مع  . .الحسين ع اإلمام لقاء

  أبومخنف قا  بها، فنز  العقبة ببطن مر   حت ى سيييييييار ثمَّ   ».. الطبري قا 

ثني  أين   . .الحسييييييين ع سييييييأ  عمومته أحد أت   عكرمة بني أحد لو ات فحد 

ثه، تريد؟  على ال  إ التقدم فوهللا   انصيييييرفَت، لما هللا   أُنشيييييد  إن ي  له فقا  فحد 

 لقتا ا مؤنة كفو  كانوا لو إليك بعثوا الذين هؤالء فإت  : السيوف وحد   األسن ة

ا رأيا ،  لك كات عليهم فقدم تَ  األشييييييياء لك وو  أوا  التي الحا  هذه على فأم 

، يا  له فقا   قا  :تفعل أت لك أرى ال فإن ي تذكرها ه عبدهللا  ن   خفىي ليس إ

 . (422) .«منها ارتحل ثم   :أمره على يُغلب ال هللا   ولكن  : رأيتَ  ما الرأيُ  عليَّ 

تعا ى مع   . .الحسييييييين عوالنص كما تروت واضيييييي  الداللة في ات االمام 

ولم يعلق سييييوى ببعض كلمات تد  على ات  بإيجابيةمشييييوره هذا االنسييييات 

يفعله حتما من ضيييمن  خاضيييع للمشييييئة االلهية وات ما  . .الحسيييين عاالمام 

ية و بان مة الر يا لخاضييييييع    . .الحسييييييين عالتخطيط االلهي والحك لرب كل

 حكمته .لو

 ومن احداث هذا المنز    

 شهاب عن بسندت ( ره) القم ي قولويه بن محمد بن جعفر أبوالقاسم الشيخ روى

 علي   بن الحسيييين صيييعد لما  »قا  أنه . .االمام الصيييادق ع عن عبدرب ه، بن

 ا   وما  قالوا:مقتوال   إال   أراني ما  ألصحابه قا  البطن عقبة السالم عليهما
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؟ أباعبد يا  با  كال رأيت  هي؟قا  وما  قالوا :المنام في رأيتها رقيا  قا  هللا 

 . (423) :«أبقع كلبٌ  علي   أشد ها تنهشني

 اما،نها الكالب بهجوم االعداء عليه وقتله   . .الحسيييين عوقد فسييير االمام 

من التصري  حيث ات الكلب الذي عليه  شيءقوله اشدها علي كلب ابقع ففيه 

اللوت االبيض واالسييييود يسييييمى ابقعا بينما االنسييييات المبتلى بمرض يوجب 

فات الذي  يخفى ابيضييياض الجلد يقا  له البر  وبين العينيتين نوع شيييبه ال

 هم شمر بن  ي الجوشن الضبابي وكات ابرصا كما نقل . .عقتله 

 /شراف -11

 قا  ياقوت الحموي   

 لبني التي األحسييييياء من أميا  ثمانية على والقرعاء واقصييييية بين شيييييراف»

 تُعرف بركة وهنا  ،(تقريبا   كم 4) ميالت واقصيييية إلى شييييراف ومن وهب،

 وماقها قامة، عشرين من أقل   رشاقها كبار، آبار ثالث شراف وفي باللواة،

 . (424) ..« المطر ماء يدخلها الماء  ي بة كثيرة قُلُبٌ  وبها كثير، عذب

كم جنوب ناحية الشبكة العراقية على الحدود  22وتبعد منطقة شراف مسافة 

 .السعودية  –العراقية 

 

 لماف شييييراف نز  حتى العقبة بطن في .سييييارع ثم  (  »ره) المفيد الشيييييخ قا 

 .(425) ..« فأكثروا الماء من فاستقوا فتيانه أمر السحر في كات

عندما امر   . .الحسييييييين عوهذا نوع مميز من التخطيط الذي قام به االمام 

من سيييقي الماء واسيييتشيييراف لما سييييجري بعد مراحل من  باإلكثاراصيييحابه 
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الطريق وكيف ات تخطيط االمام المعصييييوم اللوجسييييتي هذا سيييياهم في انقا  

حياة الف نفر مع دوابهم عندما اصييابهم العطا ..وهي سييرية الحر الرياحي 

 في  ي حسم كما سياتي .  . .الحسين عالتي التقاها االمام 

  َسمحُ   و -12

 لكم المنذر بن النعمات كات البيضيييية، منز  وبين شييييراف بين يقع جبل وهو

كم شرق ناحية الشبكة  5وتبعد هذه المنطقة اليوم  (426) .فيه يصطاد الحيرة

 العراقية وتسمى القطارة .

بسيييييرية الحر بن يزيد الرياحي   . .الحسيييييين عوفي هذا المنز  التقى االمام 

 المكونة من الف مقاتل .

ستبقنانقل المؤرخ الطبري   )  سم  ي إلى فا سبقناهم ُح  الحسين فنز  إليه، ف

 لتميميا يزيد بن الحر   مع فار  ألف وهم القوم وجاء فُضربت، بأبنيته فأمر

 نوالحسييييي الظهيرة، حر   في الحسييييين مقابل وخيله هو وقف حت ى اليربوعي

 وارووهم مالقو إسقوا  لفتيانه الحسين فقا :أسيافهم متقل دو معتم وت وأصحابه

فوا: الماء من فوا فتيانه فقام:ترشيفا   الخيلَ  ورش   فتية فقام فا ،ترشي الخيل فرش 

ماء من القوم وسييييييقوا  واألتوار القصييييييياع يملؤوت وأقبلوا: أرووهم حت ى ال

 أو أربعا   أو ثالثا   فيه عبَّ  فإ ا الفر ، من ُيدنونها ثم   الماء من والط سيييييييا 

 . (427)كل ها الخيل سقوا حت ى آخر وسقوا عنه ُعزلت خمسا  

لٌ    ومالحظات تأمُّ

 معالي مع سييييييرية الحر كانت مذهلة وكاشييييييفة عن  .ع اإلمام تعاملَ ات  -(1

وعن عظمة نفسييييييه المعطاءة ،وروعة الصييييييفات التي تجمعت فيه  ،اخالقه 

 تهرأف تجل ت لقد بل -:العطا شد ة من احتضارت  بعد أحياهم قد كات .ع وكأن ه.

 ىاألخر والدواب   الخيل إرواء في أيضيييا   خلقه كل   على هلل   كخليفة .ع وحن وه
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ة الرب انية األخالقية هذه أت   والشيييك   - وترشييييفها  قوم،ال أولئك على بالغة حج 

ا   ضمائرهم تهز    . عنيفا   هز 

 الرياحي؟ يزيد بن الحرُّ  هو من -( 2

 يا ر بن هرمي   بن[ الردف] عت اب بن قَعَنب بن ناجية بن يزيد بن الحرُّ  هو

 التميمي   فهو تميم، بن منييياة بن اييييد بن مييياليييك بن حنظلييية بن يربوع بن

 .الرياحي   اليربوعي  

ه فإت   وإسييييييالما ، جاهلية قومه في شييييييريفا   الحر   كات ابا   جد   رديف كات عت 

اب ووليد النعميات،  ونيااعيه للنعميات قيس فردف وميات، وقعنبيا   قيسيييييييا   عتي 

 .الطخفة يوم حرب  لك بسبب فقامت الشيبانيوت،

 رأ  على عنه هللا رضييي الحر   مع .ع اإلمام لقاء قصيية متوت من والظاهر 

 الحر   أت    مسيييييره في .ع اإلمام لمعارضيييية القادسييييية من قادما  .. فار  ألف

اهل البيت عليهم  ومنزلة بمقام ومؤمنا   عارفا   يومذا  كات عنه هللا رضييييييي

 خروجه لمأمورية وكارها   وتعالى، تبار  هللا   عند السييييييالم ليهمالسييييييالم 

. ومن يدر  حياة الحر بن يزيد الرياحي يجد انه لم : .ع اإلمام لمعارضيييييية

سيييرة  فلم يذكر فيليهم السييالم هل البيت عليهم السييالم اليكن ناصييبي العداء 

 حياته انه اعلن عليهم الحرب يوما او سبهم او تبرا من دينهم ومنهجهم .

رو  الحر و هارة قلبه فانه سييمع البشييارة بالجنة لحظة خروجه  وإلخال 

 قا    »اليهأم في( ره) الصيييدوق الشييييخ روى قدف  . .الحسيييين عالى مالقاة 

 ر  ح يا  ثالثا   نوديتُ  . .الحسييين ع نحو متوجها   منزلي من خرجت فلما  الحر  

ه الحر   ثكلت  فقلت: أحدا   أر فلم فالتفتُ : بالجن ة أبشيييير  ابن تا ق الى يخرج أم 

 .(428):..«بالجن ة؟ ويبش ر هللا رسو 

 املإلنضم ووف قه هللا   هداه أت بعد الحر   أت   بإسناده( ره) نما ابن الشيخ وروى

هني لما   . .للحسيييييين ع قا » - .ع اإلمام إلى  من خرجت إليك هللا   عبيد وج 

  فقلتُ  :أحدا   أر فلم فالتفتُّ : الجنةب ُحر   يا أبشييييير  خلفي ِمن فنوديتُ  القصييييير
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 :باتباعك نفسي أُحد ثُ  وما::  . .الحسين ع إلى أسير وأنا بشارة هذه ما وهللا  

 . (429) .«وخيرا   أجرا   أصبت لقد   .ع فقا 

وعلى العموم يظهر جليا لكل دار  للنصييو  التي وردت في قضييية الحر 

 هذه االمور    .عمع ابي عبد هللا 

هم ليهل البيت عليهم السيييييالم اللم يكن الحر الرياحي ناصيييييبي العداء  -1

 يومذا  المنتشيييرةبل ولم يكن على خط متشيييدد من التيارات  السيييالم 

 ،الحرب  ةللصييالة برداء وااار ونزع الم  . .الحسييين عواال لما اتى 

من الحر انه من النواصيييييب او من متشيييييددي   . .الحسيييييين عفلو علم 

 رجل . بألف  له بالصالة خلفه هو وجماعته التي تقدر االمة لما سم

 اهل البيت عليهمات سرية الحر ايضا لم يكن فيها رجل متعصب ضد  -2

اهل البيت عليهم او محب للقتا  وسيييييفك دماء  ليهم السيييييالم السيييييالم 

وا هروا له   . .الحسين عصلوا خلف االمام  ألنه ليهم السالم السالم 

انقياد كبير فلم يعترض احد منهم على صييييييالته او يكفره على الرغم 

من تقا عهم معه عقائديا ومذهبيا كما تشيييييير النصيييييو  على خالف 

جيا ابن سييييييعد الذين قالوا للحسييييييين انك تعبد هللا على حرف وات 

 كثيرا . التأملتقبل وهذا امر يستحق  صالتك ال

   كرت بعده صور   . .الحسين ع باإلمامقضية جعجعة الحر  -3

 .ات الحر هو الذي وقف امامه ومنعه   -منها

وليس الحر كما   . .الحسيييييين عصييييياحب الجعجعة هو جواد  –ومنها 

وبينا هم )قا    ، ا    . .الحسيييييين ع كره المقرم الموسيييييوي في مقتل 

 ناقة ولم يتحر  كما اوقف هللا  . .الحسييييين عيسيييييروت ا  وقف جواد 

 فقا  لهعن االرض   . .الحسييييييين ع  أالنبي يوم الحديبية فعندها سيييييي

 .(430) (اهير   ات هذه االرض تسمى الطف ...

 مالتوسيي إتف ،بعلم التوسييم اليوم في األوسييا  العلمية سييمي  وهذا ما و

 يثح وغيره اإلنسات تخص التي األشياء من كثير معرفة على يساعد
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 الظاهرة العالمات منها موارد عدة من و لك البشييير حقائق يعرف انه

 يضمر ما مكنوت كشف  ريق عن أو الخارجية وصفاته اإلنسات في

 باألثر الواقع الشييييء مقارنة  ريق عن أو شييير أم هو خير نفسيييه في

 . اآلخر بالبعض بعضه وربط يتركه الذي

 تيوال وغيرها الطبيعية واألرضييييية الكونية باألحداث التوسييييم وكذلك

 الكوت وأحيييداث النجوم حركيييات قبييييل من الملكوت في أثر لهيييا

 وانتهاءا   بالريا  بدءا   األرضييية األحداث وكذلك والكواكب والمجرات

 ،سييمالتو علم في معنى له حدث فكل والزالا  واألعاصييير بالبراكين

 أفعا ب التوسيييم إلى اإلنسيييات بأفعا  التوسيييم يتعدى باألفعا  والتوسيييم

 توسييييم له صييييوت من عنه يصييييدر أو حركة من به يقوم وما الحيوات

  لك على أمثلة وهنا  الملكوت عالم في آخر بشييييء وارتبا ه خا 

  

   األو  المثا 

 عند( تسيييليما وسيييلم وآله عليه هللا صيييلى) هللا رسيييو  ناقة وقوف هو

 .(431)ةبيالحديب

 مكة ىإل المسير قاصدا  ( وسلم وآله عليه هللا صلى) هللا رسو  كاتفقد 

 ستمري ال إنه على داللة  لك وفي الحديبية في ناقته ووقفت ، المكرمة

 يةالحديب في الرحلة هذه وتنتهي يتوقف وسييييييوف مكة إلى رحلته في

وهو الذي جرى بعدها لم يدخل مكة وانتهى االمر بصييييييل  كبير غير 

 .المعادالت فيما بعد اسمه صل  الحديبية 

    الثاني المثا 

سين الح اإلمام جواد بتوقف كرناه  ماالحيوات  بأفعا  التوسمعلى علم 

 إ  يسيييييروت هم بينما  )  كربالء إلى وصييييوله عند المسييييير عن . .ع

 األرض ت .الحسين ع سأ  فعندها....  يتحر  ولم الحسين جواد وقف

 تإ بالفرج هللا يأ ت حتى شيء عن تسأ  وال راشدا   سر   اهير له قا 

 . ( الطف تسمى األرض هذه

                                                           

 وانظر الطريحي ، 197ص حسين ع ال مقتلالمقرم ،(431)

 ( .308ص منتخبال



فلم يبايع ،ات الحر الرياحي القائد الكبير لم تكن له بيعة البن اياد ابدا  -4

 .ع الحسين أصحاب احتمله قُتل لما . .الحسين عليزيد ودليله هو قو  

وفي نص مشييى اليه رمق، وبه . .الحسييين ع يدي بين وضييعوه حت ى .

 كما الحر   أنتَ   ويقو  وجهه يمسيييي  الحسييييين فجعل»  . .الحسييييين ع

تك  .( :اآلخرة في الحر   وأنت الدنيا، في الحر   وأنت: أُم ك سم 

يوصييلنا الى انه لم تكن في عنقه  (الحر في الدنيا)  . .الحسييين عفقو  االمام 

يده ليزيد او غيره من الطغاة . فهو قد تحرر من ات يكوت في اغال  بيعة تق

ويظهر منه عدم رضيييييياه بالمهمة المكلف بها  ،بيعتهم وفي  اعتهم المطلقة 

 الى ابن اياد . بشأنهوالكتابة   . .الحسين عالستقبا  

شهيرة التي قا  فيها   . .الحسين عوفي هذا المنز  خطب االمام  ...خطبته ال

  

 من نز  قد إن ه  قا  ثم عليه، وأثنى هللا   فحمد حسييييم، بذي .ع حسييييين قامفقد 

 معروفهيييا، وأدبر وتنك رت، تغي رت قيييد اليييدنييييا وإتَّ : تروت قيييد ميييا األمر

ت بابة إال   منها يبق فلم جذاء   واسييييتمر  بابة صييييُ  عيا وخسيييييس: اإلناء كصييييُ

 ؟:نهع يُتناهى ال البا ل وأت   به يُعمل ال الحق   أت   تروت أال: الوبيل كالمرعى

 الحياة وال شيييييهادة إال الموت أرى ال فإن ي محق ا ، هللا   لقاء في المؤمن ليرغب

 .(432) . برما إال   الظالمين مع

  البيضة -13

 قا  ياقوت الحموي   

 بنيل بالَحَزت، متصيييلة العذيب، إلى واقصييية بين ماء الباء، بكسيييرالبيضييية »

 . (433) «يربوع

                                                           

 .307: 3 الطبري، تأريخ الطبري ، (432)

 .532: 1 البلدان، معجم الحموي ، (433)



العراقية  كم شيييرق ناحية الشيييبكة  32وتسيييمى اليوم الطلحات وتبعد مسيييافة 

  .(434)باتجاه مدينة النجف االشرف

 ومن االحداث التي جرت في هذا المنز   

وضييي  فيها الكثير من معالم نهضيييته   .عسييييد الشيييهداء  لإلمامخطبة مدوية 

شار الى عدد من مفاهيم تحركه المصبو  بصبغة الهية مميزة  ،المباركة  وا

  

 دفحم بالبيضة، الحر   وأصحاب أصحابه خطب الحسين إتَّ   »الطبري روى

  قا  ثم   عليه، وأثنى هللا  

 سيييلطانا   رأى من  قا  وسيييلم وآله عليه هللا   صيييل ى هللا   رسيييو  إت   النا ، أي ها

، لُحَرم مسيييتحال    جائرا   ، لعهد ناكثا   هللا  نَّة مخالفا   هللا   هللا   صيييلى هللا   رسيييو  لسيييُ

 وال فعلب عليه يغي ر فلم والعدوات، باإلثم هللا   عباد في يعمل وسيييل م، وآله عليه

ا   كييات قو  دخلييه أت هللا   على حقيي    يياعيية لزموا قييد هؤالء وإت   أال: مييدخلييه يييُ

طات، عة وتركوا الشييييييي حدود، وعط لوا الفسييييييياد، وأ هروا الرحمن،  ا  ال

، حرام وأحل وا بالفيء، واسييييييتأثروا موا هللا   غي ر، من أحق   وأنا: حالله وحر 

لكم عليَّ  وقدمت كتبكم، أتتني وقد  التخذلوني،و التسييلموني أن كم  ببيعتكم رسييُ

تم فإتْ   فا مة نواب علي   بن الحسييييين فأنا رشييييدكم، تُصيييييبوا بيعتكم على تمم 

 عم وأهلي أنفسيييكم، مع نفسيييي وسيييل م، وآله على هللا   صيييل ى هللا   رسيييو  بنت

 من بيعتي وخلعتم عهدكم ونقضييييييتم تفعلوا لم وإتْ  أُسييييييوة، فيَّ  فلكم أهليكم،

 سلم،م عم ي وابن وأخي بأبي فعلتموها لقد: بِنُكر لكم ماهي فلعمري أعناقكم،

 إن ماف نكث ومن: ضي عتم ونصيبكم أخطأتم، فحظَّكم: بكم أغتر   من والمغرور

 .«كاتُهوبر هللا   ورحمة عليكم والسييالم: عنكم هللا   وسيييُغني نفسييه، على ينكث

(435). 

  ات مهمة إشار

                                                           

 .81 ص المدينة الى مكة من السعيدي ، (434)

 .307: 3 الطبري، تأريخالطبري ، (435)



 مناا  في . .الحسيييييين ع اإلمام خطب وأقوى أشيييييهر من الخطبة هذه -1

ة بين الطريق نيييت وقيييد وكربالء، مكييي  ة أقوى تضييييييم   أت   على األدلييي 

 السييلطات لمواجهة النهوض بوجوب عام تكليف أمام جميعا   المسييلمين

، لحرم المستحل   الجائر ، لعهد الناكث هللا  سن ة المخالف هللا   هللا   رسو  ل

 .ع فاإلمام: والعدوات باإلثم هللا   عباد في العامل ، وآله عليههللا صيييييلى

 من كلُّ  أي    «رأى من  »قا  أن ه وآله عليه هللا صييييلى جد ه عن يروي

 ... آخر دوت بواحدت  الحا  تختص   فال رأى،

 أت هللا   على حق ا   كات قو  وال بفعل عليه يغي ر فلم  »  .ع قوله أعجب ما ثم  

  اهر هو كما -صييييييياحبه يُنجي ال هنا فقط القلبي فاإلنكار ،:«مدخله ُيدخله

 :الجائر السلطات مصير نفس في الدخو  من -المتن

 موقعه مسيييؤولية إلى أشيييار قد .ع اإلمام أت   أيضيييا   الخطبة هذه في ونشييياهد

 منصو ٌ  وإمام ، وآله عليههللا صلى هللا   رسو  ابن فهو األمة، في الخا 

 «َغيَّرَ  من أحق  » فهو الطاعة، مفترض تعالى، هللا   قِبَل من منصييييييوب عليه،

 في حق  بال القائم .ع إن ه إلسقا ه، والنهضة ضده بالقيام الجائر السلطات على

 .وقته

 عليهم هللا   صييييييلوات هللا   رسييييييو  بنت فا مة وابن علي   بن الحسييييييين وهو

 عامة فعليهم ،«أُسييوة فيَّ  فلكم» حسيينة أُسييوة فيه المسييلمين فلجميع أجمعين،

 الطاغوت إلسيييقا  وينصيييروه معه يقوموا أت خاصييية نداءه سيييمع من وعلى

 .(436)وآخرتهم دنياهم وخير رشدهم بهذا فيصيبوا

اضافة و وتأخيراحسب تتبع سياق الخطبة نجد ات في السياق تقديما و -2

يخا ب قوما   . .الحسييييييين عوحذفا ففي بداية الخطبة نجد ات االمام 

ويشييييييير الى اخرين مما يد  الى ات من يسييييييتمع لخطابه هم اكثر من 

وهم من اهل الكوفة  بإمامته يؤمنوتصييينف وتوجه فهنالك قسيييم ممن 

ة عسكري وقسم اخر من اشياع ا  امية اضافة الى قيادات،تحت منبره 

في موقع الخطاب الحسيني هكذا يفهم من السياق .ففي  متواجدةاموية 
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تداه  عام اب كات الخطاب  ية  بدا نا  ومن ثم عطف  .عال ها ال له اي بقو

الشيييطات...الخ فهو يشييير الى   اعة لزموا قد هؤالء وإت   أالعلى لفو 

وهم قطعا ا  امية قد لزموا  اعة منحرفة  المة مسييييييتبدة جماعة 

الشييييطات واسيييتاثروا بالفيئ وهي صيييفات حكام الجور من ا  امية الم 

بسييتات لقريا .فهذه مصييادره  –اي العراق  –يقل الوليد   ات السييواد 

 العراقيين . ألموا حقيقية 

الخطاب الحسييييني الى قوم مخصيييصيييين مع العلم ات  تحو  ومن ثم ي

طب في اصيييحابه واصيييحاب الحر فيقو    صيييدر الرواية يقو  ات خ

لكم عليَّ  وقدمت كتبكم، أتتني وقد وجد .والسييؤا  هنا هل ي ببيعتكم رسييُ

 بن عقيل وخذ  مسييلم  . .الحسييين عفي جيا الحر الرياحي من بايع 

 واي بيعة  . .الحسين ع؟ واي رسل لمقاتلي جيا الحر اتت الى   .ع

؟؟هذه امور لم يحدثنا عنها   . .للحسييييين علسييييرية الحر كانت سييييابقة 

التاريخ واغفلها وسييييييكت عنها اال ات يقا  ات هذا الكالم الحسيييييييني 

والصيييق بهذه الخطبة لتغير اللهجة في الخطاب  من غير كالم  مقتطع

ا جرت العادة لد او انه كتاب ومن ثم الحق بالخطبة كموالسييييياق العام 

 .بعض المؤرخين  

 ناقكم،أع من بيعتي وخلعتم عهدكم ونقضتم تفعلوا لم وإتْ )    .عوقوله  -3

. (ممسييييل عم ي وابن وأخي بأبي فعلتموها لقد: بِنُكر لكم ماهي فلعمري

هو نفس   .عيدلل على ات الذي قتل مسيييييلم بن عقيل واالمام الحسييييين 

م فالكل يعل، .ع لك التيار المتطرف الذي اغتا  علي بن ابي  الب 

  .عواتفق هو معاوية على قتل علي ات عبد الرحمن بن ملجم خارجي 

  .عاموي لقتل علي  –ليصييفو له االمر من بعده .وهذا تحالف خارجي 

 –وجود تحالف خارجي كربالء ومقدماتها بواقعة تكرر في  وهو ما

  . .الحسييييييين عواالجهاا على االمام   .عاموي بقتل مسييييييلم بن عقيل 

 .فيما بعد بيد خارجية اموية رومانية كما سبق واشرنا الى  لك 

   الهجانات ُعَذْيب -14

ارض العشييق  باتجاه . .الحسييين عومن مناا  الطريق التي سييار فيها االمام 

 االلهي والشهادة كربالء الفداء 



يب» ُعَذ عذب تصييييييغير  ال ماء وهو  ال ب، ال ية بين ماء وهو الطي  قادسيييييي  ال

. ميال   ثوتوثال إثنات المغيثة وإلى أميا ، أربعة القادسيييية وبين بينه والمغيثة،

 .(437) ..« الكوفة حاج   مناا  من وهو تميم، لبني وادت  هو وقيل

وتعتبر او   ،كم  52اليوم تسيييييمى بركة ابيدة وتبعد عن النجف االشيييييرف 

يدة من جهة الكوفة  بدرب اب قديم المعروف  بركة في  ريق الح  البري ال

(438) . 

 . .الحسييييييين عمن احداث المنطقة القريبة على هذا المنز  حوار بين االمام 

 والحر الرياحي  

 ن يإ حسين، يا  له يقو  وهو يسايره، الحر   وأقبل.. »قا  المؤرخ الطبري " 

، قاتلتَ  لئن أشيييهد فإن ي: نفسيييك في هللا   أ ك ر   فيما تهلكن  ل قوتلتَ  ولئن لتُقتَلنَّ

 :أرى

فني بييالموت أ   . .الحسييييييين ع لييه فقييا   أت الخطييب بكم يعييدو وهييل ؟:تخو 

ه البن األو  أخو قا  كما أقو  ولكن: لك أقو  ما أدري ما ؟:تقتلوني  عم 

 أين  له فقا  وسيييل م، وآله عليه هللا   صيييل ى هللا   رسيييو  نصيييرة يريد وهو ولقيه

  فقا  ؟:مقتو  فإنك تذهب

 ُمسلما وجاهد حق ا   نوى ما إ ا  الفتى على عارٌ  بالموت وما سأمضي

  ويرغما يغا   مثبورا   وفارق        بنفسه الصالحين الرجا  وآسى 

ى الحرُّ  منه  لك سيييمع فلما  قا    ة،ناحي في بأصيييحابه يسيييير وكات عنه تنح 

 .أُخرى ناحية في وحسين

 اشارة 

 . .الحسييييييين عالنص يظهر النفس الطيبة والرو  الناصييييييحة البي عبد هللا 

اتل ات يق .عيريد البي عبد هللا  والتي تجسييييدت في شييييخصييييية الحر الذي ال
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 هبنييا اليييه من ات الحر بن يزيييد  ميياوهييذا يؤيييد  ،القوم خوفييا من ات يقتييل 

لم يكن ناصييبيا فظا امثا  شييبث بن ربعي او اموي الوالء مسييتغرقا الرياحي 

 كربالء .واقعة في والء ا  امية مثل عمر بن سعد وغيره من كبار مجرمي 

عة من رجاالت الكو حداث الطريق ايضيييييييا وصييييييو  ارب فة ومعهم ومن ا

 الطرما   

 النعمات هجائن بها وكات -الهجانات عذيب إلى انتهوا حت ىقا  الطبري   

 نبوتيج رواحلهم على الكوفة من أقبلوا قد نفرت  بأربعة هم فإ ا -هنالك ترعى

 الكامل، له يُقا  هال ، بن لنافع فرسا   .جنبهم إلى يقودونه أي  فرسا   يجنبوت

ا  دليلهم ومعهم   يقو  وهو فرسه على عدي بن الطرم 

 اْجري من تذعري ال ناقتي يا

 الفجر  لوع قبل وشم ري 

 سفرِ  وخير ُركباتت  بخير 

  (439)النَّْجرِ  بكريم تحل ي حت ى  

رِ  الماجد  الصدر رحيب الحُّ

 أمرِ  لخير هللا   به أتى

  الد هرِ  بقاء أبقاء ثُم تَ  

د السييييييي د كتاب عن األبيات هذه المجلسييييييي العالمة روى   الب أبي بن محم 

 الموسوي

 َسفر وخيرِ  فتياتت  بخير

 الفخر آ  هللا رسو  آ   

 الُزهر الوجوه البيض السادة 

                                                           

 .والحسب األصل هو: النجر(439)



ما  الطاعنين    الُسمرِ  بالر 

 البُترِ  بالسيوف الضاربين 

 الفخر بكريم تحل ي حت ى  

 الصدر رحيب الجد   الماجد 

 أمر لخير هللا أثابه

ره   الدهر بقاء هللاُ  عم 

 والُضر   معا   النفع مالك يا

 بالنصر سي دي حسينا   أي د  

 الُكفرِ  بقايا من الطغاة على 

 (440)صخر سليلي الل عينين على  

 جوألر إن ي وهللا   أما  فقا  األبيات هذه أنشييييدوه الحسييييين إلى انتهوا فلما  قا 

 : فرنا أم قُتلنا بنا، هللا   أراد ما خيرا   يكوت أت

 يسيييييوال الكوفة أهل من الذين النفر هؤالء إت    فقا  يزيد بن الحرُّ  إليهم وأقبل

ن  :راد هم أو حابسهم وأنا معك، أقبل مم 

ا ألمنعن هم    . .الحسييين ع له فقا   أنصيياري هؤالء إن ما: نفسييي منه أمنعُ  مم 

 ابن نم كتاب يأتيك حت ى بشيييء لي تعرض أال   أعطيتني كنت وقد وأعواني،

 :معك يأتوا لم لكن أجل،  فقا  اياد

تَ  فإتْ  معي، جاء من بمنزلة وهم أصييييييحابي، هم   .ع قا   كات ما على تمم 

 :ناجزتُك وإال   وبينك بيني

 .الُحر   عنهم فكف   فقا 
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 ؟:وراءكم الن ا  خبر أخبروني  الحسين لهم قا  ثم    قا 

  -جاقوه الذين األربعة النفر أحد وهو -العائذي عبدهللا   بن مجمع له فقا 

ا  ود هم يُسيييييتما : غرائرهم وُملئت رشيييييوتهم أُعظمت فقد الن ا  أشيييييراف أم 

 إت  ف بعدُ  النا  سييييائر وأما: عليك واحد أَْلبٌ  فهم: نصيييييحتهم به ويُسييييتخلص

 :عليك مشهورة غدا   وسيوفهم إليك تهوي أفئدتهم

 مسيييييهر بن قيس  قا  هو؟ من  قالوا ؟ برسيييييولي علمٌ  لكم فهل أخبرني  قا 

 :الصيداوي

 اياد ناب فأمره اياد، ابن إلى به فبعث نمير بن الحصييييييين أخذه نعم،  فقالوا

 ودعا ه،وأبا اياد ابن ولعن أبيك، وعلى عليك فصيييل ى أبا ، ويلعن يلعنك أت

 :القصر  مار من فأُلقي اياد ابن به فأمر: قدومك وأخبرهم: نصرتك إلى

  قا  ثم   دمعه، يملك ولم . .الحسين ع عينا فترقرقت

لوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضييييى من منهم  لهمو لنا اجعل ألل هم  . تبديال بد 

ة ن  نا وأجمع نُُزال   الج تك من مسييييييتقرت  في وبينهم بين ئب رحم  مذخور ورغا

 . (441) :«ثوابك

نا الى   لذين النفر إت  من المهم االشيييييييارة ه  عذيب في .ع باإلمام التحقوا ا

  هم سييييييتة، كانوا بل الطبري، رواية  كرت كما أربعة يكونوا لم الهجانات

 عبدهللا   بن ومجمع ، سييييييعد ومواله ،  الصيييييييداوي األسييييييدي خالد بن عمرو

 ىمول  التركي وواضيي  ، السييلماني الحرث بن وجنادة. عائذ وابنه ، العائذي

 بفرسه أتبعهم هال  بن لنافع غالم أيضا   معهم وكات.(442)السلماني، الحرث

ا  وكييات،( 443)الكييامييل المييدعو    من  يياهر هو كمييا معهم عييدي بن الطرميي 

 .الطبري رواية

                                                           

 .308: 3 الطبري تاريخالطبري ، (441)

 .147 – 146: العين إبصارالسماوي ، (442)

 .147 - 146: العين إبصارالسماوي ، (443)



  مقاتل بني قصر -(16

  . . .الحسين عا  القريبة على كربالء التي نزلها االمام اوهو من المن

الم القطقطانة قرب هو  السييييك وني قا »  إلى منسييييوب وهو. القَُري ات ثم   وسييييُ

ات بن مقاتل يقع اليوم جنوب غرب قصيييييير و.(444)«التميمي ثعلبة بن حسيييييي 

 كم . 35االخيضر بمسافة 

 نيب قصيير في نز  حت ى . .الحسييين ع وسييار  »قائال   الكوفي أعثم ابن روى

 وفر  معل ق، وسيييف منصييوب، ورم  مضييروب، بفسييطا  هو فإ ا مقاتل،

 ا يُق لرجل  الفسييطا ؟فقيل هذا لمن   . .الحسييين ع فقا : مذودهِ  على واقف

 .الجعفي الحر   بن هللا   عبيد له

اج له يُقا  أصحابه من برجل الحسين فأرسل قا   يالجعف مسروق بن الحج 

 فقا  ؟ماوراء   قا  ثم .ع فرد   عليه فسل م فسطا ه في عليه دخل حت ى فأقبل

اج ،  الحج  ، ابن يا ورائي وهللا  ِ  الحر   هاقبلت إتْ  كرامة إليك هللا   أهدى قد وهللا 

 وما ا ؟  قا 

 قاتلت فإتْ : نصرته إلى يدعو  عنهما هللا رضي علي   بن الحسين هذا  فقا 

 :استشهدتَ  فإنك متَّ  وإتْ  أُجرَت، يديه بين

 بن الحسييين يدخلها أت مخافة إال   الكوفة من خرجت ما وهللا    هللا   عبيد له فقا 

اج فأقبلأنصييييييره... فال فيها وأنا علي    قامف بذلك، فخب ره الحسييييييين إلى الحج 

 بن عبيدهللا   وثب وسل م دخل فلما إخوانه، من جماعة في إليه صار ثم   الحسين

  قا  ثم عليه، وأثنى هللا   فحمد الحسين وجلس المجلس، صدر من الحر  

ا ، ابن يا بعد أم   مجتمعوت أن هم وخب روني إليَّ  كتبوا هذه مصييييييركم فإت   الحر 

ي، ويقاتلوا دوني يقوموا وأت نصرتي، على  ليهمع القدوم سألوني وإنهم عدو 

 ابن قتل على أعانوا قد فإن هم مااعموا؟ على القوم أدري ولسيييييييت فقدمُت،

 عبيدهللا   مرجانة ابن على وأجمعوا: وشييييعته هللا رحمه عقيل بن مسيييلم عم ي

 :معاوية بن ليزيد مبايعين اياد بن
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 من وأسيييييلفت كسيييييبتَ  بما مؤاخذ  وجل   عز   هللا   أت   فاعلم الحر   ابن يا وأنت

 ما هاب تغسييييييل توبة إلى هذا وقتي في أدعو  وأنا الخالية، األيام في الذنوب

 احمدن حق نا أُعطينا فإت البيت، أهل نصييييييرتنا الى أدعو  الذنوب، من عليك

ناه،  لك على هللا   نا منعنا وإت وقبل نا حق   لىع أعواني من كنت بالظلم وُركب

 .الحق    لب

، رسو  بنت ابن يا وهللا    الحر   بن هللا   عبيد فقا   أعوات كوفةبال لك كات لو هللا 

 قدو بالكوفة شيييييييعتك رأيتُ  ولكن ي: عدو   على أشييييييد هم لكنتُ  معك يقاتلوت

 يمن   تطلب أت هللا   فأنشييييد : سيييييوفهم ومن أمي ة بني من خوفا   مناالهم لزموا

 ما وهللا   ملجمة، فرسيييييي وهذه عليه، أقدر ما بكل   أواسييييييك وأنا: المنزلة هذه

 ،فلُحقت عليها وأنا  ُلبتُ  وال الموت، حياض أ قته إال   شيييييييئا   عليها  لبت

 :قطعتُ  إال   به ضربت ما هللا   فو هذا سيفي وخذ

 نسييألكل أتينا  إن ما: وسيييفك لفرسييك جئنا  ما الحرُّ  ابن يا  الحسييين له فقا 

: مالك من شييييء في لنا حاجة فال بنفسيييك علينا بخلت قد كنت فإتْ  النصيييرة،

 هللا   صييل ى هللا   رسييو  سييمعت قد ألني عضييدا   المضييل ين اتخذ بالذي أكن ولم

 على ينصيييييرهم ولم بيتي أهل داعية سيييييمع من  يقو  وهو وسيييييل م وآله عليه

 :النار في وجهه على هللا   أكب ه إال   حق هم

 من كات فلما رحله، إلى ورجع عنده، من عنه هللا رضييييي الحسييييين سييييار ثم  

 .(445)..«  الحسين رحل الغد

  ص التاريخي ولنا عدة تعليقات حو  هذا الن

 عاويةم إلى خرج وألجله العقيدة، عثماني الجعفي الحر   بن هللا عبيد كات  -ا

 يف أخبارا   سييييييد المقرم عن الطبري ال نقل و صيييييف ين، يوم .ع علي ا   وحارب

 وال،(446) الطرق وقطعة األموا  بنهبه الشييييييريعة على الرجل هذا تمرد

                                                           

 .132 – 129: 5 الفتوح،ابن اعثم ،(445)

 .188 :  السالم عليه الحسين مقتلالمقرم ، (446)



وهو   . .الحسيييييين عيعرف السييييير في دعوة امثا  هذا الرجل من قبل االمام 

 يعرف موقفه مسبقا اال ات يقا  انه اراد القاء الحجة عليه .

وابن الحر ات  . .الحسييييييين عنالحو هنا في الحوار الذي دار بين االمام  -ب

نت على ايتكلم عن  ائفة من المجتمع الكوفي كاتبته ومن ثم اع . .الحسين ع

قتل مسييييلم بن عقيل وشيييييعته ..فمن هؤالء ؟؟ فال يعقل ات الشيييييعة تعين ابن 

ت أراد النص اسفير امامهم وشيعته ؟ وبعبارة اخرى  .عاياد على قتل مسلم 

شيعة ويصل الى قضية   شيعة تقتل ال مامة سفير االوهم تركوا وخذلوا ات ال

 أبكالمه هذا يبر . .الحسييييييين عاليهم ..وبالتالي نخلص الى نتيجة ات االمام 

ا قتل مسيييلم بن عقيل اشيييياع ا  امية وانم .ع شييييعة الكوفة من قتل مسيييلم ع

 وعتاة الشام كما نقلنا سابقا .

 وفا  خ مناالهم لزموا وقد بالكوفة شيييييييعتك رأيتُ  ولكن ي)قو  ابن الحر    -ج

ة بني من الف  11نقييل من وجود  . هو قو  يخييالف مييا(سيييييييوفهم ومن أمييي 

زموا فلم يل ،شييييعي معتقل داخل سيييجوت وانزانات عبيد هللا بن اياد الدموية

 بهم ابن اياد  واميره وسجونه الخاصة والعامة . بيوتهم بل مال

  نينوى -(17

 يوم كربالء نينوى . . .الحسين عومن المناا  التي نزلها االمام 

 قُتل يالت كربالء منها نينوى، لها يُقا  ناحية الكوفة وبسيييواد»قا  الطبري   

 تقع  نينوى» يقو  الشييييخ المظفر  و .(447)« عنه هللا رضيييي الحسيييين بها

 . ..« كربالء شرقي  ويري  بباب المعروف الموضع وهي كربالء شرق

 نقل اهل التاريخ   

 يبن قصييير منطقة من الحسييييني بالركب ارتحل قد . .الحسيييين ع اإلمام كات

ل ثم   الغداة، فصيييل ى نز  أصيييب  فلما» الليل، آخر مقاتل  فلم .. الركوب، عج 

 .الحسين به نز  الذي المكات نينوى إلى انتهوا حت ى يتسايروت يزالوا

                                                           

: اإلرشادعنه و ؛309: 3 الطبري، تأريخالطبري ، (447)
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 ميياء غير على المكييات  لييك في بييالنزو  القوم يزيييد بن الحرُّ  وأخييذ قييا ....

 قريةال هذه أو نينوى، يعنوت القرية هذه في ننز  دعنا  فقالوا: قرية والفي

 . .(449) :الشفي ة يعنوت األخرى هذه أو (448) الغاضرية، يعنوت

 :عينا   إليَّ  بُعث قد رجلٌ  هذا:  لك استطيع ما وهللا   ال  فقا 

 نم قتا  من أهوت هؤالء قتا  إت  : هللا   رسييو  ابن يا  القين بن اهير له فقا 

 :به لنا قِبَل ماال ترى من بعد ِمن ليأتينا فلعمري بعدهم، من يأتينا

 .بالقتا  ألبدأهم كنت ما   . .الحسين ع له فقا 

رْ   القين بن اهير له فقا   ينة،حصييييي فإنها تنزلها حت ى القرية هذه إلى بنا سيييييِ

 تا ق من علينا أهوت فقتالهم قاتلناهم، منعونا فإت الفرات، شا يء على وهي

 هي؟ قرية وأي ة  الحسين له فقا  :بعدهم من يجيء َمن

 نز ، ثُمَّ :العقر من بك أعو  إن ي ألل هم    الحسييييييين فقا (450) :الَعْقر هي  قا 

 . (451)«61 سنة المحرم من الثاني اليوم وهو الخميس يوم و لك

 ط  شيي على من ا بالقرب قرية هنا فها  اهير له فقا   ».. الدينوري رواية وفي

نة، ( 452)عاقو  في وهي الفرات، حدق الفرات حصييييييي ها ي  وجه من إال   ب

                                                           

 أسد، بني من غاضرة إلى منسوبة قرية: الغاضرية(448)

 خطب. )كربالء شمال تقريبا   كيلومتر بعد على تقع وهي

 (.134: 1 ، السالم عليه الحسين اإلمام

 ،(168: العين إبصار) أيضا   كربالء عند قرية: شَفي ة(449)

 .أسد لبني بئر وهي

 بابل َعْقرُ : منها مواضع، عد ة والعقر: ».. العقر(450)

: 4 البلدان، معجم: راجع...« ) الكوفة من كربالء قرب

136.) 

 .309: 3 الطبري، تأريخ(451)

 التي العاقول واألرض منه، اعوج   ما الوادي عاقول(452)

 (.463: 11 العرب، لسان: راجع. )إليها الُيهتدى



 اهلل  ب نعو   الحسين قا ، العقر  قا  القرية؟ تلك اسم وما  الحسين قا  :واحد

، بنا ِسرْ   للحر   الحسين فقا  :العقر من  :ننز  ثم   قليال 

 ومنعوهم الحسيييين أمام وأصيييحابه الحر   فوقف: كربالء أتوا حت ى معه فسيييار

 :قريب منك فالفرات المكات، بهذا إنز   وقا  المسير، من

 :كربالء  له قالوا المكات؟ هذا اسم وما  الحسين قا 

 صييف ين إلى مسيييره عند المكات بهذا أبي مرَّ  ولقد: وبالء كرب  ات   .ع قا 

 وها ركابهم، محط   هاهنا  فقا  باسييييمه، فأُخبر عنه، فسييييأ  فوقف معه، وأنا

د، بيت آل  ثقل  فقا   لك، عن فَُسئل: دمائهم مهراق هنا  :اهاهن ينزلوت محم 

ة األربعاء، يوم المكات بذلك فُحطَّت بأثقاله، الحسيييييين أمر ثم   م ُغر   نم المحر 

 .(453) .«وستين إحدى سنة

  مهمة  اشارات 

هم بقتا  (..يشير الى أ  )ماكنت البد . .الحسين عات قو  االمام األولى   

وات الجانب االنسيييييياني واضيييييي    . .الحسييييييين عدقة ادبيات ثورة االمام 

 المعالم فيها .

ات اشيييارة اهير بن القين حو  منطقة العقر انها عاقو  حصيييين اي الثانية   

ها نمنعطف النهر اي اهو يهتدى اليها او في بعض التفاسييييييير ات العاقو   ال

تشيييكل ، كانت إشيييارة عسيييكرية موفقة النها محا ة بالماء من ثالث جهات 

زة للقتا  بوجود ممرات مائية تكوت كحصييييييوت يصييييييعب بيئة جغرافية ممي

يرفض هيذا   . .الحسييييييين علكن نجيد ات االميام  ،اختراقهيا من قبيل العيدو 

ويواصييل المسييير باتجاه كعبة الفداء  .لم يفصيي  عنها هو ع ألسييبابالعرض 

 ارض كربالء .

عن اسماء هذه االرض كما ورد اعاله  . .الحسين عات سؤا  االمام الثالثة   

لم يكن سؤا  الذي ال يعرف بطبيعة االرض واسمائها وانما سؤا  العالم كما 

ق فاهلل تعالى هو خال {وما تلك بيمينك ياموسييى }ورد في سييؤا  هللا لموسييى
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ن حالها موسييييى يالعصييييا ويعرف مهامها المتعددة ومميزاتها لكن اراد ات يب

ف يعر  . .الحسيييين ع فاإلمامالرباني فيها .واال  ايه مقدار االعجاومن ثم ير

 ..ايام صفين ؟ في .عصر  انه اارها مع ابيه علي  ألنههذه االرض 

م فالنبي الخات،الميعاد كربالء  ألرضكات قاصيييدا  . .الحسيييين عات الرابعة  

 يقتل فيها ويكوت مزاره فيها .  وهللا اخبره بانه 

ها. كربال أرض هذه  للحسين قيل مالف  »الخوا  تذكرة فيف  هذه  وقا  شم 

 «:فيهييا أُقتييلُ  وأنني هللا   رسييييييو  جبرائيييل بهييا أخبر التي األرض هي وهللا  

(454) . 

 وبهذه) انها التربة التي وعد بها    . .الحسييييييين عوفي رواية اخرى اشييييييار 

..( . لقوله خلف وال  وآله عليه هللا صييييييلى هللا   رسييييييو  جد ي وعدني التربة

(455) . 

  . .الحسين عينقل رواية ات الذي انز   مخنف أبي إلى المنسوب المقتل وفي

 كربالء أرض أتوا أت إلى جميعا   وسيييييياروا  »بكربالء وجعجع به فرسييييييه 

 أخرى وركب عنها فنز  ، . .الحسييييييين ع فر  فوقف األربعاء، يوم و لك

 بعةسيييي ركب حت ى فر  بعد فرسييييا   يركب يز  ولم: واحدة خطوة تنبعث فلم

 األرض؟ هذه اسم ما قوم يا  قا   لك رأى فلما: الحا  هذه على وهن   أفرا 

 هذا؟ غير إسم لها فهل  قا  .الغاضرية أرض  قالوا

 هذا؟ غير إسم لها أَهَلْ   قا  .نينوى تُسم ى  قالوا

 هذا؟ غير إسم لها أَهلْ   قا  .الفرات شا ىء  قالوا

: ءوبال كربت  أرض  وقا : الصييييعداء تنف س  لك فعند .كربالء تسييييم ى  قالوا

 تُهتك وهللا   هاهنا دماقنا، تُسييييييفك هاهنا ركابنا، مناخ هاهنا إنزلوا، قا  ثم  

                                                           

 .225: الخواص تذكرةابن الجوزي ، (454)

 ألبي المنسوب  السالم عليه الحسين مقتلأبو مخنف  (455)

 .76 – 75: مخنف



 زارتُ  وهللا   هاهنا أ فالنا، تذب  وهللا   هاهنا رجالنا، تُقتل وهللا   هاهنا حريمنا،

 .(456) ...« فرسه عن نز  ثم   .. قبورنا،

 الحسييين باإلمام كرت بعض النصييو  التحاق وهب الكلبي  الخامسيية  

 . .الحسييييييين عقبل نزوله كربالء وانه كات من المنتظرين لنزو    . .ع

بكربالء كي يقاتل بين يديه وينا  شرف الشهادة .وات يسلم على يدي ابي 

 . .ععبد هللا 

 برير بعد من أي - بعده من وبرا  »أماليه في( ره) الصييييدوق الشيييييخ روى

الحسييين  يد على أسييلم نصييراني ا   وكات وهب، بن وهب- الهمداني خضييير بن

ه، هو . .ع  . (457)« وأم 

 خمسيييييييا   عمره كات وهب إت   وقيل  »يقو   الزنجاني إبراهيم السييييييي د ونقل

سم سنة، وعشرين  عرسه، منذ يوما   عشر سبعة لها وكات هانية، اوجته وإ

 المنز  من . .الحسيين ع يدي على اإلسيالم دين في دخل منذ أي ام عشيرة وله

 . (458) ..« كربالء  ريق في الثعلبية  الثامن

 الفصل الثاني

 كربالء ؟؟واقعة  بأحداث . .الحسين علما ا اخبر النبي والوصي و

 تكربالء اخذواقعة من يراجع النصو  التاريخية يجد ات االشارة لحدوث 

واله والوصييييييي واوالده  النبي صييييييلى هللا عليه واله بعدا كبيرا في احاديث 

واقعة من يوم السييينة  50واشييياروا الى حدوثها قبل اكثر من  عليهم السيييالم 

 يلي وحددوا الكثير من معالمها على مسيييتوى الزمات والمكات والحا  وفيما،

 قلناه   بعض النصو  التي تشير الى ما

                                                           

 ألبي المنسوب  السالم عليه الحسين مقتلأبو مخنف  (456)

 .76 – 75: مخنف

 حديث ،30 المجلس ،137: الصدوق أماليالصدوق ،(457)

 .1 رقم

 .202: الحسين أنصار في الدارين وسيلة الزنجاني ،(458)



 المط لب عبد بن العب ا  اوجة عن روي وقد(  )ره) نما ابن الشيييييييخ قا  -ا

 فوجيييدتيييه فجئيييت.. قييياليييت ،(الحيييارث بنيييت لبيييابييية) الفضيييييييييل أمُّ  وهي

ن  فقلت يبكي، وآله عليههللا صلى  جبرئيل إت    فقا  هللا؟ رسو  يا بكاق  مم 

تي أت   فأخبرني أتاني   . (459) :(هذا ولدي تقتل أم 

 .  . .الحسين عوهذا الكالم قبل خمسة عقود من شهادة 

ها   . .االمام علي عواشيييييييار  -ب تل في ية االرض التي يق قة الى جغراف حقي

وعرف النا  المكات بعده قبل اكثر من .امام اصيييحابه   . .الحسيييين عاالمام 

 بغاألص عن األصبهاني نعيم أبو أخرج فقد ،  . .الحسين ععقدين من شهادة 

 ناخم هاهنا  فقا  . .الحسيييين ع قبر موضيييع .ع علي   مع أتينا  )قا  نُباتة بن

د آ  من فتية دمائهم، مهراق وهاهنا رحالهم، وموضع ركابهم  هللا صلى محم 

  . .(460) (واألرض السماء عليهم تبكي العرصة، بهذه يُقتلوت وآله عليه

وملحمته الخالدة   . .الحسين عموضع قبر  . .االمام علي عبل وعرف  –( ج

االف من جنده عندما مر بهم في  ريقهم الى صييفين على كربالء الدم ومعه 

 مع خرجنا  )قا  عقيصييييييا سييييييعيد أبي عن الخرائ  في الراوندي أخرجفقد 

ف ين، نريد .ع علي    . .الحسيييين ع قبر موضيييع هذا )فقا  بكربالء فمررنا صيييِ

 . (461) (وأصحابه

تد  على ات  –( د لك نصييييييو  اخرى  يدعو  . .االمام علي عوهنا كانوا 

او يرغبهم بنصرته او يذكرهم بموقفهم من  . .الحسين عالنا  لنصرة ولده 

تل براء، يا )عااب بن للبراء .ع علي   فقد قا  . .الحسييييييين عولده   نياب يُق

ا ،( تنصره ال حي   وأنت الحسين  اابع بن البراء كات . .الحسين ع قُتل فلم 

                                                           

 .17 - 16: األحزان مثيرابن نما ،(459)

 .53 رقم ،582 - 581: 2: النبو ة دالئل،األصبهاني (460)

 مؤسسة والجرائج، الخرائج الدين، قطب الراوندي،(461)

 ،222: 1: ه1409 قم العلمية المطبعة( ع)المهدي االمام

 .67 رقم



 رَ أ ه ثم  . أنصييييره ولم الحسييييين قُتل  الب، أبي بن علي   وهللا صييييدق  يقو 

  . (462) (والندم الحسرة  لك على

 ومكات وامات أصحابه، ومصرع بمصرعه . .الحسين ع اإلمام إخبار إت   -ه

 ةالمدين والي أمام يزيد، لبيعة ورفضيييه قيامه عن أعلن أت بعد المصيييرع هذا

 في ا  خصيييييوصييييي ومحاوراته، لقاءاته في مبثوثة كثيرة عتبة، بن الوليد آنذا 

ة ة المد  ومن هذه ، .ع اسييييتشييييهاده سيييياعة إلى مكة عن رحيله قُبيل من الممتد 

  االخبار

 معن  ليجت وهللا،  يقو  علي   بن الحسيييين سيييمعتُ    ) قا  اليمات بن حذيفة عن

لى النبي ص حياة في و لك سعد، بن عَمر ويَقِدمهم أمي ة، بني  غاة قتلي على

 فأتيتُ . ال  قا  هللا؟ رسييييييو  بهذا أنب أ   فقلتُ  وآله عليه هللا لىهللا عليه واله 

ا ِعلمي، وِعلمييه علمييهُ، ِعلمي  فقييا  فييأخبرتييه، النبي    بييلق بييالكييائن لنعلم وإنيي 

 . (463).... ( كينونته

بصري  القو  الطائفة التي تقوم بقتله وانتها    . .الحسين عوحدد االمام  -و

( ره) قولويه ابن الشيييخ ، فقد روى حرمته وهم ا  امية واشييياعهم واتباعهم 

 .الحسين ع اإلمام عن ، جد ه عن ، أبيه عن ،  . .االمام الصادق ع عن بسند

 لوني،يقت حتى ُملكهم أمي ة بني ينتهي ال بيده حسييييييين نفس والذي )قا  أن ه .

 .13 رقم ،23 باب ،75  الزيارات كامل ( .2) (464) (...قاتلي   وهم

السيييؤا  حو  هذه االخبار التي اشيييار اليها النبي واهل  إلجابةواالت سييينعود 

 كربالء قبل حدوثها مالذي دعى اليها وماهي ام اسبابها ؟؟واقعة بيته حو  

                                                           

 .192: اإلرشادالمفيد ،(462)

/  101 حديث ،184 - 183: اإلمامة دالئلالطبري ،  (463)

6. 

 .17 - 16: األحزان مثيرابن نما ،(464)



اوال   انما اخبروا بهذه الحواث قبل وقوعها لكي يعرف النا  ات ا  محمد 

ها وجل وهذه الوقائع وغير صيييييييادقوت في قولهم انهم ائمة من قبل هللا عز

 تعلموها من قبل ربهم بطرق عديدة ومتنوعة.

ثانيا  ارادوا دعوة النا  الى تبني الفكر المقاوم وفكر النهضيييييية الحسييييييينية 

بهذه  اهل البيت عليهم السيييييالم  ألحقية اوجعل هذه االحاديث اعالما رسيييييالي

المقييياميييات االلهيييية والمنييياا  وات الخالفييية حقهم الطبيعي لعلمهم وكونهم 

ات وبني البشيير وتحقيق العدالة فيهم . إلسييعادموجودات بشييرية مقدسيية اتت 

ب  اصيييي  .عكربالء وقائدها الرباني الحسييييين بن علي واقعة التحاق النا  بم

نه له من انصييار يدافعوت عحقيقة واضييحة العيات بانه يسييتشييهد ويقتل فالبد 

ويحققوت اهداف نهضييييييته .وبالتالي سيييييييتيغيروت من جراء سييييييماعهم هذه 

 االحاديث التي يعتقدوت بصحتها .

ر  ح مدى على أيضيييا   تؤك دكربالء وتفاصييييلها واقعة ثالثا   هذه االخبار ب

ة، هذه رعاية على الكبير عليهم السييييييالم النبي واهل بيته   من وإنقا ها األم 

ات هلكات  .ةالسقيف يوم في التَيه بداية منذ بها أحا ت التي الفتن مدلهم 

 سييييبُل اتتبي في جهدا    لى هللا عليه واله النبي صييييلى هللا عليه واله  يأ ُ  لم لذا

ةا إخبار سييييبيل  السييييبل تلك جملة ومن الهلكات، تلك من والنجاة الوقاية  ألم 

 لهيا فكشييييييف السييييييياعية، قييام إلى لهيا سييييييتتعر ض التي وبيالفتن بمالحمهيا

 وعثرات مزالق لها وأوضييييي  والفتن، المالحم كل   عن وآله عليه هللا صيييييلى

 ر ت ما وهللا،(  ره) اليمات بن حذيفة يقو . الدنيا تنقضييييييي أت إلى الطريق

 َمن بلغ الدنيا، تنقضييييي أت إلى فتنة قائد من وآله عليه هللا صييييلى هللا رسييييو 

اه قد إال   فصاعدا ، ثالثمئة معه   .(465)قبيلته واسم أبيه واسم باسمه لنا سم 

ة على تلتبس ال لكي و لك؛  بهاانقال أو الرقية خطأ في تقع وال األمور، األم 

 .:منكرا   والمعروف معروفا   المنكر فترى

 ىلالنبي صيييلى هللا عليه واله  عهد من الزمني عاشيييوراء قُرب ولعل  رابعا   

النبي  ألت   التركيز؛ هذا عوامل من أيضيييييييا   عامل ، .ع وعلي   وآله عليه هللا

                                                           

 .4243 حديث ،95: 4: داود أبي سنن(465)



 قليلة غير جماعة أتَّ  يعلمات .ع ووصي ه وآله عليه هللا لىصلى هللا عليه واله 

 إلخبارا على فالتركيز عاشوراء، يوم يدركوت سوف والتابعين الصحابة من

 في الغالب التأثير يؤث رات بذلك، مباشييرة مخا بة هؤالء ومخا بة ، .ع بمقتله

 .أعدائه صف إلى االنتماء من والتحذير ، .ع نصرته إلى الدعوة

 الحسينالى ضرورة نصرة  عليهما السالم وهذه الدعوة من النبي والوصي 

بل ات بعضييييييهم كات  .ع فكم من صييييييحابي التحق بابي عبد هللا .اثمرت . .ع

وكي   . .الحسييييييين ع لمجيءت هنا  انتظارا ويخرج الى ارض كربالء ويك

  يقتل بين يديه 

 فينز  ،(466)يتبد ى أبي كات  الهيثم بن العريات قا ) فلنتمعن بهذا النص  

 اوجدن إال   نبدوا ال فكن ا الحسييييييين، معركة فيه كات الذي الموضييييييع من قريبا  

 المكات؟؟ هذا مالاما   أرا   أبي له فقا  .هنا  أسدت  بني من رجال  

 هأُصادف لعلي   المكات هذا إلى أخرج فأنا هاهنا، يُقتل حسينا   أت   بلغني  قا 

ا  الهيثم ابن قا : معه فأُقتل  هل نظرن بنا انطلقوا  أبي قا  الحسييييييين قُتل فلم 

فنا المعركة فأتينا الحسييين؟ مع قُتل فيمن األسييديُّ   :(قتو م األسييدي   فإ ا و و 

(467) ... 
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 الفصل الثالث 

 كربالء في . .الحسين ع اإلمام

م من الثاني في كربالء أرض المقد  الحسيييييييني  موكب ال نز   سيييييينة المحر 

 المشييييييهور هو ما على الخميس، يوم في  لك وكات للهجرة، وسييييييتين إحدى

 قالهبأث الحسين أمر ثم    )قا  حيث الدينوري، إال    لك يخالف ولم(468)القوي  

ة األربعاء يوم المكات بذلك فحط ت م غر  ( وسييييييتين إحدى سيييييينة من المحر 

(469) . 

                                                           

: اإلرشاد في( ره) المفيد الشيختبناه  (468)

 في األثير وابن ،309: 4: تاريخه فيوالطبري .253

  .282: 3: كامله

 .253: الطوال األخبارالدنيوري ،(469)



 تأ إلى جميعا   وسيياروا  )مخنف أبي إلى المنسييوب المقتل في ورد ما وكذلك

لك كربالء أرض أتوا عاء يوم و  تل) ( 470)( األرب  ألبي . .الحسييييييين ع مق

 ناب ترديد من ورد ما وكذلك اليوم، تاريخ يذكر لم لكن ه ،(76 - 75  مخنف

 يوم في كربالء نز  حتى  )قا  حيث كربالء، نزولهم يوم في الكوفي أعثم

م من الثاني في و لك الخميس، يوم أو األربعاء  (وسييييتين إحدى سيييينة المحر 

(471) . 

ة  ي من الثامن التروية يوم أت   علمنا وإ ا   الثالثاء يوم كات هـ 60 سنة الحج 

 ومي مك ة من إليكم شخصتُ  وقد)... نفسه . .الحسين ع اإلمام تصري  حسب

ين لثمات الثالثاء ة  ي من مضييييييَ  فإت   هذا، على ،(472)..( التروية يوم الحج 

ا األربعاء ة يكوت أت إم  م غر  ة  ي شييهر كات إ ا المحر   وعشييرين تسييعة الحج 

ة  ي شييييييهر من الثالثين اليوم هو األربعاء يكوت أو يوما ،  هذا كات إ ا الحج 

 هو األربعاء يوم يكوت أت يمكن ال هذا ضييييييوء وعلى يوما ، ثالثين الشييييييهر

م من الثاني اليوم  رديد،الت هذا فيسيييقط الكوفي، أعثم ابن ترديد حسيييب المحر 

م من الثاني اليوم هو الخميس إال   يبقى وال   .(473)السنةتلك  المحر 

 ارض كربالء وانز  عياله واهل بيته    . .الحسين عونز  االمام 

ا . .الحسييييييين ع  اإلمام أت  )   الكوفي أعثم ابن قا   إلى أقبل كربالء نز  لم 

 لوا،انز  ألصيحابه الحسيين فقا  .نعم  قالوا كربالء؟ أهذه  لهم فقا  أصيحابه

:( دمائنا وسييفك رحالنا، ومحط   ركابنا، مناخ هاهنا وبالء، كرب موضييع هذا

                                                           

 عليه الحسين اإلمام ترجمة: عساكر ابن تاريخ(470)

 269 حديث ،212: المحمودي تحقيق ، السالم

 .149: 5: الفتوحابن اعثم ، (471)

 .297: 4 الطبري تاريخالطبري ،(472)

 الى المدينة الى  المدينة من الحسيني الركب(473)

 .70 ص 4ج المدينة



ربت الفرات، من ناحية األثقا  وحط وا القوم، فنز   قا   نالحسييي خيمة وضييُ

  .(474) (خيمته حو  من خيامهم عشيرته وضربَ  وبَنيه، ألهله

 تنبيه  

م السييييييي د المرحوم قا   سييييييؤا  في النكتة القارئ على تذهب ال(  )ره) المقر 

 - األسرار غامضة الشهداء سي د قضايا وكل   - األرض اسم عن . .الحسين ع

 حوادث من الكوت في يجري بمييا عييالِم اإلمييامييية معيياشيييييير عنييدنييا واإلمييام

 من له إقدارا   المزايا؛ من الكائنات في تعالى هللا أودع بما عارف ومالحم،

 ...شأنه تعالى واألرضين السماوات مبدع

 أت   أو اجتيااها، من ُمنعوا التي األرض اسيييم عن .ع سيييؤاله في السييير   وكات

 عليه هللا لىالنبي صييلى هللا عليه واله  ناقة أوقف كما الجواد أوقف تعالى هللا

ف أت الحديبية، عند وآله  حيةالتض محل   هي التي األرض بتلك أصحابه يُعر 

، بإخبار بها الموعودين  قلوب،ال لتطمئن   عليهما؛ هللا صييل ى الوصييي   أو النبي 

 األمر يف بصيرتهم فتزداد المفاداة، وتصدق العزائم، وتثبت الرجا ، وتمتاا

اة للغاية والتأهب  موضيع في للتشييكيك المجا  ألحد يبقى ال حت ى لهم، المتوخ 

 .تُرتبه محل هي التي كربالء

 وإ ا ،(العارف تجاهل) بـييييييي البالغة علماء عند يُعرف األسئلة من باب وهذا

 )  .ع لموسى يقو  كبيرا   وال صغيرا   ِعلمه يغادر ال الذي األشياء فا ر كات

ى يَا بِيَِمينِكَ  تِْلكَ  َوَما  ِخُذونِياتَّ  لِلنَّا ِ  قُلتَ  أَأَنتَ  )  .ع لعيسييى ويقو  ،(  ُموسييَ

يَ   أََولَمْ  )  .ع للخليل سييبحانه وقا  المصييلحة، من لَضييربٌ  ،(  إِلَـييييييييهَْينِ  َوأُمِّ

 بإيمانه، عالِم أن ه مع(  تُْؤِمن

 .المصال  عليه تخفى ال شرعه على أمينا   قِبله من المنصوب فاإلمام

 سييييمع عندما والبالء الكرب من تعو  ه في يكن لم .ع الشييييهداء سييييي د أت   كما

  لك فيُستكش وإن ما عليه، يرد ما يعلم ال المتطي ر فإت   متطي را ؛ كربالء باسم

، سبب أن ها العرب عند المعروفة األشياء من شر   قيني على . .الحسين عو لل
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ا  هب يحل   الذي بالكرب عالم فهو هللا، قضييياء من الطف   أرض في به ينز  مم 

ة غير عنه أنبأ كما وصحبه، بيته وبأهل   .(475) (مر 

لحظة نزوله في كربالء   . .الحسييييين عومن اهم االعما  التي قام بها االمام 

 واصحابه.بيته  ألهلانه امر بنصب الخيام 

 ال التي الطاهرة البقعة في  .عه بأمر الحسيييييييني   الركب خيام نُصييييييبتحيث 

شهرستاني    اليوم، إلى باقية آثارها تزا  ين الحس اإلمام وأقامقا  العالمة ال

عة في .ع  . .ع يدة رق ماء عن بع ها تحيط ال لة ب  تال  من ممدودة سييييييلسيييييي

 ما ،الش في السدرة باب بموضع متصلة الشرقي الشما  من تبدأ وربوات،

 موضييييييع إلى تنز  ثم   الغرب، جهة إلى الزينبي الباب موضييييييع إلى وهكذا

  رينللنا تشييييك ل المتقاربة التال  هذه وكانت الجنوب، جهة من القِْبلي الباب

 هللا صلى هللا رسو  ريحانة حوصر الهاللية الدائرة هذه وفي دائرة، نصف

  .(476)  وآله عليه

ربت  حو  من خيامهم عشييييرته وضيييربَ  وبَنيه، ألهله الحسيييين خيمة وضيييُ

 ..األنصار بقي ة خيام ثم   ، خيمته

د السييييييد نفى وقد  بمخيم المعروف الموضيييييع يكوت أت الكليدار حسييييين محم 

 أت   إلى و هب أثقاله، .ع اإلمام فيه حط   الذي الموضيييييع هو ، . .الحسيييييين ع

د على بع،(الحسيييييييني   المسييييييتشييييييفى) من بالقرب ناءت  بمكات يقع إن ما المخي م

 أت   إلى  لك في مسييييييتندا   المخيم الحالي ..مايقرب من ميلين عن موضييييييع 

 القوى بين بالفصيييييل يقضيييييي العصيييييور تلك في المت بع العسيييييكري   التخطيط

 نم الحربييية العمليييات تحتيياجييه لِمييا و لييك ميلَين؛ من يقرب بمييا المتحيياربيية

 بعيدا   يكوت أت البد   الخيام نصيييب أت   كما مسيييافة، من وغيرها الخيل جَوالت
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 عضب إلى أيضييا   واسييتند المحاربين، بين المتبادلة والنبا  السييهام، رمي عن

  .(477) إليه  هب ما تؤي د التي التاريخية الشواهد

  يؤخذ من اقوا  المؤرخين ات المخيم وقا  صييييييياحب كتاب تراث كربالء 

الحالي ..لم نجد له اثرا يذكر لموقع مخيم الحسييييين في كتب ارباب السييييير . 

متر من الجنوب الغربي لصييييحن ابي  200ويقصييييد المخيم الواقع على بعد 

 (478) . .ععبد هللا 

 سيييييينيية لكربالء ايييارتييه عنييدويروي الرحيياليية ابو  ييالييب خييات في رحلتييه 

 ناي ومقام المخيم قرية المدينة خارج ميل ربع بعد وعلى)   قائال   هـييي1217

 وأقامت ، الئقة عمارة الدولة آصف المرحوم اوجة عليه شيدت .ع العابدين

 . (479) ( الدولة آصف وفاة بسبب بناقه يتم لم ربا  قربه

 مالمرحو عن نقله الطبا بائي تقي محمد السيييييييد للعالمة رأيا   هنا  ات غير 

 من قريبا   كات الحسيييييين مخيم ات  فيه يقو  الصيييييدر حسييييين السييييييد العالمة

 ات المؤرخين بعض ويؤكد.(480) اليوم كربالء في الحسييييييني المسيييييتشيييييفى

 لطاتالسيي ضيييافة أجل من باشييا مدحت ابتدعها التي أالبنية من الحالي المخيم

 فةغر بناء تولى الدده المؤمن عبد ات.  وحاشيته وعساكره شاه الدين ناصر

 في كربالء قطن عندما و لك ، الحسييييييين لمخيم رمزا   لتكوت المكات هذا في

  يز ولم.  له صيييومعة لتكوت نخيالت بجنبه وغر  الهجري العاشييير القرت

   .(481) الدده ببستات تعرف المخيم جنب الواقعة البستات

م المخينقلناه من قبل بعض الكتاب حو  اثبات مكات  وهنالك ردود على ما

 الحالي وهي تعتمد التقريب لبعض النصو  في مجمل االمر .
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 .111 ص ، كربالء تراث ، طعمه(478)

 .211 ص ، كربالء تراث ، طعمه(479)

 .24 ص 2ج: ع الحسين مدينة ، الكيلدار(480)

 .211 ص ، كربالء تراث ، طعمه(481)



م من الثالث اليوممن احداث   هـ 61 سنة المحر 

...وصييييييو  عمر بن سييييييعد الى ارض   هذا اليوم ومن االحداث التي جرت 

 كربالء .. 

ا) جاء في االرشاد    وق ا  أبي بن سعد بن ُعَمر عليهم قِدم الغد من كات فلم 

  .(482) (بنينوى فنز  فار ، آالف أربعة في الكوفة، من

ونزو  ابن سييعد في نينوى كات نزو  المنتظر لوصييو  المدد العسييكري من 

وفة بعد القضييياء على كقبل قوات ا  امية التي اتت من الشيييام وعسيييكرت بال

 . .عثورة مسلم بن عقيل 

رف بقاتل وعمر بن سيييييعد شيييييخصيييييية عرفت بميلها لسيييييفك الدماء وكات يع

د عن روي فقد كما في بعض النصو  .. . .الحسين ع  نع سيرين، بن محم 

 رتُخي   مقاما   قُمتَ  إ ا أنتَ  كيف )سييعد بن لعمر علي   قا   قا  أصييحابه بعض

 شييييييريك بن هللا عبد وروى .. (483) :( النار؟ فتختار والنار الجن ة بين فيه

 باب من سييعد بن عمر دخل إ ا .ع علي   أصييحاب أسييمع كنت  قا  العامري

 أت قبل و لك ، السييييالم عليهما علي   بن الحسييييين قاتل هذا  يقولوت المسييييجد

 . . (484) (بزمات يُقتل

 وىوه َميل  ا كات بل فحسييييب، الدنيا عبد( هللا لعنه) سييييعد بن عمر يكن ولم

ب مم ن كات فقد أَُموي،  إلى كتبوا الذين جملة من وكات سييييييلطانهم، إلى يتقر 

فه أو بشييييير، بن النعمات الكوفة والي ضييييعف في معاوية بن يزيد  في تضييييع 

  . (485)  .ع عقيل بن مسلم مواجهة
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 .223: الخواص تذكرةابن الجوزي ، (483)

 .282: اإلرشادالمفيد ، (484)

 .837 ،3: األشراف أنسابالبالذري ،  (485)



 . .الحسييييين عومن احداث هذا اليوم وصييييو  وفد من ابن سييييعد للقاء االمام 

 ومعرفة بعض االمور عنه  

 قيس بن عزرة . .الحسييييييين ع إلى سييييييعييد بن عمر فبعييث   )الطبري قييا 

ْلهُ  ائته  فقا  ، األحمسيييي  مم ن عزرة وكات يريد؟ وما ا به، جاء الذي ما فَسيييَ

 اءالرقسييي على  لك فعرض  قا  .يأتيه أت منه فاسيييتحى ، الحسيييين إلى كتب

،الشيييييي هللا عبد بن كثير إليه وقام  قا  .وكرهه أبى فكل هم كاتبوه، الذين  عبي 

 لئن وهللا إليه، أ هب أنا  فقا  شيييييء، وجهه يرد   ليس شييييجاعا   فارسييييا   وكات

 .به ألفتكنَّ  شئتَ 

 به؟ ءجا الذي ما فَسْله ائته ولكن به، يُفتك أت أريد ما  سعد بن عمر له فقا 

ا إليه، فأقبل  قا   أبا هللا أصييييلحك  للحسييييين قا  الصييييائدي ثمامة أبو رآه فلم 

  ا فق إليه فقام وأفتكه، دم، على وأجرأه األرض، أهل شر   جاء  قد هللا، عبد

 .سيفك َضعْ 

 أُرسييلت ما أبلغتكم من ي سييمعتم فإتْ  رسييو ، أنا إن ما كرامة، وال وهللا ال  قا 

 تكل م ثم   ،سيييييفك بقائم آخذٌ  فإن ي  له فقا  .عنكم انصييييرفتُ  أبيتم وإتْ  إليكم، به

 .تَمس ه ال وهللا ال  قا  .بحاجتك

 .اجرف فإن ك منه تدنو أَدعك وال عنك، أبل غه وأنا به جئت ما أخبِرني  له فقا 

ة عمر فدعا الخبر، فأخبرهُ  سعد بن عمر إلى انصرف ثم   فاستب ا،  قيس نب قر 

ة، يا ويحك  له فقا  الحنظلي،  ؟يريد وما ا به جاء ما فسْله حسينا   القَ  قُر 

ة فأتاه  قا  ا  قيس بن قُر    هذا؟ أتعرفوت  قا  مقبال   الحسين رآه فلم 

قا  يب ف ، حنظلة من رجل هذا نعم،  مظاهر بن حب نا ابن وهو تميمي   أخت

 .المشهد هذا يشهد أراه كنت وما الرأي، بُحسن أعرفه كنتُ  ولقد

 .له إليه سعد بن عمر رسالة وأبلغه الحسين، على سل م حت ى فجاء  قا 



ا أقِدم، أت هذا ِمصييركم أهل إليَّ  كتبَ   . .الحسييين ع فقا   فأنا كرهوني إ  فأم 

 هل فقا  الخبر، فأخبره سيييعد بن عمر إلى فانصيييرف  قا  ..(عنهم أنصيييرف

  .(486) :(وقتاله حربه من هللا يعافيني أت ألرجو إن ي  سعد بن عمر

 لنا عده تعليقات حو  هذه الرواية   و

الحكم الييذي قييا  فيييه علميياء الجر  الرواييية مروييية عن عوانيية بن نرى 

 يلي   روالتعديل ما

 تا الفنـيييييييزي عليل بن الحسن عن المعتز بن هللا عبد وروى  ابن حجر  قا 

 قا .(487) امية لبني األخبار يضييييييع وكات ، عثمانيا كات الحكم بن عوانة

 عهد من ادر  قد فيكوت ، 158 سيييينة عوانة توفي   البدريالسيييييد سييييامي 

 نيب لصييال  اخباره جاءت لعهد ا هذا وفي ، سيينة وعشييرين سييتا العباسيييين

 امثلة ومن ، الحسييينيين ثورة فشيييل بعد للعباسييييين عميل الى تحو  ثم هاشيييم

 وكانت معاوية مع .ع الحسيييين صييييل  في اليه نسييييب ما الموضييييوعة اخباره

  .(488)المتخا   بمظهر الحسن ا هار العباسيين رغبة

يمكن التعويل على رجل كات يضييييييع االخبار لبني امية ويزوقها  وبالتالي ال

والترهات التي  باإلفكلهم وهو عثماني العقيدة والهوى الت نصيييييه هذا مليئ 

بييأجمعهييا ، بييل ات هنييالييك مقييا ع تثير الشييييييكو  في انهييا يمكن قبولهييا  ال

والتي وشييييعته   . .الحسيييين عموضيييوعة وممنهجة لإلسييياءة الى مقام االمام 

 منها   

 أت منيييه فييياسييييييتحى الحسييييييين، إلى كتيييب مم ن عزرة وكييياتقوليييه   ) -ا

هذا الرجل من القيادات العسييييييكرية من اهل وعجيب هذا المقطع الت .(يأتيه
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 . 3ف 3ب اإلسالمي والتاريخ النبوية



 .ع وكيف يغتر به ابو عبد هللا .ع الشام وما ا يصنع بكتابة الرسائل للحسين 

  اإلصابةففي ويرد على كتابه ويكاتبه كما نقل النص ؟. 

 .عمر عهد في حلوات وسييييييكن البجلي االحمسييييييي غزية بن قيس بن عزرة

 نب عمر الت صيييييحبته؛ ثابتة صيييييحابي انه تعني حلوات على له عمر وتولية

 رحج ابن  لك  كر كما الدولة شؤوت على الصحابة اال يولي ال كات الخطاب

 .(489)الصحابة لمعرفة ضابطته في

 سيييعد بن عمر وجعل،قا    ) (490)وكات قائد الخيالة لبني امية يوم كربالء 

 قيس بن عزرة الخيييل وعلى .....الزبيييدي الحجيياج بن عمرو ميمنتييه على

 ...(االحمسي

 قا  في جواب سييؤا  ابن سييعد عبر رسييوله ما  . .الحسييين عاعمه ات  -ب

 أت هذا ِمصركم أهل إليَّ  كتبَ   . .الحسين ع المصر  لذي جاء بك الى هذا ا

ا أقِدم، . وهذا جواب ال يسييفر عن صييري  عنهم أنصييرف فأنا كرهوني إ  فأم 

التغييرية وفيه مصيييادرة لمعالم نهضيييته المباركة  . .الحسيييين عمهمة االمام 

على حكم بني امييية االمر  . .الحسييييييين عواال فمن اهييداف خروج االمييام 

بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاتلة الحكام الفاسقين الكفرة واالنتصار كل 

المظلومة الدينية التي همشها حكم ا  امية ومحاوالتهم القضاء على االسالم 

الى  اضيييف. ليهم السيييالم اهل البيت عليهم السيييالم االصييييل التي تمثل بفكر 

بالرجوع والتخلف عن اداء مهمته االلهية التي   . .الحسييييييين ع لك لم يفكر 

كبرى ضد التيار المادي الكافر االموي واقعة هي جزء من التخطيط االلهي ل

 في نهضته العمالقة هذه . . .الحسين عيتبناها 

 للهجرة   61سنة  رمحومن احداث هذا اليوم الثالث من م
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مالءه  كتييابييا ،( هللا لعنهمييا) اييياد بن هللا عبيييد إلىكتييب  سييييييعييد بن عمرات 

يريد االنصييييييراف تاركا الوعد  . .الحسييييييين عوقد اعم ات االمام  باألكا يب

االلهي له بكربالء الشييهادة وتاركا االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهم 

ه كاتباالنصراف    - الطبري رواية على - نص 

ا الرحيم، الرحمن هللا بسييييييم)   ليهإ بعثت بالحسييييييين نزلت حيث فإن ي بعُد، أم 

ا فسيييألته رسيييولي،  هذه أهل إليَّ  كتب  فقا  ويسيييأ ؟ يطلب وما ا أقدمه، عم 

ا ففعلت، القدوم فسألوني رُسلهم، وأتتني البالد،  غيرُ  لهم دافب كرهوني إ  فأم 

  .(491) (عنهم منصرف فإن ي رسلهم به أتَتني ما

 وبعد سويعات عاد الجواب  

ا الرحيم، الرحمن هللا بسييم  )سييعد بن عمر إلى وكتب  قا   لغنيب فقد بعُد، أم 

 اوية،مع بن ليزيد يبايع أت الحسييين على فأعِرض  كرَت، ما وفهمتُ  كتابك،

  . (492) (والسالم َرْأينا، َرأَينا  لك فعل فإ ا أصحابه، وجميع هو

 الحسيييييين فقا ، . .الحسيييييين ع إلى اياد ابن بكتاب سيييييعد بن عمر فأرسيييييل

 . (به فمرحبا   الموت؟ إال   هو فهل أبدا ،  لك إلى اياد ابن أُجيب ال )للرسو 

 لىإ أصيييييحابه بجميع فخرج فغضيييييب، بذلك، اياد إلى سيييييعد بن عمر فكتب

 . (493) النُخيلة

                                                           

 .311: 4 الطبري، تاريخ (491)

 .311: 4 الطبري، تاريخ (492)

 قرب الطريق، يمين عن ماء: الُنخيلة  هامش(493)

 غربي   ُجَوي   من أميال سبعة على والعقبة، المغيثة

: والنخيلة... أميال ثالثة الُحَفْير وبين بينها واقصة،

 وهو الشام، سْمت على الكوفة قرب موضع نخلة، تصغير

 ما بلغه لما عنه هللا رضي علي   إليه خرج الذي الموضع

 معجم: راجع.. عليها عامله قتل من باألنبار ُفعل

 .278: 5 البلدان،



انه قبل محاصييييييرته من  . .الحسييييييين عومن االجراءات التي قام بها االمام 

جيوش ا  امية تحر  الى االراضيييي المجاورة التي تسيييكنها القبائل العربية 

وقدرت االرض التي  .انذا  واشييييييترى منهم االرض التي سيييييييدفن فيها ع

 .كربالء أرض من مربعا   ميال   عشر ست ةباشتراها 

د الدين بهاء الشيييييخ روى   نصييييه بما الكشييييكو  كتاب في( ره) العاملي محم 

ها التي النواحي اشييييييترى . .الحسييييييين ع أت   روي) هل من قبره في  نينوى أ

ست ين والغاضري ة  ره،قب إلى يُرشدوا أت وشر  عليهم وتصد ق درهم، ألف ب

 لكت مسييييييياحة مقدار الخبر  يل في بي ن ثم   ، (أي ام ثالثة ااره َمن ويُضييييييي فوا

 َحرمُ  ) .ع الصييييييادق قا   بقوله . .الحسييييييين ع حرم هي وأن ها األرضييييييي،

 لِولده حال  فهو أميا ، أربعة في أميا  أربعة اشييييييتراه الذي . .الحسييييييين ع

 .. (494) (البركة وفيه خالفهم، مم ن غيرهم على حرام ومواليه،

التي سييييدفن فيها ات هنالك  لألرض . .الحسيييين عشيييراء االمام قضيييية د  تو

التحر  بحرية . كما وتد    . .الحسييين ع لإلماممنافذ الاالت مفتوحة تسييهل 

شانها يومئذ التعرض ومقاتلة االمام  ين الحسعلى ات سرية الحر لم يكن من 

بالسييييكات حتى يلتقي بهم االمام  مأهولة.وتد  على ات هذه القرى كانت  . .ع

ضيفوا   . .الحسين ع شتر  عليهم ات ي شتري منهم هذه االرض ومن ثم ي وي

للحسيييين اواره وات يدلوا النا  على قبرهم ا ت المحصيييلة ات هؤالء شييييعة 

سمعوا امير  . .ع سكنوا في هذه االراضي اما منتظرين لقدومه المبار  لما 

جير او انهم سكنوا ايام الته يقو  صبرا ابا عبد هللا بشط الفرات. .عالمؤمنين 

القسري الذي هجر به اياد بن ابيه الشيعة من الكوفة ايام االنقالب العسكري 

بعد قتله االمام بالسم كما  .علمعاوية على الهدنة العسكرية مع االمام الحسن 

وى نينلكن الحلقة المفقودة هاهنا في التاريخ انه اين  هب اهالي قرى نقل .

عن نصرته والدفاع عنه ...يبقى هذا  . .الحسين عوشفية وهم شيعة والطف 

واخفيت السيما النصو  التي تشير  نصوصه  تالسؤا  كلغز محير ابتلع

لدفاع عن ام ومن اخفى هذه   . .الحسييييييين عمهم االى تفاني الشيييييييعة في ا
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تاريخ تاريخ وفق نظرية من يكتب الالنصو  تنظير بني العبا  وكتابتهم لل

 هو المنتصر .

وبعد كل هذه االجراءات والتحركات في كربالء كانت هنالك اجراءات في 

 إلخافةل وفي ارساله الرس.. .الحسين عالكوفة تمثلت في تعبئته النا  لقتا  

 امية الشر . آل وثنيه عن القتا  حتى يستسلم  . .الحسين عاالمام 

تاريخ ات ا  ) . .الحسييييييين ع اإلمام إلى كتب اياد ابن نقل اهل ال م   يا بعدُ  أ

قد حسييييييين،  بن يديز المؤمنين أمير إليَّ  كتب وقد بكربالء، نزولك بلغني ف

: لخبيرا باللطيف أُلحقك أو الخمير، من أشبع وال الوثير، أتوس د ال أت معاوية

 .(معاوية بن يزيد وحكم ُحكمي إلى ترجع أو

ا  رضاةم آثروا قومٌ  أفل َ  ال )قا  ثم   به، رمى ثم   الحسين قرأه الكتاب ورد فلم 

 اب؟الكت جواب هللا، عبد أبا  الرسو  له فقا  ،( الخالق مرضاة على أنفسهم

 (. العذاب كلمة عليه حق ت قد ألن ه جواب؛ عندي له ما )قا 

 .. (495) ...(الغضب أشد    لك من فغضب  لك، اياد البن الرسو  فقا 

بريقا على سييييرة ا  ابي هنالك وحاو  ابن اياد بخطابه االعالمي ات يجعل 

 أعثم ابنسييييييفيات المليئة بالشيييييير والقتل وانتها  الحرمات بقوله الذي نقله 

 صعدف خرج ثم   الكوفة، مسجد إلى الن ا  اياد بن هللا عبيد جمع ثم    )الكوفي

ن ا ، أيها  قا  ثم   عليه وأثنى هللا فحمد المنبر،  فياتسيييييي آ  بلوتم قد إن كم ال

 دمحمو: السيييرة َحسيين أن ه عرفتموه قد يزيد هذا: تُحب وت ما على فوجدتموهم

قة ي بن يزيد إليَّ  وكتب إكرامكم، في المؤمنين أمير ااد وقد: الطري  ةمعاو

قهييا درهم ألف ومئتي دينييار آالف بييأربعيية  حرب إلى وأُخرجكم عليكم، أُفر 

ه ، بن الحسين عدو   .والسالم وأ يعوا، فاسمعوا علي 

 فيهم ونادى فأعطاهم، العطاء الشييييام ألهل ووضييييعَ  المنبر، عن نز  ثم    قا 

 .الحسين قتا  على له أعوانا   ليكونوا سعد؛ بن عمر إلى بالخروج

                                                           

 .15 – 150: 5 الفتوح،ابن اعثم ،(495)



 نهلع) السلولي  الجوشن  ي بن الشمر سعد بن عمر إلى خرج َمن فأوَّ   قا 

 بعهُ أت ثم   آالف، تسيييعة في سيييعد بن عمر فصيييار فار ، آالف أربعة في( هللا

 في السييييييكوني نمير بن والحصييييييين ألفين، في الكلبي ركاب بن( يزيد) ايد

 ن،ألفي في حربة بن ونصيييير آالف، ثالثة الماريفي والمصيييياب آالف، أربعة

 فاعتل   ..الرياحي ربعي بن شييييبث إلى اياد ابن بعثَ  ألفا ،ثم   عشييييروت له فتم  

 تا ق إلى فاخرج  اعتنا في كنتَ  إت أتتمارض؟  اياد ابن له فقا  بمرض،

نا، عد بن عمر إلى فخرج عدو   اياد ابن أكرمه أت بعد فار  ألف في سيييييي

ار وأتبَعهُ  وَحباه، وأعطاه  عدس بن عمر فصار فار ، ألف في أبجر بن بحج 

  .(496)( وراجل فار  بين ما ألفا   وعشرين اثنين في

 ولنا تأمالت في هذه الرواية   

: تتُحب و ما على فوجدتموهم سييييييفيات آ  بلوتم قد إن كم الن ا ، أيها قوله    -ا

. هذا كذب صيييري  الطريقة محمود: السييييرة َحسييين أن ه عرفتموه قد يزيد هذا

وتجني على التيياريخ وتزييف للحقييائق فييالكثير من النييا  يعرفوت ا  ابي 

ي االسييالم بنب لإليقاعونبيه وايجاد المكائد  لإلسييالم المتأصييلسييفيات بعدائهم 

واما يزيد فهو رجل منحرف تربى في ديار النصرانية بعد ات حملت  ،وقتله 

 محمود الطريقة . به امه من سفا  فلم يكن بحسن السيرة وال

 .(فأعطاهم العطاء الشام ألهل ووضعَ )ورد في النص التاريخي اعاله     -ب

  . .الحسييييين عالشييييام بقتل ابي عبد هللا  ألهلوهذا يؤكد على اشييييترا  فعلي 

حاو  بعض الكتاب  ولألسيييف.  .عومن قبله اجهاض حركة مسيييلم بن عقيل 

  .عيوجد شيييامي اشيييتر  في قتل ابي عبد هللا  الدفاع عن اهل الشيييام وبانه ال

الشييام  ألهلمع العلم ات صييري  النصييو  لو تتبعناها لوجدنا اشييتراكا فعليا 

 في معركة كربالء واليكم بعض هذه النصو    

 هللا هلعن الجوشن  ي بن الشمر ات التاريخية المصادر بعض صرحت -1

 شهر ابن قا  الشام، أهل من آالف ألربعة قائدا عاشوراء يوم في كات

 هللا صلوات الحسين اإلمام على أي ـيييـييي عليه اياد ابن وجهز  )آشوب
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 من رجل ألف في الحر فبعث ألفا، وثالثين خمسا ـييييييـيييييي عليه وسالمه

 عةأرب في سيييعد بن وعمر آالف، ثالثة في  لحة بن وكعب القادسيييية،

 أهل من آالف أربعة في السييييييلولي الجوشيييييين  ي بن وشييييييمر آالف،

 .(497) ...(الشام

في اخر لحظاته   .عواشتر  اهل الشام في االجهاا على ابي عبد هللا  -2

 ناتس هللا عدو وأقبل  )األمالي فيكما يشير الى نص الشيخ الصدوق 

 رجا  في هللا لعنهما العامري الجوشن  ي بن وشمر األيادي أنس بن

 بعضيييييهم فقا  ،. .الحسيييييين ع رأ  على وقفوا حتى الشيييييام أهل من

 عنهل األيادي أنس بن سنات فنز  الرجل، أريحوا تنظروت، ما  لبعض

 .(. حلقه في بالسيييييف يضييييرب وجعل ،. .الحسييييين ع بلحية وأخذ هللا

(498). 

 الصييييادق هللا عبد أبي اإلمام عن روحه هللا قد  الكليني الشيييييخ روى -3

سوعا  )قا  انه عليه وسالمه هللا صلوات  نالحسي فيه حوصر يوم تا

 أهل خيل عليه واجتمع بكربالء عنهم هللا رضييييييي وأصييييييحابه «.ع»

 الخيل بتوافر سييييعد بن وعمر مرجانة ابن وفر  عليه وأناخوا الشييييام

ستضعفوا وكثرتها  ضير وأصحابه عليه هللا صلوات الحسين فيه وا

 اقالعر أهل يمده وال ناصر «.ع» الحسين يأتي ال أت وأيقنوا عنهم هللا

 في وصري  صحي  والحديث.. (499) ...(الغريب المستضعف بأبي

 هللا صييييييلوات الحسييييييين اإلمام على اجتمعت قد الشييييييام اهل خيل ات

 .عاشوراء يوم في عليه وسالمه

 علي بن الحسييييييين بن علي تقدم ثم  )الفتو  كتاب في أعثم ابن قا    -4

  ضيييي حتى يقاتل يز  فلم عنه، هللا رضييييي حمل ...ثم السييييالم عليهما

 هأصابت وقد أبيه إلى فرجع منهم، قتل من كثرة ومن يده من الشام أهل
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 بن علي حمالت من الشييام أهل وضييجي   و. (500) (كثيرة جراحات

 لىع دليل فيهم القتل كثرة ومن عليه وسييييالمه هللا صييييلوات الحسييييين

 ملضييييجيجه كات لما قليلة فئة كانوا لو وإال ملحو ة، وبكثافة وجودهم

 .يذكر اثر

 الحسيين اإلمام ابن ـيييييييـييييييي القاسييم أخوه برا ثم  )آشييوب شييهر ابن وعن – 5

 مرق فلقة وكأنه فقط ونعالت وأاار ثوب وعليه ـيييـييي عليه وسالمه هللا صلوات

 يده عفقط الحسين فحمل عماه، يا وصا  فخر األادي سعيد بن عمر فقتله...

 لىع عز  وقا  رأسه لى .الحسين ع فوقف الحسين، يد من الشام أهل وسلبه

 الراوي وقو .(501) (إجابته تنفعك فال يجيبك أو يجيبك فال تدعوه أت عمك

 مل وإال وكثرتهم وجودهم على آخر دليل( الحسييين يد من الشييام أهل وسييلبه)

 . لك من مكنهم مقدارا كثرتهم تبلغ لم لو اإلمام يد من سلبه يستطيعوا

 عود الى إجراءات ابن اياد في الكوفة  

 من رجييل يبقين الات    وكييات من اوامر ابن اييياد الى النييا  في الكوفيية

ار والمناكب العرفاء ات والتج   رجل فأي ما معي، فعسييييييكر خرج إال   والسييييييك 

ة منه برئت العسكر عن متخل فا   هذا يومنا بعد وجدناه  .الذم 

 في ةبالقادسيييي وكات تميم بن الُحصيييين إلى وبعث فعسيييكر، اياد ابن خرج ثم  

 شهاب بن كثير اياد ابن دعا ثم   معه، َمن جميع في النُخيلة فقِدم آالف، أربعة

د الحارثي،  ماتالرح عبد بن سيييويد بن والقعقاع قيس، بن األشيييعث بن ومحم 

ماء المنقري، نا  في  وفوا  وقا  الفزاري، خارجة بن وأسيييييي  فُمروهم ال

فوهم واالسييتقامة، بالطاعة  وحث وهم والمعصييية، والفتنة األمور عواقب وخو 

 .العسكرة على
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 كات ن هفإ شييهاب بن كثير غير به، لحقوا ثم   بالكوفة، وداروا فعذروا فخرجوا

 يُخذ  و والفرقة، الفتنة ويحذ رهم بالجماعة الن ا  يأمر بالكوفة يدور مبالغا  

 .الحسين عن

 إلى عهم كانوا الذين آالف األربعة في تميم بن حصين أيضا   اياد ابن وسر  

ه يومين، أو بيوم سعد بن عمر شخو  بعد الحسين،  سينالح إلى أيضا   ووج 

ار  فدعاه هإلي فبعث ربعي، بن شبث وتمارضَ  ألف، في العجلي أبجر بن حج 

  .(502) ففعل ألف في الحسين إلى يشخص أت عليه وعزم

لحظات التعبئة لوهنالك وصييييييف دقيق لحا  اهل الكوفة من غير الشيييييييعة 

   .علحسين مقاتلة االمام العامة التي امر بها ابن اياد عند توجهه ل

ه إ ا اييياد ابن وكييات  قييالوا  )قييائال   الييدينوري روى  قتييا  إلى الرجييل وجيي 

 كانوا يل،القل إال   منهم يبقَ  ولم كربالء إلى يصلوت الكثير، الجمع في الحسين

 .(503)( ويتخل فوت فيرتدعوت الحسين، قتا  يكرهوت

ثم قام ابن اياد بمجموعة من االجراءات العسييكرية واالمنية الصييارمة لمنع 

 ا رالمن اياد ابن ووضييييييع)قا      .عحاق القبائل واالفراد بابي عبد هللا الت

 له، ا  مغيث الحسييين يلحق ألتْ  مخافة العسييكر؛ من أحدٌ  يجوا لئال   الكوفة على

 قيس بن احر والعسيييييكر الكوفة حر  على وجعل حولها، المسيييييال  ورت ب

 كاتف مقدحة، مضمرة خيال   سعد بن عمر عسكر وبين بينه ورت ب ، الجعفي

  .(504) (وقت كل   في يأتيه قبله ما خبر

 تا لق جيا االموي ال تعبئة اكتما ُ ومن يراجع النصييييييو  التاريخية يجد 

م من الساد  في الحسين  ع اإلمام   المحر 
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تباعا الى ارض كربالء من قبل الجيا  تأتيوكانت السييييييرايا العسييييييكرية 

الف مقاتل اموي ضيييييد ابي  30يقرب من  االموي والشيييييامي حتى اكتمل ما

    .ععبد هللا 

 ما ألفا   ثالثوت عنده تكامل حت ى بالعسيياكر إليه يُرسييل اا  فما  )البحار في ف

 .(505) (وراجل فار  بين

 كيوم يوم وال) في قوله المشيييهور    .عواكد هذا العدد الكبير االمام السيييجاد 

ة، هذه من أن هم يزعموت رجل ألف ثالثوت عليه اادلف . .الحسييييييين ع  األم 

ب كل    تلوهق حت ى يت عظوت فال يذك رهم باهلل وهو بدمه، وجل   عز   هللا إلى يتقر 

  .(506) ...(وعدوانا   و لما   بغيا  

تهديدا حقيقيا   . .الحسيييييين عوكانت السيييييلطة االموية ترى في وجود االمام 

 .لملكها ووجودها فذلك اسييييييتعجلت في فرض الحصييييييار عليه ومن ثم قتله 

 بن عمر إلى يبعييث وقييت كييل   في اييياد بن هللا عبيييد وكييات:(يقو  ابن اعثم 

ستعجله سعد،  سعد نب عمر إلى العساكر والتأمت  قا  .الحسين قتا  في وي

م من مضين لِست    .(507) (المحر 

الف في كربالء اال ات  30وعلى الرغم من وجود عسييييييياكر ابن سييييييعد ا  

اسييييتطاع ات يوفر ممرات امنة وجسيييير على شييييا ئ   . .الحسييييين عاالمام 

الفرات مؤمن يسيييييتطيع العبور منه اشيييييياعه ومواليه وعسييييياكره التي كانت 

 تلتحق به الى كربالء وهذا النص التاريخي يوقفنا على هذا االمر   

 ئةخمسيييييم في مسيييييلحة على الجعفي قيس بن اجر اياد بن هللا عبيد وجعل)

 .الصراة بجسر يُقيم أت وأمَرهُ  فار ،

                                                           

 .386: 44 البحار،المجلسي ، (505)

 المجلس ،374 - 373: الصدوق أماليالصدوق ،(506)

 .10 رقم السبعون،

 ،591 ص 5 ج : الفتوح ابن االعثم ، (507)



 مةسال أبي بن عامر به فمرَّ  ، . .الحسين ع يريد الكوفة من يخرج َمن يمنع 

 جع،فار تريد حيث عرفتُ  قد  اجر له فقا  الداالني، عرار بن هللا عبد بن

 الدنو   في يطمع منهم أحدٌ  وليس ومضى، فهزمهم أصحابه وعلى عليه فحملَ 

 شييييييهد قد وكات معه، قُتل حت ى . .الحسييييييين عب ولحق كربالء فوصييييييلَ  منه،

  . (508) ( .ع  الب أبي بن علي   المؤمنين أمير مع المشاهد

 في هذه الرواية    تأمالتولنا 

 و  ،المح لها يُقا  بلدة من عيسى نهر من يأخذ نهر بالفت ،  الَصراةجسر  -ا

 .(509) .الفرات أنهار من وهو فرسخ، بغداد وبين بينها

 شييييما  النيل نهر على بني الصييييراة جسيييير ات القائل الراي الى نميل ونحن

لي االمام ع عبره الجسر وهذا النيل ناحية اليوم تسمى منطقة في الحلة مدينة

 مدينة في الشييييييمس رد حادثة بعده وجرت النهروات من رجوعه اثناء  . .ع

 ب ال أبي بن علي المؤمنين أمير مع قطعنا  مسييييييهر بن جويرية قا  . بابل

 ينبغي وال معذبة األرض هذه إت  فقا  العصر، وقت في( الصراة) جسر .ع

 قا ) .فليصييل يصييلي أت منكم أراد فمن فيها يصييلي أت نبي وصييي وال لنبي

 .(510) يصلوت ويسرة يمنة النا  فتفرق ( جويرية

 .الحسيين عهذه البطوالت التي ا هرها الداالني تبرا شيجاعة اصيحاب  -ب

رفعت من هذا النص تشيييير الى بطوالت سيييريته  االكبيرة لكن هنالك احداث .

التي خرجت معه من الكوفة وهاجمت ابن اياد في معسكر النخيلة المحصن 

ى المسييييال  على جسيييير ومحاولته قتل ابن اياد ومن ثم هجومه وسييييريته عل

                                                           

 199.: السالم عليه الحسين مقتلالمقرم ، (508)

 .الحاشية ،135: صف ينالمنقري ،واقعة  راجع(509)

 تحقيق الشرائع، علل ، بابويه ابن الصدوق، الشيخ(510)

 منشورات العلوم، بحر صادق محمد السيد وتقديم

 ـ 1385 األشرف النجف – ومطبعتها الحيدرية المكتبة

 .الغري ط 352 ص 2 ج: م1966



الصيييييراة اما ببغداد او بمدينة الحلة ، فاي بطوالت هذه النصيييييار الحسيييييين 

  وشيعته .

االجراءات العسيييييكرية التي احا  بها عمر بن سيييييعد جيا  وعلى الرغم من

اال ات ،وفرض جملة من االمور على ارض الواقع   . .الحسييييييين عاالمام 

 .خطط اليه المعصوم  لم يز  بابي هو وامي سائر وفق ما  . .الحسين ع

د أخيه إلى .الحسيييييين ع اإلمام رسيييييالةُ ومنها  التي تحمل في  الحنفي ة بن محم 

 ياتها الكثير من الدالالت االنسيييييانية والعبر التي اراد ايصيييييالها االمام الى 

 عبر التاريخ . بني هاشم والى قواعده الشعبية

 بن نالحسي كتبَ  )قا  .الباقرع اإلمام عن بسند( ره) قولويه ابن الشيخ روى

د إلى السالم عليهما علي      كربالء من علي   بن محم 

د إلى علي   بن الحسيييين من.. الرحيم الرحمن هللا بسيييم  لهقِبَ  وَمن علي   بن محم 

ا  هاشيييم بني من  (والسيييالم تُز ، لم اآلخرة وكأت   تكن، لم الدنيا فكأت   بعُد، أم 

(511) . 

د أخيه إلى كربالء من . .الحسييين ع اإلمام كتبها التي الرسييالة وهذه  نب محم 

 .ع رسائله أقصر ولعل ها الرسائل، من .ع اإلمام كتبه ما آخر وهي ، الحنفي ة

ل إلى وداعية للعجب مثيرة متنا ،  :التأم 

 كتبها التي - هذه رسيييالته في .ع اإلمام يوصيييله أت أراد الذي المعنى هذا أت  

 بقيةو الحنفية، بن محمد إلى الفت  وبقعة المختار المصرع أرض كربالء من

رة المدينة في هاشييييييم بني م - السيييييياعة قيام إلى األجيا  كاف ة وإلى المنو   متم 

ل مةالمك مك ة من إليهم .ع بعثها التي األولى القصيييرة رسييالته لمعنى ومكم   ر 

سم )فيها جاء والتي  بن دمحم   إلى علي   بن الحسين من الرحيم، الرحمن هللا ب

ا  هاشييييم بني من قِبَله وَمن علي    لم وَمن اسييييتُشييييهد، بي لحق َمن فإت   بعُد، أم 

ل  (512) (والسالم الفت ، يُدر  لم بي يلحق  .فتأم 

                                                           

 .75ابن قولويه ، كامل الزيارات :  (511)

 .75ابن قولويه ، كامل الزيارات :  (512)



بدور االعالم  في تغيير الكثير من معادالت   . .الحسييييييين عوإليمات االمام 

أصحابه تشرفت بها ارض كانت لديه جملة من الخطب والكلمات في الواقع 

 . كربالء القداسة والطهر 

 هقاتلو أن هم وأيقن بحسيييين، سيييعد بن عمر نز  لما  )يقو  عسييياكر ابن روى

 روتت ما بنا نز  قد   قا  ثم   عليه وأثنى هللا فحمد خطيبا ، أصييييييحابه في قام

ت معروفها، وأدبر وتنك رت، تغي رت قد الدنيا وإت   األمر، من  حت ى واسيييييتمر 

 أال ،الوبيل كالمرعى عيا وخسيييس اإلناء، كصييبابة صييبابة إال   منها يبقَ  لم

 في المؤمن ليرغب عنه، يُتناهى ال البا ل وأت   به، يُعمل ال الحق   أت   تروت

قاء عادة، إال   الموت أرى ال وإن ي هللا، ل ظالمين مع والحياة سيييييي ما إال   ال ( بََر

(513). 

يب بن مظاهر  ومن االحداث التي جرت يوم السييييييياد  من المحرم ات حب

ات يذهب لبني عمومته ممن سييييكن   . .الحسييييين عاالسييييدي  لب من االمام 

 .  . .الحسين عكربالء ويستنهضهم لنصرة 

 نمضيييي أي ام لسيييت ة عمر عند العسييياكر والتأمت  )قا  للخوارامي المقتل في

م، من ا محر   فقا  الحسييييين إلى جاء األسييييدي مظاهر بن حبيب  لك رأى فلم 

 المصيرب لي أفتأ ت من ا، قريبا   أسد بني من حي ا   هاهنا إت   هللا، رسو  بن يا  له

 تكره؟ ام بعض عنك بهم يدفع أت هللا فعسى نصرتك، إلى أدعوهم الليلة إليهم

 يف الحسيييين معسيييكر من حبيب إليهم فخرج(. لك أ نتُ  قد )الحسيييين له فقا 

 ما  له فقالوا .وعرفوه وحي وه فحي اهم إليه صيييييييار حتى متنك را ، الليل جوف

؟ بن يا حاجتك  عم 

 يتكمأت قط، قوم إلى وافييد بييه أتى مييا بخير أتيتكم قييد أن ي إليكم حيياجتي  قييا 

 لالرج المؤمنين، من عصيييييابة في فإن ه نبي كم، بنت ابن نصيييييرة إلى أدعوكم

 وهذا تَطِرف، عين وفيهم يُسيييييلموه ولن يخذلوه لن رجل، ألف من خيرٌ  منهم

 وقد يوعشيرت قَومي وأنتم ألفا ، وعشرين اثنين في به أحا  قد سعد بن عمر

                                                           

 عليه الحسين اإلمام ترجمة عساكر؛ ابن تاريخ (513)

 .271 رقم ،315 - 314: المحمودي تحقيق ، السالم



 وابث وحسيييييين الدنيا شييييييرف تنالوا اليوم فأ يعوني النصيييييييحة، بهذه أتيتكم

 ابرا  صيييي هللا رسييييو  بنت ابن مع رجل منكم يُقتل ال باهلل أُقسييييم فإن ي اآلخرة،

د رفيق كات إال   محتسبا ،  .عل يين أعلى في وآله عليه هللا صلى محم 

 إلى يجيب َمن أو   أنا  فقا  بشييير بن هللا عبد له يُقا  أسيييد بني من رجلٌ  فقام

  ويقو  يرتجز جعل ثم   الدعوة، هذه

 تناضلوا إ  الفرسات وأحجم         تناكلوا إ ا القوم علِمَ  قد

 باسلُ  عرينت  ليثُ  كأن ني          المقاتل البطل الشجاع أن ي 

 اوجاءو رجال   تسيييييعوت منهم فالتأم وأجابوه، حبيب إلى الحي   رجا  بادر ثم   

، من رجل فخرج الحسييييييين، يريدوت حبيب مع قا  الحي   عمرو بن فالت  يُ

 عمر فدعا بذلك، فأخبره الليل، جوف في سييييييعد بن عمر إلى صيييييييار حت ى

 مئةأربع إليه فضم  ( الصدائي الحرث بن األارق) له يقا  أصحابه من برجلت 

ه فار ،  كأولئ فبينا بالخبر، جاء الذي  لك مع أسيييييييد بني حي   إلى به ووج 

 عسييييييكر يرييدوت حبييب مع اللييل جوف في أقبلوا قيد أسيييييييد بني من القوم

 وبين بينهم وكات الفرات، شييا ئ على سييعد ابن خيل اسييتقبلتهم إ  الحسييين،

 باألارق حبيب فصييا  واقتتلوا، الفريقات فتناوش اليسييير، الحسييين معسييكر

 .بغيرنا واشقَ  دعنا ويلك يا عن ا، انصرف: ولنا؟ لك ما  الحرث بن

–..فانهزموا  سييعد ابن بخيل لهم  اقة ال أت أسييد بنو وَعلمت األارق، فأبى

لوا ثمَّ  حي هم، إلى راجعين-هذه ايادة   عدسيييي ابن من خوفا   الليل جوف في تحم 

 يكبسهم، أت

ة وال حو  ال  فقييا  فييأخبره، الحسييييييين إلى حبيييب ورجع  العلي   بيياهلل إال   قو 

  .(514) (العظيم

ورمي اتبيياع وينص البال ري انهم لم ينهزموا كمييا اراد الخوارامي القو  

بالخذالت واالنهزام وهذا جزء من مؤامرات بني  اهل البيت عليهم السييييييالم 

                                                           

 ، ص1 ج، السالم عليه الحسين مقتلالخوارزمي ،  (514)

345 – 346. 



العبا  وكتابهم ومؤرخيهم ضييييييد اتباع اهل البيت ، فيقو  البال ري انهم لم 

ه   . .الحسين علكن جيا ابن سعد حا  بينهم وبين ينهزموا و  بن أارق فوج 

 ظهرم ابن ورجع الحسيييين، وبين بينهم فحالوا خيل في الصييييداوي، الحارث

 .(515) (كثيرا   هلل الحمدُ  )فقا  الخبر فأخبره الحسين إلى

 فلم ينهزموا بل كات القتا  شييييييديدا جدا كما اشييييييار ابن اعثم الى  لك بقوله  

 .(516) (شديدا   قتاال   واقتتلوا  )الفتو البحار و وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  الفصل

م من السابع اليوم وقائعُ   وما بعده  المحر 

                                                           

 .388: 3 األشراف،البالذري ، (515)

 .387: 44 البحار،المجلسي ،: انظر(516)



وفي هذا اليوم بدأت فرض الحصييييييار من قبل جيا ابن سييييييعد وارادة اماتة 

 بيته عطشا.  واهل . .الحسين عجيا 

 ينب وحالوا الفرات، على نَزلت حت ى الخيل تلك وَرَجعت  )ينقل الخوارامي

 ذفأخ معه، وبَمن بالحسيييين العطا فأضييير   الماء، وبين وأصيييحابه الحسيييين

 تسييع األرض على فخطا النسيياء، خيمة وراء إلى وجاء فأسييا ، . .الحسييين ع

لة، نحو خطوة عشييييييرة لك احتفر ثم   القِب  الماء من عين هنا  له فنبعت هنا

 غارت ثم   أسييقيتهم، ومألوا بأجمعهم، الن ا  وشييرب الحسييين فشييربَ  العذب،

 بلغني  عدسييييي بن عمر إلى فكتب هللا عبيد إلى  لك وبلغ .أثر لها يُرَ  فلم العين

 .يحفر الحسين أتَّ 

 ذاه كتابي عليك ورد إ ا فانظر وأصحابه، هو فيشرب الماء ويصيب اآلبار

 نم يذوقوا أت تدعهم وال عليهم وضي ق استطعت، ما اآلبار حفر من فامنعهم

 . (517) (والسالم: عثمات بالزكيِّ  فعلوا كما بهم وافعل قطرة، الماء

 بعا كانت لمؤسيييييسييييية العسيييييكرية االموية ردة فعل باتجاه ما قام به االمام  

من حفره االبار وشيييييربه الماء من العيوت فبادرت الى اقامة   . .الحسيييييين ع

ا)  ما يلي جملة من االجراءات العسييييييكرية تمثلت ب  بن عمر على ورد فلم 

اج بن عمرو أمرَ   لك، سيييعد  على فينيخ راكب، خمسيييمئة في يسيييير أت الحج 

 بثالثة همقتل قبل و لك الماء، وبين وأصحابه الحسين بين ويحولوا الشريعة،

 .(518) ( اشى .الحسين ع أصحاب فمكث أي ام،

 

ا  )المحرم من السابع يوم والعائلة للجيا الماء يسقي( .ع) العبا   شتد  ا ولم 

 أخاه،  الب أبي بن علي   بن العب ا  دعا العطا وأصييييييحابه الحسييييييين على

 فجاءوا ة،قِرب بعشرين معهم وبعث راجال ، وعشرين فارسا   ثالثين في فبعثه

 قا ف الجملي، هال  بن نافع باللواء أمامهم واسيييتقدمَ  ليال ، الماء من دنوا حت ى

                                                           

 .346: 1: السالم عليه الحسين مقتلالخوارزمي ،  (517)

 .255: الطوال األخبارالدينيوري ، (518)



اج بن عمرو  جئنييا  قييا :بييك؟ جيياء مييا فَِجيْء، الرجييل؟ َمن  الزبيييدي الحجيي 

 .عنه حألتمونا الذي الماء هذا من نشرب

 وَمن عطشات وحسين قطرة منه أشرب ال وهللا، ال  قا . هنيئا   فاشرب  قا 

 ِضعناو إن ما هؤالء، سقي إلى سبيل ال  فقا  عليه، فطلعوا أصحابه، من ترى

ا. الماء لنمنعه المكات بهذا   لرجاله قا  أصييييييحابه - نافع أي - منه دنا فلم 

لة فشيييييييدَّ . قَِربِكم امألوا ا ثار قَِربِهم، فمألوا الرج   الحجاج بن عمرو إليهم و

 صرفواان ثم   فكف وهم، هال  بن ونافع علي   بن العب ا  عليهم فحمل وأصحابه،

اج بن عمرو عليهم فعطف دونهم، ووقفوا: إمضيييوا  فقالوا رحالهم إلى  الحج 

 عمرو أصحاب من  ُِعن، ُصَداء من رجال   إت   ثم   قليال ، وا  ردوا وأصحابه،

اج، بن  تانتقضييي إن ها ثم   بشييييء، ليسيييت أن ها فظن   هال ، بن نافع  عنه الحج 

  (519)( عليه فأدخلوها بالقَِرب الحسييين أصييحاب وجاء منها، فمات  لك بعد

 . 

 قوم كاتف عظيما ، قتاال   الماء على فاقتتلوا  )... الكوفي أعثم ابن رواية وفي

 جماعة عمرو أصييييحاب من فقُتل َمألوها، حت ى القِرب يمألوت وقوم يقتتلوت

 وشيييرب معسيييكرهم إلى القوم رجع ثُمَّ  أحد، الحسيييين أصيييحاب من يُقتل ولم

 (. معه كات وَمن القِرب من الحسين

ا       يقا  ودق مختصييرا   وصييفا   السييابع يوم الشييريعة واقعة يصييف الدينوري أم 

 دنوا حت ى هال ، بن نافع وأمامهم الماء، نحو العب ا  فمضييييييى  )يقو  حيث

اج، بن عمرو فمنعهم الشييريعة، من  َمنب الشييريعة على العب ا  فجالدهم الحج 

الة واقتحم عنها، أاالوهم حت ى معه  ووقف قَِربهم، فمألوا الماء الحسيييييين رج 

. (الحسييين عسييكر إلى الماء أوصييلوا حت ى عنهم يذب وت أصييحابه في العب ا 

( .ع) العبا  لذكرى مخصص السابع اليوم كات انما االجابة تتض  هنا ومن

 فيه تو هر وعيالته( .ع) الحسيين لجيا العبا  فيه اسيتقى الذي اليوم ألنه

 .العظمى وسقايته( .ع) الفضل ابي بطوالت

                                                           

 البالذري. 312 ص 4 ج، الطبري تاريخ ، الطبري(519)

 .389ص ، 3 ج ،األشراف ،أنساب



 قوم كاتف عظيما ، قتاال   الماء على فاقتتلوا  )... الكوفي أعثم ابن رواية وفي

 جماعة عمرو أصييييحاب من فقُتل َمألوها، حت ى القِرب يمألوت وقوم يقتتلوت

 وشيييرب معسيييكرهم إلى القوم رجع ثُمَّ  أحد، الحسيييين أصيييحاب من يُقتل ولم

 ( .معه كات وَمن القِرب من الحسين

وقائد الجيا االموي   . .الحسييييييين عومن احداث  لك اليوم لقاء بين االمام 

 يحمله من دالالت مهمة . عمر بن سعد وما

 إن ي )سيييعد بن عمر إلى هللا رحمه الحسيييين أرسيييل ثمَّ   )الكوفي أعثم ابن قا 

 ( .وعسكر  عسكري بين الليلة فالقِني أُكل مك، أتْ  أُريد

 ثلم في الحسيييين وأقبل فارسيييا ، عشيييرين في سيييعد بن عمر إليه فخرجَ   قا 

ا  لك، وا أصييييحابه الحسييييين أمر التقيا فلم   ب ا الع أخوه معه وبقيَ  عنه، فتنح 

وا، أصييييحابه سييييعد بن عمر وأمرَ  ، عنهم هللا رضييييي األكبر علي   وابنه  فتنح 

 .الحق له يُقا  له وغالمت  ابنه حفص معه وبقيَ 

   عنه هللا رضي الحسين له فقا 

 َمن ناب وأنا تقاتلني، أت معاد  إليه الذي هللا تت قي أما سييييييعد، بن يا ويحكَ ) 

 وكنْ  هؤالء فاتر : ؟ وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسو  من هذا يا علمتَ 

بك فإن ي معي، عد بن عمر له فقا  .وجل   عز   هللا إلى أُقر  با  سيييييي  هللا، عبد أ

 . لك أبنيها أنا  عنه هللا رضي الحسين له فقا  :داري تُهَدم أت أخاف

 

 من امنه خيرا   عليك أُخلف أنا  الحسييين فقا  :ضيييعتي تؤخذ أت أخاف  فقا 

 سييييييالمتهم أضييييييمن أنا  فقا  :عليهم أخاف عيا  لي  فقا . بالحجاا مالي

(520). 

 هللا رضيييي الحسيييين عنه فانصيييرف  لك، من شييييء إلى عمر يُجب فلم  قا 

 هللا غفر وال عاجال ، سيييريعا   فراشيييك على هللا  بحكَ : لَك؟ ما يقو  وهو عنه

                                                           

 .347: 1 ، السالم عليه الحسين مقتل الخوارزمي ، (520)



 إال   العراق بُر   من تأكل ال أت ألرجو إن ي هللا فو ونشيييييير ، حشيييييير  يوم لك

 .(521)( يسيرا  

شعير في هللا، عبد أبا يا  عمر له فقا )  إلى عمر رجع ثم  : البُر   عن عوض ال

  .(522)( معسكره

 اضاءة 

 الطبري وتزييف بعض حقائق التاريخ المؤرخ 

وابن سييييييعد ثم   . .الحسييييييين عنقل المؤرخ الطبري حادثة اللقاء بين االمام 

ا  )اضييياف  ثنا ما وأم   األادي اهير بن والصيييقعب سيييعيد، بن الماجد به َحد 

ثين، من وغيرهمييا ثين، جميياعيية عليييه مييا فهو المحييد  ه  قيياال المحييد    قييا  إنيي 

ا ثالثا ، خصييييياال   مني اختاروا) ا منه، أقبلتُ  الذي المكات إلى أرجع أت إم   وإم 

او رأيه، وبينه بيني فيما فيرى معاوية بن يزيد يد في يدي أضييييييع أت  أت إم 

 يل أهله، من رجال   فأكوت شييئتم، المسييلمين ثغور من ثغر أي   إلى تُسييي روني

 .(523) (عليهم ما وعليَّ  لهم ما

ومشروعه االلهي لكن   . .الحسين عهي مليئة بالتجني على االمام  ولألسف

 صاحب تذكرة الخوا  ابن الجواي قا   

 ة،مك   إلى المدينة من معه فخرجت حسينا ، صحبتُ   قا  سمعات بن عقبة عن

ة ومن  مةكل النا  مخا بته من وليس قُتل، حت ى أفارقه ولم العراق، إلى مك 

ة، وال بالمدينة،  ومي إلى عسييييييكر في وال بالعراق، وال الطريق، في وال بمك 

 من يزعموت وما الن ا  يتذاكر ما أعطاهم ما وهللا أال سيييمعتها، وقد إال   مقتله

                                                           

 .166 - 164: 5 الفتوح،ابن االعثم ، (521)

 .347: 1 ، السالم عليه الحسين مقتلالخوارزمي  (522)

 .313: 4 الطبري، تاريخالطبري ، (523)



 ثغور من ثغر إلى يسييييييي روه أت وال معاوية، بن يزيد يد في يده يضييييييع أت

 .(524) (... المسلمين

ياد الى عمر بن  تاب من ابن ا قاءات ويرد الك هذه الل عد  تابع االحداث ب وت

والتي قصيييد فيها ات   . .الحسيييين عالحرب الكبرى على االمام  بإعالتسيييعد 

 يقتل ويؤتى براسه الشريف  

 بهذا اُخرج  له فقا  الجوشيييييين،  ي بن شييييييمر دعا اياد بن هللا عبيد إت   ثم  ) 

 ىعل النزو  وأصييييحابه الحسييييين على فليعرض سييييعد، بن عمر إلى الكتاب

ما ، إليَّ  بهم فليبعث فعلوا فإتْ  ُحكمي، قاتلهم، أبَوا هم وإتْ  سييييييلَ  فعل فإتْ  فلي

 ربفاضيي عليه َوثِبْ  الن ا ، أمير فأنت فقاتلهم أبى هو وإتْ  وأ ع، له فاسييمع

 . (525) (برأسه إليَّ  وابعث ُعنقه

ا  )سييييييعد بن لعمر اياد ابن كتاب وكات  حسييييييين إلى أبعثك لم فإن ي بعُد، أم 

طاوله، وال عنه، لتكف   يه وال لت قاء، السييييييالم لتُمن  عد وال والب  ديعن له لتق

 همب فابعث واسييتسييلموا الحكم على وأصييحابه حسييين نز  فإتْ  اُنظر شييافعا ،

ل تقتلهم حت ى إليهم فييااحف أبوا وإتْ  سييييييلمييا ، إليَّ   لييذلييك فييإن هم بهم وتمثيي 

 مشييياق   عاقٌ  فإن ه و هره، صيييدره الخيلَ  فأَْوِ ئ حسيييينٌ  قُتل فإتْ  مسيييتحق وت،

   قو عليَّ  ولكنْ  شيئا ، الموت بعد يضرَّ  أت هذا في أرى ولستُ :  لوم قا ع

سامعا جزاء جزينا  فيه، ألمِرنا مضيتَ  أنت فإتْ  به، هذا فعلت قتلته قد لو  ل

 الجوشييييين  ي بن شيييييمر بين وَخلِّ  وُجندنا، عملنا فاعتِز  أبيتَ  وإتْ  المطيع،

 و .(526) (والسالم بأمرنا، أمرناه قد فإن ا العسكر وبين

 

                                                           

 النجف طبعة 256 صابن الجوزي ، تذكرة الخواص : (524)

 .االشرف

 .387: 44 البحار،المجلسي ،: انظر(525)

 األخبار ،284: 3 التاريخ، في الكامل: انظر :انظر(526)

 .255: الطوال



م من التاسع اليوم وقائعُ   الحرام المحر 

ومن وقائع اليوم التاسييع من كربالء تغيير في مواقف ابن سييعد باتجاه قضييية 

واحكام السيطرة العسكرية على عدد من المرافق الحيوية   .الحسين عاالمام 

 بكربالء يومها  

 بن هللا عبيد بكتاب الجوشييييين  ي بن شيييييمر فأقبلَ   )جاء في تاريخ الطبري 

ا سيييييعد، بن عمر إلى اياد  ،ويلك: لك؟ ما  عمر له قا  فقرأه عليه به قِدم فلم 

ب ال  يتهثن أنت أل ن ك إن ي وهللا،: عليَّ  به قدمتَ  ما هللا وقب   دار ، هللا قر 

 ستسلمُ ي ال يصل ، أت رجونا ُكن ا أمرا   علينا أفسدتَ  إليه، به كتبتُ  ما يقبل أت

 .جنبيه لبَْينَ  أبي ة نفسا   إت   حسيٌن، وهللاِ 

ه؟ وتقتل أمير  ألمر أتمضييي: صييانع؟ أنت ما أخبِرني  شييمر له فقا   :عدو 

 لك،  أتول ى وأنا لك، كرامة وال ال،  قا .والعسكر الجند وبين بيني فخلِّ  وإال  

الة على أنت فكن فدونك  . (527) (الرج 

 

  السالم عليهم وإخوته للعب ا  األمات يبذ  الجوشن  ي بن شمر

واخوته االبطا  انهم   .عومن مواقف هذا اليوم الكبيرة التي ابداها العبا  

  رفضوا االمات الذي وجه اليهم 

 أُختنا؟ بنو أين  فقا  . .الحسين ع أصحاب على وقف حت ى شمر وجاء)

 .ع ب ال أبي بن علي   بنو وعثمات، هللا، وعبد وجعفر، العب ا ، إليه فخرجَ 

 :آمنوت أُختي بني يا أنتم  فقا  تريد؟ ما  له فقالوا ،

                                                           

 في الكامل: وانظر 315: 3 الطبري، تاريخ (527)

 .284: 3 التاريخ،



:( له؟ أمات ال هللا رسييييييو  وابن أتؤمننا أمانك، ولعن هللا لعنك  الفتية له فقا 

(528).  

ومن االحييداث المؤلميية في هييذا اليوم بييداييية احف الجيا االموي بيياتجيياه 

فعدد من المؤرخين اشييييار الى بداية الزحف   . .الحسييييين عمعسييييكر االمام 

   الطوا  األخبارففي  ،عشية يوم تاسوعاء 

 من مضيييييين لتسيييييع الخميس(529) عشيييييي ة إليه  -اي ابن سيييييعد  – فنهضَ ) 

م  . (530) (المحر 

 

واسيييتخدم ابن سيييعد االعالم المضيييلل عندما اعتبر جيا الضيييال  هو بمثابة 

اله و النبي صييييلى هللا عليه واله مع العلم ات لفو خيل هللا اسييييتخدمه خيل هللا 

 هللاَّ  و رسيييي بعث   قا  قتادة عنف لخيله التي تهجم على الكفار والمشييييركين .

 يا   ينادي مناديا األحزاب يوم قريظة يوم يعني يومئذ وسيييلم عليه هللاَّ  صيييلى

 . حنين غزوة في السهيلي وعزى ، اركبي هللاَّ  خيل

 إت   ثم    )ير معناها ومحلها ابن سعد غوفي يوم الطف استخدم هذه اللفظة في 

 حفا ثم   الن ا ، في فَرِكب وابشري، اركبي هللا خيل يا  نادى سعد بن عمر

 فقخ إ  بسييييفه، محتبيا   بيته أمام جالس وحسيييين العصييير، صيييالة بعد نحوهم

 .ركبتيه على برأسه

                                                           

: 3 التاريخ، في الكامل: وانظر ،257: اإلرشاد(528)

.284 

 زوال بين ما على العشي   يقع:  منظور ابن قال(529)

 الشمس غابت فإذا عشيٌّ، ذلك كل   غروبها، وقت إلى الشمس

 (.60: 15 العرب، لسان. )الِعشاء فهو

 .387: 44 البحار،المجلسي ،: انظر(530)



َمعت  تسييييمع أَما أخي، يا  فقالت أخيها من فدنت الصيييييحة، اينب أُخته وسييييَ

 هللا رسييو  رأيت إن ي )فقا  رأسييه الحسييين فرفع  قا  اقتربت؟ قد األصييوات

  . (531) إلينا ترو  إن ك  لي فقا  المنام في وآله عليه هللا صلى

فلما سييييييمع ابطا  الهيجاء من ا  محمد   صييييييوت الخيل وجلبة الجيا 

منتظرين اخذ االمر في معالجة الموضييييييوع هذا   . .الحسييييييين عاقتربوا من 

 فكات او  المتحدثين العبا  قمر بني هاشم وبطل كربالء المميز  

ا  وقا  ب  تا  أخي، يا علي   بن الع ا ، يا  قا  ثم   فنهض  قا . القوم أ  عب 

نت بنفسييييييي اركب قاهم حت ى أخي، يا أ  ،لكم بدا وما لكم، ما  لهم فتقو  تل

ا وتسألهم  ارسا ،ف عشرين من نحو في فاستقبلهم العب ا ، فأتاهم بهم؟ جاء عم 

يب القين بن اهير فيهم قا  مظاهر، بن وحب ا  لهم ف ب   ماو لكم بدا ما  الع

 وأ ُحكمه على تنزلوا أت عليكم نعرض بأت األمير أمرُ  جاء  قالوا تريدوت؟

 اميي عليييه فييأعِرض هللا عبييد أبي إلى أرجع حت ى تعجلوا فال  قييا .ننيياالكم

هْ   قييالوا ثم   فوقفوا،  قييا . كرتم   قييا .يقو  بمييا اِْلقَنييا ثم    لييك، فييأعلِمييه اِْلقييَ

 حابهأص ووقف بالخبر، يخبره الحسين إلى يركض راجعا   العب ا  فانصرف

 .(532)القوم يخا بوت

 .إليهم انتهى حت ى يركض علي   بن العب ا  وأقبلَ   قا 

 نظري حت ى العشيييي ة هذه تنصيييرفوا أت يسيييألكم هللا عبد أبا إت   هؤالء، يا  فقا 

نه بينكم يجرِ  لم أمرٌ  هذا فإت   األمر، هذا في يه وبي  أصييييييبحنا فإ ا منطٌق، ف

ا هللا، شييياء إتْ  التقينا  أو مونه،وتسيييو تسيييألونه الذي باألمر فأتينا رضييييناه فإم 

 . فرددناه كرهنا

 . أهله ويوصي بأمره يأمر حت ى العشي ة تلك عنه يردَّهم أت بذلك أراد وإن ما

ا  شمر؟ يا ترى ما  سعد بن عمر قا  بذلك علي   بن العب ا  أتاهم فلم 

                                                           

 257: اإلرشادالمفيد ، (531)

 .178: 5 الفتوح،ابن االعثم ، (532)



نت؟ ترى ما  قا  نت أ يك والرأي األمير أ  ثم  : أكوت أال   أردتُ  قد  قا  .رأ

اج بن عمرو فقا  تروت؟ ما ا  فقا  النا  على أقبل   يديالزب سلمة بن الحج 

 لك يينبغ لكات المنزلة هذه سييييألو  ثم   الديلم من كانوا لو وهللا،: هللا سييييبحات

 . إليها تجيبهم أت

 ا بالقت ليصييييبُحن ك فلعمري سييييألو ، ما إلى أجبهم  األشييييعث بن قيس وقا 

رتهم ما يفعلوا أت أعلم لو وهللا،  فقا  .غدوة  .العشي ة أخ 

 دسييييع بن عمر عليه عرض بما حسييييينا   أتى حين علي   بن العب ا  وكات  قا 

رهم أت اسييتطعتَ  فإت إليهم، ارجع )قا   العشييي ة؛ عن ا وتدفعهم غدوة إلى تؤخ 

نا نا نصييييييل ي لعل   أُحب   كنتُ  قد أن ي يعلم فهو ونسييييييتغفره، وندعوه الليلة لرب 

 .  (533)( واالستغفار الدعاء وكثرة كتابه، وتالوة له، الصالة

 وهنا امور مهمة  

القتا  من عصر يوم تاسوعاء  تأخيراراد من   . .الحسين عات االمام  -1

 الى يوم عاشوراء تحقيق عدة غايات   

التي هي قرة عين المؤمنين والسيييما خذ اكبر مسيياحة للعبادة يالكي  -ا

فاراد تأخير القتا  لكي يعيا سيييياعاته   . .الحسييييين عسيييييدهم االمام 

 االخيرة بالتوجه الى هللا تعالى والعيا في رحاب العبادة  .

لكي يصل اليه انصاره الذين ساروا اليه من عدد من االقاليم لكن   -ب

خذوا  رقا ميسيييميه اخرتهم عن الوصيييو  وجود المسيييال  اخرتهم فات

رواه الطبري في  ماقبل يوم العاشيييييير من محرم ومما يد  على  لك  

 يعتهش إليه تتام ال الماء وبين بينه حولوا   ويلكمقو  ابن ابي دارم   

وهو وقد وصييييييل اخرهم  . .للحسييييييين ع.وهذا يد  على انه كانوا يصييييييلوت 

 الراسبي . الهفهاف بن المهند

                                                           

البالذري : وانظر ،284: 3 التاريخ، في الكامل(533)

 .393 – 392: 3 األشراف، أنساب،



 ولذا  لب عليهم السالم اراد ات يوصي بجملة من وصاياه الى اهل بيته  -ج

 تأ بذلك أراد وإن ما  )قا  البال ري المعركة الى صييبا  يوم العاشيير . تأخير

  .(534) (أهله ويوصي بأمره يأمر حت ى العشي ة تلك عنه يردَّهم

ل المعركة من لي تأخير كر بعض الباحثين مسيييالة اخرى في بيات سيييبب  -د

 العاشر الى نهار يوم عاشوراء ،

 ؛الليل  لمة في ال النهار وضييي  في المأسييياة وقائع تجري أت .ع سيييعى فقد 

 يعت م أت من العدو   يتمك ن فال الشييييييهود، من عدد أكبر وقائعها جريات ليرى

 وراء من المنشييييود الهدف هو وهذا عليها، ويغط ي الفجيعة الوقائع هذه على

 يُمهلوه أت تاسييييوعاء عصيييير .ع اإلمام  لب في والتبليغي اإلعالمي العامل

رَ  َوأَت) النهار، من البد   فكات....عاشييوراء صييبيحة إلى حى النَّا ُ  يُْحشييَ   ( ضييُ

  .(535)والمأساة الفاجعة من والصغيرة الكبيرة التفاصيل الن ا  يشهد حت ى ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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 عاشوراء ليلة وقائع

ات ويؤمن ب، كات يتمتع بكل ا ر القيادة الصحيحة  . .الحسين عوالت االمام 

واالشادة ببطوالتهم ،بسالة فيهم الجند هم عماد المعركة والبد من بث رو  ال

في اصيييييحابه  . .الحسيييييين عوتقدير جهودهم خطب االمام  ،ورفع معنوياتهم

 خطبة مدوية ليلة العاشر من محرم   

 بن هللا عبد عن حصيرة، بن الحارث عن مخنف، أبي عن الطبري، يروي

اد اإلمام عن العامري، شيييريك  بعدما أصيييحابه الحسيييين جمعَ  )قا  .ع السيييج 

 وأنا ألسييييييمع منه فدنوت المسييييييياء، قرب عند و لك سييييييعد، بن عمر رجع

 وتعالى تبار  هللا على أُثني  ألصييييييحابه يقو  وهو أبي فسييييييمعتُ  مريض،

اء على وأحمده الثناء، أحسييييين اء، السييييير   أت على أحمد  إن ي الل هم   والضييييير 

نا ة، أكرمت نا بالنبو  نا القرآت، وعل مت لدين، في وفق هت لت ا نا وجع عا  أسيييييي ل  ما

 . المشركين من تجعلنا ولم وأفئدة، وأبصارا  

ا  بيتت  أهل وال أصيييييحابي، من خيرا   وال أوفى أصيييييحابا   أعلم ال فإن ي بعُد، أم 

 أ ن   وإن ي أال خيرا ، جميعا   عن ي هللا فجزاكم بيتي، أهل من أَوصييييييل وال أبَرَّ 

 في جميعييا   فييانطلقوا لكم، أ نييتُ  قييد وإن ي أال غييدا ، األعييداء هؤالء من يومنييا

،   . (536)( َجمال   فاتخذوه غشيكم الليل هذا ِ مام، من ي عليكم ليس حل 

 هفاتخذو غشييييييَكم قد الليل هذا )قا  .ع أن ه أيضيييييا   للطبري بعدها رواية وفي

قوا ثم   بيتي، أهل من رجل بيد منكم رجل كلُّ  ليأخذ ثم   َجمال ،  وادكمسيي في تفر 

ج حت ى ومدائنكم  عن هولَ  أصييابوني قد ولو يطلبونني، إن ما القوم فإت   هللا، يفر 

 (. غيري  لب

 لنبقى: ؟نفعل لِمَ   جعفر بن هللا عبد وابنا أخيه، وبنو وأبناقه، إخوته، له فقا 

 .أبدا    لك هللا أرانا ال بعد ؟

، بن العب ا  القو  بهذا بدأهم  .ونحوه بهذا تكل موا إن هم ثم   علي 

                                                           

المفيد و ،317: 4 الطبري، تاريخ الطبري ،(536)

 .258: اإلرشاد،



 أ نتُ  دق ا هبوا بمسيييلم، القتل من َحسيييبكم عقيل، بني يا ) . .الحسيييين ع فقا 

 (. لكم

 خير تناعموم وبني وسييي دنا شيييخنا تركنا إن ا  يقولوت: الن ا ؟ يقو  فما  قالوا

 معهم نضييييييرب ولم برم ، معهم نطعن ولم بسييييييهم، معهم نرمِ  ولم األعمام،

 أموالناو أنفسييينا تفديك ولكن نفعل، ال وهللا ال صييينعوا؟ ما ندري وال بسييييف،

 .(537) (بعد  العيا هللا فقب   مورد ، نرد حت ى معك ونقاتل وأهلونا،

لدا  على ا ته ا هل بي به يقوموت ويتكلموت بنفس كالم ا حا بدا اصيييييي داء فلثم 

ابدا حتى يقتلوا دونه وهذا ما تحقق   . .الحسيييين عوالنصيييرة وانهم لن يخلوا 

 على ارض الواقع .

    تأمالتوهنا 

 أت   على تتفق تكاد المصييييادر إت ، .عالسييييجاد  اإلمام مرض حو  جاء ما -ا

 لم أن ها إال  (538)  موعوكا أو ، مريضيييا ، كربالء يوم كات .ع السيييجاد اإلمام

د  بن أحمد عن روى آشييييوب شييييهر ابن لكن   ، سييييببه وال المرض نوعية تحد 

 ُضلفف ، درعا يلبس كات أن ه .ع العابدين اين مرض سبب كات   قوله حنبل

قها بيده الفُضلة فأخذ ، عنه  . (539). ومز 

 االسييييييتعداد أُهبة على وهو للمرض ُعر ض إن ما اإلمام أت الى يشييييييير وهذا 

 . عادة ، حينذا  إال   الدرع يلبس ال حيث ، أعتابها على أو للحرب

                                                           

 .285: 3 التاريخ، في الكامل: انظر(537)

 شرح،القاضي النعمان  231ص: للمفيد اإلرشاد(538)

 . 250:  3  األخبار

 أبي آل مناقب في  المقتل، عن  آشوب شهر ابن(539)

 . 284ص  3:ج طالب



 لم اهأب ألت العابدين اين يقتل ولم  »  آشيييوب شيييهر ابن قو   لك ينافي وال 

 .  (540) « مريضا كات ، الحرب في له يأ ت

 كر  في السالم ليهماهل البيت عليهم السالم  عن مأثور نص   أقدم في جاء ما

 مع  قتل من تسييمية»  كتاب في و لك ، . .الحسييين ع مع حضيير من أسييماء

 الزيدي المحد ث جمعه الذي«  وشيييييعته وإخوته بيته أهل من . .الحسييييين ع

ات ، األسيييدي ، الزبير بن الفضييييل  اإلمامين أصيييحاب من ، الكوفي ، الرسييي 

 . السالم عليهما والصادق الباقر

ه ما  كر فقد     نص 

 بعض حضيييييير وقد ، يومئذ ، وارتُث   ، ليال .الحسييييييين ع بن علي وكات»  

 . (541) «النساء مع وأِخذَ  ، عنه هللا فدفع ، القتا 

 ث  اْرتُ »  كلمة فإت كربالء في .ع السجاد اإلمام قتا  في النص   وضو  ومع 

 وأثخن ، قاتل أت بعد ، المعركة من حمل لمن تقا  ألنها ،  لك على تد « 

تا  أرض من فأُخرج ، بالجرا  به الق  اللغويوت به صيييييير   كما ، رمق و

(542). 

 ثم   َجمال ، فاتخذوه غشيييييَكم قد الليل هذا  )  . .الحسييييين عات قو  االمام  -ب

قوا ثم   بيتي، أهل من رجل بيد منكم رجل كلُّ  ليأخذ  ائنكمومد سييوادكم في تفر 

ج حت ى هللا..( يييد  على انييه الاالييت هنييا   رق يخرج منهييا من اراد  يفر 

وايجاد هذه الطرق  ،من اراد الدخو    . .الحسييييييين عالخروج ويدخل الى 

 بعييا وفق تضيييييييياريس كربالء يومئييذ المكونيية من غييابييات نخيييل وميياء 

                                                           

)   4/122 ال ابي طالب : مناقبابن شهر اشوب ،  (540)

 (. االضواء دار

)  مجلة ، السالم عليه الحسين مع قتل من تسمية(541)

 .150ص الثاني العدد،(  تراثنا

 بأن صرحوا وقد ، اللغة كتب من( رتث) مادة الحظ(542)

(  167:  1)  القاموس:  انظر ، بالمجهول الكلمة

 .(. 457:  2)  العرب ولسان



منافذ للدخو  والخروج يحتاج الى تخطيط مسبق  فإيجادومستنقعات واهوار 

 .  . .الحسين عومميز من قبل المعصوم 

يات التي  على ياُلحو  -ج  .عقو  االمام الحسييييييين   فيها ورد بعض الروا

 اإلمييام وقو  ،( واحييد منكم يبقى وال معي، كل كم وتُقتلوت أُقتييل غييدا   إن ي )

اد  المشييييهورت هذا االمر ا؛( أجمعوت معه وقُتلوا وقُتل فأصييييب  ) .ع السييييج 

 يف اشيييتركوا قد كانوا . .الحسيييين ع أنصيييار من بعض فهنا  ،الواقع خالف

 منعم بن وسييوار المثن ى، الحسيين  مثل يُسييتشييهدوا، ولم عاشييوراء يوم حرب

 .األسدي ثمامة بن والموق ع النهمي،

 أو السيييياعة، تلكم المخا بة هذه يحضييييروا لم هؤالء أمثا  يكوت أت إال   الل هم  

 .:التغليب نحو على به الجميع أُريد الخطاب أتَّ 

 .الحسين عجاء في بعض النصو  االخرى في وصف موقف اصحاب  -د

ا) . ا ففييارقوه عسييييييكرهُ  فييأميي   ال  وقييالوا فييأبَوا أقربييائييه من األدنوت أهلييه وأميي 

 . (543) ...(نفارقك

 لعده اسباب   يقبل وهذا النص ال

مرسييييل رواه السيييييد البحراني مرسييييال ورواه الشيييييخ القمي عن    ألنهاوال  

 .الخصيبي الذي اشتهر حاله بعدم توثيق عدد من العلماء له 

ا)بـييي المراد كات إ اواشار بعض الباحثين انه ثانيا     َمن( ففارقوه عسكره فأم 

الين من . .الحسييييين ع اإلمام اسييييتأجرهم ا ..به بأ  فال وغيرهم الجم   إ ا وأم 

 حي الصيي الثابت فإت   عاشييوراء، ليلة والمخا بة به التحقوا َمن به المراد كات

 .أصحابه من أحد .ع اإلمام يتخل   لم أن ه

 هي تكان األصيييبهاني، الفرج أبي خبر في األخيرة العبارة فلعل  .. ندري وال

 اشييير،الع ليلة وليس العاشييير يوم كانت الواقعة هذه أت   بعد فيما القو  مسيييتند

 وهللا الداودي، الدين رضييي   السييي د عن نقال  ( ره) السييماوي   الشيييخ به قا  كما

 .العالم

                                                           

 ..25 رقم ،149: 11 البحار،المجلسي ، (543)



يدنا ابي عبد هللا  لرفع معنويات   .عوكات هنالك اجراء مميز اخر من سيييييي

اصييييييحابه ولالرتقاء بواقعهم نحو واقع روحي ومعنوي افضييييييل وتمثل بما 

د عن بسيييند العلل في( ره) الصيييدوق الشييييخ عن ترويه هذه الرواية   بن محم 

 أصيييحاب عن أخبِرني  له قلتُ   قا   ) . .االمام الصيييادق ع سيييأ  أن ه عمارة

 الموت؟ على وإقدامهم . .الحسين ع

 منهم الرجل فكات الجن ة، من مناالهم رأوا حت ى الغطاء لهم ُكشف إن هم )فقا 

  .  (544)( الجن ة من مكانه وإلى يعانقها، حوراء إلى ليبادر القتل على يُقدم

 وهنالك إجراءات أخرى  

ليلة العاشيير   . .الحسييين عالميدانية التي قام بها االمام  اإلجراءاتمن  -1

انييه قييام بحفر خنييدق او حفيرة شييييييبييه الخنييدق او خنييدق في بعض 

ا  )الكوفي أعثم ابن فعن النصو     علِمَ و القوم، من الحسين آيس فلم 

 الخندق شييييييبه حفيرة لنا فاحفروا قوموا  ألصييييييحابه قا  مقاتلوه، أن هم

جوا معسييييييكرنا، حو   من القوم هؤالء قتا  يكوت حت ى نارا   فيها وأج 

غلنا قاتلونا لو فإن هم واحد، وجه  فقاموا. الُحَرم لضييييياعت بحْربهم وشيييييُ

 بوالحط الشييييو  جمعوا ثمَّ  الحفيرة، واحتفروا فتعاونوا ناحية كل   من

جوا الحفيرة في فألقوه   . (545) (الن ار فيها وأج 

ومن هنيييا يتبين من اهم االسييييييبييياب التي دعيييت لحفر هيييذا الخنيييدق  -2

شورائي كي يضمن  ت الخلفية ويكومعسكره جبهته   . .الحسين عالعا

يصييييييل احد الى  وايضييييييا يضييييييمن ات ال، قتاله للقوم من جانب واحد 

 مخيمات النساء من قبل  غام ا  امية .

اجرى امرا ثانيا وهو   .الحسييييين عونص الشيييييخ الصييييدوق على ات  -3

لوجستي عندما امر قياداته  العسكرية بالذهاب الى المشرعة  كإجراء

 رينوعشيي فارسييا   ثالثين في .ع ابنه علي ا   وأرسييلالسييتقاء الماء قا    )

 قوموا )ألصيحابه قا  ثم   ، شيديد وَجلت  على وهم الماء، ليسيتقوا راجال  

                                                           

المفيد و ،317: 4 الطبري، تاريخ الطبري ،(544)

 .258: اإلرشاد،

 .174 – 173: 5 الفتوح، عنابن االعثم ،(545)



أوا اادكم، آخر يكن الماء من فاشييييربوا  واغسييييلوا واغتسييييلوا وتوضيييي 

 .(546) ...(أكفانكم لتكوت ثيابكم؛

عد ات باصييييييحابه  . .الحسييييييين عوكإجراء احترااي امني امر االمام  -4

ب أت فأمرهم ،خرج اليهم   يُدخلوا وأت بعض، من بيوتهم بعضييهم يُقر 

 القوم تفيسييتقبلو البيوت، بين يكونوا وأت بعض، في بعضييها األ ناب

 قد شييييييمائلهم، وعن أَيمانهم وعن ورائهم من والبيوت واحد، وجه من

ت لذي الوجه إال   بهم حف  هم، منه يأتيهم ا نه، إلى .ع ورجع عدو   مكا

ع، ويدعو ويسييتغفر يصييل ي كل ه الليل فقام  كذلك هأصييحاب وقام ويتضيير 

 .  (547) (ويستغفروت ويدعوت يُصل وت

يل جوف في .عاالمام الحسييييييين   وخرجَ  -5 د الخيام خارج إلى الل ق   يتف

ا .الحسييييين ع فسييييأله الجملي، هال  بن نافع فتبعه والعقبات، التالع  م 

 هذا معسكر جهة إلى خروجك أفَزعني هللا، رسو  بن يا  قا  .أخرجه

د خرجييتُ  إن ي ) . .الحسييييييين ع فقييا  .الطيياغي  والروابي التالع أتفقيي 

  (548) . (ويحملوت تحملوت يوم الخيل لهجوم مكمنا   تكوت أت مخافة

.  

ومن احداث تلك الليلة ات هنالك انصييييييار جدد اضيييييييفوا لمن ينصيييييير االمام 

لمضلل ا بإعالمها  ات الواقع السياسي في الكوفة ، في كربالء   . .الحسين ع

غير الكثير من نظرة النا  الى قيادة ا  محمد   الربانية وهنا لما سييييييمع 

او  نزوله وكالم القوم معه الذي نقل اليهم   . .الحسييييييين عالنا  خطابات 

    . .الحسين عانتقلوا من معسكر الظال  الى معسكر االمام 

 بين ما النحل، كدوي   دوي   ولهم الليلة تلك وأصييييحابه . .الحسييييين ع وباتَ ) 

 نب عمر عسييييييكر من الليلة تلك في عليهم فعبرَ  وقاعد، وقائم وسيييييياجد راكع

                                                           

 المجلس ،134 - 133(: ره) الصدوق أماليالصدوق ،(546)

 .1 رقم حديث الثالثون،

 .260 – 259: اإلرشادالمفيد ، (547)

 .218: السالم عليه الحسين مقتلالمقرم ،(548)



وفي بعض النصيييو  االخرى انه في ، (549)(..رجال   وثالثوت اثنات سيييعد

جيا عمر بن من يقرب من ثالثين او خمسييين مقاتال  يوم عاشييوراء عبر ما

 وليس ليلة العاشر كما تقدم .   .الحسين عسعد الى معسكر 

 المحقق قا  ،(رض) األادي سييييييليم بن اهير ومن اولئك االنصيييييييار الجدد

 العاشيييرة الليلة في . .الحسيييين ع إلى جاء مم ن اهير كات(  )ره) السيييماوي

 حملةال في وقُتل أصيييحابه، إلى فانضيييم   قتاله، على القوم تصيييميم رأى عندما

  .(550) (األولى

 كات(  )ره) السييييييماوي المحقق قا  ،ومنهم النعمات والحال  الراسييييييبيات 

 أصيييحاب من وكانا الكوفة، أهل من الراسيييبيات عمرو ابنا والُحال  النعمات

 .(بالكوفة شر ته على الُحال  وكات ، .ع المؤمنين أمير

ا سيييعد، بن عمر مع خرجا  الحدائق صييياحب قا   الشيييرو  سيييعد ابن رد   فلم 

 .يديه بين قُتال حت ى معه ااال وما جاء، فيمن ليال   الحسين إلى جاءا

  .(551) (األولى الحملة في قُتال  السروي وقا 

وقد اتحذ بعضييييييهم الدخو  في جيا ابن سييييييعد ومن ثم االلتجاء الى جيا 

عند الوصيييييو  وسييييييلة مهمة للتخلص من االرهاب االموي   . .الحسيييييين ع

 مالك بن الضيييرغامة  . .الحسيييين عوممن اتخذ هذه الوسييييلة للوصيييو  الى 

 وكات ضييرغاما ، كاسييمه كات(  )ره) السييماوي المحق ق قا . (رض) التغلبي

ن الشيييييعة، من ا مسييييلما ، بايع ومم   عد،سيييي ابن مع خرج فيمن خرج ُخذ  فلم 

 لظهر،ا صالة بعد مباراة يديه بين وقُتل معه، فقاتل  . .الحسين ع إلى وما َ 

  .(552) ( عنه هللا رضي

                                                           

 .41: اللهوفابن طاووس ، (549)

 .186: العين إبصارالسماوي ،  (550)

 .187: العين إبصار(551)

 .99: العين إبصار السماوي ، (552)



 الفصل الساد 

م من العاشر يوم كربالء  ق هـ 61 سنة المحر 

الى واقعة ليهم السييالم اهل البيت عليهم السييالم اشييارت نصييو  االئمة من 

  . .الحسييييين عبل ودعت النا  الى ضييييرورة نصييييرة  ،كربالء وتفاصيييييلها 

ففي الخبر المروي ،والذود عنه واشارت الى فضائل اصحابه ومن كات معه 

   انه   .ععن امير المؤمنين 

مت ميل أو ميلَين على بكربالء كات إ ا حت ى بالن ا ، يسير علي   خرج)   بين قد 

 سبط مئتاو نبي   مئتا فيه قُتل  فقا  المقذفات، لها يُقا  بمكات  اف حت ى أيديهم

 َمن يسبقهم ال شهداء، عش اق ومصارع ِركاب ومناخ شهداء، كل هم

  .(553) (بعدهم َمن يلحقهم وال قبلهم، كات

 يد  على ،(بعدهم َمن يلحقهم وال قبلهم، كات َمن يسيييبقهم ال ) .عوقو  علي 

افضييل من شييهداء بدر الذين هم او  الشييهداء في  . .الحسييين عات اصييحاب 

الدفاع عن المنظومة االسييييييالمية . ولكن هذا االمر لم يرق لكتاب البال ات 

 .ع الحسينولوعا  السال ين فوضعوا حديثا ارسلوا فيه رسالة ات اصحاب 

 بن يباتش إلى المت صل بسنده الطبراني روىلم يكونوا صفوة االنصار فقد  .

ا   وكييات - مخرم  كربالء أتى إ ( رض) علي   لمعَ  إن ي  قييا  حيييث - عثمييانييي 

( بدر شيييييهداء إال   شيييييهداء مثلهم ليس شيييييهداء الموضيييييع هذا في يُقتل  )فقا 

(554) . 

 نم يُسيييييتبعد أن ه  األولى - األقل   على - جهتين من الرواية هذه على ويُتحف و

 المصييييييطل  لهذا بما - مخرم بن شيييييييبات مثل والهوى الميل عثماني   رجل

سي سيا شتر  أت - آنذا  وعملية فكرية داللة من ال  ينِصف   في .ع علي   مع ي

 .معاوية ضد  

                                                           

 .114 باب ،295: 41 األنوار، بحارالمجلسي ، (553)

 .2826 رقم 111: 3 الكبير، المعجمالطبراني ، (554)



 ،السييائب بن عطاء عن يرويها عوانة أبو   الرواية هذه سييند في أت    والثانية

 سييييمعَ  فَمن اختلط السييييائب بن عطاء  عطاء في .(555)الدوري عب ا  وقا 

 حديث صييحي  من ليس و ووه جرير منه سييمعَ  وما صييحي ، فهو قديما ، منه

ة في عطاء من عوانة أبو سييمع وقد عطاء،  وال جميعا   االختال  وفي الصييح 

 (.حديثه يحت   

 بعد منه سييييييمع وَمن.. عمره آخر في اختلط وعطاء  عدي ابن عنه وقا  

 .النُكرة بعض فيها فأحاديثه االختال 

ا  عنه العجلي وقا    عطاء.. الحديث مضييطرب فهو بآخره منه سييمع َمن فأم 

 .(556) .الكتاب صال  غير كات ألن ه الحديث؛ في لق نوه إ ا يتلق ن كات بآخره

 ملك هللا كشييييفَ  لقد أشييييهدُ   )المقد سيييية الناحية ايارة في  لك إلى أُشييييير ولقد

 ..(.العطاء لكم وأجز َ  الو اء، لكم ومه د الغطاء،

   الطف يوم .الحسين ع اإلمام أصحاب عددُ اضاءة  

، يوم .ع اإلمام أنصيييييييار عدد ات  يه اختلف قد الطف  خوت ف  اختالفا   المؤر 

 وعدد األنصييييار عدد بين خلط المبار  العدد هذا حسيييياب في ووقعَ  شييييديدا ،

خين من بعضا   ألت    لك منهم؛ القتلى  وعمجم من األنصار عدد استنت  المؤر 

 .مثال   اياد ابن إلى القبائل حملتها التي الشريفة الرقو  عدد

 

                                                           

 بن محم د بن عب اس الفضل أبو هو: الدوري وعباس(555)

 الذهبي وصفهُ  البغدادي، ثم   الدوري واقد بن حاتم

 اإلثبات أحد.. الناقد الثقة الحافظ اإلمام: بقوله

 199 رقم 522: 12: النبالء أعالم سير: راجع . المصن فين

 وسير ،3934 رقم 86: 20 الكمال، تهذيبالمزي ، (556)

 عبد محمد أبى الرازي، و ،30 رقم 110: 6 النبالء، أعالم

 الجرح الحنظلي، التميمي حاتم أبي بن الرحمن

: 6 ،م1952 بيروت العربي التراث إحياء دار والتعديل،

 .1839 رقم 330



فاوتة األرقام هذه بعض نعرض وهنا  في مصيييييييادرها إلى مشيييييييرين المت

  الحاشية

 .(557)شخصا  ( 70)ات عدد اصحاب االمام الحسين يوم الطف هو  -1

  ..(558)شخصا  ( 72) هو الطف يوم الحسين االمام اصحاب عدد ات -2

  .(559) شخصا  ( 82) هو الطف يوم الحسين االمام اصحاب عدد ات -2

  .(560)شخصا  ( 87) هو الطف يوم الحسين االمام اصحاب عدد ات -3

 اشيييييخصييييي( 100) هو الطف يوم الحسيييييين االمام اصيييييحاب عدد ات  -4

(561). 

  .(562)شخصا  ( 145) هو الطف يوم الحسين االمام اصحاب عدد ات -5

 فييار ( 500) هو الطف يوم الحسييييييين االمييام اصييييييحيياب عييدد ات  -6

 ..(563)راجل( 100)و

كما  كر  لك .1000 هو الطف يوم الحسييين االمام اصييحاب عدد ات  -7

 المؤرخ المسعودي .

                                                           

 ،31: 1: للذهبي اإلسالم دول تاريخ مختصرالذهبي ، (557)

 .227: 2: الخميس تاريخالديار بكري ،و

 األخبارالدنيوري ،و ،95: 2: اإلرشادالمفيد ، (558)

 ،256: الطوال

 ،98: 4: طالب أبي آل مناقب ابن شهر اشوب ،(559)

 .259: األبصار نورالشبلنجي ،و

ابن الجوزي ، و ،164: 1: الوردي ابن تاريخ (560)

 ..338: 5: المنتظم

 .133: 1: الجنان مرآةاليافعي ،(561)

 مثيرابن نما ،و ،145: الخواص تذكرةابن الجوزي ،(562)

 .54: األحزان

 – المعرفة دار . 70: 3: الذهب مروجالمسعودي ، (563)

 .بيروت



 اثنات  هو الطف يوم  . .الحسين ع اإلمام ألنصار عدد أشهر أت   غير -8

 .وسبعوت

ة بدق ة الوصيييو  الصيييعب فمن  من حضييير َمن عدد إلى اليقين نحو وعلى تام 

 . . .الحسين ع اإلمام مع كربالء في هاشم بني

 أشهر وإت   أشخا  تسعة كانوا هاشم بني شهداء أت   (564) كر ابن ابي حاتم

 )... قا  أن ه . .االمام الصادق ع عن ورد عشر سبعة هو منهم قُتل لِمن عدد

 ،الحسييين بمثل يصييابوت وال فا مة، ِولد من أُصيييب ما به هللا يَطلب دم  ا 

 هللا جنب في وصيييبروا هلل نصيييحوا بيته، أهل من عشييير سيييبعة في قُتل ولقد

  .(565)..( الصابرين جزاء أحسن هللا فجزاهم

 ب ال أبي ولد من الطف   يوم قُتل َمن فجميع  )اإلصييييييبهاني الفرج أبو وقا 

  .(566) (رجال   وعشروت اثنات أمره في يُختلف َمن سوى

شهداء كربالء الى  شم من  شهيدا  27وهنالك نصو  اوصلت عدد بني ها

(567). 

 بن هللا عبد مع له حديث في . .االمام الصييييييادق ع إلى نُسييييييبوهنالك نص 

 ر،العص صالة بعد وباإلفطار عاشوراء، يوم في باإلمسا  فيه أمرهُ  سنات،

  له وقا 

 هللا صلى الرسو  آ  عن الهيجاء تجل ت- العصر أي - الوقت  لك في فإن ه) 

 مع صييييريعا   ثالثوت منهم األرض وفي عنهم، الملحمة وانكشييييفت وآله عليه

                                                           

 .558: النبوية السيرةابن حاتم ،(564)

 .2 رقم ،426: المصطفى بشارةالكاظمي ،(565)

 98: الطالبيين مقاتل االصفهاني (566)

 وذخائر 112: 4 شهرآشوب، البن طالب أبي آل مناقب(567)

 .146: العقبى



 في كات ولو مصيييرعهم، وآله عليه هللا صيييلى هللا رسيييو  على يعز   مواليهم،

ى هو لكات حي ا   الدنيا   .(568) (بهم المعز 

شييخص من بني  34الى  -شييهداء ا  عبد المطلب أي  -وهنالك من اوصييلهم

هاشيييم كما فعل الشييييخ الطرفي اعلى هللا مقامه وهو من علماء مدينة الهندية 

 . ليهم السالم اهل البيت عليهم السالم بكربالء المقدسة ي كتابه حواريو 

اختلفت فيه  النه امريوم كربالء صييييييعب  معرفة الناجين من القتلات كما 

 بيت هلأ من يفلت لم أن ه   بقاته في سيعد ابن روى.المصيادر اختالفا كبيرا 

 أبو وهو األصغر، حسين بن علي  نفر خمسة إال   معه الذين علي   بن الحسين

 بن وحسيين النسيياء، مع فكات مريضييا   وكات اليوم، على بن الحسييين ولد بقي ة

، بن حسن بن وعمرو بقية، وله علي، بن حسن  بن موالقاس له، بقي ة وال علي 

د جعفر، بن هللا عبد  ..(569)..( األصغر عقيل بن ومحم 

( الحسيين بن عمر)  كر لكن ه القرشييي، شييريف باقر الشيييخ أيضييا    لك و كر

 ،(الحسيييين بن ايد) وهو سييييادسييييا   إليهم وأضييييافَ  ،(الحسيييين بن عمرو) بد 

  .(570) الطالبيين مقاتل إلى  لك ونسبَ 

 هللا صلى هللا رسو  صحابة من جملة  . .الحسين ع اإلمام جيا في كات لقد

ن أو عنه، وروى صحبهُ  مم ن سواء ، آله و عليه وقد ..(571) ورآه أدركه مم 

                                                           

 أعيانواألمين ، 196.: 2 البحار، سفينةالقمي ،(568)

 .134: 4 الشيعة،

 من ومقتله السالمعليه الحسين اإلمام ترجمة: راجع(569)

 سعد، البن الكبير الطبقات كتاب من المطبوع غير القسم

 آل مؤسسة/  الطباطبائي العزيز عبد السيد تحقيق

 . 78 - 77ص/  السالم عليهم البيت

 عليهم علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ،: راجع(570)

 .314 - 313: 3 السالم

 عليه الحسين اإلمام ترجمة عساكر، ابن تاريخ(571)

 مجمع نشر - 283 رقم 347: المحمودي تحقيق ، السالم

 .اإلسالمية الثقافة إحياء



صيييييحابي وفق تحقيق  17اوصيييييل بعض المحققين عددهم الى ما يقرب من 

  .(572)تبناه

 وهم  صلى هللا عليه واله فهنا  من الشهداء من ثبتت صحبتهم للنبي 

 . األسدي الكاهلي الحارث بن أنس - 1

 ..(573) الخزرجي األنصاري رب   عبد بن الرحمات عبد - 2

 النبي صلى هللا عليه واله  رأى صحابيا   كاتو األسدي مظاهر بن حبيب - 3

(574). 

ين الحسيي لَِدة كات ألن ه صييحابيا ؛ كات(  رض) الحميري يقطر بن هللا عبد - 4

النبي صيييلى هللا عليه  أدر  قد فهو ، . .الحسيييين ع حاضييينة ابن وكات  . .ع

 .(575)ورآه وآله عليه هللا لىواله 

النبي صييلى هللا  رأى صييحابيا   كات(  رض) األسييدي عوسييجة بن مسييلم - 5

  ..(576) وآله عليه هللا لىعليه واله 

 اتوك عتيق، أبيه مع أُحدت واقعة م شييييييهد(  رض) التغلبي عتيق بن كنانة - 6

 . (577)   هللا رسو  فار 

ار - 7   رقية، له صيحابيا   كات(  رض) الهمداني الداالني سيالمة أبي بن عم 

 .ورآه النبي صلى هللا عليه واله  أدر  قد أن ه أي

                                                           

 . بعدها وما 202 ص 4ج الحسيني الركب مع(572)

  .157: العين إبصار السماوي ، (573)

 الكلبي ابن وذكره ،100: العين إبصار السماوي ، (574)

 .241: 1: النسب جمهرة في

 .99: العين إبصار السماوي ، (575)

 .7978 رقم 96: 6 اإلصابة ،حجر ابن(576)

 ،132 رقم 185 - 184: الدارين وسيلةالزنجاني ، (577)



لده كات  .ع حمزة مولى( رض) نبهات بن الحرث - 8  عبدا  ( ره) نبهات وا

 ييعن وهذا بسنتين، حمزة شهادة بعد والده مات وقد المطلب، عبد بن لحمزة

 وبما ، وآله عليههللالىالنبي صييييييلى هللا عليه واله  امات أدر  قد الحرث أت  

 كوتي أت فالبد   ، .ع علي   المؤمنين أمير كنف في ونشأ ترعرع قد الحرث أت  

  ..(578) ...كثيرة مرارا   قرب عن   هللا رسو  رأى قد

النبي صلى هللا عليه  امن أدركا أن هما ُ كر( رض) األنصار من اثنات وهنا 

  وهما ال؟ أم فرأياه لقياه هل أن هما يُعلم ولم ، وآله عليه هللا لىواله 

 أبوه كات عمرة، أبو وهو(  رض) الصييييييائدي الهمداني عريب بن اياد - 1

 إدرا  له هذا ولدهُ  عمرة وأبو الطبقات، أهل من جملة  كره صييحابيا   عريب

(579)..  

 قا و  )قائال   الزنجاني نقل(   رض) التميمي الضييبعي ضييبعة بن عمرو - 2

 بعيالضييي ثعلبة بن قيس بن ضيييبعة بن عمرو هو  اإلصيييابة في العسيييقالني

 (إدرا  له شييييييجاعا   فارسييييييا   وكات والحروب، المغااي في  كر له التميمي،

(580).  

يه صييلى هللا علللنبي  صييحبتهم في االختالف وقع وهنالك عدد من الشييهداء 

  فهم ،(رض) األنصار منواله 

 . األادي األعرج كثير بن( مسلم) أسلم - 1

 .الكندي الخزاعي الحمق بن عمرو مولى ااهر - 2

  السالم عليهما   الب أبي بن علي   مولى( رض) الحرث بن سعد - 3

 .الجعفي مغفل بن يزيد - 4

                                                           

 .248: 1: المقال تنقي المامقاني ، (578)

 .134: العين إبصار السماوي ، (579)

 ..112 رقم 177: الدارين وسيلة(580)



 . الكوفي سريع بن الحرث مولى هللا عبد بن شبيب - 5

 . الكوفي األادي السلماني الحرث بن جنادة - 6

 . الكوفي الخوالني حجير بن جندب - 7

  1 فائدة 

توقييد  قيياليم عييدد من اال من كربالء في . .الحسييييييين ع اإلمييام جيا تكو 

 واليمن ومكة . ،والبصرة والكوفة، الحجاا  هي ،االسالمية 

 اإلمييام أنصييييييييار من - اليقين وجييه على بييه المقطوع - الَموالي عييدد بلغو 

 المحق ق به صيير   ما ضييوء في - كربالء معه حضييروا الذين . .الحسييين ع

 يخفى؛ ال كما األقل   على هو العدد وهذا رجال ، عشيير سييتة -( ره) السييماوي

 مصيييييييره يُعرف لم َمن ومنهم التاريخ، يذكرهم لم َمن الَموالي من هنا  ألت  

  .(581) (رض) الجملي هال  بن نافع كمولى

  وهم

 . .ع علي   مولى( رض) نيزر أبي بن نصر - 1

 . .ع علي   مولى( رض) الحرث بن سعد - 2

 . . .الحسين ع مولى( رض) عمرو بن أسلم - 3

 . . .الحسين ع مولى( رض) الدئلي هللا عبد بن قارب - 4

 . . .الحسين ع مولى( رض) سهم بن منج  - 5

 . .ع حمزة مولى( رض) نبهات بن الحرث - 6

 (.رض) الصيداوي خالد بن عمرو مولى( رض) سعد - 7

 .شاكر مولى( رض) شو ب - 8

                                                           

 .115: العين إبصارالسماوي ،  (581)



 .الجابري الهمداني سريع بن الحرث مولى( رض) شبيب - 9

 .السلماني المذحجي الحرث مولى( رض) التركي واض  - 10

  . الخزاعي الحمق بن عمرو مولى( رض) ااهر - 11

 (.رض)  ر   أبي مولى( رض) حوي بن جوت - 12

 .المدينة بني مولى( رض) عمرو بن سالم - 13

 (.رض) كثير بن( مسلم) أسلم مولى( رض) هللا عبد بن رافع - 14

 (.رض) العبدي مسلم بن عامر مولى( رض) سالم - 15

 .(رض) الرباب مولى( رض) سمعات بن عقبة - 16

  .(582) (رض) الرياحي يزيد بن للحر   مولى  ( رض) تركي غالم - 17

  2فائدة 

 األموي الجيا عددُ 

واختلفت المتوت التاريخية في بيات عدد جيا االنحراف االموي الذي اتى 

 يوم كربالء على عدة اقوا    . .الحسين علقتل 

 .(583) مقاتل ألف - 1

  .(584) آالف أربعة - 2

  .(585) آالف ست ة - 3

                                                           

 .218: الخواص تذكرةابن الجوزي ،(582)

 .143: اإلبصار نورالشبلنجي ، (583)

 .169: 8 والنهاية البدايةابن كثير ، (584)

 .11: 2 ، السالم عليه الحسين مقتلالخوارزمي ،  (585)



  .(586) آالف ثمانية - 4

  .(587) ألفا   عشر اثنا - 5

  .(588) ألفا   عشر ست ة - 6

  .(589) ألفا   عشروت - 7

  . (590) ألفا   وعشروت اثنات - 8

 .(591) ألفا   ثالثوت -9

  .(592) ألفا   وثالثوت خمسة -10

  .(593) ألفا   أربعوت - 11

  .(594) ألفا   خمسوت - 12

  .(595) ألف مئة - 13

                                                           

 .92ص األعيان تواريخ في الزمان مرآة اليافعي ، (586)

 .551: النظيم الدر  العاملي ، (587)

 .551: النظيم الدر  العاملي ،  (588)

 .197: المحرقة الصواعقابن حجر ،  (589)

 .67: 1 الذهب شذراتالحنبلي ،(590)

 .192: الطالب عمدةابن عنبة ، (591)

 .98: 4، المناقبابن شهر اشوب ،  (592)

 عليه الحسين مشهد في العين نوراالسفرائيني ،   (593)

 .23:  السالم

 .93: 1 فراس أبي شافية شرح (594)

 .500: الشيعة حديقةاالردبيلي ،(595)



     .عالف لما روي عن االمام الحسن  30واقرب الرواية هي رواية ا  

 د عوتي رجل ألف ثالثوت إليك يزدلف: هللا عبد أبا يا كيومك يوم ال ولكن) 

ة من أن هم نا أم  د جد   اإلسييييييالم، دين وينتحلوت ، وآله عليه هللا صييييييلى محم 

  .(596) ..(دمك وسفك قتلك على فيجتمعوت

ة فإت   العدد، عن كاشييييفا   العد ة عن الحديث كات وإ ا  في واإلمداد السييييال  عد 

ا ، كبيرا   كات اياد ابن جيا أت   على دليل وضييييييخامتها اياد ابن جيا  جد 

 ائدةالسيي الحرب أدوات بجميع اياد ابن جيا وتسييل    )القرشييي الشيييخ يقو 

ث هائال ، اسيييتعدادا   اإلمام لحرب اسيييتعداده كات فقد العصيييور، تلك في  ناويحد 

خوت ادين إت    فقالوا االستعداد،  لك ضخامة عن المؤر   أدوات وصانعي الحد 

 سيييوفال وصييقل النبا  بْريِ  في ونهارا   ليال   يعملوت كانوا الكوفة في الحرب

ة في ةب الحسييين لحرب اياد ابن دفع لقد... أي ام عشييرة على تربو كانت مد   قو 

جة عسكرية   طاراألق من قطر فت  على القدرة لها كانت بحيث بالسال ، مدج 

(597) .  

 اشارة مهمة  

، يحضييرها لم الطف   واقعة أت   إلى المسييعودي  هب  وكات  )قا  حيث شييامي 

 أهل من قتله وتول ى وحاربه العسيييياكر من الحسييييين مقتل حضييييرَ  َمن جميع

 تاريخية متونا   هنا  لكن   ،(598) ...(شيييييامي   يحضيييييرهم لم خاصييييية، الكوفة

  منها عاشوراء يوم كربالء حضروا قد الشام أهل أت   منها يُستفاد

 نحسي بن عليَّ  الشام أهل من رجل ودعا  )قائال    بقاته في سعد ابن رواه ما

ه - األكبر ة أبي بنت آمنة وأم  ها الثقفي، مسعود بن عروة بن مر   بيأ بنت وأم 

 شييييييئت فإتْ  ورحما ، قرابة المؤمنين بأمير لك إتَّ   فقا  - حرب بن سييييييفيات

                                                           

 حديث 24 المجلس ،101: الصدوق أماليالصدوق ، (596)

 .3 رقم

 عليهما علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ، (597)

 .124: 3 السالم

 .71: 3: الذهب مروج المسعودي ، (598)



 عليههللا صلى هللا رسو  لقرابة وهللا، أَما  فقا  أحببت ما حيث وامضِ  آمن ا 

 .(599)...( عليه كر   ثم   سفيات، أبي قرابة من تُرعى أت أولى كانت وآله

 حسيييين بن هللا عبد الشييييام أهل من رجل ورأى  )قائال   رب ه عبد ابن رواه وما

  ( .1) (600) ...(الفتى هذا ألقتلن    فقا  - الن ا  أجمل من وكات - علي   بن

 يز  فلم - .األكبرع علي   أي - َحمييلَ  ثم    )قييائال   الكوفي أعثم ابن رواه ومييا

 . (601) ...(منهم قُتلَ  َمن كثرة ومن يده من الشام أهل ض    حت ى يقاتل

ا  األيادي أنس بن سيينات هللا عدو   وأقبلَ (  )... ره) الصييدوق الشيييخ رواه ومم 

 على وقفوا حت ى الشييام أهل من رجا  في العامري، الجوشيين  ي بن وشييمر

 ...(الرجل أريحوا: تنظروت؟ ما  لبعض بعضيييهم فقا  ، . .الحسيييين ع رأ 

وكل هذه النصو  تشير الى اشترا  فعلي الهل الشام بقتا  االمام  .(602)

 .وقتله واهل بيته واصحابه   .الحسين ع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 حديث 24 المجلس ،101: الصدوق أماليالصدوق ، (599)

 .3 رقم

 .125: 5: الفريد العقدابن عبد ربه ،  (600)

 .131: 5: الفتوح ابن اعثم ، (601)

 المجلس 138: الصدوق الشيخ أماليالصدوق ،(602)

 .1 رقم حديث الثالثون،



 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

م من عاشوراء يوم كربالء ملحمةُ   ق هـ 61 سنة المحر 

يومه االخير في الدنيا بجملة من االجراءات العسيييكرية  . .الحسيييين ع وابتدأ

  واالمنية واللوجستية االحترااية 

 صيييالة بهم وصيييل ى أصيييحابه، . .الحسيييين ع وعب أ  )قائال   الطبري روىفقد 

 وراء من كات وقصيييييييب بحطب وأمرَ   هورهم، في البيوت وجعلوا ..الغداة

 .ورائهم من يأتوهم أت مخافة بالن ار تُحرق البيوت

 منخفض، ورائهم من مكات إلى وحطب بقصب أتى . .الحسين ع وكات  قا 

  لك هفي ألقوا ثم   كالخندق، فجعلوه الليل من سييييياعة في فحفروه سييييياقية كأن ه

 نؤتى ال يك النار؛ فيه ألقينا فقاتلونا علينا عَدوا إ ا  وقالوا والقصب، الحطب

 .(603) (نافعا   لهم  لك وكات ففعلوا واحد، وجه من القوم وقاتلونا ورائنا من

 خلف الخندق في النار إشيييييعا  خطة أت   . .الحسيييييين ع اإلمام أعداء أدر َ  و

 من المواجهة وجعلت الحرب، ميدات سعة عليهم ضي قت قد ، .ع اإلمام مخي م

ستفز   واحد، وجه  فعل ردود وجهائهم بعض من وصدرت أعصابهم،  لك فا

 .هستيرية

                                                           

: اإلرشاد: وانظر ،317: 3: الطبري تاريخ الطبري ،(603)

 .يسير بتفاوت 95: 2



ا  )قائال   أيضييا   الطبري روى كما  ت،السييب يوم الغداة سييعد بن عمر صييل ى فلم 

 خرج عاشييييوراء، يوم اليوم  لك وكات الجمعة، يوم كات أن ه أيضييييا   بلغنا وقد

 .(604) ..(.النا  من معه فيمن

 فاقتتل  قا  أمامه، فوضييييييعه بمصييييييحف ودعا داب ته ركب الحسييييييين إت   ثم  

ا شييييديدا ، قتاال   يديه بين أصييييحابه رعوا قد القوم رأيت فلم   ركتهموت أفلتُّ  صييييُ

(605) . 

حربه للقوم الفسييييياق من ا  امية واشيييييياعهم  . .الحسيييييين عواسيييييتهل االمام 

قد  بادة  ف لذي هو مخ  الع لدعاء ا بدين اين اإلمام عن رويبا عا  بن علي   ال

ا )قا  أن ه السالم ليهما .الحسين ع   ا وق يديه رفع الحسينَ  الخيلُ  صب حت لم 

ة، كل   في ورجائي كرب، كل في ثقتي أنت الل همَّ   رأم كل   في لي وأنت شيييييييد 

ة، ثقةٌ  بي نز   خذ ُ وي الحيلة، فيه وتقل   الفؤاد، فيه يضييييييُعف هم   من كم وُعد 

، فيه ويشيييمتُ  الصيييديق، فيه  إليك من ي رغبة إليك، وشيييكوته بك أنزلتهُ  العدو 

ن ته سيييوا ، عم   حسييينة، كل   وصييياحب نعمة، كل   وليُّ  وأنت وكشيييفته، ففرج 

 .(606)..( رغبة كل   ومنتهى

بعدها على جملة من اعدائه الذين ا وه فاسييتجاب   . .الحسييين عودعا االمام 

 مرع عسكر من آخر أقبل ثم    )قائال  ( ره) الصدوق الشيخ روى قدهللا دعائه ف

د له يقا  سييعد بن  ا مة،ف بن حسييين يا  فقا  الكندي قيس بن أشييعث بن محم 

   )اآلية هذه ) . .الحسين ع قا : لغير ؟ ليست هللا رسو  من لك حرمة أي ة

َ  إِتَّ  طَفَى هللا  يَّة  *  اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْمَراتَ  َوآ َ  إِْبَراِهيمَ  َوآ َ  َونُوحا   آَدمَ  اصيييْ ... ُ رِّ

دا   إت    قا  ثم   ،(  م  دا   إت    قا  ثم   إبراهيم، آ  لِمن مح م   إبراهيم، آ  لِمن مح

د، آ  لِمن الهادية العترة وإتَّ  د  فقيل الرجل؟ َمن محم   بن أشييييييعث بن محم 

د أرِ  الل هم    فقا  السيييماء إلى رأسيييه . .الحسيييين ع فرفع الكندي، قيس  نب محم 

                                                           

 ، 286: 3: التاريخ في الكامل ابن االثير ،(604)

 بتفاوت 396 - 395: 3: األشراف أنسابالبالذري ،

 المجلس 138: الصدوق الشيخ أماليالصدوق ،(605)

 .1 رقم حديث الثالثون،

 .96: 2: اإلرشادالمفيد ،(606)



ه ال اليوم هذا في ُ ال    األشييييييعث  عارض له فعرضَ  ، أبدا   اليوم هذا بعد تُعز 

ا العسيييييكر من فخرج  (لعورةا بادي فمات فلدغهُ  عقربا   عليه هللا فسيييييل ط يتبر 

(607) . 

 وهو - أعدائه على احتجاجاته مواصييييلة على . .الحسييييين ع اإلمام حر َ و

ة ليتم   - قاتلوه القوم أت   يعلم  َمن نقذوتعالى،وليسيييييت تبار  هللا أمام عليهم الحج 

 ينقذه . أت يمكن

ا  )تاريخه في اليعقوبي قا   ليهمع وعظ م القوم، فكل م خرج الغد من كات فلم 

وقد سجل التاريخ عدد من  .(608) :(...ورسوله وجل   عز   هللا و ك رهم حق ه،

من اجل بيات احقيته وتعريف النا    . .الحسييييين عالخطب والكلمات لالمام 

  األمور.بنسبه وما الذي جاء به الى كربالء وغير تلك 

 براحلته الحسييييييين دعا ثم    )يقو  اإلرشييييييياد في( ره) المفيد الشيييييييخ روى

ا..ثم قا   فركبها  سييييكمأنف إلى ارِجعوا ثم   أنا، َمن فانظروا فانسييييبوني بعد، أم 

 نتب ابن ألسييييتُ : حرمتي؟ وانتها  قتلي لكم يصييييل ُ  هل فانظروا وعاتبوها،

ه، وابن وابنوصي ه نبي كم،  به اءج بما هللا لرسو  المصد ق المؤمنين وأو   عمِّ

 في الطي ار جعفر ليس أوَ  عم ي؟ الشيييييهداء سيييييي د حمزة ليس أوَ  رب ه؟ عند من

 داسييي   هذات  وألخي لي هللا رسييو  قا  ما يَبلغكم لم أوَ  عمِّي؟ بجناحين الجن ة

 ؟ الجن ة أهل شباب

قتموني فإتْ  ، وهو أقو  بما صيييييد   هللا أت   علمتُ  منذ كذبا   تعم دت ما وهللا الحق 

بتموني وإت أهله، عليه يمقت  م،أخبََرك  لك عن سيييييألتموه إتْ  َمن فيكم فإت   كذ 

، هللا عبد بن جابر سييييلوا  سييييعد بن وسييييهل الخدري، سييييعيد وأبا األنصيييياري 

، ساعدي   المقالة هذه سمعوا أن هم يخبروكم مالك، بن وأنس أرقم، ابن وايد ال

، لي وآله عليههللا صييييييلى هللا رسييييييو  من  عن لكم حاجزٌ  هذا في أَما وألخي 

 :. دمي؟ سفك

                                                           

 .1ح الثالثون، المجلس 134: الصدوق أماليالصدوق ،(607)

 .176: 2: اليعقوبي تاريخ(608)



 

 

 

 

 بين ما هللا فو: نبي كم؟ بنت ابن أن ي أفتشييييييك وت هذا، من شيييييييك   في كنتم فإتْ 

: ويحكم غيركم، في وال فيكم غيري نبي   بنيييت ابن والمغرب المشييييييرق

 :راحة؟ج بقصا  أو: استهلكته؟ لكم ما ت  أو: قتلته؟ منكم بقتيل أتطلبوني

قا  عث بن قيس له ف  بني حكم على انِز  ولكن: تقو  ما ندري ما  األشيييييي

  الحسين له فقا :تحب   ما إال   يُرو  لن فإن هم عم ك؛

  نادى ثم   العبيد، فرار أفر   وال الذليل، إعطاء بيدي أُعطيكم ال وهللاِ، ال

 ل  ك من ورب كم برب ي أعو  ترجموت، أت ورب كم برب ي ُعذت إن ي هللا، عباد يا

 سيييييمعات بن عقبة وأمر راحلته، أناخَ  إن ه ثم  (. الحسييييياب بيوم يؤمن ال متكب ر

  . (609) (فعقلها

 والسييييييف تركتمونا الويالت لكم فهال   وفي خطبة اخرى له يوم عاشيييييوراء  

شيم، ا والرأي  امن، والجأش م ستحصف؟ لم  سرعتم ولكن: يُ  كطيرة إليها أ

ذ ا و األََمة، عبيد يا لكم فسييييييحقا   الفَراش، كتهافت إليها ،وتداعيتم  الُدبى  شييييييُ

في الكتاب، ونَبَذة األحزاب،  ،الشييييييطات ونَفثة اآلثام، وعصيييييبة الَكلِم، ومحر 

 : تتخا لوت؟ وعن ا تعضدوت أهؤالء الُسنن، وُمطفيء

 ،فروعكم عليه وتآارت أصيييولكم، عليه َوشيييجت قديم، فيكم غدر وهللا، أجل

 قد يالد ع ابن الد عي   وإت   أال للغاصب، وأكلة للنا ر شجىَ  ثمر، أخبث فكنتم

ة بين اثنتين، بين ركزَ  ل  ة، السيييييي ل  لذ هات وا ا وهي ن  ة، م ل  لذ نا  لك هللا يأبى ا  ل

 أبي ة، ونفو  حمي ة، وأُنوف و هُرت،  ابت وحجورت  والمؤمنوت، ورسيييوله

                                                           

 .99 – 97: 2: اإلرشاد المفيد ،(609)



 ةفرو بأبيات كالمه أوصل ثم  ..الكرام مصارع على اللئام  اعة نؤثر أت من

  المرادي مسيك بن

 ُمغلَّبينا فـغير نُـغلب وإتْ   قِدما   فهزاموت نُـهزم فـإتْ 

 آخـرينا ودولـة مـنايانا ولكنْ  ُجبنٌ   ـب نا إتْ  ومـا 

 بـآخرينا أنـاخ كـالكـلهأُنا   عن رف ع الموت ما إ ا 

لينا القروت أفنى كـما  قَومي سروات  لكم فـأفنى   األو 

 بقينا إ ا   الملو  بقيَ  ولـوخلُدنا  إ ا   الملو  خلُد فـلو 

 لقينا كما الشامتوت سـيلقى  أفيقوا بنا لـلشامتين فـقل 

 َدور كمب تدور حتى الفر ، يركب ما كَريث إال   بعدها تلبثوت ال هللا، أَيمُ  ثُمَّ  

 فييأجِمعوا جييد ي، عن أبي إليَّ  عهييده عهييدٌ  المحور، قلق بكم وتقلق الرحى،

 تُنِظروت، وال إليَّ  اقضيييوا ثمَّ  غمَّة عليكم أمركم يكن ال ثمَّ  وشيييركاءكم أمركم

 يرب   إت   بناصيييييييتها آخذٌ  هو إال   داب ة من ما ورب كم، رب ي هللا على توك لت إن ي

 سييينين عليهم وابعث السيييماء، قطر عنهم احبِس الل هم   مسيييتقيم، صيييرا  على

 ؛فإن هم  مصيييبَّرة كأسيييا   فيسيييومهم ثقيف غالم عليهم وسيييلِّط يوسيييف، كسييينيِّ 

لنا عليك رب نا وأنت وخذلونا، كذبونا   .المصير وإليك أنبنا وإليك توك 

 فركبهُ  المرتجز،  وآله عليه هللا صييييييلى هللا رسييييييو  بفر  ودعا .ع نز  ثم  

 .(610) (للقتا  أصحابه وعب أ

فقد التحقت اعداد   . .للحسيييين عونتيجة الخطاب االعالمي الواضييي  المعالم 

    . .الحسين عمن المقاتلة الى صفوف جيا 

                                                           

 المجلس 138: الصدوق الشيخ أماليالصدوق ،(610)

 .1 رقم حديث الثالثون،



 لأه من رجال   ثالثوت سييعد بن عمر مع وكات  )األندلسييي رب ه عبد ابن يقو 

 ثالث وآله عليه هللا صييييلى هللا رسييييو  بنت ابن عليكم يعرض  فقالوا الكوفة

لوا: شيئا ؟ منها تقبلوت فال خصا    .(611) (معه فقاتلوا الحسين مع فتحو 

ل إت    حاقوالت تحو   قضيييي ة  كرت التي التاريخية المصيييادر متوت في المتأم 

 تُشييخ ص ال المتوت هذه أت   يجد - .ع باإلمام سييعد ابن جيا من رجال   ثالثين

 هذا بأت   يوحي المتوت هذه  اهر لكن   بالتحديد، التحاقهم وامات سييييييياعة

 .عاشوراء يوم حصلَ  قد كات االلتحاق

 األولى الحملة - الحرب بدايةُ 

 . .الحسييين عاكبر معركة في التاريخ واشييرسييها بين معسييكر االمام  وابتدأت

الذي يمثل راية الحق عبر التاريخ وبين معسييييييكر ا  امية معسييييييكر التيار 

 المادي المعادي لخط النبوات .

 اها،فأدن رايتك، أَْدتِ  ،  ويد يا  سعد بن عمر ونادى(  )ره) المفيد الشيخ قا 

 ثم   رمى، َمن أو   أن ي اشهدوا  وقا  رمى، ثم   قوسه، كبد في سهمه وضع ثم  

 .(612) ...(وتباراوا الن ا  ارتمى

 رمى، َمن أو   أن ي األمير عند لي اشيييهدوا  وقا   )قائال   الخوارامي وروى

 أصيييحاب من بقيَ  فما واحدة، رشيييقة أثره في بأجمعهم كل هم أصيييحابه فرمى

  . (613) (سهم رميتهم من أصابه إال   أحدٌ  الحسين

 ىإل هللا رحمكم قوموا )في القتا   ألصييحابه  .الحسييين علحظتها ا ت االمام 

سهام هذه فإت   منه، البد   الذي الموت سل ال  من ساعة فاقتتلوا ،( إليكم القوم ُر

 .جماعة . .الحسين ع أصحاب من قُتل حت ى وحملة، حملة النهار

                                                           

: وانظر ،128: 5: الفريد العقد ابن عبد ربه ،(611)

 .6: 2: والسياسة واإلمامة

 .101: 2: اإلرشادالمفيد ،(612)

 .11: 2 ، السالم عليه الحسين مقتلالخوارزمي ،(613)



ا  مخنف أبو قا   )الخوارامي وقا   أصييييييحاب قل   الرمية هذه رموهم فلم 

 تلقُ  وقد المباراة، في ُيذكروت الذين القوم هؤالء في فبقيَ  ، . .الحسييييييين ع

  .(614) ...(رجال   خمسين على يُنيف ما منهم

ثر كاوا ا ص  هذا النص التاريخي فهو يثبت ات اصحاب االمام الحسين هو 

شييتهر على االلسيين وهو عدد سييبعين رجال ..الت الباقي من االصييحاب ا مما

 الذين براوا فيما بعد لو حسبناهم لفاق العدد عشرين رجال الذي بقوا .

 

 

 

 

 

 

 األولى الحملة تفاصيل بعضُ 

 نب عمر جيا شن ها قد كات األولى الحملة أت   التاريخية نصو ال من يظهر

 ميرع بن هللا عبد فيها قَتل التي المباراة عقيب ، .ع اإلمام جيا على سيييييعد

 بن هللا عبيد مولى وسييييالم أبيه، بن اياد مولى يسييييار من ُكال   ( رض) الكلبي

اج بن عمرو وحملَ   )فيقو  األولى الحملة بداية الطبري يروي اياد،   الحج 

ا ، الميمنة في النا  ميمنة على وهو  بِ الُركَ  على جثوا حسييين من دنا أت فلم 

 جع،لتر الخيل فذهبت الرما ، على خيلهم تَقدم فلم نحوهم، الرما  وأشرعوا

  .(615) ..(آخرين منهم وجرحوا رجاال   منهم فصرعوا بالنبل فرشقوهم

                                                           

 .11: 2 ، السالم عليه الحسين ،مقتل الخوارزمي(614)

: اإلرشاد: وانظر ،323: 3 الطبري، تاريخالطبري ، (615)

2 :102. 



وهنالك وصف اخر لبداية الحملة االولى قد جاء في نصو  اخرى بصورة 

اج بن عمرو سيييييمع عم ناوضييييي  ومنها ما رواه الطبري   من دنا حين الحج 

ه . .الحسييييييين ع أصييييييحاب ن    اعتكم الزموا الكوفة، أهل يا  )يقو  كات أ

تل في ترتابوا وال وجماعتكم، لدين من مَرقَ  َمن ق قا :اإلمام وخالف ا  له ف

اج، بن عمرو يا  الحسييييين  بتُّمث وأنتم َمَرقنا أنحن النا ؟ تُحر ض أَعليَّ  الحج 

 َرقم أي نا أعمالكم على وِمتُّمُ  أرواحكم قُبضييييييت قد لو لتعلُمنَّ  وهللا، أَما عليه؟

 :.... الن ار؟ بَصليِ  أَولى هو وَمن الدين، من

اج بن عمرو إتَّ  ثمَّ   نحو من سييعد بن عمر ميمنة في الحسييين على حملَ  الحج 

 أصحاب أو   األسدي، عوسجة بن مسلم فُصرع ساعة، فاضطربوا الفرات

اج بن عمرو انصييرف ثم   الحسييين،  هم فإ ا الغبرة وارتفعت وأصييحابه، الحج 

 بن مسييلم يا رب ك رحمك )فقا  رمق، به فإ ا الحسييين إليه فمشييى صييريع، به

لُوا َوَما يَنتَِظرُ  مَّن َوِمْنهُم نَْحبَهُ  قََضى مَّن فَِمْنهُم)  عوسجة  (.   تَْبِديال   بَدَّ

  .بالجن ة أبِشر مسلم، يا مصرعك عليَّ  عزَّ   فقا  مظاهر بن حبيب منه ودنا

ر   ضعيفا   قوال   مسلم له فقا   في أعلم ن يأ لوال  حبيب له فقا . بخير هللا بش 

 حتى أهمَّك، ما بكل   توصييييييني أت ألحببتُ  هذه سييييياعتي من بك الحقٌ  أثر 

 كأوصيييييي أنا بل  قا  .والدين القرابة في له أهل أنت بما  لك كل   في أحفظك

 ورب   أفعلُ   قا  .دونه تموت أت - الحسين إلى بيده وأهوى - هللا رحمك بهذا

 .(616)بأيديهم مات أت من بأسرع كات فما  قا  .الكعبة

 ىعل الميسرة في الجوشن  ي بن شمر وحملَ ) اكبر   ا ثم اخذت الحملة بعد

 . (617) ..(وأصحابه فطاعنوه له فثبتوا الميسرة، أهل

 كل   من وأصيييييحابه حسيييييين على وُحِملَ   )جانب كل   من الحملة صيييييارت ثم  

 ( .3()جانب

                                                           

ابن الجوزي و ،104 - 103: 2: اإلرشاد المفيد ،(616)

 .339: 5: المنتظم

 .325 – 324: 3: الطبري تاريخ الطبري،(617)



في الحملة   . .الحسيييين عوتصيييف الروايات التاريخية اسيييتبسيييا  اصيييحاب 

 تحمل خيلهم وأخذت شيييييييديدا ، قتاال   الحسييييييين أصييييييحاب وقاتلهم  )االولى 

  .(618) (..كشفتهُ  إال   الكوفة أهل خيل من جانب على تحمل ال وأخذت..

 لبطوالت الصفوة من اصحاب ةوتذكر لنا المتوت التاريخية ايضا صورة جلي

بالموت ويذوبوت في  اعة قياداتهم  يسيييتأنسيييوتوكيف انهم   .عابي عبد هللا 

 الربانية  

ا)   مولى وسعد السلماني، الحارث بن وجابر خالد، بن عمرو الصيداوي فأم 

لد، بن عمرو ع خا ئذي هللا عبد بن ومجم  عا تا أو   في قاتلوا فإن هم ، ال   ،الق

ا النا ، على بأسيييييافهم ُمقدمين فشييييد وا  ذوافأخ النا  عليهم عطفَ  وغلو فلم 

 ي  عل بن العب ا  عليهم فحملَ  بعيد، غير أصييييييحابهم من وقطعوه يحواونهم،

حوا، قد فجاءوا فاسييتنقذهم، ا ُجر  هم منهم دنا فلم   لوافقات بأسيييافهم، شييد وا عدو 

 .(619) (واحد مكات في قُتلوا حت ى األمر أو   في

  .ع اإلمام خيل يعقروت سعد ابن ُرماة

نصييا تاريخيا  يصييور لنا القتا  في كربالء وكيف ات  أيضييا   الطبري ويروي

عة  بدا واق ها ا تاريخية وعسييييييكرية لم ير بمثل نت ملحمة  كا   فيقو كربالء 

 لىع يقدروت ال وأخذوا هللا، خلَقه قتا ت  أشييييد   النهار انتصييييف حتى وقاتلوهم)

 بعض، من بعضييييييها وتقارب أبنيتهم الجتماع واحد؛ وجه من إال   يأتوهم أت

ا  قا  ضييونها رجاال   أرسييل سييعد بن عمر  لك رأى فلم   وعن أيَمانهم عن يقو 

 الحسيييييين أصيييييحاب من واألربعة الثالثة فأخذ  قا .بهم ليحيطوا شيييييمائلهم؛

 ويرمونه هفيقتلون وينتهب، يقوِّض وهو الرجل على فيشد وت البيوت يتخل لوت

 اربالن   احرقوها  فقا   لك عند سيييييعد بن عمر بها فأمرَ  ويعقرونه، قريب من

ضوه، وال بيتا   تدخلوا وال  .يُحرقوت فأخذوا بالنار فجاءوا تقو 

                                                           

 .325: 3: الطبري تاريخالطبري ، (618)

 .330: 3 الطبري، تاريخ الطبري ،(619)



قا   أت يسييييييتطيعوا لم حَرقوها قد لو فإن هم فليُحرقوها؛ َدعوهم )حسييييييينٌ  ف

 (واحد وجه من إال   يقاتلونهم ال وأخذوا كذلك  لك وكات(. منها إليكم يجواوا

(620).  

ويظهر لنييا من هييذا كيف ات التخطيط العسييييييكري  الحسيييييييني اتى ثميياره 

على ارض الواقع في   . .الحسييين عواسييتطاعت الخطط التي رسييمها االمام 

وقع كربالء ات تنج  في منع االعداء من التوغل الى داخل الخيام الشيييييريفة 

صب خياما هي للتمويه العسكري بمصطلحنا ن  . .الحسين عوكيف ات االمام 

    .عاليوم وفيما بعد احرقها وصيييييل الى الثمرة التي نصيييييبها من اجلها قا  

 ..(.منها إليكم يجواوا أت يستطيعوا لم حَرقوها قد لو فإن هم)

 

 

 

 

 

 

كربالء ة واقعولو تتبعنا تاريخ المعار  والحروب في التاريخ فلم نجد بمثل 

ليالمثل التي احتوتها والقيم واالخالقيات والتفاني والتضحية ومن حيث   سج 

 عمير بن هللا عبد اوجة( رض) وهب أم   أت    ملحمة كربالء وقائع تاريخ لنا

 النسيياء من شييهيدة أو   وهي األولى، الحملة شييهداء من كانت( رض) الكلبي

 إلى تمشييييييي الكلبي امرأة وخرجت  )الطبري رواية تقو  عاشييييييوراء، يوم

 .الجن ة لك هنيئا    وتقو  التراب عنه تمسييي  رأسيييه عند جلسيييت حت ى اوجها

                                                           

 .325: 3: الطبري تاريخ الطبري ،(620)



 بالعمود، رأسيييها اضيييِرب  رسيييتم يُسيييم ى لغالم الجوشييين  ي بن شيييمر فقا 

 .(621) (مكانها فماتت فَشدخه رأسها فضرب

  األولى حملته في سعد بن عمر جيا أت     التاريخية توتالم تُجمع 

 اكي ة نفسيييا   الخمسيييين يناهز ما . .الحسيييين ع اإلمام أنصيييار من قُتل قد كات

سة،  اهرة  واشتدادها، استعارها على الساعة تلك حت ى تز  لم والحرب مقد 

ا) اوالهييا، أو   في والشييييييمس  هللا عبييد بن عمرو ثميياميية أبو  لييك رأى فلميي 

 قد الءهؤ أرى إن ي الفداء، لك نفسييي هللا، عبد أبا يا  للحسييين قا  الصييائدي،

 لقىأ أتْ  وأُحب   هللا، شيييييياء إت دونك أُقتل حت ى تُقتل ال وهللا وال منك، اقتربوا

 م  ث رأسييييه، الحسييييين فرفع وقتها، دنا قد التي الصييييالة هذه صييييل يتُ  وقد رب ي

 . وقتها أو   هذا نعم، الذاكرين، المصل ين من هللا َجعلك الصالة،  كرتَ  )قا 

  .(622) (نصل ي حت ى عنا يكف وا أت سلوهم قا  ثم  

 األولى الَحملة شهداء أسماءُ 

وا ا مارجعنا الى المصييييادر التاريخية اسييييتطعنا ات نجمع اسييييماء اصييييحاب 

 الذين استشهدوا في الحملة االولى وهم   .. . .الحسين عاالمام 

 (.رض) األسدي عوسجة بن مسلم - 1

 (.رض) الكلبي عمير بن هلل عبد - 2

 (.رض) عجالت بن نعيم - 3

  .(623) (رض) األشجعي حارث بن كعب بن عمرات - 4

                                                           

ابن االثير  ،401: 3: األشراف أنساب البالذري ،(621)

 .291: 3: التاريخ في الكامل

 .326: 3: الطبري تاريخ الطبري ،(622)

 .113: 4: ،مناقب ال ابي طالب  شهرآشوب ابن(623)



  . (624) (رض) الشيباني عمرو بن حنظلة - 5

 (.رض) التغلبي اهير بن قاسط - 6

 (.رض) التغلبي اهير بن مقسط - 7

 .(رض) التغلبي عتيق بن كنانة - 8

  المناقب في شييهرآشييوب ابن  كره (.رض) الضييبعي ضييبعة بن عمرو - 9

 .(625) مشيعة بن عمرو  باسم

 . (626) (رض) التغلبي مالك بن ضرغامة - 10

 (.رض) البصري العبدي مسلم بن عامر - 11

 (.رض) مسلم بن عامر مولى سالم - 12

 شييهرآشييوب ابن  كر .(627) (رض) البصييري العبدي مالك بن سيييف - 13

 لكن   ،(النمري مالك بن سيف) باسم األولى الحملة في قُتل فيمن  المناقب في

 صييييالة بعد مباراة يديه بين قُتل حتى معه اا  وما  )قا  السييييماوي المحقق

 ..(628) (الظهر

 . (629) (رض) األرحبي هللا عبد بن الرحمات عبد - 14

                                                           

 .199: العين إبصار السماوي ،(624)

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(625)

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(626)

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(627)

 .192: العين إبصارالسماوي ،(628)

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(629)



  .(630) (رض) التميمي عامر بن الحب اب - 15

  .(631)( رض) الجندعي عمرو - 16

 (.رض) األادي الراسبي عمرو بن الُحال  - 17

 (.رض) األادي الراسبي عمرو بن النعمات - 18

 (.رض) النهمي عمير أبي بن سوار - 19

ار - 20  (.رض) الداالني عم 

 (.رض) الحمق بن عمرو صاحب( رض) الكندي عمرو بن ااهر - 21

 . (632) (رض) الشيباني علي بن جبل ة - 22

اج بن مسعود - 23  (.رض) التيمي الحج 

اج بن مسييييعود بن الرحمات عبد - 24  شييييهرآشييييوب ابن  كر(. رض) الحج 

 ت  أ غير األولى، الحملة في المقتولين في والده اسييييييم المناقب في السييييييروي  

 ملةالح في وقُتال  )أبيه وفي فيه قا  العين إبصيييييييار في السييييييماوي المحق ق

 .(633) .السروي  كره كما األولى

 . (634) (رض) الخثعمي بشر بن اهير - 25

 (.رض) األادي كثير بن مسلم - 26

                                                           

 باسم 113: 4: المناقب في شهرآشوب ابن وذكره(630)

 (.الحارث بن الحب اب)

: 4: المناقب في شهرآشوب ابن االسم بهذا ذكرهُ (631)

 باسم 94: الدارين وسيلة في الزنجاني وذكره ،113

 .(الجندعي بن عمرو)

 .215: العين ،إبصار السماوي(632)

 .194: العين ،إبصار السماوي (633)

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(634)



 (.رض) األادي سليم بن اهير - 27

ار - 28  (.رض) الطائي حس ات بن عم 

 (.رض) البصري العبدي يزيد بن هللا عبيد - 29

 (.رض) البصري العبدي يزيد بن هللا عبد - 30

 (.رض) البصري العبدي أمي ة بن األدهم - 31

 (.رض) الكندي حجير بن جندب - 32

 ( .رض) الكندي حجير بن جندب بن حجير - 33

 (.رض) األنصاري الحرث بن كعب بن جنادة - 34

  .(635)( رض) األنصاري رب   عبد بن الرحمات عبد - 35

 ( .رض) الغفاري عروة بن هللا عبد - 36

 (.رض) العائذي هللا عبد بن مجمع بن عائذ - 37

 (.رض) العائذي هللا عبد بن مجمع - 38

 (.رض) الكلبي عمير بن هللا عبد اوج( رض) هب أم   - 39

 (.رض) الطائي سعد بن أمي ة - 40

 (.رض) األادي بشر أبي بن حبيب بن القاسم - 41

  . (636) (رض) التيمي مالك بن جوين - 42

 ( . رض) الخثعمي بشر بن هللا عبد - 43

                                                           

 في استشهد فيَمن( ره) السماوي المحق ق وذكره(635)

 .158 – 157: العين إبصار في ترجمته في األولى الحملة

 113: 4: المناقب في( السروي) شهرآشوب ابن ذكرهُ (636)

  .(النميري مالك بن سيف) باسم األولى الحملة شهداء في



 المحق ق  كر (.رض) الكندي الحضييرمي األحدوث بن عمرو بن بشيير - 44

 لقُت أن ه  السروي شهرآشوب ابن عن نقال    العين إبصار في( ره) السماوي

 .(637)األولى الحملة في

اج - 45   .(638) (رض) السعدي التميمي بدر بن الحج 

 (.رض) الدئلي هللا عبد بن قارب - 46

 ابن( . 2) ( 639) (رض) الصيييييييييداوي ألسييييييييديا خييالييد بن عمرو - 47

 101  4  المناقب في شهرآشوب

 (.رض) السلماني المذحجي الحرث بن جنادة - 48

 (.رض) الصيداوي خالد بن عمرو مولى( رض) سعد - 49

  .(640).ع الحسن مولى( رض) سهم بن منج  - 50

 منجحا   بأت   صييييييريحة تاريخية إشييييييارة توجد الأشييييييار بعض المؤلفين انه  

 أسييماء  كره في شييهرآشييوب ابن أت   إال   األولى، الحملة في اسييتشييهد( رض)

 الحسييييين َموالي من وعشييييرة  )قائال   ختامها في  كرَ  األولى الحملة شييييهداء

 . (641) ( السالم عليهما المؤمنين أمير َموالي من وَموليات

 السيييييَر أهل بعض قا  .  . .الحسييييين ع مولى التركي عمرو بن أسييييلم - 51

  يقو  وهو القتا  إلى خرج إن ه  والمقاتل

                                                           

 .471: العين ،إبصار السماوي(637)

 .214: العين ،إبصار السماوي(638)

 المجلس 138: الصدوق الشيخ أماليالصدوق ،(639)

 .1 رقم حديث الثالثون،

 المجلس 138: الصدوق الشيخ أماليالصدوق ،(640)

 .1 رقم حديث الثالثون،

 .113: 4:  طالب ابي ال ،مناقب شهرآشوب ابن(641)



 النذير البشير فؤاد سرور   األمير ونِعمَ  حسينٌ  أميري

ا قُتل، حت ى فقاتل  إلى مييو رمق وبه فرآه . .الحسين ع إليه مشى ُصرع فلم 

م خد ه، على خد ه ووضع الحسين فاعتنقهُ  ، . .الحسين ع  مثلي َمن  وقا  فتبس 

 نفسه فاضت ثم   خد ي، على خد ه واضع  وآله عليه هللا صلى هللا رسو  وابن

 . (642)(. عليه هللا رضوات

 .  .ع علي   مولى( رض) الحرث بن سعد - 52

 فارسا   وكاتقا  السماوي  . .ع علي مولى( رض) نيزر أبي بن نصر - 53

 . (643) . عنه هللا رضي األولى الحملة في قُتل ثم   فرسه فُعقرت

 . .ع حمزة مولى( رض) نبهات بن الحرث - 54

 إشييييييييارة توجييد الو ( .رض)  ر   أبي مولى( رض) حوي   بن جوت - 55

 في ورد ما إال   األُولى، الحملة في قُتل( رض) حوي بن جوت بأت   صييييييريحة

ا  )التعبير بهذا الداودي الدين رضي   السي د عن 176  العين إبصار  شبن فلم 

 يا ) . .الحسييين ع له فقا  القتا ، في يسييتأ نه . .الحسييين ع أمام وقفَ  القتا 

 فوقع ،( قتنابطري تبتل فال للعافية  لبا   تَبعتنا فإن ما من ي، إ تت  في أنت جوت،

 لرخاءا في أنا هللا، رسيييييو  بن يا  ويقو  يُقب لها هللا عبد أبي قََدمي على جوت

بي وإت   لَنتِن، ريحي إت   أخذلكم؟ الشييد ة وفي قصيياعكم، ألحسُ    إت  و لَلئيم، حسييَ

بي ويشييرف ريحي ليطيب الجن ة؛ في عليَّ  فتنف س ألسييود، لَوني  يبي ضو حسييَ

 هل فأِ ت دمائكم، مع األسييييييود الدم هذا يختلط حت ى أُفارقكم ال وهللا ال لوني،

 .(644) ...فبرا . .الحسين ع

                                                           

 .95: العين ،إبصار السماوي(642)

 .89: العين ،إبصار السماوي(643)

 .163: اللهوفابن طاووس ،(644)



اج بن جابر - 56  السييماوي قا  .التيمي نهشييل بن عامر مولى( رض) الحج 

 . (645)( األولى الحملة في الظهر قبل قتلهُ  وكات  )ترجمته في( ره)

 ( . رض) الكندي القيس امرئ بن الحارث - 57

 ابن قا  . الجابري الهمداني سيييييريع بن الحرث مولى( رض) شيييييبيب - 58

 ين،الحس أصحاب من جملة فيها قُتل التي األولى الحملة في قُتل  شهرآشوب

 . (646)( العاشر اليوم في الظُهر قبل و لك

 إت    الهرج في الطوسي الشيخ قا  ( .رض) النهشلي هللا عبد بن شبيب - 59

 ماحةس وقا ، . .الحسين ع أصحاب من البصري النهشلي هللا عبد بن شبيب

ة خ الحج   و ق  يل في العلوم بحر صييادق محمد السيييد المعاصيير الفقيه المؤر 

 ، .ع المؤمنين أمير أصييييييحاب من تابعيا   كات  السيييييييَر أهل قا   الطوسييييييي

تل الحسييييييين إلى ثم   الحسيييييين إلى وانضييييييم   عه وقُ لة في كربالء في م  الحم

 .(647)األولى

 (رض) الرياحي يزيد بن الحر   مقتلُ 

 القائد العراقي الحر بن يزيد الرياحي . كربالء الدمويةواقعة ومن ابطا  

ا أن ه   الطبري يروي   لك وهدَّ  ،(رض) األسيييييييدي مظاهر بن حبيب قُتل لم 

 ،( أصحابي وُحماة نفسي أحتسب هللا عند )وقا  السالمليه .الحسين ع اإلمام

  ويقو  يرتجز وهو القوم على فحملَ  - راجال   - يقاتل( رض) الحر   أخذ

 ُمقبال إال   اليومَ  أُصاب ولن   أَْقتاُل حت ى أُقتلُ  ال آليتُ 

 ُمهَلَّال وال عنهم ناكال   ال  مفصال ضربا   بالسيف أضربهم

                                                           

 .193: العين إبصارالسماوي ، (645)

 .133: العين ،إبصار السماوي(646)

 . 74رجال الشيخ الطوسي : (647)



 شييدَّ  اسييتُلحم فإتْ  أحدهما شييد   إ ا فكات شييديدا ، قتاال   القين بن واهير هو فقاتلَ 

الة إتَّ  ثم   ساعة،  لك ففعال يخل صه، حت ى اآلخر  زيدي بن الحر   على شدَّت رج 

 . (648) (فقُتل

 ُمَسرِّ ، نب أي وب قتله في فاشتر  عليه، وتكاثروا(  )ره) المفيد الشيخ وقا 

 (649) (الكوفة أهل فرسات من آخر ورجل

م َمن أو   كات( رض) الحر   إت    تاريخية مصييييادر وتقو   القوم، قتا  إلى تقد 

 تأكو أت لي فائذت ..هللا رسيييو  بن يا   . .الحسيييين ع لإلمام قا  قد كات وإن ه

دا   جد   يصييييييياف  َمن أو   أكوت أت فلعل ي يديك؛ بين قتيل أو    في غدا   محم 

 .13  45  والبحار ( .1) (650) (القيامة

 من قتيل أو   أراد إن ما) 160  اللهوف في  اوو  ابن السييييييد أيضيييييا   وقا 

 .(651) ..(ورد كما قبله قُتلوا جماعة ألت   اآلت؛

  بعد قتله ا  قا  له   . .الحسييين عوقد نا  الحر اشييرف االوسييمة من االمام 

تك كما الحرُّ  أنت ك، سييييييم   ..اآلخرة في الحر   وأنت الدنيا في الحر   وأنت أمُّ

(652) .  

  يقو  الحسين أنشأ ثمَّ   وقيل

 الرما ِ  مختلف عند الحرُّ  ونِعمَ     ريا  بني حـرُّ  الـحرُّ  لَـنِعمَ 

  . (653) .. الصبا ِ  عند بنفسه فجادَ              حسينا   نادى إ  الحرُّ  ونِعم 

                                                           

 .292: 3: التاريخ في الكامل ابن االثير ،(648)

 .104: 2: اإلرشاد المفيد ،(649)

 . 74رجال الشيخ الطوسي : (650)

 . 74رجال الشيخ الطوسي : (651)

 .256: الطوال واألخبار ،160: اللهوف ابن طاووس،(652)

 .14: 2: السالم عليه الحسين مقتل الخوارزمي ،(653)



 عاشوراء؟  ُهر .ع اإلمام صالة كانت كيف

خين أكثر  كر  ،(654)الخوف صييييالة بأصييييحابه صييييل ى .ع اإلمام أت   المؤر 

 فُرادى وأصييييحابه . .الحسييييين ع صييييل ى  وقيل(  )ره) نما ابن الشيييييخ وقا 

 . (655) (باإليماء

 ،(656) (الخوف شييد ة صييالة بهم صييل ى  )المناقب في شييهرآشييوب ابن وقا 

 امالتح  عند تثبت وهي  )الخوف شيد ة صيالة معنى في   الحلي العال مة وقا 

تا ، تداد عند أو ألحد، تركه من التمكن وعدم الق  يلتحم وأت الخوف، اشيييييي

 يصييييييل وت وحينئذت  انقسييييييموا عنهم ول وا لو عليهم هجومهم يأمنوا فلم القتا ،

 غيرو اإلمكات، مع واجبا   القبلة مستقبِل ركبانا ، أو األقدام على ومشاة رجاال  

نوا فإت اإلمكات، حسييييب على عدمه مع مسييييتقبِلها  األركات اسييييتيفاء من تمك 

 من أخفض سييييييجودهم ويكوت وسييييييجودهم، لركوعهم أومييأوا وإال   وجييب،

نوا ولو الركوع، ة أحدهما من تمك  م لهم ويجوا وجب، خاصييييييي  ر التقد   والتأخ 

اله النبي صييلى هللا عليه و وعن ،(  ُرْكبَانا   أَوْ  فَِرَجاال   ِخْفتُمْ  فَإتْ  ) تعالى لقوله

 في .الباقرع وقو  ،( مسيييييتقبِلها وغير القِبلة مسيييييتقبِل )قا  وآله عليه هللا لى

 إنسيييات كل   يصيييل ي )القتا  وتالحم والمناوشييية المطاردة عند الخوف صيييالة

 . (657) (وجهه كات حيث باإليماء فيهم

 

 قُتل (رض) هللا عبد بن سييييييعيد أت    األثير ابن  لك على وتابعه الطبري  كر

 إلى لَ َووصيييي قتالهم، فاشييييتد   الظهر بعد اقتتلوا ثمَّ   )يقو  حيث الصييييالة، بعد

 شييماال  و يمينا   بالنبل يرمونه لهم فاسييتُهِدف أمامه، الحنفيُّ  فاسييتقدم الحسييين،

 ( .سقط حت ى يُرمى اا  فما يديه، بين قائما  

                                                           

 105: 2: اإلرشادالمفيد،(654)

 . 65: األحزان مثير ابن نما ، (655)

 103: 4: المناقب في شهرآشوب ابن(656)

 .200: 2: األحكام نهاية ، الحلي العال مة(657)



هذه الحادثة ية اخرى ل لك روا قد وهنا تل في الخوارامي روى ف   يقو  المق

 أمامه قد مافت ، أمامي تقدَّما )هللا عبد بن وسعيد القين بن لزهير الحسين فقا )

 سعيد أتَّ  ورويَ  الخوف، صالة بهم صل ى حت ى أصحابه نصف من نحوت  في

 أخذ فما بالنْبل، يرمونه له فاسييييييتهدفَ  ، . .الحسييييييين ع أمام تقد م هللا عبد بن

 لىإ سييييقط حتى يُرمى اا  فما .يديه بين قام إال   وشييييماال   يمينا   . .الحسييييين ع

ك أبلغ الل هم   وثمود، عيييادت  لعن العنهم الل همَّ   )يقو  وهو األرض  عن ي نبيييي 

 ثم   ،(نبي ك نصييييرة بذلك أردت فإن ي الجرا ؛ ألَم من لقيتُ  ما وأبلِغه السييييالم،

 و عن السييييوف ضيييرب من به ما سيييوى سيييهما   عشييير ثالثة به فوِجدَ  مات،

 .ع قا ف هللا؟ رسيو  بن يا أَوفيت  فقا  . .الحسيين ع إلى التفتَ  ثم   ،( الرما 

  .(658) النفيسة نفسه فاضت ثم   ،( الجن ة في أمامي أنت نعم، 

كربالء يوم مهم جدا في تاريخ العالم وفي تاريخ الصييييييراع بين واقعة ويوم 

 . .الحسييييين عالحق والبا ل ففي كربالء نرى ات االنسييييانية كانت تقاتل مع 

  .عواال فما الذي يحمل شيييياب نصييييراني اسييييلم حديثا على يدي ابي عبد هللا 

 - عدهب من برا ثم    )قائال  البحار  في  كر فقدحتى يسيييتشيييهد يوم الطف معه .

 باحب بن هللا عبد بن وهب -( رض) الهمداني خضيييييير بن برير بعد من أي

ه معه كانت وقد الكلبي، ، أم   رسيييو  بنت ابن فانصييير بُني   يا قمْ   فقالت يومئذت

اه يا أفعل  فقا  هللا، ر، وال أم    يقو  وهو فبراَ  أُقص 

 ضربي وتروت تروني سوف              الكلب ابن فأنا تنكروني إتْ 

 .(659) ...الى اخر االبيات .. 

 

ه إلى فرجع جماعة، منهم قتلَ  حتى يقاتل يز  فلم حملَ  ثم    قفَ فو وامرأته أم 

اه، يا  فقا  عليهما حسييين ال يدي بين تُقتل أو رضيييتُ  ما  فقالت أرضيييِت؟ أم 

ه فقالت نفسيييييييك، في تفجعني ال باهلل  امرأته فقالت . .ع  تقبل ال بني   يا  أم 

 لك فيعا  ش القيامة في غدا   فيكوت هللا رسو  ابن يدي بين فقاتل وارجع قولها،

                                                           

 .218: العين إبصار السماوي ،(658)

 .17 – 16: 45: البحارالمجلسي ، (659)



 عشييير واثني فارسيييا   عشييير تسيييعة قتلَ  حتى يقاتل يز  فلم. ... هللا، يدي بين

  تقو  وهي نحوه وأقبلت عمودا   امرأتُه فأخذت يداه، قُطعت ثم   .(660)راجال  

ها كي فأقبلَ  هللا، رسييييييو  ُحَرم الطيبين دوت قاِتل وأم ي، أبي فدا   ىإل يرد 

 .معك أموت أو أعود لن  وقالت ثوبه بجانب فأخذت النساء

 رحمكِ  النسيييياء إلى ارجعي خيرا ، بيتت  أهل من ُجزيتم ) . .الحسييييين ع فقا 

 مرأتها فذهبت عليه، هللا رضييييوات قُتل حتى يُقاتل وجعل فانصييييَرفت، ،( هللا

م تمسيي   كات بعمود فضييربها له غالما   فأمرَ  شييمر، بها فبصييرَ  وجهه، عن الد 

 .  .ع  الحسين عسكر في قُتلت امرأة أو   وهي وقتلها، فشَدخها معه

بين يديه الى ات جاء دور كتيبة االنصار التي   . .الحسين عوتفانى اصحاب 

والتي اشييار الى وجودها شييعر هذا البطل من المدينة   . .الحسييين عاتت مع 

ة يقاتل ويذكر النا  بدور  فخرج كبيرهم ابن قر ،الحسيييني يوم عاشييوراء 

 كتيبته في يوم كربالء  

 وهو حسين دوت يقاتل األنصاري قر ة بن عمرو وخرجَ  قا  اهل التاريخ  

  يقو 

ي    األنصارِ  كـتيبة َعـلمتْ  قـد  الذ مار حـواة سـأحمي أنـ 

  (661)  وداري مهجتي حسين دوت   شارِ  نكست  غيرِ  غالم ضـربُ 

  

 

 

 

                                                           

 – 100: 4: طالب أبي آل مناقب ابن شهر اشوب ،(660)

101. 

 .15: 45: البحارالمجلسي ،  (661)



 

لي اليمن لعفقد كات في  . .الحسيييين عثم برا بعده ابطا  اليمن من اصيييحاب 

عندما  . .الحسيييييين ع ألخيهشييييييعة كما نصيييييت كلمات محمد بن الحنفية  .ع

 فيها شيعة ..(. ألبيكنصحه بالذهاب الى اليمن قائال ) ات 

  قائال   البجلي هال  بن نافع براَ  ثم    )قا  ابن شهر اشوب 

 علي بن حسين دين على ديني  البجلي الـيمنيُّ  الـغالم أنـا

 عملي بخيرت  هللا ويـختم  بطلِ  غالم ضرب أضـربكم 

  (662) (رجال   سبعين وروي رجال ، عشر اثني فقتل

ما ك .عواعترف صيييحابي اخر انه من اليمن اتى لالشيييترا  مع ابي عبد هللا 

 نب الرحمات عبد براَ  ثم    )السييروي   شييهرآشييوب ابن قا يوحي بذلك النص .

  قائال   اليزني هللا عبد

 وحسن حسين دين عـلى ديـني يَزتِ  آ  من هللا عـبد ابـن أنـا

 . (663) المؤتمن عند الفوا بذا  أرجو اليمن من فتى   ضـرب أضـربكم

 (رض) الشاكري شبيب أبي بن عابس مقتلُ 

 أبا يا  قا  ثم   .ع اإلمام إلى( رض) عابس تقد م( رض) شييييييو ب قُتل لما ثمَّ 

 وال عليَّ  أَعز   بعيدٌ  وال قريبٌ  األرض  هر على أمسييييى ما وهللا أَما هللا، عبد

شيء والقتل الضيم عنك أدفع أت على قدرتُ  ولو منك، إليَّ  أحب    ليَّ ع أعز   ب

                                                           

 السالم عليهم طالب أبي آل مناقبابن شهر اشوب ،(662)

 إلى منسوب: الَجملي(: ره) السماوي الشيخ قال. 104: 4

: الكتب وفي األلسن على ويمضي مذحج، من بطن جمل

 .150: العين إبصار.فاض  غلط وهو البجلي،

 السالم عليهم طالب أبي آل ،مناقب اشوب شهر ابن(663)

4 :101. 



 هْديك لىع أن ي هللا أُشهدُ  هللا، عبد أبا يا عليك السالم لفعلته، ودمي نفسي من

 .(664) (جبينه على ضربةٌ  وبه نحوهم مصلتا   بالسيف مشى ثم  .أبيك وهَْديِ 

ا  )اليوم  لك شييييييهدَ  - تميم ين ربيع له يُقا  - همداني رجل ويقو   رأيتهُ  لم 

 لن ا ا أي ها  فقلت النا ، أشجع وكات المغااي في شاهدته وقد َعرفته، ُمقبال  

سدُ  هذا سود، أ   ينادي فأخذَ  منكم، أحدٌ  إليه يخرجن   ال شبيب، أبي ابن هذا األُ

 .بالحجارة ارضخوه  سعد بن عمر فقا : لرجل؟ رجلٌ  أال

ا جانب، كل   من بالحجارة فُرمي  قا   ثم   وِمْغفَره، ِدرعه ألقى  لك رأى فلم 

ن ا ، من المئتين من أكثر (665)يكرد لرأيته هللا فو النا ، على شيييييييدَّ   ثم   ال

 .فقُتل جانب كل من عليه تعط فوا إنهم

يدي في رأسيييييييه فرأيتُ   قا  نا  يقو  هذا عدَّة،  وي رجا ت  أ ته، أ  وهذا قتل

 ناتسيييي يقتله لم هذا تختصييييموا، ال  فقا  سييييعد بن عمر فأتوا قتلته، أنا يقو 

ق واحد،   .(666) (القو  بهذا بينهم ففر 

  مصيييبا . .الحسيييين عواله بات ولده  النبي صيييلى هللا عليه واله وكما اخبر 

 فقد تحو  عدد من،هدى لبني البشيييييير يسييييييتضيييييييئوت بنوره ويهتدوت بعلمه 

  المقاتلة يوم كربالء من صف ابن سعد الى معسكر الحق الحسيني 

 الحتوف أبو وأخوه ،(رض) العجالني   األنصييياري الحرث بن سيييعد -ومنهم 

 .الحسييين ع باإلمام التحقا قد وكانا ،(رض) العجالني األنصيياري الحرث بن

  .عاشوراء يوم في .

ا  الحدائق صيياحب قا   علفج الحسييين أصييحاب وقُتل العاشيير، اليوم كات فلم 

 صارخن،فت واأل فا ، النساء فَسمعته ،( فينصرنا ناصرٌ  أال )يُنادي الحسين

                                                           

 .105: 2: اإلرشاد المفيد ،(664)

 إبصارالسماوي ،. المعنى في سواء ويطرد يكرد (665)

 .129: العين

 - 26: 2: السالم عليه الحسين مقتل الخوارزمي ،(666)

27. 



 عياله، من والصراخ . .الحسين ع من النداء الحتوف أبو وأخوه سعدٌ  وسمعَ 

 ماعةج قَتال حت ى يُقاتالت فجعال ،هأعدائ لى .الحسيييييين ع مع بسييييييفيهما فَماال

 . (667) (معا   قُتال ثم   آخرين، وَجرحا

  . .الحسييين عوألهل البصييرة من الشيييعة دور كبير في نصييرة قضييية االمام 

وفدوه بأنفسييهم لكن التاريخ  لمهم واخفى مناقبهم وبطوالتهم ولم يصييل الينا 

 هأنصار ومنوقضيته .  . .الحسين عاال الشيء القليل مما قاموا به من خدمة 

 البصييييييري النمري عمر بن قعنب  كربالء في يديه بين اسييييييتشييييييهدوا الذين

اج مع .ع اإلمام إلى جاء قد كات الذي ،(رض) ( رض) السعدي بدر بن الحج 

 ومي القتا  نشييبَ  حتى له، مالاما   يز  ولم مك ة، في به والتحقا البصييرة، من

 ليهع هللا رضييييوات قُتل حت ى .ع اإلمام يدي بين الطف   في فقاتل عاشييييوراء،

(668).  

حدة وا بوتقةكربالء قد  ابت فيها االمكنة واالامنة فكانت في واقعة والت 

العربي  . .الحسييييييين عفقد قاتل مع ،ووالئه   . .الحسييييييين عحب  اال وهي 

 كربالءواقعة والتركي وغيرهم من القوميات التي انصييييهرت بدم واحد ميز 

 في العالم .واقعة على كل 

 عيييارف ،للقرآت قيييارئ مبيييارا، تركي   غالم خرجَ  ثم    )الخوارامي قيييا 

  ويقو  يقاتل فجعل الحسين، َموالي من وهو بالعربية،

 يمتلي ونبلي سهمي مـن والـجوُّ    يصطلي وضربي  عني من البحر

ل الـحاسد قـلب يـنشقُّ   ينجلي يـميني فـي ُحـسامي إ ا   الـمبج 

 لىع خدَّه ووضييع وبكى الحسييين فجاءه فصييرعوه، فتحاوشييوه جماعة، فقتلَ  

ه،   .(669) (رب ه إلى صار ثم   فتبس م، ورآه عينيه ففت َ  خد 

                                                           

: الوردية والحدائق ،159: العين إبصار السماوي ، (667)

122. 

 .215: العين إبصار ، السماوي (668)

 .28: 2 السالم عليه الحسين مقتل الخوارزمي ،(669)



 الحسييييييين فاعتنقه . .الحسييييييين ع إلى يومي رمقٌ  وبه فرآهوفي نقل اخر   )

م خد ه، على خد ه ووضع  عليه هللا صلى هللا رسو  وابن مثلي َمن  وقا  فتبس 

 . (670) (عليه هللا رضوات نفسه فاضت ثُم   خد ي، على خد ه واضعٌ  وآله

ولم يشهد تاريخ المعار  وال النظم العسكرية في العالم بمثل هذه المستويات 

ائد يوم عاشوراء فأي ق  . .الحسين عمن االنسانية التي فاضت بها سلوكيات 

يضييع خده على خد جندي اسييتشييهد من اجل قضيييته ويتبسييم بوجهه ويودعه 

 .ودع يليق باألمراء والملو  

سلم أو الرومي وواض ).. وسماه السماوي بالرومي قا    ا فإن ه التركي أ  لم 

 . (671) ...(واعتنقه إليه مشى قُتل

 إبداعبتتوالى  .عولم تز  الصيور المشيرقة السيتبسيا  اصيحاب ابي عبد هللا 

شييييييياب او اخر كهييل فهم فرق بين رجييل مقيياتييل  الفوجمييا  مميز بكربالء 

امنوا بربهم ..(..ومن تلك الصور المشرقة كات الصحابي بمجموعهم ) فتية 

 الحسيني سويد  

 وكات المطاع، أبي بن عمرو بن سييويد وتقد م(  )ره)  اوو  ابن السييي د قا 

 البالء لىع الصييبر في وبالغ الباسييل، األسييد قتا  فقاتلَ  الصييالة، كثير شييريفا  

 به سولي كذلك يز  ولم بالجرا ، أُثخن وقد القتلى بين سييييييقط حت ى الناا 

 ا ،سييكين خف ه من وأخرج فتحاملَ  الحسييين، قُتل  يقولوت سييمعهم حت ى حرا ،

  . (672) (عليه هللا رضوات قُتل حت ى بها يقاتلهم وجعل

دور ، المأجورةوقد اخفى التاريخ الذي كتبته بال ات بني العبا  واقالمهم 

  .عدور احفاد سيييييدنا عبد المطلب وباألخص الهاشييييميين في معركة كربالء 

ولم يصيييل الينا اال النزر   .عفي نصيييرة امامهم واعيمهم الحسيييين بن علي 

                                                           

 .174: العين ،إبصار السماوي(670)

 .226: العين إبصارالسماوي ،(671)

 .165: اللهوف ابن طاووس ،(672)



ة في نصير .عومما وصيل الينا دور احد احفاد عبد المطلب  لألسيف،اليسيير 

 المكنى بابي الهياج   . .الحسين ع

 جالهيا ابو هشيييييييام، بن عبدالمطلب بن الحارث بن فياتسيييييي ابي بن عبدهللا  

 ىلالنبي صييلى هللا عليه واله  عن وابوه هو روى شيياعر، صييحابي، القرشييي

 كات الهياج ابا ات   (673)الحسييين مقتل كتابه في الواقدي قا . واله عليه هللا

 دهيعض وقد عاما، الثمانين تجاوا قد انه يقتضي وهذا. الحسين مع قتل ممن

 وهو ة،المغير  سييفيات ابي واسييم. كبيرا وكات  الغابة اسييد في االثير ابن قو 

 رسو  يالف فكات... النسب، من يتض  كما  النبي عم ابن وهو. اشهر بكنيته

 فيها جابا قصيييدة قا . البعثة قبل واله عليه هللا لى  واله عليه هللا صييلى  هللا  

   منها عقبة بن الوليد

  كتائبه سالت يوم بدر وصاحب      خيبر صاحب  ا  علي ومنا

  يقاربه  ا ومن يدانيه  ا فمن   عمه وابن المصطفى النبي وصي

    ايضا يقو  وفيها

  صاحبه الموا ن كل وفي علي       محمد بعد االمر ولي وات 

 .(674) جانبه الت ومن صلى من واو     وصنوه حقا هللا   رسو  وصي

شيعته يتقا روت على كربالء الفداء ليدافعو عن  . .الحسين عولم يز  اتباع 

سماء حتى بعد شهادة  سبي البصري و  . .الحسين عقيم ال  ومنهم البطل الرا

   .األاد من بطن راسب إلى نسبة  الراسبي

 بعد ف  الط يوم قُتل الذي البصري الراسبي المهن د بن الهفهاف  الزنجاني قا 

 كات  قا  الحدائق، كتاب في أحمد بن حميد رواه ما على الحسيييييين، شيييييهادة

                                                           

وهذا الكتاب مع شديد األسف من المقاتل التي لم (673)

 تصل نسخها االصلية الينا .

 ،1578 رقم 921/  3ق: االستيعابابن عبد البر ،(674)

 .2980 3/263: الغابة اسد

 



شيعة من بصريا ، شجاعا   فارسا   هذا الهفهاف  ،الوالء في المخلصين ومن ال

 ، .ع المؤمنين أصييييييحييابييأمير من وكييات والحروب، المغييااي في  كر لييه

ا كل ها، مشييياهده معه وحضيييرَ   صيييف ين يوم .ع المؤمنين أمير األلوية عقدَ  ولم 

 بن نأَعيَ  البصرة حنظلة على وأم ر قيس، بن األحنف إلى البصرة تميم ضم  

 وكات... األادي الراسييييبي المهن د بن الهفهاف البصييييرة أاد وعلى ضييييبعة،

تل، أت إلى .ع لعلي   مالاما   نه إلى بعده فانضييييييم   قُ  إلى ثم   ، .ع الحسيييييين اب

 بن عمر على فدخلَ  الحسييين؟ أين  سييأ َ  ، العصيير صييالة بعد . .الحسييين ع

 أنا  قا ف أنت؟ َمن  له فقالوا علي؟ بن الحسين أين الخبر ما  القوم فسأ  سعد

 معتسيي حين السييالمليه .الحسييين ع لنصيير جئت البصييري الراسييبي الهفهاف

 .العراق إلى مك ة من خروجه

 إليه، م  وانض به لحقَ  َمن وكل   وأنصاره وأصحابه الحسين قتلنا وقد  له فقالوا

 هجوم ترى أَما الحسييين، بن علي العليل وابنه واأل فا  النسيياء غير يبقَ  ولم

ا ، وآله عليههللا صيييلى هللا رسيييو  بنات وسيييْلبهم المخي م على القوم  سيييمعَ  فلم 

  يقو و يرتجز وهو سيفه انتضى النا ، وهجوم . .الحسين ع بقتل الهفهاف

د عياالت أحمي       المهن د بن الهفهاف أنا          المجن د الجندَ  أي ها يا  محم 

 من منه َدنا َمن كلَّ  يقتل يز  فلم بسييفه، يضيربهم العرين كليث عليهم شيد   ثم  

 كانت وقد جر ، َمن سيييوى كثيرة جماعة القوم من قتلَ  حت ى الرجا ، عيوت

 فيها شييد   إ ا الِمعزى انكشيياف فتنكشييف بسيييفه عليها فيشييد   عليه تشييد   الرجا 

عر يرتجز  لك في وهو الذئب، م بالشيِ  عمر فصيا  بالجرا ، أُثخن وقد المتقد 

عد بن يل  بقومه سيييييي يه احملوا لكم، الو نب كل   من عل  بن علي قا  ثم  . جا

 عدب فارسيييا   محمدا   هللا بعث منذ النا  رأى قل ما )اليوم  لك في . .الحسيييين ع

 خمسة فأقبلَ  عليه فتداَعوا ،( الرجل كهذا بعده قتلَ  ما قتلَ   الب أبي بن علي

 فرسيييييه عقروا بعدما الحرب، حومة في قتلوه حت ى فاحتوشيييييوه نفرا   عشييييير

  . (675) (عليه هللا رضوات

 هاشم بني ومصارع مقاتلُ 

                                                           

 .164 رقم 204 - 203: الدارين وسيلة الزنجاني ،(675)



 اختلف اهل التاريخ في تحديد او  من قتل من بني هاشم على عدة اراء  

   .ع  الب أبي بن علي بن العبا ات او  الشيييهداء من بني هاشيييم هو  – 1

 . (676) الشعبي القو  هذا إلى  هب

  .(677) .ع عقيل بن مسلم بن هللا عبدات اولهم هو  – 2

خين أكثر  هيييبَ و - 3  الفرج وأبي والبال ري والمفييييد األثير كيييابن المؤر 

 .(678)وغيرهم  ات او  شهيد هو علي االكبر 

 يا عليك السييالم )عليه السييالم من المقد سيية الناحية ايارة في ورد ما  ويؤيده

 ( . الخليل إبراهيم ساللة من سليل خير نسل من قتيل أو  

لسييياحة   .عبنزو  علي االكبر  تضيييحيات ا  هاشيييم  من اجل الدين بدأت و

  القوم قتا  إلى .ع األكبر علي خروج يصييييييف الخوارامي قا ... الميدات 

م) ه الحسين، بن علي   فتقد  ة أبي بنت ليلى وأم   لثقفيا مسعود بن عروة بن مر 

ا سنة، عشرة ثماني ابن يومئذ وهو ،  لسماء،ا نحو شيبته رفعَ  الحسين رآه فلم 

  وقا 

 قا  وُخلُ  َخلقا   النا  أشييييبه غالم إليهم براَ  فقد القوم، هؤالء على اشييييهد الل همَّ ) 

د برسييولك ومنطقا    كرسييول وجه إلى اشييتقنا إ ا كن ا ، وآله عليههللاصييلى محم 

قهم منعتهم وإتْ  األرض، بركات فامنعهم الل هم   وجهه، إلى نظرنا  قا ،تفري ففر 

قهم  فييإن هم أبييدا ، عنهم الوالة تُرضِ  وال قييددا ،  رائق واجعلهم تمزيقييا ، ومز 

 بن بعمر الحسييين صييا  ثم  .ويقتلونا يقاتلونا علينا َعَدوا ثم   لينصييرونا، َدعونا

 َمن عليك وسييييييل ط أمر ، في هللا بار َ  وال َرِحمك، هللا قطعَ : مالكَ   سييييييعد

 هللا رسيييييو  من قرابتي تحفو ولم رِحمي، قطعتَ  كما فراشيييييك، على يذبحك

                                                           

 .230: الخواص تذكرةابن الجوزي ،: راجع(676)

 في والصدوق ،105: 4 المناقب في السروي إليه ذهبَ (677)

  .118 الواعظين روضة في فت ال وابن ،226: األمالي

 في والمفيد ،293: 3 الكامل في األثير كابن(678)

 .406: 3 األشراف أنساب في والبالذري ،106: 2 اإلرشاد



َ  إِتَّ  ) وقرأ صييوته رفع ثم   ، وآله عليه هللا صييلى طَفَى هللا   َوآ َ  َونُوحا   آَدمَ  اصييْ

 ( (.  اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْمَراتَ  َوآ َ  إِْبَراِهيمَ 

  يقو  وهو الحسين بن علي   حملَ  ثم  

 بالنبي أولى هللا وبيت نحن علي بن الحسين بن عليُّ  أنا

 ينثني حت ى بالرم  أ عنكم الدعي ابن فينا يحكم ال وهللا

 علوي هاشمي   غالم ضرب يلتوي حت ى بالسيف أضربكم

  يرو أن ه حت ى منهم، قتلَ  َمن لكثرة الكوفة أهل ضيييييي    حت ى يقاتل يز  فلم 

 أصيييييابتهُ  وقد أبيه إلى رجعَ  ثم   رجال ، وعشيييييرين مائة قتلَ  عطشيييييه على أن ه

 فهل ،أجهََدني قد الحديد وثِقل قَتلني، قد العطا أبة، يا فقا  كثيرة، جراحات

ى سبيل؟ ماءت  من شربة إلى   األعداء؟ على بها أتقو 

، يا )وقا  الحسييييييين فبكى د، على عز   بُني  ، وعلى محم   تأ أبيك، وعلى علي 

 . سانكل هات بُني   يا يُغيثونك، فال بهم وتستغيث يجيبونك، فال تدعوهم

ه، لسيييييانه فأخذ  وارجع فيك، في الخاتم هذا ُخذ وقا  خاتمه إليه ودفعَ  فمصييييي 

 ىاألوف بكأسيييه جد   يسيييقيك حت ى تُمسيييي ال أت أرجو فإن ي عدو  ، قتا  إلى

 ( .أبدا   بعدها تظمأ ال شربة

  يقو  وهو وحملَ  القتا ، إلى الحسين بن علي   فرجعَ 

 مصادق بعدها من و هرت  حقائق لها بانت قد الحربُ 

 البوارقُ  تُغمد أو جموعكم نفارق ال العرش ربِّ  وهللا

قاتل وجعل ة بن منقذ ضييييييربهُ  ثم   المئتين، تمام قتل حت ى يُ  لىع العبدي ُمر 

سه مفرق سيافهم، النا  وضربه فيها، صرعه ضربة رأ  َر ،الف فاعتنقَ  بأ

ه، عسيييكر إلى الفَر الى  فحَملهُ  ا إربا ، إربا   بأسييييافهم فقط عوه عدو   لغتب فلم 

 قد   هللا رسييييييو  جد ي هذا أبتاه، يا  صييييييوته بأعلى نادى التراقي روحه

 إت  ف: العَجل  لك يقو  وهو أبدا ، بعدها أ مأ ال شيييربة األوفى بكأسيييه سيييقاني

 ..(.مذخورة كأسا   لك



ة فطعنهُ )   السييييروي شييييهرآشييييوب ابن وقا    هره على العبدي منقذ بن ُمرَّ

 ...( ( العفا بعد  الدنيا على ) . .الحسيييين ع فقا  بالسييييف، فضيييربوه غدرا ،

(679). 

ي د ويقو  م السيييييي  ليهع وانكب   . .الحسييييييين ع فأتاه  ) المقتل كتابه في المقر 

  يقو  وهو ، خد ه على خد ه واضعا  

 حرميية انتهييا  وعلى الرحمييات على أجرأهم مييا العفييا، بعييد  الييدنيييا على) 

 فال همب وتسيييتغيث يجيبونك، فال تدعوهم أت وأبيك جد   على ،يعزُّ  الرسيييو 

  .(680)( يغيثونك

 : قطرة منه يسقط فلم السماء، نحو به ورمى الطاهر دمه من بكف ه أخذ ثم  

 مصارع ا  عقيل 

 دق بالموت، مسييييييتهينة وهي الجهاد، إلى عقيل آ  من الطي بة الفتية واندفعت

 لاقتُ  الل هم   )يقو  فكات نصييييييرته إلى واندفاعهم بسييييييالتهم إلى .ع اإلمام نظر

 .(الجن ة موعدكم إت   عقيل آ  صبرا  ... عقيل آ  قاتل

 يهموف   هللا رسو  ريحانة عن دفاعا   المعركة في تسعة منهم استشهدَ  وقد

  الشاعر يقو 

 الرسو  آ  ندبتِ  إتْ  واندبي     وعويلِ  بَعبرة جودي عينُ 

 (681) لعقيلِ  وتسعة أُصيبوا قد     علي   لُصلبِ  كل هم سبعة 

 وشهداء ا  عقيل هم   

                                                           

 .109: 4: المناقب ، شهرآشوب ابن(679)

 .260: السالم عليه الحسين مقتلالمقرم ،  (680)

 عليهما علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ، (681)

 .249: 3:  السالم



 خرجَ  َمن أو   أت    الخوارامي يرى    .ع عقيل بن مسييلم بن  هللا عبد -1

 . مسلم بن هللا عبد هو األعداء قتا  إلى السالم عليهم الطالبيين من

 ْمالت،ح بثالث رجال   وتسعين ثمانية قتلَ  حتى فقاتلَ   )شهرآشوب ابن وقا 

  . (682) (مالك بن وأسد ، الصيداوي صبي  بن عمرو قتلهُ  ثم  

بي  بن عمرو إت   ثم    )الطبري وقا  دائي صييُ  بن مسييلم بن هللا عبد َرمى الصيي 

 ثم   ه،كف ي يحر   أت يسيييييتطيع ال فأخذَ  جبهته، على كف ه فوضيييييعَ  بسيييييهمت  عقيل

 .(683) (جانب كل   من النا  فاَعتَورهم قلبه، ففلقَ  آخر بسهم له انتهى

  .ع  الب أبي بن عقيل بن مسلم بن محمد

 حملة هللا عبد قتل بعد  الب أبي بنو حملَ (  )ره) السييييييماوي المحق ق قا 

 وقعَ ف ،(عمومتي بني يا الموت على صبرا   ) . .الحسين ع بهم فصا َ  واحدة،

د فيهم   .(684)( الجهني إيا  بن ولقيط األادي مرهم أبو قتلهُ  مسلم، بن محم 

 عبد نب عروة قتلهُ   الفرج أبو قا     .ع  الب أبي بن عقيل بن جعفر -2

يدات إلى وبراَ  الخثعمي هللا يل بن جعفر الحرب م ل أبي بن عق  ب ا

  ويقو  يرتجز وهو

 .(685) وغالب هاشم في معشر من الطالبي األبطحي الغالم أنا

 .(686) (فارسا   عشر خمسة قو  وفي رجلين، فقتلَ   )السروي وقا  .  

   .ع عقيل بن الرحمن عبد -3

ه   ويقو  يرتجز وهو القتا  ساحة إلى وانبرى ، ولد أُم وأم 

                                                           

 .105: 4 المناقبابن شهراشوب ، (682)

 .331: 3 الطبري تاريخ الطبري ، (683)

 .91 - 90: العين إبصار السماوي ، (684)

 .97 الطالبيين مقاتل االصفهاني ، (685)

 .105: 4 المناقب ابن شهر اشوب ، (686)



                                                                                                                                                                                                                   مييييييييييكييييييييييانييييييييييي فيييييييييياعييييييييييرفييييييييييوا عييييييييييقيييييييييييييييييييييل أبييييييييييي

 إخواني وهاشم هاشم من

 القرآت سادة صدق كهو ُ 

 .(687)  البنيات شامخ حسين هذا

 سييييو  بن وبشيييير الجهني، أسييييير بن خالد بن عثمات وشييييد    )الطبري وقا  

قابضييييييي ثم   الهمداني يل بن الرحمات عبد على ال لب أبي بن عق ( هفقتال  ا

(688). 

الحسييين  و أوا الذين به - المختار أي - بدأ َمن فأو    عامر بن موسييى وقا 

ناَمهم بخيلهم، . .ع يديهم في الحديد سييييييكك وضييييييربَ   هورهم، على وأ  أ

قهم قَط َعتهم، حتى عليهم الخيل وأجرى وأرجلهم،  نرجلي أخذَ  ثم   بالنار، وحر 

 يف كانا سييييييلبه، وفي  الب أبي بن عقيل بن الرحمات عبد دم في اشييييييتركا

 قتلهُ ف بشييير بن مالك أحضييرَ  ثم   بالنار، أحَرقَهما ثم   أعناقهما فضييربَ  الجبانة

 .(689) .السوق في

  .ع  الب أبي بن عقيل بن سعيد أبي بن محمد -4

ه سعيد أبي بن محمد  اسري بن لقيط وقتله الحرب، ساحة إلى وبراَ  ولد، أم أم 

 اهير ابن قتلييهُ    . .الحسييييييين ع مع قُتييل َمن تسييييييمييية كتيياب وفي الجهني،

 .(690)فيه اشتركا الجهني، ياسر بن ولقيط األادي،

  األكبر عقيل بن هللا عبد -5

                                                           

 .203: 5 الفتوحابن االعثم ، (687)

 .331: 3 الطبري تاريخالطبري ،(688)

 .118: النظار ذوبابن نما : راجع(689)

:  السالم عليه الحسين مع ُقتل َمن تسمية الزبير ، (690)

151. 



 تا ق وقاتلَ  عقيل بن هللا عبد القتا  سييييييياحة إلى وانبرى قا  اهل التاريخ  

 همدات، من ورجل الجهني أشيييييييم بن خالد بن عثمات وقتلهُ  وقُتل، األبطا 

 .(691)سنة وثالثين ثالث ابن وهو قُتل  فندق ابن وقا 

  عقيل بن هللا عبيد -6

ه  قيلو عقيل، بن مسيييلم أوالد أحد عقيل بن هللا عبيد أتَّ   قتيبة ابن  كرَ  قد  أُم 

ا ،(692) . .الحسيييين ع مع قُتل حفصييية، بنت الحوصيييا  هللا عبيد أت   يؤيد ومم 

دا ،وم هللا، وعبد مسلما ،  عقيل وولدُ   )قتيبة ابن قو  عقيل أوالد جملة من  حم 

 (.ولد ألم   هللا وعبيد ورملة،

  عقيل بن محمد -7

 أمير اإلمام صييييييهر وهو . .الحسييييييين عاحد شييييييهداء الطف مع ابي عبد هللا 

 . (693) .ع المؤمنين

 سييييهمت ب الجهني نار بن لقيط هو رماه عقيل، بن محمد قُتل ثُمَّ   الدينوري وقا 

 . (694) فقتله

  عقيل بن عوت -8

عدد من المؤرخين لكن الثقة ابن شهر اشوب اشار لم يشر اليه والى شهادته 

 .(695)الى شهادته وانه من شهداء الطف

  عقيل بن علي-9

                                                           

 المعارف راجع ،97: الطالبيين مقاتل االصفهاني ، (691)

 ،204: قتيبة البن

 .204: المعارف ابن قتيبة ، (692)

 .209: 7 الحديث رجال علم مستدركات النمازي ، (693)

 .257: الطوال األخبار الدنيوري ، (694)

 علم مستدركات ،112: 4 المناقب ابن شهر اشوب ، (695)

 .144: 6 الحديث رجال



. (696) عقيل بن علي عقيل آ  شهداء جملة من أت    والنمااي الحائري  كر

هُ  عقيل بن علي   إت    )الطالبين مقاتل وفي تل ولد أم أم   وعن (697)يومئذ، قُ

 .سنة 38 كات عمره بأتَّ   397  1 األنساب لباب في فندق ابن

  عقيل بن موسى -9

  .(698)الطف شهداء أحد عقيل بن موسى أت    واشار العالمة الزنجاني 

  عقيل بن محمد بن أحمد -10

د بن أحمد(  )ره) المامقاني قا   ، السيييالم عليهم  الب أبي بن عقيل بن محم 

ه   ويقو  يرتجز وهو الطف   يوم براَ  ولد، أم   وأم 

 يميني تَحمله بصارمت   وديني حسبي أتلو اليوم

 كييل   من عليييه تعط فوا إن هم ثم   آخرين، وجر َ  كثيرا   جمعييا   القوم من وقتييلَ 

 (عليه هللا رضييييييوات فَرسيييييييه عقروا بعدما الحرب، حومة في فقتلوه جانب

(699) .  

 

  السالم عليهم  الب أبي بن جعفر آ  مصارع

واقعة قدموا ب السالم عليهمواشارت المصادر التاريخية ات ا  جعفر الطيار 

كربالء القرابين فداءا للدين والمعتقد وممن  كره اهل التاريخ من شيييهداء ا  

 جعفر  

                                                           

 مستدركاتالنمازي ، ،162 الدارين ذخيرةالحائري ،(696)

 415: 5 الحديث رجال علم

 عليهما علي بن الحسين اإلمام حياةالقرشي ، (697)

 .98.االصفهاني ، مقاتل الطالبيين :249: 3:  السالم

 .162: الدارين ذخيرة الزنجاني، (698)

  .589 رقم 103: 1: المقال تنقي المامقاني ، (699)



  .ع جعفر بن هللا عبد بن عوت -1

ه، هو الشييييهيد الفادي عوت بن عبد هللا   وقد ، .ععلي  بنت اينب العقيلة وأُم 

  ويقو  يرتجز وهو عاشوراء يوم براَ 

 أاهر الجنات في صدق شهيدُ  جعفر ابن فأنا تُنكروني إت

 المحشر في َشرفا   بهذا كفى أخضر بجنا ت  فيها يطير

 (700)ئيالطا قطنة بن هللا عبد قتلهُ  راجال ، عشيير وثمانية فوار  ثالثة فقتلَ 

. 

  .ع جعفر بن هللا عبد بن محمد -2

ه  الب، أبي بن جعفر بن هللا عبد بن محمدوهو   ةحفصيي بنت الخوصيياء وأُم 

 وائل بن بكر نب ثعلبة بن هللا تيم بن الحارث بن عائذ بن ربيعة بن ثقيف بنت

  يرتجز وهو المعركة ميدات إلى براَ  ،

 ُعميات الردى في قوم فعا   العدوات من هللا إلى نشكو

لوا قـد   والتبيات التنزيل وُمـحَكم القرآت معالم بـد 

  الطغيات مع الكفر وأ هروا 

  .(701)التيمي نهشل بن عامر وقتلهُ  فقاتَل،

 

د بن القاسم -3   .ع  الب أبي بن جعفر بن محم 

ه(  ).. ره) المامقاني قا  ه البن مالاما   كات ولد، أم   وأم   . .الحسييييييين ع عم 

جييه وقييد أبييدا ، يفييارقييه ولم ه بنييت .ع او   خطبهييا التي جعفر بن هللا عبييد عميي 

                                                           

 .106: 4: طالب أبي آل مناقبابن شهر اشوب ، (700)

 الطالبيين ومقاتل ،151: الحسين مع ُقتل َمن تسمية(701)

96. 



ها،  يزيد البنه معاوية  كلثوم أم   واسييييييمها ، .ع المؤمنين أمير بنت اينب وأم 

 رجَ وخ كربالء، إلى . .الحسين ع مع اوجته مع القاسم انتقلَ  وقد الصغرى،

 ضييييييهمبع عدَّ  كثيرا   جمعا   منهم فقتلَ  وقاتلَ  جعفر، بن هللا عبد بن عوت بعد

 من هعلي فتعط فوا بالجرا ، وأُثخن عشيييير، اثني وراجلهم بثمانين، فارسييييهم

 .(702) (عليه هللا رضوات الحرب حومة في فقتلوه جانب، كل  

  .ع جعفر بن هللا عبد بن هللا عبيد -4

ه ، الحسيييين مع قُتلحفصييية..  بنت الخوصييياء وأم   عليه هللا رضيييوات بالطف 

 شييييقيقا   هذا هللا عبيد يكوت هذا وعلى، (703)  وآله الحسييييين على وصييييلواته

د ا   أبا   لمحم   .وأم 

  .ع جعفر بن هللا عبد بن هللا عبد -5

وم ي السالم ليهما .الحسين ع بيت أهل من قُتل فيمنانه  شهرآشوب ابن اشار

 . (704)عاشوراء 

 

 

 

 عليهم السالم  علي بن الحسن اإلمام ءأبنامصارع 

حتى ضيييييربوا   . .الحسيييييين عبين يدي عمهم   .عولقد تفانى اوالد الحسييييين 

 ،اروع االمثلة في الفداء واالستبسا  في الدفاع عن قضايا االسالم االصيل 

 يوم كربالء    .عوممن استشهد من ا  الحسن 

                                                           

 .9610 رقم 24: 2: المقال تنقي   المامقاني(702)

 .96: الطالبيين مقاتل االصفهاني ، (703)

 السالم عليهم طالب أبي آل مناقبابن شهر اشوب ،  (704)

4 :111. 



  السالم عليهما الحسن بن  القاسم مقتلُ   -1

ا (705)( السييييييف أحمل وأنا عم ي يُقتل ال )يقو  .ع القاسيييييم موالنا كات  ولم 

ه وحدة رأى  ِ تأ حت ى به اا  فما لصييغره، له يأ ت فلم القتا  في اسييتأ نهُ  عم 

 . له

 لم،الحُ  يبلغ لم صييغير غالم وهو  الحسيين بن القاسييم  ).. في الخوارامي قا 

ا  سييتأ تا ثم   عليهما، ُغشييي حت ى يبكيات وجعال اعتنقهُ، الحسييين إليه نظرَ  فلم 

ه فأبى للحرب الغالم ل الغالم يز  فلم له، يأ ت أت الحسييييييين عم  ب  ي يُق  هيد

يه على ودموعه فخرجَ  له، أِ ت حتى اإل ت ويسأله ورجليه   يقو  وهو خد 

 والمؤتمن المصطفى النبي   سبط الحسن فرعُ  فأنا تُنكروني إت  

 المزت صوبَ  ُسقوا ال أُنا  بين المرتهن كاألسيرُ  حسينٌ  هذا 

 خمسيييييية - سيييييين ه صييييييغر على - فقتل وقاتلَ  قمر، فلقة وجهه وكأت   وَحمَل،

 .(706) ...(رجال   وثالثين

 .سنة عشرة ست   كات قُتل حينما الشريف عمره إت    وقيل

 أنظر فكأن ييقو  الراوي   ) صيييدره، علىاالمام  حملهُ وبعد قتاله وشيييهادته 

ات الغالم رْجلَي إلى  بن علي ابنييه مع ألقيياه حتى بييه فجيياء األرض، تخطيي 

 الحسيين بن القاسييم  لي فقيل عنه فسييألتُ  بيته، أهل من والقتلى . .الحسييين ع

 البن المنيياقييبنص  وفي .( 707) ( السييييييالم عليهم  ييالييب أبي بن علي بن

   .عاشييار الى دور الهل الشييام في االسيياءة لمقام موالنا القاسييم  شييهرآشييوب

                                                           

: 3:  السالم عليهما علي بن الحسين اإلمام حياة (705)

254. 

 .31: 2: المقتل ، الخوارزمي(706)

 .108: 2: اإلرشادالمفيد ، (707)



اه، يا  وصيييييا  فخر   األادي سيييييعيد بن عمر فقتلهُ )  الحسيييييين عليه فحملَ  عم 

 .(708) (الحسين يد من الشام أهل وسلبه يده، فقطعَ 

  .ع الحسن بن هللا عبد -2

 له غالما   هللا عبد كات. و .عاحد شيييهداء وابطا  كربالء من ا  عبد المطلب 

ا. (709)سيييييينة عشييييييرة إحدى العمر من ه وحدة رأى ولم   أعدائه بين .ع عم 

 من به اشيييييتد   قد رأسيييييه نزفُ  وكات أنصييييياره، مقتل بعد به أحا وا قد الذين

 وهو - الحسيين بن هللا عبد إليه خرجَ  هللا، لعنه الكندي النسيير بن مالك ضييربة

 ينبا فلَحقتهُ  الحسين، جنب إلى وقف حتى النساء عند من - يراهق لم غالم

( يأخت يا احبسيييه ) . .الحسييين ع لها فقا  لتحبسييهُ، السييالم عليهما علي   بنت

ي، أُفارق ال وهللا،  وقا  شييييييديدا   امتناعا   عليها وامتنعَ  فأبى  رأبج وىهوأ عمِّ

 أتقتل يثةالخب بن يا ويلك  الغالم له فقا  بالسيف، . .الحسين ع إلى  كعب بن

 يده إ اف الجلدة إلى فأ ن ها بيده، الغالم فات قاها بالسيييف أبجر فضييربهُ : عم ي؟

تاه يا  الغالم ونادى معل قة، ه . .الحسين ع فأخذهُ : أُم    وقا  إليه فضم 

ب بك، نز َ  ما على اصييييييبر أخي، بن يا)   هللا فإتَّ  الخير،  لك في واحتسيييييييِ

  وقا  يده . .الحسين ع رفع ثم  . الصالحين بآبائك يُلحقك

قهم حين إلى مت عتهم إتْ  الل هم   ددا ،  رائق واجعلهم فِرقيييا ، ففر   تُرضِ  وال قيييِ

  . (710)( فَقَتلونا علنيا َعَدوا ثم   ليُنصرونا، َدَعونا فإن هم أبدا ؛ عنهم الوالة

 جملأ الحسييين بن هللا عبد وكات  )الطالبيين مقاتلووصيييف االصيييفهاني في 

 .(711) (هللا خلق

                                                           

 .106: 44: المناقب ابن شهر اشوب ، (708)

: 3:  السالم عليهما علي بن الحسين اإلمام حياة (709)

257 . 

 مقاتل ،111 - 110 :2: اإلرشادالمفيد ،(710)

 .93: الطالبيين

 . 97االصفهاني ، مقاتل الطالبيين : ص  (711)



  السالم عليهما الحسن بن أحمد  -3

ه ، .ع المؤمنين أمير بن الحسيييين بن أحمد  )المامقاني قا   بنت بِشيييير أم   وأم 

ه مع خرجَ  األنصاري، مسعود أبي ه هو . .الحسين ع عم  سم وأخوه وأم   القا

 سييييييت   العمر من وله كربالء، إلى ثم   مك ة، إلى الخير وأم   الحسيييييين أم   وأختاه

 وهو الظهر صييييالة بعد القتا  اشييييتداد عند القوم على وحملَ  سيييينة، عشييييرة

 بالجرا ، وأُثخن فارسيييييييا ، ثمانين - قيل ما على - القوم من وقتلَ  يرتجز،

  ..(712) (الحرب حومة في فقتلوهُ  كثيرة جماعة عليه فتعط فوا

  .ع الحسن بن بكر وأب -4

 علي بن الحسيييييين بن بكر أبا الغنوي عقبة بن هللا عبد ورمى  )البال ري قا 

  عقبة أبي ابن يقو   لك ففي فقتله، بسهم

 (713)وتُذكر تُعدُّ  أخرى أسد وفي     دمائنا من قطرة َغني وعند

  السالم عليهماالسبط  الحسن بن الحسن -3

 كرت النصو  التاريخية ات الحسن المثنى لم يستشهد بل جر  وشافاه هللا 

 .فيما بعد 

 الحسيين أت    المصييابي  كتاب مصيينف وروى(  )ره)  اوو  ابن السييي د قا 

ه يدي بين قُتل المثن ى الحسيين بن  عشيير ةسييبع اليوم  لك في . .الحسييين ع عم 

 خارجة بن أسيييماء خاله فأخذهُ  فوقعَ  جراحة، عشيييرة ثماني وأصيييابته نفسيييا ،

 ..(714)المدينة إلى وحملهُ  بِرئ حتى وداواه الكوفة إلى فحمله

                                                           

 .588 رقم 103: 1: المقال تنقي  المامقاني ،  (712)

: الطبرسي وصر ح.406: 3 األشراف، أنسابالبالذري ،(713)

 إعالم.  الحسن بن بكر أبي قاتل هو الغنوي هللا عبد بأن  

 .466: 1: الورى

 النبالء، أعالم سير وفي .191: اللهوفابن طاووس ، (714)

 وله ُيقتل لم الحسن بن الحسن بأن  : الذهبي ذكر 203: 3

 .ذرية



  .ع الحسن بن عمر مقتلُ  -4

         هييييينييييياليييييك راييييييات فيييييي قضييييييييييييييييية عيييييمييييير بييييين اليييييحسييييييييييين                                                                                             

 لةجم في المقتل في الخوارامي  كرهيقو  انه اسييييتشييييهد فقد الرأي األو    

 .(715) .صغيرا   وكات  وقا  المقتولين

واقعيية من النيياجين من  تتبنيياه ابن الجواي من انييه كيياوالراي الثيياني   مييا 

 علي بن الحسييييين ابن ُعمر أيضيييييا   واسيييييتصيييييغروا) قا    ،كربالء الدموية 

 ( .وتركوه يقتلوه فلم ، السالم عليهما

 

  . .الحسين ع اإلمام إخوات شهادة 

خين بين اختالف هنا   ، .ع  الب أبي بن علي اإلمام أوالد عدد حو  المؤر 

 ريوالطب المفيد فعن الطف، واقعة في  . .الحسييييييين عاالمام  مع قُتلوا الذين

 هنا نذكر ونحن أشييخا ، تسييعة كانوا أن هم آخرين وعن خمسيية، كانوا أن هم

ال   منهم المشهورين   أو 

  .ع علي بن هللا عبد -1

امه الطاهرة السيد فا مة الكالبية التي عرفت ،وهو من شهداء الطف االفذا  

ا  )المفيد الشيييييخ قا ،  .عبام البنين   عليه هللا رحمة علي بن العب ا  رأى فلم 

ه من إلخوته قا  أهله، في القتلى كثرة  وعثمات وجعفر، هللا، عبد  وهم - أُم 

 ،  كمل ولدَ  ال فإن ه ولرسييوله، هلل نصييحتم قد أراكم حتى تقد موا أُم ي، بَني يا -

م  ضييييييرميالح ثبيت بن وهاني هو فاختلفَ  شيييييييديد، قتاال   فقاتل هللا عبد فتقد 

  .(716) (هللا لعنه هاني فقتله ضربتين

                                                           

 .53ص  2الخوارزمي ، مقتل الحسين ع ج (715)

 مقاتلاالصفهاني ، ،109: 2: اإلرشاد المفيد ، (716)

 .88: الطالبيين



 ابن وهو قُتل األكبر محمد أبو هللا وعبد  )في االنسييييييياب  المجدي في وقا 

 .(717) (سنة وعشرين خمس

  .ع  الب أبي بن علي بن جعفر  -2

 .ومن افذا  شهداء كربالء ،وهو اخ العبا  البيه وامه 

  منشئا   - عثمات أخا يعني - جعفر أخوه براَ  ثم    )شهرآشوب ابن وقا 

ي  النوا   و الخير علي   ابـن  المعالي  و جعفر أنـا إنـ 

 والخا ِ  جعفرت  بعم ي حـسبي والوالي السنا  و الوصي    ا  

 المفضا  الندى  ا حسينا   أحمي 

 ثبيت بن هاني عليه فشيييييييدَّ ... فيهم ويجو  ُقدما   بسيييييييفه يضييييييرب وجعل 

 يقتهشق فأصابَ  األصبحي خولي رماه .فقتلهُ  رأسه على فضربهُ  الحضرمي

  كره ما وهذا عثمات، أخيه بعد قُتل أن ه  عبارته من ويُفهم ،(718) (عينه أو

سماوي المحق ق  سن،الح بن يحيى قا   أيضا   األصبهاني الفرج أبو وقا  . ال

 بن رجعف قُتل  هللا عبد خبر في قد مته الذي باإلسييييييناد إبراهيم، بن علي عن

 .(719)( سنة عشرة تسع ابن وهو  الب، أبي بن علي

  .ع علي بن عثمات -3

على اسييييم الصييييحابي الفقيد عثمات بن مظعوت وكات  . .االمام علي عسييييماه 

 .ع المؤمنين أمير عن ورويَ  يحبه كثيرا فسيييمى ولده على اسيييمه .  .ععلي 

يته إن ما )قا  أن ه  .(720) (أخي مظعوت بن بعثمات عثمات سم 

                                                           

 .53ص  2الخوارزمي ، مقتل الحسين ع ج (717)

 .107: 4: طالب أبي آل مناقبابن شهر اشوب ، (718)

 .88: الطالبيين مقاتل االصفهاني ، (719)

 .89: الطالبيين مقاتل االصفهاني ، (720)



يد الشيييييييخ وقا  د  )المف  علي بن عثمات ،األصييييييبحي يزيد بن خوليُّ  وتعم 

 رجل عليه وشييد   فصييرعه، بسييهم فرماه إخوته، مقام قام وقد عنه هللا رضييي

 . (721) (رأسه فاحتزَّ  دارم بني من

 وهو - عمر أخيه بعد أي - عثمات أخوه براَ  ثم    )بن شيييييهر اشيييييوب ا وقا 

  ينشد

ي  الطاهر الفعا   و علي شيخي المفاخر  و عثمات أنـا إنـ 

 واألكـابر الـصغار وسـيد األخاير سـيد حـسين هـذا

 الناصر والوصي   النبي بعد

 بني من رجل رأسييه وحز   فرسييه، عن فسييقط جنبه على يزيد بن خولي رماه

  .(722) (حاام بن أبات

تل  )الفرج أبو وقا  نة وعشييييييرين إحدى ابن وهو علي، بن عثمات قُ  (سيييييي

(723). 

  .ع علي   بن بكر وأب  -4

 فرجال أبو وقا  ،(بالطف قُتل هللا عبد اسييييمه بكر أبو)  المجديقا  النسييييابة 

ه اسييييمه، يُعرف لم ، .ع  الب أبي بن علي   بن بكر وأبو  )هانيفاألصيييي  وأم 

لد بن مسييييييعود بنت ليلى د جعفر أبو  كر... تميم بن... خا  نب علي   بن محم 

م الذي اإلسييييناد وفي الحسييييين   المدائني و كر قتله، همدات من رجال   أت    تقد 

  .(724) (قتله َمن يُدرى ال مقتوال   ساقيه في ُوجد أنه

                                                           

 .109: 2: اإلرشاد المفيد ، (721)

 .107: 4: طالب أبي آل ،مناقب اشوب شهر ابن(722)

 .89: الطالبيين مقاتل ، االصفهاني(723)

 .91: الطالبيين مقاتل ، االصفهاني(724)



 حفيالج بجر بن اجر قتله حت ى يقاتل يز  فلموجاء في نصييييو  اخرى   )

  .(725)( الغنوي عقبة  ويُقا  ،

د -5    .ع  الب أبي بن علي   بن األصغر محم 

 وَرمى  )الطبري قا ، .وهو احد ابطا  كربالء من أوالد امير المؤمنين ع

د دارم بن أبات بني من رجل  (هبرأسييي وجاء فقتله  الب أبي بن علي   بن محم 

(726) . 

د اسمه  ) ترجمته في( ره) السماوي المحق ق وقا   (هللا عبد أو األصغر محم 

دا   أت   إلى قَبله من( ره) المفيد الشيييخ  هب كذلكو . (727)  هو األصييغر محم 

 .بكر بأبي المكن ى

  .ع علي بن عمر مقتل -6

  .عمن الشييخصيييات التي اختلف في قتلها يوم الطف شييخصييية عمر بن علي 

. 

 أخوه برا ثم    )شيييهرآشيييوب ابن قا فقد  ،فهنالك من اكد شيييهادته يوم الطف 

  يرتجز وهو - بكر أبي بعد من أي - عمر

 المكفهر الهصور الليث عن خل وا عمر عن خل وا هللا عداة خل وا

 عمر من تداتَ  اجر يا اجر يا  يفر وال بسيفه يضربكم

  .(728) (الحرب حومة دخلَ  ثم   أخيه قاتل اجرا   وقتلَ  

شترا  عمر مع اخيه  شارت الى عدم ا يوم   . .الحسين عبعض النصو  ا

 كربالء   واقعة 

                                                           

 .107: 4: طالب أبي آل ،مناقب اشوب شهر ابن(725)

   .332: 3: الطبري تاريخالطبري ، (726)

 .107: 4: طالب أبي آل ،مناقب اشوب شهر ابن(727)

 .53ص  2الخوارزمي ، مقتل الحسين ع ج (728)



ر ولم . .الحسييين ع أخيه عن عمر وتخل ف  )(729)الداودي قا   إلى معه يسييِ

 عمر ومات كربالء، حضييييييرَ  عمر أت   روى َمن رواية يصيييييي  وال الكوفة،

 سييييييبع ابن وهو (.بالمدينة العقيق وادي صيييييييدر وهو  )الحموي قا  بينبع،

  .(730) سنة وسبعين خمس وقيل سنة، وسبعين

 المذار في جنوب العراق ..واقعة وهنالك اشارات اخرى انه قتل ب

 وفيها رالمذاواقعة  وفيها  )وستين سبع سنة حوادث في خيا  بن خليفة وقا 

 المؤمنين ألمير أت   النمااي ويرى . (731) ( الب أبي بن علي   بن عمر قُتل

ه األصييغر عمر عمر، باسييم ابنين .ع ، شييهداء من وهو الصييهباء وأم   الطف 

ا   .(732)( سنة وثمانين خمسا   فعاش األكبر عمر أم 

 . .ع  الب أبي بن علي بن إبراهيم -7

 أقدم ولعل   الط ف،واقعة  في إبراهيم مقتل حو  المؤرخين كلمات اختلفت لقد

 ةحمز بن علي بن محمد  كر وقد  )قا  حيث الفرج أبو  لك في شيييييك ك نص

ه  الب، أبي بن علي بن إبراهيم يومئذ قُتل أن ه  ابهذ سييييمعتُ  وما ولد، أم   وأم 

  .(733) ( كرا   األنساب كتب من شيء في إلبراهيم رأيتُ  وال غيره، من

 أيضييييا   لقُت قد بأن هلعلماء عرفوا بالتحقيق  تصييييريحات توجد  لك مقابل وفي

 أت    األقوا  مجموع من يسييييييتفييياد  المظف ر المرحوم قيييا فقيييد ،كربالء في

                                                           

 السلسلة: وانظر ،339: الطالب عمدةابن عنبة ، (729)

 .96: العلوية

 .284: 5 البلدان معجم ، الحموي(730)

 تحقيق خياط، بن خليفة تاريخ ، خياط بن خليفة(731)

 .165:بيروت الفكر دار زكار، سهيل.د

 ،101: 6: الحديث رجال علم مستدركات النمازي ، (732)

 .11070 رقم

 .91 الطالبيين مقاتلاالصفهاني ، (733)



 وسي د سي دهم رجال ، عشر أحد كربالء يوم .ع المؤمنين أمير ِولد من الشهداء

  .(734)مشهور قو  على وإبراهيم...  .ع علي بن الحسين جميعا   النا 

  .ع علي بن عوت -8

 من علي بن عوت أتَّ   والذهبي ،(ره) األعرجي جعفر السيد من كل    كرَ 

 لجنةا أهل شباب سيد يدي بين  لما   المقتولين .ع المؤمنين أمير اإلمام أوالد

(735).. 

  .ع علي بن يحيى  -9

 من .ع علي بن يحيى أتَّ   الضييييييرب مناهل في( ره) األعرجي السييييييي د  كر

هداء تدركات في( ره) النمااي و كر ،(736)  الطف شيييييي  رجا  علم مسيييييي

ه أت    الحديث   . (737) عميس بنت أسماء أم 

  .ع  الب أبي بن علي بن هللا عبيد  - 10

شيخ المفيد   شهي هللا، وعبيد بكر، أبا المكن ى األصغر ومحمد قا  ال  مع داتال

هما بالطف، . .الحسين ع أخيهما  (738) (الدرامية مسعود بنت ليلى أُم 

 اأبي يكن ى هللا وعبييد  ) .ع المؤمنين أمير اإلميام أوالد  كر في المزي وقيا 

  .(739)( بكربال قُتل إن ه يقا  علي،

                                                           

 .125: العلقمي بطل المظفر ، (734)

 ،61 سنة حوادث اإلسالم، تاريخ الذهبي ، (735)

 .86: العرب أنساب في الضرب مناهل،االعرجي ،61ص

 .86: العرب أنساب في الضرب ،مناهل االعرجي(736)

 .220: 8: الحديث رجال علم مستدركاتالنمازي ، (737)

 .354: 1 اإلرشاد المفيد ، (738)

 .479: 20 الكمال تهذيب ، المزي(739)



ية الزيارة في ووردَ  يد على السييييييالم )الرجب (  .ع المؤمنين أمير بن هللا عب

(740) . 

 والبي الفرج راي اخر  

 هللا دعبي قُتل وإن ما خطأ، وهذا الحسيييين، مع قُتل علي بن هللا عبيد أت   قا    )

 . (بالمدار رأيته وقد عبيدة، أبي بن المختار أصحاب قتله ، المدار يوم

 والبصييييرة واسييييط بين ميسييييات في  راء وآخره بالفت  الَمذار   الحموي قا 

 رعام مشييهد وبها أيام، أربعة مقدار البصييرة وبين بينها ميسييات قصييبة وهي

 تساقو الوقوف وعليه الجليلة األموا  عمارته على أُنفق قد عظيم جليل كبير

اقعة و بالمذار وكانت..  الب أبي ابن علي بن هللا عبد قبر وهو النذور، إليه

 .(741)رالزبي بن لمصعب

  .ع العب ا  الفضل أبي موالنا مقتلُ 

 ء،كربال في الحسييييييني الجيا وركيزة عماد عليه هللا صيييييلواتالعبا   كات

 الهاشميين قمر وجدَ  ألن ه عاشوراء يوم رايتهُ  . .الحسين ع اإلمام أعطاه وقد

ن أكفأ مه، وأحفظهم لحمله، معه مم  ئه، إلى وأدعاهم به، وأرأفهم لذما  مبد

 جييأش، وأربطهم للطعييات، وأثبتهم لجواره، وأحميياهم لرِحمييه، وأوصييييييلهم

 .مراسا   وأشد هم

 يميلو دونه، يقاتل الحسييييييين أمام قائما   علي   بن العب ا  بقيَ   )الدينوري قا 

 (.ما  حيث معه

 على فغلبوه . .الحسييييييين ع على الجماعة وحملت(  )ره) المفيد الشيييييييخ قا 

 لعب ا ا يديه وبين الفرات، يريد المسيينَّاة فركبَ  العطا، به واشييتد   عسييكره،

 كمويل  لهم فقا  دارم بني من رجل وفيهم سييييعد ابن خيل فاعترضييييته أخوه،

نه ُحولوا نوه وال الفرات وبين بي ماء، من تمك  قا  ال  هم  الل   ) . .الحسييييييين ع ف

سهم ورماه الدارمي فغضبَ . (أ مئه  . .ع الحسين فانتزعَ  َحنكه، في فأثبته ب
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 للهم  ا  قا  ثم   به فرمى بالدم، راحتاه فامتألت حنكه تحت يده وبسيييطَ  السيييهم،

 به تد  اشيييييي وقد مكانه إلى رجعَ  ثم   ،( نبي ك بنت بابن يُفعل ما إليك أشييييييكو إن ي

 قُتل حت ى وحده يقاتلهم فجعلَ  عنه، فاقتطعوه بالعب ا  القوم وأحا َ  العطا،

، ورقاء بن ايد لقتله المتول ي وكات - عليه هللا رضيييييوات -  بن موحكي الحنفي 

  . (742) (حراكا   يستطع فلم بالجرا  أُثخن أت بعد ، السنبسي الطُفَيل

ا م  قد الخوارامي أ عده من خرجَ  ثم    )قا  ف ا  ب ب  عد من أي - علي   بن الع  ب

ه - هللا عبد أخيه   يقو  وهو فحملَ ( السق اء) وهو أيضا ، البنين أم   وأم 

 وامزم صـادقا   وبـالحجوت األعظم األعز   باهلل أقـسمتُ 

م والـفنا وبـالحطيم  بدمي جسمي اليوم لـيخضبن   الـمحرَّ

م الفضل أهـل إمـام األقدم الفخار  ي الحسين دوت   والتكر 

 انكسرَ  تاآل )الحسين فقا  قُتل، ثم   القوم، من جماعة   قتلَ  حت ى يقاتل يز  فلم 

 (.حيلتي وقل ت  هري

 نحو وقصيييييد والقِربة رمحه وأخذه فرسيييييه فركبَ وفي نصيييييو  اخرى   )

لين كانوا مم ن آالف أربعة به فأحا  الفرات،   ،بالنبا ورموهُ  بالفرات، موك 

ا الماء، دخلَ  حتى رجال   ثمانين روي ما على منهم وقتل فكشييفهم  تأ أراد فلم 

 وقا  الماء فَرمى بيته، وأهل الحسييييييين عطا  كرَ  الماء من ُغرفة يشييييييرب

  روي ما على

 هوني الحسين بعد من نفس يا

 تكوني أت ُكـنتِ  ال وبـعده

  يقو  وجعل عليهم هو وحملَ 

  لُقى المصاليت في أُوارى حتى   رقى الموت إ ا الموتَ  أرهبُ  ال

ي وقا الطهر المصطفى لنفس نـفسي   بـالسقا أغـدو الـعب ا  أنـا إنـ 
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 الملتقى يوم الشرَّ  أخاف وال 

قهم،  بن حكيم وعاونه نخلة، وراء من الجهني ورقاء بن ايد له فكمنَ  ففر 

 وهو همعلي وحملَ  بشييماله، السيييف فأخذَ  يمينه على فضييربه السيينبسييي  فيل

  يرتجز

 ديني عن أبدا   أُحامي إن ي يـميني قـطعتُم إتْ  وهللاِ 

 األمينِ  الطاهر النبي   نجل اليقينِ  صادق إمامت  وعـن 

 ةنخليي وراء من الطييائي الطفيييل بن الحكيم لييه فكمنَ  ضييييييُعف، حت ى فقيياتييل 

  فقا  شماله على فضربه

 الجب ارِ  بـرحمة وأبـشري الكف ار من تخَشي ال نفسُ  يا

 يساري ببَغيِهم قطعوا قـد  المختار السي د الـنبي   مـع

 الن ارِ  حرَّ  رب   يا فاصلِهم

وفي نص اخر يبين فداحة المصيييييياب  (743) (حديد من بعمود الملعوت فقتله

 مل حت ى( العب ا ) ورموه) الذي الم بالعبا  ع وكيف ات اعداءه ا وه كثيرا  

 .(744) :(سهم وفيه إال   جسده من الدرهم قدر يبقَ 

 بالرما ( .ع) العبا  مقتل حو  مهم نص

 التاريخية النصيييييو   من عددا التاريخية والمراجع المصيييييادر  كرت      

 ميو في هللا ألعداء هاشييييم بني قمر سيييييدنا قتا  لحظات اخر صييييورت التي،

 اوضييييييربو يديه فقطعوا يقاتل كات( .ع) العبا  وات. المؤلم الدموي كربالء

 . االرض على فسقط الحديد بعمد رأسه
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( .ع) العبا  مقتل الى اشيييييارت التي النصيييييو  من عنده وقفنا ومما       

  لزركليا الدين خير - األعالم كتاب ففي. فقتلته اليه توجهت التي بالرما 

 ينالحسيي مع قتل من أسييماء الحسييني، العبا  البي - خ - المصييابي  في بن)

 نب العبا  ثم - معه قتلوا الذين أي( بيته أهل ومن  )يقو  ثم المعركة، في

 قتلوه،ف برماحهم، الرجالة فاعتوره شديدا قتاال يقاتل كات   الب أبي بن علي

 .  (745)( أحد معه ليس وحده الحسين فبقي

 لقت( .ع) العبا  الت النص وهذا المروي المشييييييهور بين تنافي وال  قلنا    

 بالرما و، اربا قطعته التي وبالسيييوف، الشييريفة عينه اصييابت التي بالسييهام

 هان(.ع) السييجاد االمام قو  اشييتهر ولهذا. الشييريف صييدره في ارتكزت التي

 يد  مما، االخر تسيييياقط حتى جانب منه حركت ما  قا  عمه وصييييف عندما

 . آنذا  الحربية الوسائل بكافة واستهدافه( .ع) تقطيعه على

  المعرب ترتييييب في المغرب كتييياب في جييياء(   اعتورتيييه) ومعنى      

ْيءَ  َوتََعاَوُروا   أَيْ  َرُجاَلتِ  اْلقَتِيلَ  اْعتََورَ   قَْوله َوِمْنهُ ،  تََداَولُوهُ   َواْعتََوُروهُ  الشييَّ

   الفقهي القامو  في جاء و. ِمْنهَُما ُكل   َضَربَهُ 

 فالسيييييو اعتورته  غيره وقا ، بينهم فيما تداولوه  الشيييييء القومُ  اعتور    

 الشيييء يصيييب ما فهو فاالعتراء. جهة كل من تناولته  أي، أجزاءه فخلطت

 .أسوء هو ما إلى فيها هو التي الحا  من فيصي ره

 

 

 ؟ فرسه على من( .ع) العبا  سقط كيف

   هامن اراء عدة على فرسه عن العبا  وقوع كيفية في الروايات اختلفت

 في سييهم جاءه انه فرسييه عن انقالبه سييبب ات األنوار بحار في جاء ما       

 عن فانقلب ،  صيييدره فأصييياب آخر سيييهم جاءه ثم   الراوي قا  )  صيييدره
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ا ،  أدركني   الحسين أخيه إلى وصا  فرسه ( .ع) فبكى صريعا   رآه أتاه فلم 

 .(746) (حيلتي وقلت  هري انكسر اآلت   ونادى

سبب االخرى النصو  بعض وفي   دبعمو ضربه االعداء بعض ات كات ال

   مخنف ابو يقو  . عليه مغشيا فخر راسه على

 أسهر على بعمود فضربه ، دارم بن ابات ابناء من تميمي رجل عليه فحمل)

 ، اخي يا ادركني   صييييييوته بأعلى ونادى ، االرض إلى صييييييريعا فخر ،

 وخمرضييييي واليسيييييار اليمين مقطوع فراه كالصيييييقر هللا عبد أبو عليه فانقض

 .  (747) (بالجراحة مرتثا بسهم العين مشكو  ، الجبين

 ؟( .ع) العبا  رجلي قطعوا هل

 مقام وهنالك، الطف يوم قطعتا العبا  يدي ات تاريخيا المشييييييهور من     

ستفسار هنالك لوكن، كربالء في يزار لكفيه  حي ص هل االخوة  بعض من ا

 ؟ ايضا الطف يوم قطعتا( .ع) العبا  رجلي من  كر ما

 ، منهم فيقتل  ) األخبار شيييييير  كتاب صييييييحب  يتبناه رأي هنالك   الجواب

 ويحملها ، القربة فيمأل الفرات فيأتي الماء عن يتفرجوا حتى فيهم ويضيييرب

سقيهم ، وأصحابه( .ع) الحسين بها ويأتي ،  أوهنتهو ، عليه تكاثروا حتى في

 ، اءالم يحمل وهو ، والسيييييرادق الفرات بين كذلك فقتلوه ، النبل من الجرا 

 قتلو فيهم أبلى ولما ، عليه حنقا ورجليه يديه وقطعوا.  هللا رحمه قبره وثم

 .(748)(  منهم

( .ع) العبا  رجلي بقطع قاموا االعداء  ات في جلي واضيييييي  والنص و   

 رقاب سييييييفه ونا  الخسيييييائر اعظم فيهم اوقع الت( .ع) به ومثلوا عليه حقدا

 . عليهم  ويل عصيب ليل الى كربالء نهار فأحا  وشجعانهم اشدائهم
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 الميدات في فريدا   وحيدا   . .الحسين ع اإلمام

ا)   لىإ ونظرَ  ينصيييييره، أحدا   يرَ  فلم . .الحسيييييين ع التفت .ع العب ا  قُتل ولم 

رين وصييييييحبه أهله  األيامى عويل يسييييييمع  ا  إ ْ  وهو كاألضيييييياحي، ُمجز 

 هللا؟ رسييو  ُحرم عن  اب   من هل )صييوته بأعلى صييا َ  األ فا ، وصييراخ

دت  من هل  فعتفارت( إغاثتنا؟ في هللا يرجو ُمغيث من هل فينا؟ هللا يخاف موح 

  .(749) :(بالبكاء النساء أصوات

  . .الحسين ع بن هللا عبد الرضيع مقتلُ 

 بابنه أُتيف الفسطا  أمام . .الحسين ع جلسَ  ثم    )قائال   المفيد الشيخ روى فقد

 سيييدأ بني من رجل فرماهُ  ِحجره، في فأجلسيييه  فل وهو الحسيييين بن هللا عبد

ا دمه . .الحسييييييين ع فتلقى فذبحه، بسييييييهم  م  ث األرض في صييييييب ه كف ه َمأل فلم 

 خير، هو لِما  لك فاجعل السييماء، من النصيير عن ا حبسييتَ  تكن إت رب   )قا 

( هأهل قتلى مع وضييييييعه حتى حملهُ  ثم   ،( الظالمين القوم هؤالء من لنا وانتقِم

(750). 

م  اللهوفوفي   غيرالصيييييي ولدي ناوليني )لزينب وقا  الخيمة باب إلى فتقد 

 همبسيي األسييدي الكاهل بن حرملة فرماه ليقب له، إليه وأما  فأخذهُ  أود عه، حتى

 امتألتا، ىحت بكفيه الدم تلق ى ثم   خذيه،  لزينب فقا  فذبحه، نحره في فوقع

ت وقا  السماء نحو به ورمى  .(751) (هللا بعين أن ه بي نز َ  ما علي   هو 

 .( األرض إلى قطرة الدم  لك من تسقط فلم ) .الباقرع قا 
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ثني  فضييييل قا   إلى منه وقعت لو )يقو  جعفر أبا سيييمعَ  أن ه  الورد أبو وحد 

 لييه فييإت   حسييييييين يييا دعييهُ   الهواء من فنوديَ .( العييذاب لنز َ  قطرة األرض

  .(752)( الجن ة في مرضعا  

 فالسيييي بطرف له وحفر فرسيييه ت .الحسيييين ع فنز َ في بعض النصيييو    

له  . (753) (ودفنه عليه وصل ى بدمه ورم 

الحسييييييين ات يناجز القوم بنفسييييييه الشييييييريفة ، يقو  اهل ام وبعدها قرر االم

 التاريخ  

 لىع عااما   .. يده في ُمصيييلت وسييييفه القوم قبالة عليه هللا صيييلوات وقفَ  ثم  

  يقو  وهو الموت،

 أفخر حين مـفخرا   بـهذا كـفاني هاشم آ  من الطهر علي   ابن أنـا

 نزهر األرض في هللا سراج ونحن مضى َمن أكرم هللا رسو  وجد ي

 جعفر الجناحين  و يُدعى وعـم يَ  أحمد سـاللة مـن أُمـي وفـا مُ  

 يات ..االبيُذكر بالخير والوحي الهدى وفـينا صادقا   أُنـز  هللا كـتاب وفـينا

ه ثم    ن  نا  دعا .ع إ تل يز  فلم البراا، إلى ال نا َمن كل   يق نه د  عيوت من م

  .(754)عظيمة مقتلة منهم قتلَ  حتى الرجا ،

  وقا  الميمنة على . .الحسين عاالمام   حملَ  ثم  

 النار دخو  من أَولى والعار العار ركوب من خير الموت

  وقا  الميسرة على حملَ  ثم  

 أبي عـياالت أحـمي علي بن الحسين أنـا
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 .(755)النبي دين على أمضي أنـثني ال أت آلـيتُ 

 س  أح حين .ع علي بن حسيييييين قا   )قا  ليلى أبي ابن عن الطبراني وروى

  . (756) ...(ثيابي تحت أجعلهُ  أحد فيه يرغب ال ثوبا   ائتوني )بالقتل

 جأشه وربا ة . .الحسين ع اإلمام ثباتُ ونقلت نصو  التاريخ عن 

ار بن هللا عبد عن الطبري يرويف  وصف في قوله البارقي   يغوث عبد بن عم 

تل قد قط   مكثورا   رأيت ما هللا فو  ) .ع اإلمام شييييييجاعة لدهُ  قُ  بيته وأهل ِو

 ما وهللا،: َمقدما   أجرأ وال منه، جنانا   أمضيييييى وال جاشيييييا ، أربط وأصيييييحابه

الة كانت إتْ : مثله بعده وال قبله رأيتُ   الهوشييييم يمينه عن من لتنكشييييف الرج 

  .(757) ...(الذئب فيها شد   إ ا الِمعزى انكشاف

 قدول فيهم، يحمل كات ولقد  ).. يرويه فيما( ره)  اوو  ابن السييييييي د ويقو 

لوا  إلى رجعي ثم  : المنتشيييييير الجراد كأن هم يديه بين فيُهزموت ألفا   ثالثين تكم 

ة وال حو  ال )يقو  وهو مركزه   .(758) :( (باهلل إال   قو 

 ويلكم  لقومه سييييعد بن عمر فقا  .. يُقاتل وجعلَ   )شييييهرآشييييوب ابن ويقو 

ا  ابن هيييذا: البطين األنزع ابن هيييذا: تبييياراوت؟ َمن أتيييدروت : العرب قتييي 

 آالف وأربعية: وثميانين مئية بيالطعن فحملوا: جيانيب كيل   من علييه فياحِملوا

  .(759) :...(بالسهام

فقد  هب لالسيييييتيالء على شيييييريعة   . .الحسيييييين عونتيجة لشيييييجاعة االمام 

 .الفرات
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 على حملَ  الحسين أت    الجلودي عن مخنف أبو وروى  )شهرآشوب ابن قا 

اج بن وعمرو السييييييلمي األعور  رجل آالف أربعة في وكانا الزبيدي، الحج 

 شييربلي برأسييه الفَر  أولغَ  فلما الفرات، على الفر  وأقحمَ  الشييريعة، على

 ،:( تشييرب حت ى الماء أ وقُ  ال وهللا، عطشييات، وأنا عطشييات، أنت ) .ع قا 

ا  قا ف: الكالم فهم كأن ه يشيرب ولم رأسيه شيا َ  الحسيين كالم الفَر  سيمعَ  فلم 

  ار ف فقا  الماء، من فغرفَ  يده الحسين فمدَّ  ،( أشرب فأنا اشرب  الحسين

 يده، نم الماء فنفضَ : ُحرمتك؟ هُتكت وقد الماء بشييييرب تتلذ   هللا، عبد أبا يا

 . (760) (سالمة الخيمة فإ ا فكشفهم القوم على وحملَ 

لتوديع اهل بيته بعد ات صييمم على الشييهادة  ليهم السييالم  .الحسييين عثم عمد 

 ومقاتلة االعداء حتى اخر نفس لديه 

مة قا  به في( ره) المجلسييييييي العال  يا   ود ع ثم  (  )العيوت جالء) كتا  أهل ثان

 أُارهم، بلبس وأمَرهم واألجر، بييالثواب ووعييدهم بييالصييييييبر، بيتييه،وأَمرهم

 وحيياميكم، حييافظكم تعييالى هللا أت   واعلموا للبالء، اسييييييتعييد وا)  لهم وقييا 

يكم  أعاديكم ويُعذ ب خير، إلى أمركم عاقبة ويجعل األعداء، شييير   من وسيييينج 

ضييييييكم البالء، بييأنواع  فال والكراميية، النِعم بييأنواع البلييية هييذه عن هللا ويعو 

  .(761) ( قدركم من ينقص ما بألِسنتكم تقولوا وال تشكوا،

بيته فكات  ألهل . .الحسيييين عواسيييتغل االعداء هذه اللحظات التي هي وداع 

 هنالك قرار من قيادة ا  امية  

 ،وهللا وُحَرمه، بنفسه مشغوال   دام ما عليه اهجموا ويحكم  سعد بن عمر فقا 

 سيييييهامبال يرمونه عليه فحملوا ميسيييييرتكم، عن ميمنتكم تمتاا ال لكم فر َ  إت

 ُدهشنف النساء أار بعض سهم وشك   المخي م، أ ناب بين السهام تخالفت حتى

حن وأُرعبن  فحملَ  يصيييينع، كيف الحسييييين إلى ينظرت الخيمة ودخلنَ  وصييييِ

                                                           

 السالم عليهم طالب أبي آل مناقب ابن شهر اشوب ،(760)

 :4 :57. 

 201: العيون المجلسي ،جالء (761)



 تأخذه سييهاموال فقتله، بسيييفه بَعجه إال   أحدا   يلحق فال الغضييبات كالليث عليهم

  .(762) (ونحره بصدره يت قيها وهو ناحية كل من

  .ع اإلمام وصايا

ة األعما  جملة من   قبل عاشوراء يوم . .الحسين ع اإلمام بها قام التي المهم 

 . .ع العابدين اين الحسين بن علي اإلمام ابنه إلى الوصايا َدفعُ  مقتله،

 فأوصييى - عليال   وكات - . .الحسييين ع بن علي أُحضيير ثُم    )المسييعودي قا 

فه ، السييييييالم عليهم األنبياء ومواريث األعظم باالسييييييم إليه  دفعَ  قد أت وعر 

 وأمَرها عنها هللا رضي سلمة أم   إلى والسال  والمصاحف والصحف العلوم

 .( إليه  لك جميع تدفع أت

 أتَّ    .ع العسكري الحسن أبي أخت الرضا علي بن محمد بنت خديجة عنو 

 ما فكات الظاهر، في السييييييالم عليها علي بن اينب أخته إلى أوصييييييى اإلمام

 إلى يُنسييييب علمت  من امانه في السييييالم ليهما .الحسييييين ع بن علي من يخرج

ته، علي بنت اينب  ليهع واتقاء وتقية . .الحسييييين ع بن علي على سييييترا   عم 

(763) . 

ت انه ايوم عاشييوراء وتصييف الرواي  . .الحسييين عوتسييتمر بطوالت االمام 

 كيف انز  بهم الخسائر يومها  

ب ا  ابن عنف  نم كثيرا   فيها قتلَ  منكرة حملة   عليهم حملَ   )أن ه المالكي صيييييي

 أخرى حملة حملَ  ثم   الحريم، عند موقفه إلى سالما   ورجعَ  واألبطا ، الرجا 

 .(764) (...موقفه إلى راجعا   الكرَّ  وأراد

 معليه يحمل فجعلَ  جانب، كل   من بالحرب القوم فقصدهُ   )الخوارامي قا و
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 لَوهأجْ  حت ى عليه حملوا الفرات على بفرسييييييه حملَ  فكل ما ... عليه، ويحملوت

 بهته،ج في السهم فوقعَ  بسهم الجعفي الحتوف أبو له يُقا  رجل رماه ثم   عنه،

  فقا  ، ولحيته وجهه على الدم فسا َ  به، ورمى السهم الحسين فنزعَ 

هم الل هم   العتاة، الُعصييييياة هؤالء عباد  من فيه أنا ما ترى قد الل هم  )   فأحصيييييِ

ددا ، ددا ، واقتلهم عييَ  لهم تغفر وال أحييدا ، منهم األرض وجييه على تييذر وال بييَ

 (. أبدا  

سيفه بَعجه إال   أحدا   يلحق ال فجعلَ  المغضب، كالليث عليهم حملَ  ثم    ألحقهو ب

 وصيييييدره، بنحره يتلق اها وهو ناحية، كل   من تأخذه والسيييييهام بالحضييييييض،

  ويقو 

ة يا)  دا   َخلفتم بئسييما: السييوء أُم   إن كم أَما: عترته في وآله عليههللا صييلى محم 

 عند عليكم تيهو بل قتله، فتهابوا الصالحين هللا عباد من عبدا   بعدي تقتلوا لن

 من نكمم ينتقِم ثم   بهوانكم، رب ي يُكرمني أت ألرجو إن ي هللا، وأيمُ  إي اي، قتلكم

 بما ا فا مة، بن يا  السكوني مالك بن الُحصين به فصا َ : تشعروت ال حيث

 ليكع يصييييييب   ثم   دماءكم، ويسييييييفك بينكم، بأسييييييكم يُلقي  فقا  من ا؟ لك ينتقم

 . جراحة وسبعوت اثنتات أصابته حت ى يُقاتل جعل ثم  ( .األليم العذاب

 دق الروايات فإت   وإال   القتا ، من اللحظة تلكم حت ى الجراحات من العدد هذا

 لحظة حت ى .ع اإلمام لها تعر ض التي اإلصيييييييابات عدد مجموع في تفاوتت

 .الباقرع اإلمام عن أماليه في الصيييييييدوق الشيييييييخ روى فقد اسييييييتشييييييهاده،

 نة ع وعشييرين وبضييعة ثالثمئة به ووِجد .ع علي بن الحسييين أُصيييب )قا 

سهم رمية أو بسيف ضربة أو برم   ن هأل مقد مه؛ في كل ها كانت أن ها فروي ب

 . (765):( يول ي ال كات .ع
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 بين ما عشييييرة وبضييييع مئة قميصييييه في وِجد أن ه ورويَ   )الخوارامي وقا 

 دُوج ) . .الحسين ع بن علي بن محمد بن جعفر وقا  وضربة، و عنة رمية

  . (766) (ضربة وثالثوت وأربع  عنة، وثالثوت ثالث فيه

شيخ وروى سنده الطوسي ال سلم بن معا  عن ب  .ع هللا عبد أبا سمعتُ   قا  م

 . (767)( بالسيف ضربة وسبعوت ني ف علي   بن بالحسين ُوجد )يقو 

الد اووفي هذه الدنيا تجمع حوله اللئام   . .الحسين عوفي اخر لحظات االمام 

 .البغايا 

 لتكمثك اقتلوه: بالرجل؟ تنتظروت ما ا: َويَحكم  النا  في شييييييمر فنادى  قا 

هاتكم ربت جانب كل   من عليه فُحملَ   قا :أم   ضييييييربة، اليسييييييرى كف ه فضييييييُ

ربها رب التميمي، شييريك بن ارعة ضييَ  وهو انصييرفوا ثم   عاتقه، على وضييُ

  .(768) :(ويكبو ينوء

وقا  السيد ابن  اوو  يتحدث عن لوعة السيدة اينب عليها السالم لحظتها 

 على انطبقت السييييييماء ليتَ : بيتاه وأهل: سييييييي داه وا: أخاه وا  تنادي وهي) 

 .(769) (السهل على تَدكدكت الجبا  وليتَ  األرض،

ا  وه فبينا القتا ، عن ضييييييُعف وقد يسييييييتري  فوقفَ   )فيقو  الخوارامي أم 

 وبالث فأخذَ  جبهته، من الدماء فسيييييالت جبهته، على فوقعَ  حَجر أتاه إ  واقف

د سييهم فأتاه جبهته عن ليمسيي  عب، ثالث له مسييموم، محد   به،قل في فوقعَ  شييُ

 إلى رأسييه ورفعَ  - هللا رسييو  مل ة وعلى وباهلل هللا بسييم ) . .الحسييين ع فقا 

 األرض وجه على ليس رجال   يقتلوت أن هم تعلم إن ك إلهي،  وقا  - السييييييماء

 : غيره نبي   ابن
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 يده فوضييييعَ : كالميزاب الدم فانبعثَ   هره وراء من وأخرجهُ  السييييهم أخذَ  ثم  

ا الجر ، على  قطرة،  لك من رجعَ  فما السماء، إلى بها رمى َدما   امتألت فلم 

 عوض ثم  : السماء إلى بدمه الحسين رمى حت ى السماء في الحمرة ُعرفت وما

ا ثانيا ، الجر  على يده   وقا  ولحيته رأسه بها لط خ امتألت فلم 

دا   جد ي ألقى حت ى أكوت وهللاِ  هكذا  مخضيييييوب وأنا وآله عليههللا صيييييلى محم 

 . وفالت فالت قَتَلني هللا، رسو  يا  وأقو  بدمي،

 يهإل وانتهى النا  من رجل أتاه فكل ما مكانه، فوقفَ  القتا ، عن ضييييييُعف ثم  

 له يقا  كندة من رجلٌ  جاءه حت ى: بدمه هللا يلقى أت وكرهَ  عنه، انصييييييرف

 لبرنسا فقطعَ  برنس، عليه وكات رأسه، على بالسيف فضربهُ  نسر، بن مالك

 هللا وحشييير َ  بها، شيييربتَ  وال بيمينك أكلتَ  ال )الحسيييين له فقا  َدما ، وامتأل

 ( .الظالمين مع

 ما الر به فأخذت السييييهام، أثخنتهُ  فقد بالرجل؟ تنتظروت ما  شييييمر نادى ثم  

 رة،منك ضييربة التميمي شييريك بن ارعة  له يُقا  رجل فضييربه والسيييوف،

ي وهب بن صيييال  و عنه نحره، في بسيييهم أنس بن سييينات ورماه  على المر 

 خد ه على األرض إلى فرسيييه ت .الحسيييين ع فسيييقطَ  منكرة،  عنة خاصيييرته

 من سيييعد بن عمر دنا ثم   نحره، من السيييهم ونزعَ  جالسيييا   اسيييتوى ثم   األيمن،

 ..:ليراه الحسين

 فت    اتسن له فقا  يداه، وارتعدت فضُعف رأسه، احتز    يزيد بن لخول يفقا  

 شمر لب  وقيل الضبابي، خرشة بن نصر إليه فنز َ  ، يد  وأبات عُضد  هللا

 أخذَ  ثم   قفاه، على وألقاه بِرجله، فضييييييربهُ  أبَر  وكات الجوشيييييين،  ي بن

 ( :اميمن في رأيته الذي األبقع الكلبُ  أنت ) . .الحسييييييين ع له فقا : بلحيته

 ذب م بسيييييفه يضييييرب جعلَ  ثم   فا مة؟ بن يا بالكالب أتشييييب هني  شييييمر فقا 

 .(770). .الحسين ع

 وانا هلل وانا اليه راجعوت اي واماماه واحسيناه ..
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 تز  اح الذي لسييييييالم عليه اإلمام قاتل هو فيَمن التاريخية المصييييييادر تفاوتتو

 نم اثنين في بينها الترديد كات األسييياسيييية المصيييادر وُجل   الشيييريف، رأسيييه

 اتوسن ،- األشهر القو  وفيه - هللا لعنه الجوشن  ي بن شمر  هما هللا أعداء

 يزيد نب خول ي قاتلهُ  إت    تقو  ضعيفة أقوا  وهنا  هللا، لعنه النخعي أنس بن

 أو التميمي، أو  بن مهاجر أو ،(تميم أو) نمير بن حصييييين أو األصييييبحي،

 أو في،الجع الرحمات عبد بن اياد الجنوب أبو أو الشيييييعبي، هللا عبد بن كثير

 . (771) يزيد بن شبل

 مة،مظل شديدة غبرة الوقت  لك في السماء في وارتفعت  )الخوارامي وقا 

ها ها يُرى ال حمراء، ري ٌ  في عذاب أت   القوم  ن   حت ى أثر، وال عين في  قد ال

  . (772) (عنهم انجلت ثم   ساعة، بذلك فلبثوا جاءهم،

بعد قتله برضه   .عومن ثم عمد ا  امية الى انتها  حرمة جسد ابي عبد هللا 

 بييييياليييييخيييييييييييل كيييييميييييا وردت االوامييييير مييييين ابييييين ايييييياد قيييييا    

 وإت :مسيييتحق وت لذلك فإن هم: بهم وتمثِّل تقتلهم حت ى إليهم فااحف أبَوا وإتْ ) 

 (.: لوم عاتت  فإن ه: و هره صدره الخيل فأوِ ئ الحسين قُتل

 ابن على وقفوا حت ى العشييييييرة هؤالء وجيياء  الراوي قييا   )اللهوف و في 

  هللا لعائن عليهم العشرة أحد مالك بن أسيد فقا  اياد،

 األسـر شـديد يـعبوب بـكل   الظَهر بعد الصدر َرَضضنا نحن

 حت ى الحسيييين  هر بخيولنا و ئنا الذين نحن  قالوا أنتم؟ َمن  اياد ابن فقا  

 .يسيرة بجائزة لهم فأمرَ   قا : صدره جناجن  َحن ا
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 انا، أوالد جميعا   فوجدناهم العشييييرة هؤالء إلى فنظرنا  الزاهد عمر أبو قا 

 الخيل وأو أ الحديد بسييييييكك وأرجلهم أيديهم فشييييييد   المختار أخَذهم وهؤالء

 .(773) (هلكوا حتى  هورهم

ا   التالي النحو على العشييييرة هؤالء  كر فقد المناقب في شييييهرآشييييوب ابن أم 

 م،ناع بن وأدلم الحضييرمي، ثبيت بن وهاني الحضييرمي، يحيى بن إسييحاق)

 نب وعمرو مرثد، بن واألخنس الطائي،  فيل بن والحكيم مالك، بن وأسييييييد

 لموسييا اليزني، وهب بن وصييال  العبدي، منقذ بن ورجاء المذحجي، صييبي 

  .(774) (الجعفي خيثمة بن

خية نفت هذه الحادثة بشييييكل مطلق فقد  كر يوهنالك بعض النصييييو  التار

 يف( ره)  اوو  ابن السيييي د كالم األنوار بحار كتابه في العالمة المجلسيييي َ

ريتي لم أن ه الكافي رواية في سيأتي ما عندي المعتَمد  قا  القضية، هذه  لهم س 

 . لك

 لكن التحقيق العلمي في نصو  التاريخ يظهر خالف ما  كره قد  سره .

 خامسالباب ال

 والتعاقب التاريخي التأسيسالحسيني ..قراءة في  المأتم

للهجرة ، ابعادا مميزة من اإلرث  61كربالء الدموية سيييييينة واقعة وخلفت 

الحضيياري والتراث الفكري والعلمي وحتى الشييعبي حتى وصييلت ات تعيا 

 . .الحسييييين عفي وجدات األجيا  عبر العصييييور المتالحقة ، لتثبت ات دماء 

، روت شجرة الحرية وغيرت معالم الكثير  واهل بيته واصحابه يوم كربالء

من واقع النا  في كل عصييير ومصييير نحو بوصيييلة الحق المتجسيييد في ا  

 محمد   .ومن معالم تراث واقعة كربالء مايلي  

 المأتم الحسيني 
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 ي كربالء فواقعة التراث الذي خلفته  أعظم من اليوم الحسييييييينية المآتم تعد  

 تسييياقالت وأثارت والمفك رين، العلماء اهتمام موضيييع أصيييبحت وقد العالم،

 من والهدف وضييييرورتها، وتاريخها، ومنشييييئها، حقيقتها، حو  لديهم عديدة

 راجعةم لتقديم نسعى ،سطورال ه هذ وفي. عليها تترت ب التي واآلثار ورائها،

 .الحسينية للمآتم التاريخي المنشأ حو  مختصرة

  مختلفة امنية مقا ع في الحسيني المأتم تاريخ مطالعة ويمكننا

 .قاتليه مقتل وحتى  . .الحسين ع اإلمام استشهاد منذ ـ1

 وفيرت عبر و لك دينية شييعيرة   بوصييفه الحسيييني للمأتم األئمة تأسيييس ـيييييييي2

 ركاتأ وبناء ،  .ع العابدين اين اإلمام قبل من المأتم لسن   المناسبة األرضية

 عهد في المآتم دائرة واتسييييييياع والصيييييييادق، الباقر اإلمامين عهد في المأتم

 .  السالم ماعليه والرضا الكا م اإلمامين

 .رسمية دينية شعيرة  ابع أخذه حتى المأتم، تأسيس منذ ـ3

 رابعال القرنين في قوية شيعية حكومات بظهور رسميا    ابعا   المأتم أخذ ـييييي4

 .والخامس

 .العاشر وحتى الساد  القرت من القوية الشيعية الحكومات فقدات ـ5

 .عشر والحادي العاشر القرنين في الصفوية حكم ـ6

 .اليوم وحتى الصفويةالحكومة  منذ ـ7

 اإلمام اسيييييتشيييييهاد لواقعة بأت   نذك رالبد ات  المراحل، هذه مراجعة وقبل لكن

 رسلهو هللا أولياء أبكى ما واألهمية األثر من اإلسالم سبيل في  . .الحسين ع

 وعيسييييى الخليل، إبراهيم بكاء عن تتحد ث روايات وردت وقد وقوعها، قبل

 الزهراء وفا مة ،  .ع المرتضى وعلي ،  المصطفى ومحمد وحوارييه،

 لمأتما إلقامة الطبيعي المسار نتناو  أن نا بما لكن.   . .الحسين ع اإلمام على

 يفوارث كربالئي متميز  واجتماعية تاريخية  اهرة بوصييييييفه الحسيييييييني

ق هذه،راثية الت مراجعتنا  داسييييتشييييها بعد المآتم أصييييحاب به قام ما إلى نتطر 

 .فقط  . .الحسين ع اإلمام



 . القاتلين مقتل وحتى االستشهاد من المأتم  األولى المرحلة

شرية المتمدنة  البكاء على القتيل عادة متأصلة في  بيعة حياة المجتمعات الب

ها  ية من بدائ تاريخ  المصييييييياحب ،وحتى ال وهذه تظهر ألي متتبع لحركة ال

 لمجتمعاتا في المتبعة التقاليد على بناء  فلتطور تلك المجتمعات وارتقاءها ،

ت العائلة تها بين ات تكووالفرق لحظ عليه، المأتم القتيل عائلة تقيم البشيييرية،

من  بقة مترفة او فقيرة او كوت القتيل من النبالء او الشييييييجعات او من بقية 

 بل ، لك في استثناء    . .الحسين ع اإلمام بيت أهل يكن ولم  وائف النا  ، 

ه النبي صلى هللا عليب صلة من له لما  . .الحسين ع اإلمام مأتم دائرة اتسعت

 ا  انه حفيده المقد  وابن ابنته العزيزة فا مة وايضيييييا ماله من ،واله  واله 

ة ـ النا  له أقام حتى اجتماعية، مكانة  .المآتم ـ والتابعوت الصحابة وخاص 

نا ات  لتوالمالحو ه مآتم هذه مث  مآتمهي و ال تل حتى اسييييييتمرت التي ال  مق

وهنا  ،الشعيرة أو السن ة  ابع تأخذ ولم خاصة، بصورة بيته أهل مآتم قاتليه،

 ىعل المأتم إقامة بعدم تقضييييي سيييين ة ، العرب لدى البد من فهم قضييييية كانت

بل من المقتو  له ق له يموت حتى أه ثأروت أو قات  رو  تموت ال لكي له، ي

 لالقتي رثاء أت يظن وت فكانوا  لك؛ على عزمهم يضييييييعف أو لديهم االنتقام

 يف علي جواداألسييييييتا   ويقو  واالنتقام، الغضييييييب نار يطفئ عليه والبكاء

ل كتابه  بكيت وال قتالها تندب ال العرب وكانت)   العرب تاريخ في المفصييييي 

. ( 775) (ونيياحييت عليييه بكييت القتيييل، قيياتييل قتييل فييإ ا بهييا، يثييأر حتى عليهييا

 ةغزو في قريا مشيييييركي من القتلى على البكاء منع  )  لك على والشييييياهد

 لعربا سيين ة هاشييم وبنو النبي صييلى هللا عليه واله  بيت أهل غير لكن ،(بدر

  كرى إحياء في واضيييييييافوا امورا اخرى الفترة، تلك في المأتم وأقاموا هذه

 العرب هب يقم ولم به قاموا حيث والرثاء، البكاء وهو عليها، تعديل مع القتلى

 ذهه لجعل عليهم السييييييالم   األئمة بذلها التي الجهود هو بحثنا في المهم لكن

  التالية عناوينال في نتناوله ما وهذا النا ، لكافة دينية شعائر المآتم

  ونقف عند أهمها  األولى المرحلة في المقامة المآتم

                                                           

 .156ص ،5ج: العرب تاريخ في المفص لجواد علي ، (775)



 ارض كربالء في  . .الحسين ع بيت أهلالذي اقامه من تبقى من  مأتمال ـيييي1

وكذلك  .. بأعينهمبعدما عاينوا المصرع  محرم، من العاشر يوم  غروب عند

 . (776) يوم الحادي عشر من المحرم قبل الرحيل الى الكوفة .

 نوحي أسرى،  . .الحسين ع اإلمام بيت أهل رقيتهم عند الكوفة أهل بكاء ـ2

الحسيييييين المقطوع وهو يرفع  اموحين نظرهم الى را  االم خطبهم سيييييماع

  .(777)فأقاموا المأتم وعاشوا لحظاته الحزينة  على را  رم   ويل

 وصو  عند الشام، في  . .الحسين عمن قبل اهل بيت االمام  المأتم إقامة ـيي3

 .(778)بيته فيومجلس اخر  يزيد مجلس إلى والسبايا األسرى

 حين . .الحسين ع اإلمام قبر عندالحسيني واستذكار مصيبته  المأتم إقامة ـ4

ين المدينة إلى الشام من االسارى بيته أهل عودة   ..(779)بكربالء مار 

 مةسل أم بكاء أهلها سماع حينالمنورة  المدينة فيالحسيني  المأتم إقامة ـيييييي5

وخبر القارورة التي تحولت التربة الموجودة فيها الى دم   . .الحسييين ع على

  .(780)بذلك  النبي صلى هللا عليه واله عندما اخبرها   عبيط

                                                           

 ،180: الطفوف قتلى على اللهوف طاووس، ابن(776)

 هـ،1414 األسوة، دار طهران، تبريزيان، فارس: تحقيق

 1.ط

 بعثت، مؤسسة: تحقيق ،142 ح ،91: األمالي الطوسي،(777)

 .1ط هـ،1414 الثقافة، دار قم،

 زك ار سهيل: تحقيق ،417: 3 األشراف أنساب البالذري،(778)

 .1ط هـ،1417 الفكر، دار بيروت، زركلي، ورياض

 .146: 45 األنوار المجلسي ، بحار  (779)

 استاد حسين: تحقيق ،6ح ،319: األمالي المفيد،(780)

 هـ،1404 إسالمي، نشر مؤسسة قم، غفاري، أكبر وعلي ولي

 .2ط



في المدينة المنورة لرثاء سيييد الشييهداء في  سييلمة أم أقامتها التي المآتم ـيييييييي6

ها  هل مآتمو.(781)بيت نة أ مدي لذي اقيم  ال عد ا تل االمام  الحكومة إعالت ب ق

ووصيييو  االخبار من العراق وحكومة الشيييام بشيييهادة االمام   . .الحسيييين ع

  . (782) . .الحسين ع

الذين بقوا في المدينة بعد ات ا ت لهم االمام  هاشم بنو أقامها التي المآتم ـييييييي7

عبد هللا بن  أقامها التي المآتمك(783)بعدم مصاحبته الى كربالء . .الحسين ع

ونوا  و ؛،(785) بن ابي  الب عقيل وبنات (784)الحنفية بن ومحمد جعفر

 .(786)هاشم بني نساءورثاء جملة من 

حيث  إليها اإلمام بيت أهل عودة عند المدينة أهل أقامها التي المآتم ـيييييييييييي8

 .(787)  .ع استقبلوهم باآلهات والدموع واقامة المآتم لذكرى الحسين الشهيد

                                                           

 األئمة فضائل في األخبار شرح النعمان، القاضي(781)

 حسين محمد السيد: تحقيق ،1919ح ،171: 3 األطهار

 .1ط هـ،1412 اإلسالمي، النشر مؤس سة قم، الجاللي،

 .319: المفيد أمالي(782)

 معرفة في الغمة كشف  الفت ، أبي ابن األربلي،(783)

 المحالتي، رسولي هاشم السيد: تصحي  ،280: 2 األئمة

 بيروت االضواء دار وطبعة .هـ1401 الكتب، دار بيروت،

 . م1985

 ،495و ،449ح ،493: 7 الكبرى الطبقاتابن سعد ،(784)

 ؛451ح

 .207: واللهوف ؛124: 2 اإلرشاد(785)

 السيد: تحقيق ،1564ح ،195: 2 المحاسن البرقي،(786)

 هـ،1413 ،^بيت أهل جهاني مجمع قم، الرجائي، مهدي

 ؛1ط

 .148: 45 األنوار ،بحار المجلسي(787)



الناجيات من مذبحة  .ع الحسييييييين  اإلمام نسيييييياء أقامتها التي المآتم ـيييييييييييي9

  .(788)كربالء

م عليهما السال المؤمنين أمير اوجة البنين، أم  السيدة  أقامته الذي المأتم ـييي10

 والذي جعلته منبرا اعالميا لنقل ما ،البقيع في الشييييييهداءاالربعة  ألبنائها ،

  .(789)  .عواخيه العبا    . .الحسين عالمام على اجرى من احداث 

 ام،اإلم فيه استشهد الذي العام في يوميا   ونواحهم المطلب عبد آ  بكاء ـيييي11

 ،175  1 الشييييجري أمالي في ورد قد  أعوام لثالثة اسييييتشييييهاده  كرى وفي

 .المجالس تلك في والتابعين الصحابة بعض ومشاركة ،أعوام  خمسة

ستمرار اعالنهم الرثاء  ليهم السالم اهل البيت عليهم السالم  حداد ـييييييي12 وا

في سييييينة  اياد ابن موت نبأ ورود حتى،والحزت على مصييييياب ابي عبد هللا 

  ..(790)للهجرة  65

 ،على االمام الحسيييين  والتابعين، الصيييحابة بعض االمآتم التي اقامه ـييييييييي13

 .(791) ..عليه وحزنهم

  . .الحسييييين عابطا  معركة عين الوردة االوفياء لدماء امامهم  بكاء ـيييييييييي14

ابيناليييذين عرفهم الطبري بلفو )  يف الحسييييييين قبر على ونواحهم(  التو 

                                                           

 مهن ا علي عبد: تحقيق ،149: 16 األغاني اإلصفهاني،(788)

 الجوزي، ابن .العلمية الكتب دار بيروت، جابر، وسمير

 بحر صادق محمد السيد: تقديم ،265: الخواص تذكرة

 .الحديثة نينوى مكتبة طهران، العلوم،

 .40: 45 األنوار وبحار ؛90: الطالبيين مقاتل(789)

 .219ح ،167: الزيارات كاملابن قولويه ، (790)

 علي: تحقيق ،26: 5 الفتوح الكوفي، أعثم ابن(791)

 .1ط هـ،1411 األضواء، دار بيروت، شيري،



وفيما بعد تحقيق انتصيييييارات عسيييييكرية كبيرة  الشيييييام أهل قتا  إلى  ريقهم

 .(792)عليهم قبل شهادتهم

  دينية شعيرة  ك المآتم سن    الثانية المرحلة

بعدة مراحل حتى تحولت الى شييييييعيرة مميزة عبر التاريخ  المآتموقد مرت 

 وسنقف عند تلك المراحل  

  الحسيني المأتم شعيرة لسن   اإلعداد ـ أ

كما هو صييييييلى هللا عليه واله وعملية سيييييين الشييييييعيرة ابتداها النبي االكرم 

حزنه على االمام  مآتمواقام   . .الحسيييين عمعروف فهو او  من بكى االمام 

المنه  و التأسيييييسالحسيييييني نبوي  فالمأتم.بنفسييييه الشييييريفة   . .الحسييييين ع

النبوية في إقامة الماتم على تفعيل هذه السيييييينة  ، ومن ثم جاء دور والرعاية 

 ةالمدين  .ع السجاد اإلمام سكن فقد،  .عوقام بها االمام السجاد   . .الحسين ع

شهاد بعد ست سجاد واقعة في   . .الحسين ع اإلمام ا   .عكربالء واراد االمام ال

واالجتمييياعي والعسيييييييكري ات ينقيييل تراث كربالء الفكري والعقيييائيييدي 

والصييييييفوة   .عوالتراجيدي الى النا  ليعرفهم عظم عطاءات ابي عبد هللا 

عه   با طاهرة من ات عة  كرى إلحياء الفر  جميع وانتهز ،ال  كربالء، واق

سنة    . .ن عالحسيعلى  المأتمواله في اقامة  النبي صلى هللا عليه واله وفعل 

من  مرأى على بكاقه وكات . (793)الماء شييييرب أراد كل ما يبكي كات  فمثال 

فة نفسييه الشييري على خوفا   البكاء عن الكف   منه  لبوا حتى ومسييمعهم، النا 

 شهداء على البكاء ـيييي الضرورة من بل ـيييي والمنطق الصواب من رأى لكن ه ،

 حياته،  يلة  لك في واسييييتمر   شييييأت، من لهم ولما المصيييياب لعمق كربالء؛

 كات كما (794)، . .الحسيييين ع قتلة وسيييائر اياد ابن مقتل بعد سييينين وحتى

                                                           

 .589: 5 الطبري تاريخالطبري ، (792)

 قم، ،166: 4 طالب أبي آل مناقب شهرآشوب، ابن(793)

 .العلمية المطبعة

: الصدوق وأمالي ؛15ح ،272و ،4ح ،517: الخصال(794)

 .219ح ،168: الزيارات وكامل ؛221ح ،204



 من األمات ونيل الجن ة لدخو  سييبيال    لك وعد   الحسييين، لبكاء اآلخرين يدعو

  .(795)سبحانه هللا

 قد وكات حياته، آخر إلى النه  هذا على اسيييييتمر   .ع السيييييجاد اإلمام أت   وبما

 اجتماعية بمكانة( هـيييي94 عام السجاد اإلمام استشهد) األخير عقده في حظي

 حياته من السيييييينين هذه اعتبار يمكننا لألنظار، محطا   وأصييييييب  مرموقة،

 .الحسيني المأتم شعيرة لسن  لتفعيل  اإلعداد سنين الشريفة

 المأتم أركات تشييد عهد عليهما السالم والصادق  الباقر اإلمامين عهد ـيييييي ب

  الحسيني

  سالمال عليهماالحسيني في عهد االمامين الباقرين  المأتمومرت حركة تطور 

واضيييييفت اليه اضييييافات جعلت له  المأتمبتطور ملحو  ومميز شيييييد اركات 

 كيانا مميزا عبر العصور  

  .ع الباقر اإلمام أي ام ـ 1

 

كربالء الدموية وممن شيييييياهد واقعة احد الناجين من   .عيعتبر االمام الباقر 

 اإلمام إمامة بدأت حينفصييييييولها المروعة ونقل سيييييييرتها وما جرى فيها و

 السيييييياحة فى و هر عقود، ثالثة كربالء واقعة على مر   قد كات ،  .ع الباقر

 رىأخ ووقائع ثورات حدثت كما. كربالء واقعة عن شيئا   يذكر لم جديد جيلٌ 

 المختييار، وثورة الزبير، وثورة ،هييالي عين الوردةا كثورة العقود، هييذه في

ة وواقعة المدينة، أهل وثورة  نوب يتوات ولم ،التي قضيييى عليها وقمعها  الحر 

ية عل أي   عن أم ها، في شيييييينيع ف كت حتى قمع جد حرمة هت  الحرام المسيييييي

 لىع  .ع  الحسين قتلة ومقتل المؤلمة الحوادث تلك أت   إال النبوي، والمسجد

باقر اإلمام يتر  أت إلى تؤد   لم المختار، يد عة    .ع ال ها كربالء واق  يطوي

سيات، شهداء سيد  كرى إلحياء فرصة كل   انتهز كأبيه، بل الن  اقعةوو  .ع ال

                                                           

 ،1ح ،108: األعمال وعقاب األعمال ثواب الصدوق،(795)

 الصدوق؛ مكتبة طهران، غفاري، أكبر علي: تحقيق

 .والقمي



 المأتم ن  ستفعيل ل سعى أن ه  لك ويعني بالحسين، مصيبة من حل   وما كربالء

 .ن قبل مصلى هللا عليه واله كما اسسها النبي العظم  دينية شعيرة  ك الحسيني

اتعب نفسييه كثيرا من اجل   .عوالمصييادر التاريخية ترشييدنا ات االمام الباقر 

 عيرةشيييييي تدعيم في أكبر جهدا   يبذ  نراه لذا ،الحفا  على االرث الكربالئي 

 عن وينقل ،(796) بيته في المأتم يقيم فكات الشيييييييعة؛ لدى الحسيييييييني المأتم

 وأجر، فضلت  من . .الحسين ععلى  بكاءلل ما .ع السجاد اإلمام الواقعة شاهد

شيعة ويحث     لك، ل  ك في االحتيا  جانب لزم وقد بيوتهم، في المآتم إلقامة ال

سلطة يصطدم ال كي ستنت  .بال  ارهد في من يأمر»  .ع اإلمام بيات من  لك ي

 لهونق المتهجد، مصييييييبا  في ورد حديث وهو ،«عليه بالبكاء يت قيه، ال ممن

 .(797) عقبة، بن صال  أبي عن الطوسي

ونتيجة للضييغط االمني الكبير الذي تمارسييه الحكومة االموية على المسيياجد 

 البيوت في الحسييييييينية المآتم قيام سيييييين   قد  .عنجد ات االمام الباقر  ،يومها 

 الجهني، مالك رواية تفيد ،كما(798)المجالس هذه في التعزية آداب وتبي نت..

هام جدا اال وهو االسييييتفادة من القنوات االعالمية  بأمر .عوقام االمام الباقر 

 .(799)الحسين رثاء على الشعراء وحث  يومذا  المتمثلة بالشعراء 

                                                           

 ،242: 3 الجوهر ومعادن الذهب مروج المسعودي،(796)

 مطبعة القاهرة، الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق

 .4ط هـ،1384 السعادة،

 علي: تحقيق ،772: المتهجد مصباح الطوسي،: فانظر(797)

 هـ،1411 الشيعة، فقه مؤسسة بيروت، مرواريد، أصغر

 .1ط

: المتهجد ومصباح ؛556ح ،326: الزيارات كامل (798)

773. 

 .الكميت رواية هي كما. 2ح ،391: 36 األنوار بحار(799)



 عزاء كيوم رسييمية عطلة   عاشييوراء يوم إعالت ـيييييييي مرة وألو  ـيييييييي و لب 

 ينهميع الحسيييني المأتم أت   على الشيييعة تنبيه كل ه،  لك من ،واألهم(800)عام

 في اله و النبي صييلى هللا عليه واله  لمجاورة ويوفقهم دنياهم، في دينهم على

 .أخراهم

  . .االمام الصادق ع أي ام ـ 2

الطف الخالدة واقعة بعد ما يقرب من عقدين بعد  . .االمام الصيييييادق ععاش 

وسيييييياسييييياتهم الهوجاء ضيييييد المأتم  ،وعاصييييير جزءا من حكومة بني امية 

 ايام امامته اهتم كثيرا  . .االمام الصادق عولهذا نجد ،الحسيني بكافة اشكاله 

عد انهيار ببقضية احياء سنن المأتم الحسيني ونشره على نطاق اوسع السيما 

الدولة االموية واستغال  مرحلة نشوء الدولة العباسية التي لحظتها لم تلتفت 

 الى تلك االمور ابدا .

  كرى إلحياء ،  . .االمام الصادق ع به أوصى ما أهم   التالية الموارد وتشك ل

      . .الحسين ع اإلمام

 .(801)عليه البكاء على اآلخرين وحث ، . .الحسين ع على البكاء  -1

  .(802) مالئمة الظروف كانت وكل ما مختلفة، أوقات في المآتم وإقامة -2

ت التي المصائب واستذكار -3  سمعم حديث يفيد كما ، . .الحسين عب مر 

 . (803) كردين

  .(804) الماء شرب عند . .الحسين ع مصاب واستذكار -4

                                                           

: المتهجد ومصباح ؛556ح ،326: الزيارات كامل(800)

773. 

 ،210و ،286ح ،201: الزيارات كاملابن قولويه ، (801)

 .300ح

 ،210و ،286ح ،201: الزيارات كامل، قولويه ابن(802)

 .301ح

 .291ح ،203: الزيارات ،كامل قولويه ابن(803)

 .6ح ،391: 6: والكافي ؛223ح ،205: الصدوق أمالي(804)



 . (805) . .الحسين ع رثاء على الشعراء وحث  -5

عاة دعوة  -6 ثاء إلى الن عاة وحث بل  البيوت، في الحسييييييين ر  على الن

  .(806) السامعين شجوت يثير بحيث حزين، بصوت الرثاء

  .(807) المأتم في المشاركة على العائلة حث  -7

 وميق من عمل وتحسييين ، . .الحسييين ع اإلمام قبر على والنوا  البكاء -8

 .(808) له والدعاء بذلك،

 يوم المييأتم بييإقيياميية بييالغييا   اهتمييامييا    . .االمييام الصيييييييادق ع أبييدى وقييد -9

 قبر ايارة على الحث الخصيييييو  هذا في عنه ورد وقد عاشيييييوراء،

 يوم في المصييييييياب بعظمة والتذكير عاشييييييوراء، يوم . .الحسييييييين ع

  كراه، إحييياء وضييييييرورة أهمييية، من اليوم لهييذا ومييا عيياشييييييوراء،

 حتى والشييراب الطعام عن فيه واإلمسييا  فيه، الملذات عن واالمتناع

 في كربالء واقعة وإحياء وتصييييييوير الحداد، اي   وارتداء الغروب،

 .(809)بمفرده الشخص كات وإت اليوم، هذا في المأتم وإقامة الذاكرة،

 نكتة هامة

يام األولى، الفترة وفي خدم ، .ع الصيييييييادق محمد بن جعفر اإلمام أ  اسييييييت

ة ألو  ( منشد) مصطل   ه،ب لق ب من أو   ولعل  . الحسيني المأتم تاريخ في مر 

                                                           

 ،109: األعمال وثواب ؛508ح ،574: 2 الكشي رجال(805)

110. 

 .109: األعمال ثوابالصدوق ،(806)

 .263ح ،216: 8 الكافيانظر : الكليني ،(807)

 .829ح ،537: الزيارات كاملابن قولويه ،(808)

 يعمل فيما الحسنة باألعمال اإلقبال طاووس، ابن(809)

 دفتر قم، القيومي، جواد: تحقيق ،64: 3 السنة في مر ة

 ،105: 101 األنوار وبحار ؛1ط هـ،1414 إسالمي، تبليغات

 .11ح



 كمنشيييدين، آخروت وبرا كما ،(810) المنشيييد عمارة أبو كات الحقل هذا في

 عفات بن وجعفر المكفوف،(811)هاروت أبو مثل اللقب، بهذا يلق بوا لم وإتْ 

 .(812) الطائي

                                                           

 برثائه عرف المدينة في ولد المنشد، عمارة أبو(810)

انظر . الهجري الثاني القرن أعالم من الحسين، لإلمام

 الحسيني المنبر خطباء معجم: صادق محم د الكرباسي،:

 .318ص

 محمد اإلمامين أصحاب من الكوفي، عمير بن موسى هو(811)

( م148 عام: ت) الصادق محمد بن وجعفر الباقر علي بن

 الحسين اإلمام ويرثي الصادق اإلمام على يدخل كان

انظر . الحميري السيد الشاعر بقصائد عنده،

 الحسيني، المنبر خطباء معجم صادق، محمد الكرباسي،:

 .42ص

 

 معاصرا   كان الطائي عفان بن جعفر هللا عبد ابو(812)

 الكشى روى 150 سنة حدود في توفي( ع) الصادق لالمام

 ونحن هللا عبد أبي عند كنا قال الشحام زيد عن باسناده

 هللا عبد أبي على عفان بن جعفر فدخل الكوفيين من جماعة

 جعلني لبيك قال جعفر يا قال ثم ، وادناه فقربه( ع)

( ع) الحسين في الشعر تقول أنك بلغني قال ، فداك هللا

 فأنشد قل قال ، فداك هللا جعلني نعم له فقال وتجيد

 ولحيته وجهه على الدموع صارت حتى حوله ومن( ع) فبكى

 المقربون هللا مالئكة شهدت لقد وهللا ياجعفر ، قال ثم ،

 كما بكوا ولقد( ع) الحسين في قولك يسمعون ههنا

 في جعفر يا لك تعالى هللا اوجب ولقد ، أكثر أو بكينا

 أال جعفر يا قال ثم ، لك وغفر بأسرها الجنة ساعتك

 الحسين في قال أحد من ما قال سيدي يا نعم قال أزيدك

. له وغفر الجنة له هللا أوجب إال به وابكى فبكى شعرا  

 .192ص 1شبر ، ادب الطف :ج

 شعراء من كان عفان بن جعفر هللا عبد ابو:  الخالصة وفي

 معان في كثيرة أشعارا   وله ، مكفوفا   وكان الكوفة

 الرجال علماء ذكره المخلصين الشيعة ومن ، مختلفة

 .ووثقوه



 ماحين ، .ع محمد بن جعفر اإلمام عن متقد مة رواية في ثانية ناحية من نجدو

  الحسيييين قبر عند له، وصيييفت التي الحالة عن الكوفة، أهل من رجال   يسيييأ 

 نم وناسييا   الكوفة، نواحي من -. .الحسييين ع قبرأي  -يأتونه قوما   أت   بلغني)

 رأ،يق قاري بين فمن شييييعبات، من النصييييف في و لك يندبنه، ونسيييياء   غيرها

، وقا ت    .(813) ...(المراثي يقو  وقائل يندب، ونادبت  يقص 

ة ألو  اإلشييارة وردت فقد اصييين) وجود إلى مر  وت( قصيي   النا ، على يقصيي 

 .بعده وعياله . .الحسين ع اإلمام على جرى ما

را  )العالمة شييمس الدين  ي حسييب را  لك ويعتبر  على  رأ آخر شييكلي ا   تطو 

ة غدا بأتْ  و لك الحسيني، المأتم ممارسة صوت ونساء، رجا  ثم   في متخص 

صييوت، وآخروت الحسييين، سيييرة تالوة  يف المقو  الشييعر إنشيياد في متخصيي 

 تغد مجتمعين بين حوارا   السيييييييرة كانت أتْ  فبعد. النو  بأسييييييلوب رثائه،

ا ، ا  هم التالوة، يتول وت والذين. اآلخروت إليه ويسييييتمع يتلى نصيييي   (القصيييي 

(814) . 

اصيييوت ا ، يكن ولم) سيييبقوه بل العصييير، هذا في يوجدوا لم والقصييي   القصييي 

 ... وعمر بكر أبي امن في وال ، وسلم وآله عليه هللا صلى محمد النبي امن

 ، الصييييييحابة بين الفتنة كانت حيث معاوية، امن القصييييييص أحدثت وإن ما ..

  . (815) ..( لك إلى وما والتذكير الحسنة الموعظة على مقصورة وكانت

وت اص  وت الذين هم) القصا  أو والقص   همعلم من ويكوت النا ، على يقص 

 ا  تعليمييي  ليييك ينقلوت وغيرهم، البيييائيييدة األمم عن والخبر واألثر التفسييييييير

                                                           

 

 .539ص الزيارات كامل قولويه، ابن(813)

 الوجدان في الحسين ثورة: مهدي محمد الدين، شمس(814)

 ..258ص الشعبي،

 .379ص العرب، آداب تاريخ: صادق مصطفى الرافعي،(815)



ا القصص، صار ثم  .. وموعظة ، النبي صلى هللا عليه واله  مسجد في يلقى مم 

 ( .الهذلي جندب بن مسلم  لك؛ لزم من وأو  وسلم وآله عليه هللا لى

اصييييييوت،  الميأتم أت   يبيدو) ولكن كربالء واقعية قبيل حتى وجيدوا  فيالقصييييييي 

سية غدا بعدما الحسييني،  من غدا قد الجماهير، من مزيدا   تجتذب نامية، مؤسي 

ا ، اهتمامات جملة ين قصاصه أوجد قد أن ه أو القص    .(816) (به الخاص 

 ربالمنب يتعل ق فيما مصيييييطلحات، اسيييييتخدم قل أو مصيييييطلحات، برا فقد إ ت

 وه والثاني؛( أيضييييا   بالنائ  عنه يعب ر وأحيانا  ) المنشييييد أحدهما؛ الحسيييييني،

 ن،الحسي اإلمام رثاء في شعر، من قيل ما إنشاد األو ، يتول ى حيث. القا 

 ثوحواد ، . .الحسييين ع اإلمام وسيييرة قصيية سييرد مسييألة الثاني؛ يتول ى فيما

 .بعدها وما كربالء،

 ائي،الرث الشييييعر من أبيات بإنشيييياد يقوم اليوم، الحسيييييني المنبر خطيب وإت  

 .كربالء قصة من شيءت   كر إلى إضافة

  

 الكا م اإلمامين أيام في وتوسـيعه المـأتم عـلى العمـل إكمـا  مرحـــلة ـ ج

  عليهما السالم  والرضا

وهي من المراحل الهامة التي مر بها تأسيس المأتم الحسيني ا  تبينت الكثير 

من مالمحه وبات تعا ي القواعد الشييييعبية الموالية لإلمامة تعا ي مميز مع 

ه وتبناه وال النبي صلى هللا عليه واله احياء سنن المأتم الحسيني الذي اسسه 

 االئمة جيال بعد جيل .

   .ع كا مال اإلمام أي ام ـ اوال

الحسييييني بنفسيييه الشيييريفة  المأتمقضيييية احياء سييينن  .عتولى االمام الكا م 

 الحسييييييني في بيته الشيييييريف للمأتمويحدثنا التاريخ عن اقامة االمام الكا م ،

                                                           

 الوجدان في الحسين ثورة: مهدي محمد الدين، شمس(816)

 .239ص الشعبي،



الطف الخالدة من  مأسييياةودعوة القواعد الشيييعبية الموالية لحضيييوره وتذكر 

 خالله .

لتدعيم قضية الماتم الحسيني  .عومن اهم االعما  التي قام بها االمام الكا م 

    في عصره

 . (817) الحسين رثاء على والشعراء النعاة كأبيه، الكا م اإلمام حث   -1

 بالرثاء المحرم، من األولى العشيييرة في المأتم .االمام الكا م ع وسييين   -2

 . (818)فيها الحداد والتزام

 اإلعداد عليهم أت   أي عاشييوراء، يوم في المأتم آداب الشيييعة عل م كما  -3

واقامة المسيييييييائل التي مادي من حيث االعداد الروحي وال اليوم، لهذا

 ترتبط بتحضيييييييرات ولواام اقيييامييية العزاء الحسيييييييني في البيوت 

 الشييكلب عاشييوراء يوم في المأتم ليأتي أيام، تسييعة قبل له والتحضييير

 .المطلوب

  .ع الرضا اإلمام أي ام ـثانيا 

بتخفيف الضييييغط االمني من قبل   .عنهاية عصيييير االمام الرضييييا  ت وتميز

حلو  ب ليهم السيييييالماهل البيت عليهم السيييييالم مملكة بني العبا  على اتباع 

 أموتالموالية العهد التي اصب  بموجبها االمام الرضا وليا للعهد في حكومة 

 العباسي .

  قسمين إلى الرضا اإلمام جهود تصنيف يمكنناو

عد ب –جعله عاما ا  جعله  ،غير الشيعةالحسيني على نطاق  المأتمنشر  ـييييييي أ

ممن يؤمن ،يحضييييير فيه الخاصييييية والعامة -في البيوت محصيييييورا ات كات 

واليرى  .ع بييإمييامتييهيؤمن  ومظلوميتييه وممن ال  . .الحسييييييين ع بييإميياميية

بإقامة الماتم الحسيني داخل بال ات بني العبا  فيحضره االمراء  مظلوميته

 هاهتمام نرى ولذلك . والواراء والقيادات العسكرية عربية كانت او غيرها 

                                                           

 .433: 3 ال ابي طالب  مناقب ، اشوب ابن شهر(817)

 .199ح ،190: الصدوق أمالي الصدوق ،(818)



 صيدةق في البيت وأهل  . .الحسين ع اإلمام رثى الذي الخزاعي بدعبل البالغ

 ء،كربال واقعة إلى منها المشيرة األبيات سماعه حين اإلمام بكى وقد  ويلة،

 تيال القصيييييييدة هذه وقراءة لعمله؛ تكريما   الهدايا، له وقد م دعبل على وأثنى

 ،العباسيييي الخليفة المأموت، وبحضيييور عام مجلس في  . .الحسيييين ع ترثي

 .والبكاء الرثاء بمعنى المأتم، لنشر مهيأة   كانت الظروف أت   على شاهدٌ 

 لىع الحث عبر و لك  مباشروالتعا ي معه بشكل  المأتم لنشر السعي ـيييي ب

 مرءال يبكي بشيييكلليهم السيييالم  اهل البيت عليهم السيييالم  مصييياب اسيييتذكار

 والبكاء ، . .الحسيييييين ع مصييييياب  كر على والحث .(819)حوله من ويبكي

 وعظمة عاشييوراء، يوم المصيياب لعظمة المؤلمة، الحوادث وقوع حين عليه

 شيييبيب، بن الريات عن الرضيييا، أخبار عيوت ففي ؛(820)فيه الشيييهداء مكانة

 إت شيييييبيب، ابن يا  ..فقا  المحرم، من يوم أو  في .ع الرضيييييا على دخلت

 كما  ب  إن هف ،عله السالم  الب أبي بن علي بن للحسين فابك لشيء باكيا   كنت

 األرض في لهم ما رجال   عشيييييير ثمانية بيته أهل من معه وقتل الكبا، يذب 

 األرض إلى نز  ولقد. لقتله واألرضوت السبع السماوات بكت ولقد شبيهوت،

 إلى غبر شييعث قبره عند فهم لهم، يؤ ت فلم لنصييره آالف أربعة المالئكة من

 .(821) .الحسين لثارات يا  وشعارهم أنصاره من فيكونوت القائم، يقوم أت

 الحسييييين مصييييائب  كر اتسيييياع إلى هذه .ع الرضييييا اإلمام وصييييايا أد ت لقد

 وميق حيث خاصيييية، وانتقالها الى مرحلة علنية بعد ات كانت عبارة عن مآتم 

لحسين ا مصيبة بذكر لألموات المقامة المآتم في الشيعة لدى والنعاة الخطباء

 . . .ع

تذكير كات بها، قام التي الخطوات بين ومن  حيث محرم، شييييييهر بأهمية ال

صلى  هللا رسو  وحرمة الشهر، حرمة  هللا حرمات من حرمتات فيه أبيحت

                                                           

 .48ح ،294: 1 الرضا أخبار عيون الصدوق ،(819)

 .202ح ،192و ،199ح ،190: الصدوق أمالي(820)

 .58ح ،299: 1 الرضا أخبار عيونالصدوق ،(821)



 اليوم من الحييداد، في أبيييه نه  على التييأكيييد وكييذلييك، ( 822)هللا عليييه والييه 

ع العاشيييير، اليوم وحتى محرم من األو   من المأتم  اته بحد   األمر هذا فوسيييي 

 مضيييياعفة إلى الجهود هذه أد ت وقد ،(823)أيام عشييييرة إلى عاشييييوراء يوم

شهر االهتمام شيعة، لدى محرم ب ست ال س   ولىاأل العشرة في الحداد لثقافة وأ

 .الحاضر العصر وحتى الالحقة القروت في الشهر حرمة وصوت منه،

  اإلمامين عهد نـييهاية مـييع الحسيـييني للمـييأتم الكـيياملة الصـييورة اتضـييا   -د

 عليهما السالم . والرضا الكا م

 المأتم بأمرمن يراجع النصيييييو  الروائية التي اشيييييارت الى اهتمام االئمة 

ركزوا على هذه االمور التي هي من  ليهم السييالم الحسيييني يجد ات االئمة ع

   الحسيني المأتماساسيات التعا ي مع قضية عاشوراء ومن ابجديات اقامة 

 . هللا لدين نصرة    لك في وأت   مصائبه، واستذكار الحسين على البكاء ـ 1

ستذكار ضرورة ـييييييي 2 شكل  . .الحسين ع مصاب ا  ولو ومستمر، منتظم ب

  .(824) كردين مسمع حديث في كما فردي، بشكل

 .(825) . .الحسين ع  كر آداب ـ 3

 . (826)الماء شرب عند . .الحسين ع مصاب استذكار ـ 4
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 .(834)كاف ة األوقات في عليه والبكاء ورثائه ،  . .الحسين ع قبر ايارة ـ 16

 

 الهجري الرابع القرت أواسط وحتى التأسيس بعد ما  الثالثة المرحلة

 أخذت حيث الرابع القرت أواسط وحتى الشعيرة، لهذه التأسيس بعد ما ونعني

بعد شيييهادة هـيييييييي،203 عام اإلمامة  .ع الجواد اإلمام تقل د فقد رسيييميا ،  ابعا  

 مسموما على يد الماموت العباسي .  .عاالمام الرضا 

نذا  الحكومة وكانت الطفولة، مرحلة بعدُ  يجتز لم حيث  ية تسييييييتخدم آ  آل

 ذلكب بدأت وقد بهم، الشييييعة قبل من اتصيييا  أي   لمنع لألئمة الدائمة المراقبة

 من كل   كات أخرى، ناحية من. مرو إلى الرضيييييييا اإلمام المأموت دعوة منذ

 مبوسيعه ما بذلوا قد عليهم السيالم   والرضيا والكا م والصيادق الباقر اإلمام

فوا لهم، المتاحة للفر  نظرا   جهود، من  تاختلف كما. لديهم بما الشيعة وعر 

 تخط ي بإمكانهم فكات قبل،  ي عن ـي والعدة العدد حيث من ـي الشيعة أوضاع

 لماءالع من بإرشاد الدينية والشعائر المراسم إقامة في واالستمرار المرحلة،

ذوا الذين  ا اتص قل   حيث كهذه،  روف وفي. عليهم السالم  األئمة على تلم 

 قليلال إال ينقل ال أت الطبيعي من العلماء، إلى رجوعهم وكثر باإلمام، النا 

ة األئمة، عن  أيام يف مسييتحيال    لك فيبدو الحسيييني، المأتم يخص   فيما خاصيي 

 .المثا  سبيل على المتوكل

 يف الحسيييييييني المأتم إقامة عن الشيييييييعة يتوقف لم  لك، من الرغم على لكن

ة، والمجالس البيوت خاصييييييي  عل كات كما األقل على ال مات يف باقر  اإلما  ال

خوت يذكر لم لكن آنذا ، الشييييعة وبعض ،عليمها السيييالم  والصيييادق  المؤر 

اله الحكومة أعين عن وبعيدا   الخفاء في بذلك لقيامهم  لك، من شيئا    .اوعم 

 الثنيا الفرق في المتجل ي المذهبي الصيييعيد على التشيييي ع انتشيييار أعطى وقد

 اهل البيت عليهم السالم حب   صعيد وعلى واإلسماعيلية، والزيدية، عشرية،

ة   الشيييييعة أعطى.. ليهم السييييالم   جعل مما آنذا ، اإلسييييالمي المجتمع في قو 

                                                           

 ،299: 1 الرضا أخبار عيون الصدوق ،(834)



 في ثورات قامت ولذلك ثمارها؛ سييتؤتي الشيييعية الثورات أت   يعتقد بعضييهم

 في حكومة   أقاموا ـيييييي الزيدية من ـيييييي الحسنيوت السادة وحتى مختلفة، منا ق

 و لك ،( .ع العسكري الحسن إمامة أيام هـييييي،250 عام) ونواحيها  برستات

 مالمآت قيام على يد  ما نجد لم وإت وقوته، التشييييي ع انتشييييار على شيييياهد كل ه

 لمآتما قيام عدم يسييييييتبعد لكن.  برسييييييتات في العلويين حكم أيام الحسييييييينية

ة المقطع، هذا في الحسييينية  مةعاصيي عن البعيدة الشيييعية المنا ق في خاصيي 

 .إفريقيا شما  من ومنا ق واليمن، والري، كقم، الخالفة،

 انتك كما كربالء لزيارة النا  دعا المنتصيير، العباسييي الخليفة أت   ورد وقد

 أمر كما ،(835)أبيه موت بعد هـييييييييييي248 عام في و لك الماضيييييي، في تقام

 للشييييييييعييية التعر ض ومنع ،( 836) . .الحسيييييييين ع مزار بنييياء بيييإعيييادة

فاء يضييييييي ق ولم( 837)باأل ى عده من الخل ار على ب عل كما الحسييييييين او   ف

 أيامك الشيييعة، على مضييايقات من المختلفة الحكومات تخلُ  لم وإت المتوكل،

 الشيييييعة لكن   ،(838)الحكم على البويهيين اسييييتيالء قبل لبغداد، الحنابلة حكم

 .شعبات ومنتصف وعرفة عاشوراء أيام خاصة ، . .الحسين ع ايارة تابعوا

 على( هـيي329 ـيي 260) الصغرى الغيبة عصر عن الواردة النصو  وتد   

 كاءب عن األثير ابن تحد ث فقد ،  . .الحسيييييين ع مرقد االمام  في المأتم إقامة

 نهاية أحداث من نقله فيما الحسييييييين اإلمام قبر ايارة عند ونواحهم الشيييييييعة

 .(839) الحا  تلك على شيعيا   يمنيا   رأى حيث ،(هـ296 عام) الثالث القرت

 النعاة أحد أت   ،(هـييييييي384) التنوخي علي بن محسن علي أبو القاضي و كر

 الحنابلة حكم أيام في  .ع  الحسيييييناالمام  ينعى كات (أصييييدق ابن) واسييييمه

                                                           

 .355: 4 التاريخ في الكاملابن االثير ،(835)

 الكاملابن االثير ، ؛51: 4 الذهب مروجالمسعودي ،(836)

 .355: 4 التاريخ في

 .135: 4 الذهب مروج المسعودي ،(837)

 .113: 7 التاريخ في الكاملابن االثير ،(838)

 .113: 7 التاريخ في ،الكامل االثير ابن(839)



 . .الحسين عاالمام  برثاء أصدق ابن تكليف أراد إن ه  الراوي ويقو  ببغداد،

 لشيعةا يتوافد حيث ـيييي شعبات من النصف ليلة مزاره في عنه للبحث فذهب ؛

 لةاللي تلك قضى  لك، خطورة من الرغم وعلى هنا ، فوجده ـيييي فيها للزيارة

 .(840)الحاضرين وأبكى المراثي، بقراءة

 ناعت  بقتل أمر ،(هـييييييييي329) بغداد حنابلة اعيم(841) «بربهاري» أت   وورد

  لكو الشييييعة، بيوت في متخفيا   . .الحسيييين عاالمام  لرثائه ؛«خلب» يدعى

 . الصغرى الغيبة نهاية في

 يأب الصيييغير، الناشيييئ الشييييعي الشييياعر عن الحديث عند حجر، ابن ويقو 

 تقرأ كانت أشعاره إت    هـيييييي271 عام المولود هللا، عبد بن علي الحال الحسن

  لك الظهر حتى حوله ومن هو بكى وقد هـييييييي،346 ام .الحسييين ع رثاء في

 ..(842) اليوم

 ،الحسيييييييني المأتم وإقامة البكاء عن يكف وا لم الشيييييييعة أت   على يد    كل ه  لك

 إقامة عن ورد ما  لك ويؤي د  روفهم، لهم سييييمحت ما  لك إلعالت وسييييعوا

 ومي في ونفيسييية، كلثوم أم الحسيييين، اإلمام بنات قبور عند المأتم مصييير أهل

ام أيام عاشيييوراء،  ـ 323) وكافور أخشييييد  متعصيييبين ضيييد الشييييعة ال الحك 

 لمنع( المعزين  ريق) الصحراء بمراقبة جنوده كافور أمر حيث ،(هـ 358

 .(843)القبور تلك إلى الذهاب من النا 

 يالحسييييين المأتم يصييييب  لم لوو كر بعض الدارسييييين هذه النكتة المهمة انه  

خوت  كر لما ومصيير، بغداد في رسييمية شييعيرة    المآتم؛ هذه عن شيييئا   المؤر 

                                                           

 عبود: تحقيق ،230: 2 المحاضرة نشوار التنوخي،(840)

 .2ط م،1995 صادر، دار نشر بيروت، المحامي، شالجي

 في والكامل ؛322: 1 األمم تجاربابن مسكويه ، (841)

 ، ؛307: 8 التاريخ

 مؤسسة بيروت،  الميزان لسان العسقالني، حجر ابن(842)

 ،238 ص 4ج .2ط هـ،1406 األعلمي،

 العلوم إحياء مكتبة ،289: 2 الخطط المقريزي،(843)



 المؤرخوت اضييطر   القرار، مراكز وتسييل مت الشيييعية الحكومات قامت فحين

 المآتم  كر على جاقوا لذلك وتبعا   الحسيييييييني، المأتم ومنها أخبارهم، لنقل

 .السابقة الحسينية

 

 مـاتالحكو عهـد في الرسمـي، والتقليـد الحسـيني المأتـم  الرابـعة المرحـلة

 الهجري [ هـ5 ـ 4 ق) الشيعية

من يراجع النصييييييو  التاريخية التي ارخت لدور الدو  الشيييييييعية في هذه 

سيني الح المأتمالتي تخص تطور الفترة لوقف عند الكثير من االمور المهمة 

. 

 العالم في الشييييعية الحكومات قيام مع رسيييميا    ابعا   الحسييييني المأتم أخذفقد 

 ما شيييي في ديلم منطقة وتحديدا في إيرات في البويهيوت حكم فقد اإلسييييالمي؛

 ـ جاورها وما المنطقة هذه وتعد   البويهية، حكام رأ  مسييييييقط هيو إيرات

 فيها حكموا العلويين وأت   خاصة القدم، منذ الشيعية المنا ق من ـ كطبرستات

 ا ميوتوالف ، بتشييييييي عهم عرفوا كما أيضييييييا ، بالديلميين يعرفوت لذلك لفترة؛

 رتأثم، فقد مصيييير في الفا مي الحكم وباألخص إفريقيا، شييييما  فيحكموا 

س هـييييييييي،296 عام اإلسيييماعيليين الدعاة جهود  الدولة المهدي هللا عبيد وأسييي 

 وجود عدم أد ى وقد المغرب، في بالفا ميين المعروفة اإلسييماعيلية الشيييعية

 ونقل هـ،362 عام عليها الفا مية الدولة استيالء إلى مصر في قوية حكومة

 شيئا ،ف شيئا   الدولة هذه اتسعت وقد مصر، فسطا  إلى عاصمتهم الفا ميوت

 ين،قرن من ألكثر الفا مي الحكم اسييتمر   والحجاا، الشييام توسييعت الى  حتى

ام آخر العاضد بموت وانتهى  بالتوسع وأخذا .هـيييييي568 عام الفا ميين، الحك 

 المنيييا ق عيييدا إيرات يحكموت البويهيوت فكيييات الرابع؛ القرت مطلع في

 أحكم وقد القرت، هذا منتصيييييف في العراق وسيييييط يحكموت كما الشيييييرقية،

 والشيييييام ومصييييير أفريقيا من الشيييييرقي الشيييييما  على سيييييلطتهم الفا ميوت

 .وفلسطين



 الحاكم أمر حيث هـييييييييي،325 عام رسيييميا   تقليدا   الحسييييني المأتم أصيييب  لقد

لة معز البويهي، لدو لديلمي، ا نا َ  ا مة ال قا مآتم بإ ما ،( 844)الطرق في ال  ك

 الدولة أيام الزمن من عقد بعد مصيييييير في رسييييييمية   المآتم إقامة أصييييييبحت

 يصييييلنا لم لكن شيييييعية، ميو  أخرى حكومات لدى كات كذلك(845)الفا مية

 (هـيييييييييييي403بعد) البيروني ريحات أبو  كر لكن المآتم، إقامتهم على يد    ما

 د   وت. ، وجود مآتم تقام لفا مة عليها السييييييالم المعتزلي الجبار وعبد(846)

 وجود أولوية على المنا ق، هذه في الزهراء لفا مة تقام كانت التي المآتم

 ةإقامو .والرثاء والبكاء والنوا  النعي أي  اته، وبالشييييييكل للحسييييييين، مآتم

 لشيعيةا الدو  أيام في و لك اإلسالمي، العالم مدت كبرى في الحسينية المآتم

 .والخامس الرابع القرت في

  بغداد في الحسيني المأتم

هي التي كانت تقام  في  لك العصر  الحسيني المأتمومن اجمل صور اقامة 

  لك أصييييييب  العامة، المآتم بإقامة الدولة معز أمر أت بعدف،في بغداد يومها

 طرقاتال إلى الشيعة ينز  حيث عاشوراء، يوم في سنويا   تقام وسن ة شعيرة  

بعض متعصييييييبي  أاع  الذي األمر ،(847)ويبكونه  . .الحسييييييين ع يرثوت

 حدوث إلى أد ى مما ـييي الخالفة عاصمة سك ات ـييي بغداد المذاهب األخرى في 

 حين لذلك معارضيييتهم من اادوا وقد ،(848) الشييييعة وبين بينهم اشيييتباكات

                                                           

 دار بيروت، ،150: 14 المنتظم الجوزي، ابن(844)

 البردي، تغري بن ويوسف م؛1992/ هـ1412 الكتب،

 العامة؛ المصرية المؤسسة ،334: 3 الزاهرة النجوم

 .276: 11 والنهاية والبداية

 .289: 2 المقريزية الخطط(845)

 .329: الباقية اآلثار(846)

: 14 والملوك األمم تاريخ في لمنتظمبن الجوزي اا(847)

 .220: 8 والنهاية البدايةابن كثير ،و ؛210

ابن كثير  ؛336: 5 التاريخ في الكاملابن االثير ،(848)

 .286: 11 والنهاية والبداية



 ولم عاشييييوراء، يوم في االشييييتباكات حد ة واادت البويهية، الدولة ضييييعفت

 الواراء بعض  لب لذلك واالسييييييتقرار؛ األمن إحال  من الحكومة تتمك ن

 إقيياميية عييدم حكمهم، من األخيرة العقود في بغييداد حكموا الييذين البويهيين

 روت وقد ،(849)للدماء وحقنا   لألمن حفظا   أخرى؛ أعواما   ومنعوها المآتم،

. بالتفصيل األحداث هذه ـ( 15 ج) الجواي البن كالمنتظم ـ التاريخية الكتب

 غدادب في الحسينية المآتم إقامة استمرت الصعوبات هذه كل   من الرغم وعلى

 السيما ـييييييي الشيعية الشعائر جميع منعت ثم   عليها، البويهيين حكم نهاية حتى

بة الدولة قبل من ـي الحسينية المآتم إقامة  ومع. هـي447 عام للسالجقة المتعص 

 بعد هـيييييييي،458 عام عاشييوراء يوم المأتم إقامة على تد    روايات هنا   لك،

 في الشييييييعة اسيييييتمرار على شييييياهد إال  لك وما البويهيين، سيييييقو  من عقد

 . (850)علنا   المآتم أقاموا الفرصة لهم أتيحت كل ما حيث نهجهم،

 دور له والذي العهد  لك في الشيييعة العلماء كبار أحد ـييييييي المفيد الشيييخ يقو 

 في ديتجد    عاشييوراء عن ـييييييي الغيبة امن الشيييعية المعتقدات تدوين في كبير

 لذاتالم عن االمتناع الشيعة وعلى وشيعتهم، النبي بيت أهل حزت اليوم هذا

يه، مآتم، يقيموا وأت أئمتهم، بذلك أوصييييييى كما ف  أهل يأكل كما ويأكلوا ال

 . (851)العزاء

 مصر في الحسينية المآتم

 بنات قبر عند عاشييييوراء يوم المأتم يقيموت مصيييير شيييييعة كات أسييييلفنا، كما

 هذه أصييييييبحت وقد الفا ميين، حكم قبل و لك ونفيسييييييية، كلثوم أم  األئمة

 يباتبترت وأقيمت مصيير، حكم على الفا ميين اسييتيالء بعد رسييمي ة   المراسييم

                                                           

: 15 والملوك األمم تاريخ في المنتظم ابن الجوزي ،(849)
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 .43: الشيعة مسار المفيد ،(851)



 الدولة سقو  حتى  لك واستمر   ،(852) المؤرخوت  كر كما خاصة حكومية

 لظروف تعطيلٌ  األعوام بعض في  لك تخل ل وإت هـييييييييييي،567 عام الفا مية

 . ارئة

 لىإ وسييييعت األمور، بزمام األيوبية الدولة أخذت بالفا ميين، اإل احة وبعد

 المآتم عن شيييييء يُذكر أت المتوقع غير من لذا ؛(853) الشيييييعية الثقافة محو

 يف سيييييعوا الشييييييعة أت   بيد الفترة، لهذه التاريخية المصيييييادر في الحسيييييينية

 سمحت كل ما علنا   شعائرهم إلقامة ـيي العراق وشما  وحلب كالشام ـيي منا قهم

 شييهجيو األيوبي الحاكم أرسييل حين المثا ، سييبيل وعلى بذلك، الظروف لهم

يتهم الشيييعة فاشييتر  بالنا ، األخير اسييتنجد حلب، حاكم لقمع  إقامة يف حر 

 جدالمس في (العمل خير على حي) شعار رفع ومنها معونته، مقابل شعائرهم

 .بذلك الحاكم قبل وقد الجامع،

 ومن مصييير، حكم على اسيييتولوا أت بعد الشييييعية الشيييعائر األيوبيوت منع لقد

 بعض تد    لكن الظروف، هذه مثل في الحسينية المآتم استمرار المتوقع غير

 في يسةنف والسيدة   . .الحسين عب وتعل قهم النا  حب   استمرار على القرائن

ت قد المآتم تكوت أت الممكن ومن مصر،  بنا يذكر. والخفاء السر   في استمر 

 الحوارات الحسين، رأ  كتابه في ـييييي الثامن القرت مؤل في من وهو ـييييي تيمية

 يقو  نالمسيحيي بعض كات)  ويقو  والمسيحيين، المسلمين بين جرت التي

 عيسى ينالد وسيدة، سيد ولديكم وسيدة، سي د لدينا متشابهات، نحن  للمسلمين

 المصريين أت   على هذا قولهم ويد    ..(854) (ونفيسة حسين ولديكم ومريم،

 سنالحاخيه   رية من ونفيسة  . .للحسين ع واإلجال  االحترام يكن وت كانوا

ثوا حيث بذلك، علم على المسيييييييحيوت وكات ، .ع  عم حواراتهم في عنه تحد 

 .المسلمين

                                                           

 .291 ،290 ،284: 2 المقريزية الخطط المقريزي،(852)

 .389: 2 المقريزية الخطط المقريزي ،(853)

 الدكتور: تحقيق ،192: الحسين رأس تيمية، ابن(854)

 الجميلي سيد



وال با  ات نقف عند  كر اهم االماكن التي كات يقيم فيها الفا ميوت وشيييعة 

 العزاء في مصر  لك اليوم   ليهم السالم اهل البيت عليهم السالم 

   ونفيسة كلثوم السيدتين قبر( 1

.. ) الحسييييني  المأتم إلقامةفهنالك نص تاريخي صيييري  على انهما موضيييع 

 يوم يف والكافورية األخشيدية أيام في - الشيعة - منهم تخلو مصر كانت وقد

 الفا مي المعز   دخل وعندما ، (855) (نفيسيية وقبر كلثوم قبر عند عاشييوراء

 السيييدتين قبري عند العزاء مظاهر اسييتمرت هجرية 363 سيينة القاهرة إلى

 .المذكورتين

 ..عاشوراء مراسم عندها تُحيى كانت التي األماكن أقدم هما القبرات وهذات

   القاهرة جامع - 2

 ثم   القيياهرة جييامع إلى يت جهوت كييانوا والنييائحين المنشييييييييدين أت   ورد حيييث

 يوم وفي)قييا  المقريزي   . ونييياحيية إنشييييييياد حيياليية في وهم منييه ينحييدروت

 ما على فيه األمر جرى وثالثِمئة، تسييييعين سييييت سيييينة من يعني عاشييييوراء

 القاهرة جامع إلى المنشيييدين وخروج األسيييواق، تعطيل من سييينة كل يجري

 . (856) (والنشيد بالنو  مجتمعين ونزولهم

. العتيق بالمسيييجد أيضيييا   ويعرف العا  بن عمرو جامع هو القاهرة وجامع

 (.الهجرة من وعشرين إحدى سنة تأسس)

   األاهر الجامع( 3

ة مسييييياجد الفا ميوت أشييييياد لقد  هو وأشيييييهرها، أبراها كات. القاهرة في عد 

 بناقه واكتمل القاهرة، اختط   لما الصيييقل ي جوهر شييياده حيث. األاهر الجامع

 إلى وتيميل كانوا الفا ميين الخلفاء أت   ويبدو. وثالثِمئة وسييييتين إحدى سيييينة

. أشييادوه الذي المسييجد لهذا دعما  . األاهر الجامع إلى عاشييوراء مراسييم نقل
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 الجييامع إلى( القيياهرة) العتيق المسييييييجييد من المنيياحييات تلييك انتقلييت وبييذلييك

  .(857)األاهر

   الحسيني المشهد( 4

 لنقل كات حيث بالقاهرة، . .الحسييييين ع سييييي دنا بمسييييجد اليوم يُعرف ما وهو

 جمادي في هنا  ودفنه بفلسييييطين عسييييقالت مدينة من الحسييييين اإلمام رأ 

 اشيييتداد في كبير أثر  لك كات ،(858)وخمسيييِمئة وأربعين ثمات سييينة اآلخرة

 مراسييييييم تنتقل أتْ  جدا   الطبيعي من وكات عاشييييييوراء، يوم الحزت مظاهر

كما قالوا  الشيييريف الرأ  فيه دفن الذي الموضيييع إلى ومناحاتها عاشيييوراء

واال اجماع علماء الشيييييييعة اعزهم هللا تعالى ات الرا  اعيد الى الجثة ودفن 

 . بكربالء المقدسة 

م، من عاشييييييوراء يوم كات فإ ا)  عال فإ ا النا ، عن الخليفة احتجب المحر 

 قماش ولبسييييوا اي هم، غي روا وقد والشييييهود، القضيييياة قاضييييي ركب النهار،

 لمأتما يعمل  لك قبل وكات. بالقاهرة الحسيني المشهد إلى صاروا ثم   الحزت،

 المشهد؛ هذا عند الذبائ   اهرة برات ثم   ،(859) (األاهر بالجامع

قا  المقريزي     قد  نا)ف  اإلبل القبر، عند عاشييييييوراء يوم في ينحروت وكا

 يزالوا لمو الحسييين قتل من ويسييب وت والبكاء، النو  ويكثروت والغنم، والبقر

 .(860) (دولته االت حتى  لك على

 األاهر الجامع من انتقلت عاشوراء، مراسم أت   يوض    أعاله األو  فالنص  

 . ميالفا الحكم أوائل في األاهر جامع من انتقالها بعد. الحسيني المشهد إلى
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   الجيوشي ة التربة( 5

 التربة إلى السنين، بعض في والنياحة، الحزت ممارسات بعض انتقلت حيث

اد بعض بأمر الجيوشييييية،  عشييييرة سييييبع سيييينة من عاشييييوراء ليلة فيف)  القو 

 لىإ المضي من األفضلية، السنة على المأموت الواير األجل اعتم وخمسِمئة

اء الوعا  المتصد رين جميع وحضور الجيوشية التربة  خرآ إلى القرآت وقر 

  .(861) (الليل

 .العسكر وكبار للجيوش مقبرة أن ها ويبدو المقبرة، هي والتربة

   الخلفاء قصور( 6

 أت   الى  فأشييييييارفي مصيييييير  عاشييييييوراء إحياء كيفية عن  كر بعض الكتاب

 ينحدروت الجامع في سييياعات، ثالث يحضيييروت بعدما والنائحين المنشيييدين

اء يقرأ حيث. الخليفة إلى  سيييما  يهي أ ثم  .(862)أيضيييا   المنشيييدوت وينشيييد القر 

 .للطعام النا  ويدخل الظهر عند عاشوراء،

   الحسينية( 7

ر أهم أت   نقو ، أتْ  يمكن  األمكنة حيث من الحسيييييني، المأتم على جرى تطو 

 اليوم تعرف ما وهي. المآتم بإقامة خاصييييية أمكنة إشيييييادة هو فيها، يقام التي

 . العالم في الشيعية األقاليمكل  في تنتشر التي ،(بالحسينية)

صييا   يكوت كي شييي د بناء أو   إت    في كات العزاء ومجالس المآتم إلقامة مخصيي 

 .بمصر الفا مي ين أيام

 وهو( الحسييييييينية) الفا مي ين عهد في القاهرة به تمي زت ما أهم   من كات) إ 

 يف الحسيييييين، الشيييييهيد مقتل  كرى عام، كل في يقيموت الفا ميوت كات بناء
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 تعر ض حينما خططه، في المقريزي ر ك وقد هذا ، (863) (كربالءواقعة م

 بناء   فيها  كرها وقد( الحسييييييني ة) باسيييييم حارة هنا  أت   القاهرة، حارات إلى

 .الحسيني ة المآتم بإقامة  لك يربط أتْ  دوت ولكن ،(864)ضخما  

 ال - آخر  رف من - هذه الشيعة دو  ونهاية اوا  فإت   األسا ؛ هذا وعلى

 ختلفت المنا ق تلك كانت وإتْ . تلك االادهار فترة على سلبا ، أث ر قد أن ه شك

 غدادب أهل استمر إ . المآتم وإقامة النياحة  اهرة امتداد مسألة في بينها، فيما

 ينقل لم فيما. هجرية 447 سيييييينة البويهيين حكم اوا  مع حتى إقامتها، في

 567 سيييييينة الفا مي الحكم انهيار بعد القاهرة، عن  لك من شيييييييئا   التاريخ

 مآتمال تلك واجهوا  لك، بعد مصر حكموا الذين األي وبي ين، أت   ويبدو. هجرية

عات،  ور،وكاف اإلخشيييييييد أيام في حتى القاهرة، في مألوفة كانت التي والتجم 

ة، المظاهر تلك واجهوا ا انتهت إن ها بحيث بشد  ا سريع، بشكل إم   مدت أ بعد وإم 

 .بالبعيد ليس

ا فقد دعموا قضييايا سيييد الشييهداء في دولتهم كثيرا ومن الطبع  الحمدانيوت، أم 

لسييالم ليهم ااهل البيت عليهم السييالم ات من ابرا المسييائل التي تربط النا  ب

وتذكر النا  بما جرى عليهم هي الماتم الحسييييييينية التي حر  ا  حمدات 

 يال   و يسييييتمروا لم ل دورها الحضيييياري في الحياة لكنهم على اقامتها وتفعي

ب في  كييات حلييب، حو   أت   ويبييدو ،(هجرييية 394 - 333) وأ رافهييا حلييَ

 عنها، والحمدانيين الفا مي ين غياب بعد الحسيني، المأتم مسألة في كالقاهرة،

 قرى   في موجودة الحسييييييينية، المآتم تزا  ال حيث. منه قريبت  بمسييييييتوى   أو

ب مييدينيية أ راف في شيييييييعييية ة حلييَ وهييذا من اثييار وبركييات المنبر . الحييالييي 

 في مالمآت لهذه أثر يوجد ال فيماالحسيييني الذي دعمته الدولة الحمدانية يومها 

  .(865) اليوم القاهرة
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 التي والمآتم، الحزت مظاهر بين مقارنة  كر بعض الباحثين  للفائدة، وإكماال  

 امأييي القيياهرة في منهمييا كييات مييا وبين البويهيين، أيييام بغييداد في تقييام كييانييت

 .الفا مي ين

 الميييآتمبييي يتعل ق فيميييا والفيييا ميين البويهيين بين واالختالف االتفييياق نقيييا 

  الحسينية

ر - 1  ومآتمهما، عاشييييوراء مراسييييم عن باإلعالت يتعل ق فيما البويهي ين، تأخُّ

 أصدر بينما هـيي 334 سنة بغداد، إلى ،(الدولة معز  ) بويه، بن أحمد دخل فقد

ا. هـ 352 سنة في بغداد في العام بالحداد أوامره  الفا مي، هللا الدين المعز   أم 

 جاء أشيييهر أربعة بعد و هجرية، 362 رمضيييات شيييهر في القاهرة دخل فقد

م شيييهر  خلق انصيييرف حينما الحزت، مظاهر فاشيييتدت. هجرية 363 المحر 

 .ونفيسة موكلثام  السيدتين مشهَدي إلى وأتباعهم الشيعة من

 ،والِحداد العزاء مراسم من البويهي ين موقف حو  تساقال   أثرنا أتْ  سبق - 2

 البلدات في الحسين على المآتم هذه بإقامة أمروا أن هم هل في

 ؟ال أم بغداد، إلى وصيييييولهم وبل إيرات بالد في سييييييطرتهم تحت كانت التي

 نتسييياء  وكذلك. األمر هذا عن شييييء أي   التاريخي ة المصيييادر تذكر لم حيث

نا فا مي ين أت   هل  ه قاموا ال لك أ مآتم ت بل المغرب، في ال  إلى وصييييييولهم ق

 نع شييييئا   التاريخية المصيييادر لنا تذكر لم حيث  اتها، هي واإلجابة القاهرة؟

ة  ي من عشيييييير الثامن اليوم في  )التالي النص   بنا مر   ولقد.  لك  ووه الحج 

ع خم، غدير يوم  المعز   فأعجب للدعاء والمغاربة مصيييييير أهل من خلق تجم 

ب،(  لك  ل،قب من المناسييبة هذه إحياء يشيياهد لم أن ه يعني قد هنا المعز   وتعج 

عه، الذي هو هذا ولعل    أيام بمصيييييير الشيييييييعة يفعله كات ما تأييد على شييييييج 

 للمآتم أرضيييييية   وجدوا قد الفا مي ين إت    نقو  أتْ  لنا يمكن ولهذا. عاشيييييوراء

 .بغداد في البويهيوت نظراقهم وجدها كما - القاهرة في الحسينية

 م  ث والبيوت، الشييوارع في تقام والعزاء، النياحة مظاهر كانت بغداد، في - 3

ر  ومحمد الكا م جعفر بن موسى اإلمامين مشهد عند إحيائها إلى األمر تطو 

ا. بغداد شييييما  في السييييالم ماعليه الجواد علي بن  مظاهر فإت   القاهرة في أم 

 إلى ثم   يسة،ونف كلثوم السيدتين مشهدي إلى الفا مي ين قبل تت جه كانت العزاء



 وما. الفا مي ين أيام ، . .الحسيييين ع اإلمام ومشيييهد واألاهر القاهرة مسييياجد

 مظاهر أضيييخم تسيييتقطب إيرات أم العراق في سيييواء المقد سييية المراقد تزا 

عات أكبر عندها وتكوت الحسيني العزاء  .والمآتم التجم 

 لىإ إضافة الفا مي، الخليفة مشاركة القاهرة، في العزاء إقامة ي مي ز مما - 4

 قامت إن ها حتى للدولة رسيييمي ة مراسيييم وكأن ها المآتم تبدو حينما الدولة، أركات

 أو  لك ثلم التاريخي ة المصيييادر تنقل لم بينما. الفا ميين الخلفاء قصيييور في

 بيدوت بغيداد في المظياهر كيانيت بيل البويهيين، أييام بغيداد في منيه أقيل حتى

 .الرقساءمن  بغداد وجهاء بعض بيوت في أو. كبير حدت  إلى شعبية

 التي يد،والتقال واألساليب لألعراف تفصيالت التاريخية المصادر بي نتْ  - 5

 يفةالخل يجلس وكيف بالقاهرة، عاشييوراء يوم عزاء مراسييم فيها تُحيى كانت

 وخروج عاشيوراء، سيما  وصيف وبيات وغيرهم القضياة وقاضيي والواير

 سيياليبأ كانت بينما. خاصيية احتفالية كمراسيييم أخرى وتفصيييالت المنشييدين،

 .التفاصيل واضحة غير مجملة بغداد في إحيائها

 يف عاشيييييوراء، في الحداد أيام تصييييياحب بغداد في الطائفية الفتن كانت - 6

 كادي بشييكل عاشييوراء، أليام مالامة الفتن تلك صييارت بحيث. عديدة سيينين

 يخالتار مصيييادر تنقل لم بينما. مؤسيييفة حوادث إلى يؤد ي وقد سييينوي ا ، يكوت

 كانت لتيا التشن   حاالت بعض إال   الفا مي ين، أيام مصر في  ائفي ة فتنة أي

ل لوال فتنة، إلى ستؤد ي ـ، 363 سنة في الدولة، رجا  تدخ   إلى يشار لم ثم   ه

 .الفا مية الدولة نهاية حتى  ائفي، توت ر أو إشكا ت  أي

ر حدث - 7 سييية في مهم تطو   إنشييياء عبر القاهرة، في الحسييييني المأتم مؤسييي 

 لم مابين(. الحسيييييني ة) اسييييم عليها وأ لق الحسييييينية، المآتم بإقامة خا  بناء

 في اتالحسييييني   مئات اآلت تنتشييير نعم. بغداد في  لك من شييييئا   التاريخ يذكر

 .حالي ا   القاهرة في بالحسينية يعرف بناء   هنا  أت   أحسب وال بغداد،

 مواكب وخروج العزاء، إقامة في أوامرهم أصيييدروا قد البويهيوت، كات - 8

عوها أن هم يثبت ولم. عاشيييييوراء أيام في بغداد، في النياحة  نم أكثر إلى وسييييي 

لك، جد حين في   فاء بعض إت   ن فا مي ين الخل حاكم وهو) ال  قد (هللا بأمر ال



 را  اعتبا الحوانيت، وبعض دوائرالدولة، تعطيل عن باإلعالت أوامره، أصدر

م، من السابع اليوم من  .هجرية 404 سنة هذا وكات المحر 

اء والنائحين، المنشييييدين بروا - 9  مية،الفا  الدولة في الرثائي الشييييعر وقر 

 حيث بغداد، في تقام كانت التي تلك من عاشيييوراء، مراسيييم في أوضييي  كات

 قصور إلى المساجد من جماعي بشكل المنشدين، خروج كيفي ة وصف جاء

 عدمب المنشييييدين أمر قد القضيييياة قاضييييي أت   بنا، مر   وكما. الفا مي ين الخلفاء

ب دنا. األمر هذا في النا ، على يثقلوا ال وأتْ  بالنياحة، التكسييييي   هذه على وأك 

 تاآل يعرف ما أسييييييالف يعتبروت والنائحين المنشييييييدين ألت   بالذات؛ النقطة

 .(866)الحسيني المنبر بخطباء

 

ـر  الخامسـة المرحـلة ـة الشعائ  لقوي ةا الشيعية الدو  انعدام  ـل في الحسيني

 للهجرة [ 10 ـ 6ق)

 الحسيني بعد القضاء على المأتمبا  ات نمر على المراحل التي مر فيها  وال

اغلب دو  الشييييعة من قبل اعدائهم السييييما من القرت السييياد  الهجري الى 

 القرت العاشر   

  الساد  القرت ـ 1

ية مع نت السييييييياد ، القرت بدا لدولة كا ية ا  إيرات من كال   تحكم السييييييلجوق

 فنرى ات . الشيييييعية اإلسييييماعيلية الدولة تحكمها فكانت مصيييير أما والعراق،

 نم قدرا   الشيييييعة فكسييييب مضييييايقاتها، حد ة من قل لت فقد السييييلجوقية دولةال

 إقامة عن وردنا وما الحسييييينية، المآتم إقامة في  قوسييييهم لممارسيييية الحرية

مآتم ية ال مآتم هذه أت   على يد    القرت هذا في الحسييييييين خت قد ال  في ترسيييييي 

 إت اء،بالخف ولو أدائها عن الشيييعة يتوات ولم دينية، شييعيرة   الشيييعة معتقدات

 .الظروف تحالفهم لم
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  .ومابعدها 



 رت،الق هذا في الحسيييينية المآتم إقامة بصيييراحة التاريخية النصيييو  وتذكر

 قامةإ على يد    مما شعائرهم، إقامة في للشيعة المتاحة الحرية إلى تشير كما

  الروايات هذه ومن الحسينية، المآتم

 آتمالم إقامة إلى تشييير حيث النقض، كتاب في القزويني الرااي رواية ـيييييييي1

 المأتم حو  الشييييييبهات على الكاتب يرد   كما الشيييييييعة، قبل من الحسييييييينية

 هامن مختلفة، منا ق في السيييييين ة أهل قبل من المآتم إقامة ويذكر الحسيييييييني،

 لدينا وقطب الغزنوي الحسييين بن علي  الواعظات يقيمها كات التي المجالس

 ردا   الكتاب هذا أل ف الكاتب أت   بالذكر وجدير. بغداد في العبادي، أمير مظف ر

 يبي ن الكتاب أت   وبما ،من اتباع مدرسييييييية الجمهور متعصيييييييب كاتب على

 )  قا  حيث منه، نصييييو  نقل ارتأينا آنذا ، المقامة المآتم حجم بوضييييو 

 الميأتم، ويقيموت والفزع، الجزع عياشييييييوراء يوم في الشيييييييعية يبيدي  قيا 

  لك في ويسيييييردوت المنابر، على كربالء في الشيييييهداء مصيييييائب ويذكروت

شق   عمائمهم، علماقهم فيخلع القصص، سا وتنتحب جيوبهم، العوام وي  قهمن

يل على الكالم هذا  كر وقد الخدود، ويلطمن ها واعتبره التقبي ، سييييييب  ما  ات

 ألوالد وعداوته   الرسيييييو  آل  لبغضيييييه إال  لك وما مرفوضييييية، وبدعة

 وعلماء ة،والحنفي الشافعية  الفريقين أئمة عظماء أت   العالمين يعلم إ  البتو ؛

كوا السييين ة بهذه عملوا قد وفقهاءهم الفرق سيييائر  ذيال وللشيييافعي بها، وتمسييي 

 الحسين في كثيرة مراثي ـ وآثاره مناقبه عن النظر بغض ـ الفرقة إليه نسبت

  فيها يقو  قصيدة منها كربالء، وشهداء

   جحجاحا[ منه] وأرثي الحسين أبكي

  مصبـــاحـــا هللا رســــو  بيت أهـل مـن

  أخرى قصيدة في ويقو 

ب قاد نومي وأرق    كئيب فالفؤاد هم ي تأو    عجيب فالر 

 تيال المراثي تحصييييى وال بها، اإلتيات على سييييواه يقدر ال بمعات فيها وجاء

 في إشييييييكا  هنا  كات لو إ ا   كربالء، شييييييهداء في حنيفة وأبو هو بها جاء

 األمر اتتبعن وإ ا علينا، ورد ثم   أوال ، والشيييافعي حنيفة أبي على لوقع األمر،



 ـ عهده في السن ي المذهب عظماء من ـ ماشاده بومنصور الخواجة أت وجدنا

 تنكريس ولم إصفهات، في والبكاء والنوا  بالحزت اليوم هذا  كرى يحيي كات

 في المآتم الحنفي الغزنوي علي الخواجة يقيم كات كيف تعلم وهل. أحد  لك

 سئل وقد السفيانيين، لعن في يبالغ كات فقد الخالفة؟ ودار السالم مدينة بغداد

 هل: معاوية عن عليا   يسيييييأ   عا  بصيييييوت قا  معاوية؟ في قولك ما  يوما  

 يف العلماء كبار من ـيييي عبادي األمير سئل وقد معاوية؟ في علي قو  ما تعلم

 اء،عاشور ليلة في هللا ألمر المقتفي عند و لك معاوية؟ في قولك ما  ـييي عهده

ر حتى يجب فلم  تسييأ   الثالثة المرة في فقا  مرات؛ ثالث السييؤا  عليه تكر 

 المصييطفى، سيين   أبوه كسيير الذي  ا  هل: تقصييد؟ معاوية أي: مبهما   سييؤاال  

قت ه ومز  ة عشييييرين من أكثر هو السيييييف وشييييهر حمزة، كبد أم   وجه في مر 

 في قولكم مييا: المسييييييلموت أيهييا: ؟  . .الحسييييييين ع رأ  ابنييه وقطع علي،

 ةالشيييييييافعي وعلماء الخليفة حضييييييور في معاوية بلعن النا  فبدأ: معاوية؟

 .والحنفية

 

 فيها وفيعل ببغداد، عاشيييوراء يوم في عام كل الحسيييينية المآتم تقام كانت كما

 همداتب الحسيييينية المآتم يقيم الهمداني مذكر الدين مجد وكات والنوا ، البكاء

 المشب هة سلطة من الرغم على قم، أهلَ  أدها نحو على عاشوراء  كرى في

 نب المعالي أبو نجم إمام الخواجة وكات. فيها التركي الجيا وحضييور عليها

 كونه من الرغم على بنيسيييييابور، الحسييييييني المأتم يقيم البزاري القاسيييييم أبي

 مويعل رأسيييييييه، على التراب ونثر والصييييييراخ بالنوا  فيقوم المذهب، حنفي  

 داديالح محمود والخواجة نصرآبادي الفتو  أبو الشيخ يفعل كات ما الجميع

 إقامة من عاشيييوراء، بيوم كوشيييك وخات الري   مسييياجد في وآخروت الحنفي

 منصييور أبو األئمة شييرف إمام الخواجة وكات. الظلمة ولعن الحسييينية المآتم

 أحد، بمثله يأتي ال نحو على عام كل عاشييييييوراء واقعة يروي الهسيييييينجاني

 لك  في ويحظى الحنفيين، وكبار وقادتهم األترا  أمراء حضييييييور في و لك

 .جميعا   ودعمهم بتأييدهم

 أتباع كبار من حفده، بومنصييييييور إمام الخواجة روى كيف الجميع رأى وقد

 نةمدي في حضييوره حين سييرهنك جامع في عاشييوراء بيوم الواقعة الشييافعي،



ل حيث الري،  كما بالطاغوت، معاوية ووصييف عثمات، لى .الحسييين ع فضيي 

 جامع في ـييي المشهورين الوعا  من ـييي الحنفي الساوي القاضي الواقعة روى

 عخل حيث أحد، بمثله يأت لم بنحو شييخص، ألف عشييرين وبحضييور  غر 

 الحنفي شييييييعري تاج الخواجة به قام ما النا  ورأى. جيبه وشييييييق   عمامته

 هـيييييييي،555 عام العتيق بالجامع الصييالة بعد عاشييوراء يوم في النيسييابوري

 األمر في كات فلو واألمراء، العظماء وبحضييييييور القاضييييييي من بإ ت و لك

 به م يسييييي ولم الفتيا أهل به يأ ت لم االنتقالي، مجب ر الخواجة يقو  كما بدعة

 .المذاهب أئمة

هأ فالبد والشيييييييعة، الحنفيين مجالس إلى االنتقالي الخواجة يذهب لم وإت  ن 

 بمقتل محرم بحلو  عام كل يبدأ الذي المشيييييييا ، شييييييهاب مجلس إلى  هب

 النعيب قام وقد.  . .الحسييين ع بمقتل عاشييوراء يوم في وينتهي وعلي عثمات

 واونثر جيوبهم النا  شيييق   نحو على عامين قبل األمراء حرم عند المأتم في

 .ونواحهم بكاقهم وعال عمائمهم الرجا  وخلع رقوسهم على التراب

ماء كات فإ ا هاء العل ية باب من بذلك يقوموت والفق  السييييييلطات وخوف التق

 فيف اعتقاد، عن يفعلونه كانوا وإت الرافضيييييية، لعمل موافق فذلك واألترا ،

 بلد يف والشييييييعة والشيييييافعية الحنفية به يقوم كيف وإال خلل، الخواجة إيمات

 المذاهب لهذه منكرٌ  فالخواجة  لك؟ يرفضييييييوت وهم والمشييييييب هة، الخوارج

 ال حتى الخوارج، بالد خواسييييييتات أو لورسييييييتات إلى الذهاب فعليه الثالث،

ب من وله يكرهه، ما يرى أو يسمع  ممأت إقامة فما مثله؛ ألحد ليس ما التعص 

ئَلُُكمْ  ال قُلْ )   قا  حيث هللا، لكالم ات باعٌ  إال  .الحسييييييين ع  الَّ إِ  أَْجرا   َعلَْيهِ  أَسييييييْ

ةَ   ،  المصييييطفى نه  على والسييييير ،(23  )الشييييورى) (اْلقُْربى فِي اْلَمَودَّ

 ماو ،(الجنة له وجبت تباكى أو أبكى أو الحسييييييين على بكى من)  قا  حيث

 لفا مة ومبغضٌ  والخوارج البدع أصييحاب ومن وضييا  منافقٌ  إال  لك ينكر

 . (867) (يعقلوت ال أكثرهم بل هلل، والحمد وأوالدهما، وعلي  
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 ينثر  واألربعوت السييييييابعة الفضيييييييحة  قا  وقد)  آخر موضييييييع في ويقو 

 دعوة من آباقهم فعله لما رقوسييهم على التراب عاشييوراء يوم كل الرافضيية

سرد قتله؛ ثم   ومن الكوفة، إلى الحسين  ما، ديرت  في الحسين مقتل علماقهم في

 ،الناعيات وتنو  المنكرات، ببعض ويقوموت بالصيييييييدق، الكذب ويخلطوت

 ويخلع النسييييياء، الرجا  ويزي ن ورجالهم، نسييييياقهم ويجتمع العلماء، ويرثي

ا.. نفسيييييه ويلعن عمامته علمائهم من شييييييخ نا أم   المكابر المعاند هذا على رد 

 يةالحسيييين المآتم إقامة أت   فهو والحسيييين، لعلي عداوته أعلن الذي الناصيييبي،

باع له  هللا رسييييييو  ألمر ات  يه وا  على بكى من)  قا  حيث ،صييييييلى هللا عل

 الو والمسييييييتمعوت، العلماء فيها ليدخل ،(الجنة له وجبت أبكى أو الحسييييييين

 والحنفية، ةالشييافعي بالد في الحسييينية المآتم أقيمت فقد بذلك، الشيييعة يختص

 منصييييييور، كمحمد العلماء، فحو  والرثاء بالنوا  عاشييييييوراء  كرى وأحيا

 منصييييور وأبي الخجندي، وصييييدر الغزنوي، علي والخواجة عبادي، وأمير

 أبي والشييييخ الهسييينجاني، منصيييور بو والخواجة الهمداني، ومجد ماشييياده،

 وسييييمعانيات، سيييياوه، وقاضييييي حفده، منصييييور وأبي المشييييا ، الفضييييائل

 والالحقوت السييييييابقوت والعلماء والنزاري، الجويني، المعالي أبي والخواجة

 . (868) (الشمس من أ هر و لك كربالء، شهداء وبكوا الفريقين، من

 ادببغد الحسيني المأتم إقامة عن الذهبي تقريرومن النصو  األخرى  ـييييييي2

 . (869)اعرضنا عنه لالختصار فليراجع  هـ561 عام

 رضي من النا  و لب هـييييي،590 عام التشي ع بانتشار الذهبي تصري  ـييييي3

 وكات .،(870)عاشيييوراء يوم المنبر على يزيد لعن القزويني الطالقاني الدين

 ريدي وكات للتشييييييع، ميال   أ هر هللا، لدين الناصييييير آنذا ، العباسيييييي الخليفة

                                                           

 اآلثار مجمع طهران، ،592 ـ 590: النقض القزويني،(868)

 .م1979/ش1358 الوطنية،

 .416: 20 النبالء أعالم سيرالذهبي ، (869)

 والبداية .416: 20 النبالء أعالم سيرالذهبي ، (870)

 13: 13 والنهاية



 انواك الذين الشيييعة إلى أحسيين لذلك العباسييية، للخالفة والعظمة القدرة إعادة

ة يتمتعوت  .العراق في ونفو  بقو 

 كاقهوب بذلك، وقبوله ، . .الحسين ع لرثاء الجواي ابن سبط النا  دعوة ـ4

 . (871).ناصر الملك عهد في ونواحه

 عام حلب حاكم اسييتمد هم حين الشيييعية الشييعائر إعالت الشيييعة شيير  ـيييييييي5 .

  . (872)الدين صال  لمواجهة هـ570

االمام علي  مرقد ايارة ومنها  هـ529 عام أحداث في الجواي ابن يذكر ـ6

 هرو )  بقوله  لك عن عب ر وقد غفير، جمع قبل منالمقدسة  وكربالء  . .ع

منا و علني بشييكل  قوسييهم أداء في الشيييعة حرية على يد    والذي ،(التشيييع

 . (873)الحسيني  المأتماالهتمام بقضية 

 امع لكربالء هللا، ألمر المقتفي العباسيييي، الخليفة ايارة أيضيييا   ويذكر ـييييييييي7

 .الحسين ع اإلمام مرقد قرب الساكنين الفقراء العلويين ومساعدته هـيييي،553

.  (874).  

  الزهراء فا مة( هـيييييييي596) البلخي الواعو رثاء عن حجر ابن تقرير ـيييييييي8

 يتي  امم لذلك، الحاضيييرين الشييييعة وبكاء ببغداد، النظامية فيعليها السيييالم 

 بهييا معموال   الحسييييييينييية المييآتم تكوت أت األولى من بييأنييه االسييييييتنتيياج لنييا

 . (875)آنذا 

ت  برستات، في شيعية بميو  باوند آ  دولة نشأت ـييييييي9  هايةن حتى واستمر 

 المامطيري مهدي بن حسيين الدين بهاء سيييد عهد في وكتب السيياد ، القرت

                                                           

 .194: 13 والنهاية البدايةابن كثير ، (871)

 .355: 12 : والنهاية ،البداية كثير ابن(872)

 .302: 18 المنتظمابن الجوزي ،(873)

 .112: 18 ،المنتظم الجوزي ابن(874)
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 راقالع من كل في التشيييع اتسيياع تبي ن ،(مهراج شيياه) الهند حاكم إلى رسييالة

 .(876)و برستات خراسات ومدت والمدينة ومكة والحجاا والشام

نو لم وإت تواجدوا، حيثما الحسيييييينية المآتم بإقامة الشييييييعة اهتم   لقد  من ايتمك 

 .عاشوراء يوم في خاصة سرا ، بيوتهم في أقاموها اإلعالت

  الهجري  السابع القرت ـ 2

 الشييرق، في الخوارامشيياهيين دولة  هور معالهجري  السييابع القرت تزامن

دا   العباسييية الخالفة وانتعاش بغداد، في السييالجقة وسييقو   نم ورد وما. مجد 

 لقروتا كما الحسيييييينية المآتم اسيييييتمرار يبي ن القرت، هذا عن تاريخية تقارير

 لعقدا عن تقرير في جاء فقد أحيانا ؛ اتسييياعها إلى الشيييواهد وتشيييير السيييابقة،

 ةالحسيييييني المآتم أت   بغداد، على المغو  اسييييتيالء وقبل القرت، هذا من األو 

 حكمه دأب) العباسي المستعصم وكات العباسية، الدولة عاصمة في تقام كانت

 ـ الجواي بن الرحمن عبد الدين جما  ـيي بغداد محتسب أمر قد( هـيي640عام

 لهم سييم  لكن ه عاشييوراء، يوم المقتل قراءة عن النا  بمنع هـيييييييي،641 عام

ته كا م اإلمام مرقد عند بقراء مل ومن ،( 877)  .ع ال  هذه تكوت أت المحت

ن ت قد الطقو   ،التشيييي ع إلى ميوال   أ هر الذي هللا لدين الناصييير عهد في سيييُ

 .منها فحد   المتعصبين؛ اهل مذهبه برضا الظفر المستعصم وأراد

 وتيجتمع كانوا المدينة شيييييييعة إت    فيه يقو  عديم، ابن عن آخر خبر ولدينا

 كما .(878)الحسين مقتل ويقرقوت عاشوراء، بيوم البقيع في عبا ال قب ة في

                                                           

 اسفنديار، ابن عن نقال   ،519: 3 التشيع تاريخ(876)

 .118 ـ 116: طبرستان تاريخ

 والتجارب الجامعة الحوادث البغدادي، الفوطي ابن(877)

 الفكر دار بيروت، ،93: السابعة المائة في النافعة

 .م1987/هـ1407 الحديث،

 .1021: 2 الطلب بغية(878)



 أحد في ـييييييي الهجري السابع القرت شعراء أحد ـييييييي الرومي الدين جال  يشير

  . (879)حلب في علنية مآتم إلى المعنوي المثنوي منظومته في تشبيهاته

 تخصيص ـييي الباراين الشيعة علماء أحد ـييي  اوو  ابن السيد يذكر وأخيرا ،

 ويدافع ،في عصيييره وانتشيييارها  والمراثي للمآتم محرم من األولى العشيييرة

 ،(880)عاشيييوراء يوم في اللهوف كتابه بقراءة يوصيييي كما، الفكرة هذه عن

م في المآتم وإقامة المقتل قراءة سييييين ة وجود على  لك ويد     إ ا ، آنذا ، محر 

 زاءع أيام كل ها محرم من األولى العشرة بل بالمآتم، عاشوراء يوم يختص   لم

 .وحداد

ر أخذت الحسييييييينية المآتم أت   والروايات األخبار هذه من والمسييييييتفاد  بالتطو 

ا   ـ واالتساع  التي ثقافيةال الخلفية على بناء و لك السابع، القرت في ـ وكيفا   كم 

 دو  الدين تكن لم إ   . .الحسييييين عب الشيييييعة وتعل ق السييييابقة األعوام أنتجتها

ت والساد ، الخامس القرنين في شيعية لهات بسبب الشعيرة هذه واستمر   أص 

 .واجهتها التي العصيبة الظروف كل   من الرغم على النا  بين

 

  والعراق إيرات على المغو  وتسل ط السابع القرت من الثاني النصف

 من جمعٌ  قام العراق، نحو ـييييييييييي هوالكو بقيادة ـييييييييييي المغو  جيا اتجه حين

 وحقن األمات منه  البين هوالكو إلى وفد بإرسيييييا  العراقية الشيييييخصييييييات

 هوالكو قبل وقد. المدت وهدم بالنا  الفتك يمنع احترااي كإجراء الدماء،

 من بغداد جنوب شيعة نجى وهكذا. لحمايتهم حراسا   معهم وأرسل بعرضهم،

 الحرية من مت سييع على الشيييعة حصييل أخرى، ناحية من ،(881)المغو  فتك

 هوو هوالكو، خلفاء أحد تشييي ع وقد معتقداتهم، عن والتعبير شييعائرهم إلقامة

 لكربالء عديدة بزيارات وقام القرت، هذا من األخيرة العقود في خات، غااات

                                                           

 .998: المعنوي المثنوي الرومي،(879)

 .90: 3 األعمال إقبالابن طاووس ،(880)

 .159: الجامعة الحوادث ابن الفوطي ،(881)



 ةالشيييع لحرية مه د الذي األمر الحسيييني، الحائر إعمار في وسييعى والنجف،

 لم وإت والنجف، وكربالء كالحلة مدت في علني بشييييييكل شييييييعائرهم أداء في

 . لك عن تاريخي تقرير لدينا يتوفر

  الهجري  الثامن القرت ـ 3

 ،فيما بعد  شييييييعيا   أصيييييب  الذي خات غااات القرت هذا مطلع في البالد حكم

 محمد سييلطات أخوه بعده الحكم وتول ى ونشييره، التشيييع تبليغ في جهودا   وبذ 

ة، بعد شيعيا   أصب  الذي خدابنده،  مذهبا   جعلهو للتشيع التروي  في وسعى مد 

ام ميو  أعطت وقد للبالد، رسييييميا    علهج في وسييييعيهم للتشيييييع، المغو  الحك 

شيعة أعطى الرسمي، البالد مذهب  شعائرهم، ممارسة في الكاملة الحرية ال

 همو بعده، العراق الجالئرية السيياللة حكمت وقد. الحسييينية المآتم إقامة منها

 ائلأو حتى حكمهم ليسيييييتمر   أيضيييييا ، للتشييييييع ميو  لديهم وكانت أخته، أبناء

 (.هـ814) التاسع القرت

 

 وساوة وكاشات وقم والبحرين الحل ة رحلته في( هـييييي779) بطو ة ابن يذكر

 التي المنا ق في خلدوت ابن ويقو  ، (882)شييييييعية مدنا   بوصيييييفها و و 

 والشييييام والكرخ المدينة في المذهب وهذا)  عشييييرية االثنا الشيييييعة سييييكنها

 . (883)(والعراق والحل ة

 وضيييواحيها، سيييبزوار في وخاصييية خراسيييات، في التشيييي ع انتشيييار دفع وقد

 الشهيد لدعوة ـييييي السربدارية أمراء أحد ـييييي( هـييييي737) المؤيد علي الخواجة

 لمعةال كتابه أل ف لكن ه والعلوم، الفقه وتعليمهم خراسييييييات إلى للسييييييفر األو 

 .إليهم وأرسله

                                                           

 ،187[: بطوطة ابن رحلة] بطوطة ابن نامه سفر(882)

 ،. الفكر دار بيروت،

 األعلمي مؤسسة بيروت، ،30: 4 خلدون ابن تاريخ(883)

 .م1971/هـ1391 للمطبوعات،



 أت   ،(884)الحسينية المآتم على( هـييييي728) تيمية ابن كتبه الذي الرد   ويوحي

( هـييييييي774) كثير ابن إليه ويشير آنذا ، منتشرة   كانت والطقو  المآتم هذه

 يمكننا كما. (والفزع الجزع إ هار من الشيييييييعة يفعله ما)   بقوله أيضيييييييا  

 لىإ بميولها المعروفة  برسييييتات، في المرعشيييييين دولة قيام من االسييييتنتاج

 ماك العهد،  لك في الحسيييييينية المآتم إلقامة المالئمة األجواء توف رَ  الشييييييعة،

ا  من) الكاشييفي به جاء الذي األشييعار من الكبير الكم يد     سييعالتا القرت وع 

 ءرثا في األشييعار من كثير وجود على الشييهداء، روضيية كتابه في( الهجري

 يف بجمعها الكاشيييفي قام وقد الفترة، هذه قبل مصيييائبه و كر  . .الحسيييين ع

 . كتابه

  التاسع القرت ـ 4

شام وال العراق يأمن ولم تيمورلنك، باعتداءات القرت هذا بدأ  ه،سطوت من ال

 أبوه هد مه ما بإعمار بدأ السييلطة، عرش شيياهرخ ابنه واعتالء موته بعد لكن

 امعج ببناء اوجته قامت كما يحكمها، كات التي المنا ق في الثقافة ونشيييييير

 األجواء هذه وتوحي مشيييهد، في الرضيييوية الروضييية جوار في كوهرشييياد،

 ائلةفالع  قوسييييهم؛ لممارسيييية الفترة تلك في للشيييييعة الحرية من قدر بوجود

 ال مرقده، قرب عظيم مسييييييجد ببناء قامت وقد الثامن، إمامهم تحترم المالكة

 .قائما   يزا 

 يف الشيييييييعية (قويونلو آق) دولة وجود القرت، هذا في المآتم إقامة يؤيد وما

 كي ني) اسييمه روسييي سييائ  فهو  لك، على اآلخر الشيياهد أما. إيرات غرب

 العزاء مواكب  كر على وجاء هـيييييييييييي،880 عام الري مدينة اار فقد ،(تين

 ابهلكت مصيييادر بوصيييفها الكاشيييفي  كرها التي المقاتل كتب كذلك(885)فيها

                                                           

: الثالثة المجموعة المسائل، جامع تيمي ة، ابن(884)

93. 

 ،15: تعزية ادبي وجنبه تاريخ تشلكوفسكي، بيتر .(885)

 إلى دكتوراه كرسالة الكتاب هذا المؤلف قد م وقد ،16

 47 عام طهران، بجامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 .م1968 ـ 1967/ش1346 ـ



 الشيييييييعي حسيييييين للمولى القلوب مصييييييابي  قبيل من الشييييييهداء، روضيييييية

 أشيييعارا   يحتوي والذي الرااي، المفاخر ألبي الشيييهداء ومقتل السيييبزواري،

مة في قا  وقد آنذا ؛ المقتل وجود على تد    بديعة  حبوم يحيي)   كتابه مقد 

م حلو  مع كربالء شهداء  كرى البيت أهل وت عام، كل من محر   أوالد ويعز 

روت.. الرسيييو   يؤك د مما ،  (886) (الكتب في المسيييرود المقتل قراءة ويكر 

 ورواج عاشيييييوراء، يوم وقبل المحرم بداية مع الحسيييييينية بالمآتم الشيييييروع

 و رسيي يقو السييابع القرت عن  اوو  ابن السيييد  كره كالذي المقتل، قراءة

سته في جعفريات سم كانت)  الشهداء روضة كتاب عن درا  ويا  سن تقام المرا

 روضييييييية تييأليف قبييل و لييك عيياشييييييوراء،  كرى إلحييياء النهر ميياوراء في

 أت   على محكم شييياهد الشيييهداء روضييية)  آخر موضيييع في ويقو . (الشيييهداء

.. الفترة لكت في كبير وبحما  عاشوراء في سنويا   تقام كانت الحسينية المآتم

د كما. المعتقدات هذه وجود على الكتاب محتوى ويد     ةالمنقول األشيييعار تؤك 

 . (887). الفارسية اللغة في عاشورائي أدب وجود على الكتاب هذا في

 في لشيييعةا تقاليد على يُطلعنا ما لدينا ليس الشييرق، في الشيييعة يخص   وفيما

 يوحي لكن الشيييييييعية، مدنه وسييييييائر وكربالء والكوفة كالحلة العراق، مدت

 لبالدا في إماما   عشييير باثني لالعتقاد المؤي د المعتد  السييين ي المذهب انتشيييار

 فمدينة كربالء .أيضيييييا   المنا ق تلك في الحسيييييينية المآتم إقامة اإلسيييييالمية،

ن الحسيالمقدسة كانت تشهد في كل سنة إقامة مراسيم عاشوراء قرب مشهد 

وبداخله بتوافد االف من محبيه وشيييييييعته للبكاء عليه وايارته وإقامة  . .ع

 مراسيم عاشوراء هنا  .

 للهجرة [ 11 ـ 10 ق) الصفوي العصر في المآتم  السادسة المرحلة

 مكات احتل   وقد التاسيييع، القرت في أل ف قد الشيييهداء روضييية كتاب أت    كرنا

 الكثير في الحسييينية المآتم تقام كانت أن ه إ ا   يعني وهذا األخرى؛ المقتل كتب

                                                           

 طهران، ،12: الشهداء روضة الكاشفي، حسين المال(886)

 .إسالمية فروشي كتاب

: 33 العدد م،1995/ آب بجوهش، آئينه مجلة: انظر(887)

36، 37. 



 لإسييماعي الشيياه اعتالء ومع لكن المقتل، بقراءة و لك الشيييعية، المنا ق من

 الرسمي، المذهبَ  التشي ع أصب  تبريز، في هـييييييي907 عام العرش الصفوي

 ريالنيسيييابو فدائي حسيييين نظم وقد وتقاليده، شيييعائره بنشييير السيييلطة وهم ت

 هوتشب. للملك قد مها دينية ملحمة   منه وجعل عهده، في الشهداء روضة كتاب

 محك فترة ـيييييييي عالنية   وإقامتها الحسييينية المآتم كثرة حيث من ـيييييييي الفترة هذه

فا ميين البويهيين لدو ، لكلت خالفا   لكن والخامس، الرابع القرنين في وال  ا

 .غالبيتها في شيعي ة   الصفوية تحكمها التي المنا ق كانت

 السييييييييائحين عن وردت كثيرة أخبييار فلييدينييا الفترة، هييذه في المييآتم عن أمييا

 ل فينمك كانوا أنهم وبما العهد،  لك في المقامة المآتم  كروا الذين األوروبيين

 إعداد أو الصيييييفوية، والحكومة إيرات أوضييييياع بدراسييييية حكوماتهم قبل من

 من تكان التي الحسييييييينية للمآتم أولوا فقد التفاصيييييييل، بعض حو  تقارير

 لذلك ة؛بدق تفاصيييييلها  كر على فجاقوا كبيرا ، اهتماما   آنذا  العظيمة التقاليد

 مآتمال  كر في إليها وسنستند المجا ، هذا في المصادر أهم   من تقاريرهم تعد  

ة  .الفترة هذه في تقام كانت التي العام 

 حين حتى يُغفلوها ولم بالغا ، اهتماما   الحسيييييينية المآتم الصيييييفوية ملو  أولى

 الشاه أقام فقد عاشوراء؛ يوم أو محرم شهر صادفهم إت بالحروب، انشغالهم

 الطوق يضرب وهو هـ،1013 عام من عاشوراء ليلة الحسيني المأتم عبا 

 لعةالق أهل  ن   بحيث والنحيب بالصييييراخ الجيا قام وقد إيروات، قلعة على

 تا لق  ريقه وفي اسييتسييالمهم، وأعلنوا برسييو  بعثوا لذا ليال ؛ هوجموا أن هم

 عند عاشوراء يوم بالتوقف عبا  الشاه أمر هـييييي،1011 عام األوابك جيا

 الكاشييياني محتشيييم قصييييدة عن ورد وقد هنا ، الحسييييني المأتم وأقام النهر،

 األئمة مد  في الشعر نظم إلى دعاه الصفوي  هماسب الملك أت   المعروفة،

 مونظ  .االمام علي ع بمد  فقام ابنه، مد  في بقصييييييدة جاءه حين ورثائهم،

 .المنام في رآها رقيا إثر  لك، بعد (..هذه ملحمة أي) المعروف شعره

هداء روضييييييية كتاب كات وقد يام الصييييييفوي البال  في يُقرأ الشيييييي م أ  محر 

 العامة المآتم في الحضور النا  يشاركوت ملوكهم وكات ،(888)وعاشوراء

                                                           

 الثاني الفصل ،793: 5 اإليراني األدب تاريخ(888)



 نم تمر   العزاء مواكب فكانت الحداد، اي   مرتدين المدينة سييياحة في المقامة

 المآتم عن ـييييييييي الصيييفوي العهد أواخر مؤل في أحد ـييييييييي أفندي ويقو  أمامهم،

 في النحو ذاه على الحسينية المآتم الصفوية ملو  يقيم سنين منذ)   الحسينية

م، من األولى العشييرة  أنحاء كافة في و لك عاشييوراء، يوم في وخاصيية محر 

 ي ةاإلمام بين الحسنة السيرة هذه اشتهرت)   آخر موضع في ويقو  ، (إيرات

   .(889)( للشيعة شعار بمثابة أصبحت حتى مديدة، لفترة

 خص  ي ما في األوروبيين السييييا  تقارير بعض نصيييو  بذكر هنا بأ  وال

 هـ،1207/م1618 عام إيرات اار الذي ودالواله، بيتر فيقو  الطقو ، هذه

م، من األولى العشرة تبدأ  رحلته في  ليوما بهذا عاشوراء، تسمى والتي محر 

م من األو )  ومجيييالس الميييآتم الفترة هيييذه  وا  اإليرانيوت ويقيم ،(محر 

 اإلسييييالم نبي   ابنة وهي وفا مة، علي ابن الحسييييين،  كرى ويحيوت العزاء،

 هلكن المسييييييلمين، جميع لدى المقد   وهو المحزنة، نهايته ويرثوت الوحيدة،

 عزاءال وتقاليد سييييياللته، من الفعلي الملك وينحدر الشييييييعة، لدى الحق   اإلمام

 اي   مرتييدين واأللم، الحزت بمظهر الجميع يظهر  التييالي النحو على تكوت

 الو. األخرى المناسييييبات في يسييييتعمل لم الذي اللوت األسييييود، باللوت الحداد

، وال  قنه أو رأسه أحدٌ  يحلق  حتىو والمنكرات، المعاصي ويجتنبوت يستحم 

 النا  بيوت وبين واألاقة السييييييياحات في أخرى جماعة وتجو .. الملذات

ة أجسييييادهم  الين عوراتهم، تسييييتر سييييوداء قماش قطعة من إال   عراة ،  بماد 

 واليعب ر األخرى، المعادت أو السيييوف غالف لطلي نسييتعملها كالتي سييوداء،

 مجموعة هؤالء وترافق. الحسييييييين لمصيييييياب وألمهم حزنهم مدى عن بذلك

 المسيييييفوكة الدماء على داللة   األحمر، باللوت أجسيييييادهم  الين عراة، أخرى

  كر في حزينة ألحانا   جميعهم وينشييييييد عاشييييييوراء، يوم الشيييييينيعة واألعما 

 هم،بأيدي عظام أو خشيييب قطعتي حاملين به، حل ت التي والمصيييائب الحسيييين

 بحركةت  يقوموت كما. حزينة أصييييواتا   لتصييييدر باألخرى؛ إحداها فيضييييربوت

 النيييا  أميييام أوانيهم ويميييد وت العميق، حزنهم على تيييد    الرقص تشييييييبيييه

 الخطيب يويعتل فيها، النقود بإلقاء عليهم النا  فيتصد ق حولهم؛ المحتشدين

                                                           

: 1 والسياسة والثقافة الدين ميادين في الصفوية(889)

464. 



 يكوت ام وغالبا   فيها، النا  يحتشد التي الساحة وسط في الظهر وقت المنبر

 اآلخرين عن ويمي زه سيدا ، إيرات في ويسم ى محمد، ساللة من الخطيب هذا

 مصييير وفي أميرا ، تركيا في األشيييخا  هؤالء يسيييم ى الخضيييراء، عمامته

 وما  د الخضراء العمامة محمد أعقاب يلبس حيث ـيييي لتركيا خالفا   لكن شريفا ،

 .المراسم هذه في إال رأسه على اللوت بهذا عمامة   واضعا   أحدا   أر لم ـ

 همبعضي يجلس حيث الحاضيرين، والرجا  النسياء جميع على المنبر يشيرف

 نبرالم الخطيب فيعتلي صييغيرة، كراسييي على آخروت ويجلس األرض على

 لحركاتا ببعض ويقوم قتله، إلى أد ت التي الحوادث ويبي ن الحسيييين، ويرثي

 ههذ وتقام يمكن، ما أكثر الحاضييييييرين ليبكي جهده قصييييييارى ويبذ  أحيانا ،

 البيوت بعض في أو العامة األماكن في وليال   المسيييييياجد، في نهارا   المجالس

 مراثيال وتقرأ المآتم، ووشا  السوداء واألعالم الكثيرة بأنوارها تُعرف التي

 سييياءالن وتلطم عالية، بأصيييوات وينوحوت المسيييتمعوت ويبكي أكبر، بحما 

، ر صيييييدورهن   التي القصيييييائد من األخير المقطع عميق بحزت الجميع ويكر 

 .حسين الملك ـ حسين آه  ويرددوت تقرأ،

 العام هذا يصادف الذي ـيي الحسين قتل يوم أي محرم، من العاشر يحل   وحين

 ماك إصفهات، أنحاء كل   من كبيرة مواكب تنطلق ـيييييي الثاني كانوت من الثامن

 نواضييييعي والبيارق األعالم حاملين علي، قتل يوم في سييييابقا    لك وصييييفت

 من عددا   مصيييطحبين جيادهم، على العمائم من وعددا   األسيييلحة من أصييينافا  

 فا بأ  للتذكير أ فا ؛ أربعة أو ثالثة فيه صييييييندوقا   منها كل   تحمل الجما 

 ا  ملفوف تابوتا   مجموعة كل   تحمل كما اليوم،  لك في أسييييييروا الذين الحسييييييين

 أصييناف التابوت وحو  عادة، خضييراء وعمامة سيييفٌ  وعليه أسييود بمخمل

 عدد رقو  فوق تحمل أ باق، عد ة على ـ مسبقا   شرحت كما ـ األسلحة من

 طبقال فيدور والناي، الطبل صوت على ويدوروت يقفزوت الذين األفراد من

 . (890)جميال   منظرا   ويصنع معهم

                                                           

 ،122[: بيترودالواله رحلة] بيترودالواله سفرنامه(890)

 علمي نشر شفا، الدين شجاع: ترجمة الرابع، الكتاب

 .2ط م،1991/ش1370 وفرهنكي،



 في هـييييييي،1105 عام إيرات( كاري جملي) كاري اسمه آخر، سائ ٌ  اار وقد

 االثنين يوم بدأت  الطقو  هذه عن وقا  الصييييييفوي، سييييييليمات الملك عهد

 بحلو  الحزت غاية في  قو ٌ  آب، شيييهر من والعشيييرين الثالث المصيييادف

يد،[ القمري] الشييييييهر جد  إلحياء عام كل   الطقو  هذه اإليرانيوت ويقيم ال

 لعشييرة الطقو  هذه وتسييتمر  .. علي ابني والحسييين، الحسيين إماميهما  كرى

 ـ ليهاع يجلس والمعابر، الساحات في كراسي الفترة هذه  يلة وتوضع أيام،

 ل تح التي والمصيييائب القتلى مناقب عن يتحدث خطيبٌ  ـييييييييي وحين حين بين

 ابا  ثي مرتدين والمراثي، المواعو إلى لالسييييتماع النا  جميع ويحضيييير بهم،

 .حدادهم عن بذلك معب رين حمراء، أو سوداء

 لليصييي ملحو ، بشيييكل الشييييعية ودولتها إيرات تعد ى الشييييعة حضيييور لكن  

 يقو  وكما العثمانية، االمبرا ورية شييييييرق وحتى وحلب والشيييييييام العراق

لوا الشيييييعة إت    اإليطالي المؤرخ سييييانوتو، مارينو  سييييك ات أرباع ثالثة شييييك 

 إسالم بطروشفسكي، [(143)] (891)للهجرة العاشر القرت بداية األناضو 

 الحسييييييينية المآتم تكوت أت فالبد   ؛ ؛387[  إيرات في اإلسييييييالم] إيرات در

 يشير ةالعثماني الدولة مستندات في تقرير على عثر وقد أيضا ، هنا  منتشرة  

 لرغما على عاشوراء، يوم (بكتاش)  ائفة قبل من الحسيني المأتم إقامة إلى

لدولة تشيييييييد د من ية ا  المآتم تكوت أت الطبيعي ومن المجا ، هذا في العثمان

 بنا يذكر حيث والنجف، وكربالء كالحلة العراق مدت في مت بعة   الحسييييييينية

شر القرت مؤرخي أحد ـييييييي  ولوت  ـ هـييييييي907 األعوام حوادث في ـييييييي العا

 ،78  2و ،244  1 الخالت مفاكهة  ولوت، ابن [(145)] (892)هـييييييي924

 في الصفوي إسماعيل الملك لحكم المصادفة ، .م1962/هـييييي1381 القاهرة،

 يوم يةالحسين المآتم أقاموا( األعاجم) الشام في المقيمين اإليرانيين أت   إيرات،

                                                           

 ،122[: بيترودالواله رحلة] بيترودالواله سفرنامه(891)

 علمي نشر شفا، الدين شجاع: ترجمة الرابع، الكتاب

 .2ط م،1991/ش1370 وفرهنكي،

 ،122[: بيترودالواله رحلة] بيترودالواله سفرنامه(892)

 علمي نشر شفا، الدين شجاع: ترجمة الرابع، الكتاب

 .2ط م،1991/ش1370 وفرهنكي،



 والحكومة بقية الملل مواجهة يذكر كما محرم، من السييييابع ويوم عاشييييوراء

 الحسييييييينية المآتم أت   بما لكن عجما ، هؤالء يكوت ال أت المحتمل ومن. لهم

ر فقد إيرات، في تقام كانت  دمشييييييق في الطقو  هذه أقاموا من أت   تصييييييو 

 .إيرانيوت

 اليدالتق دائرة دخولها إلى ـييي والكيفية الكمية حيث من ـييي المآتم تطور أد ى وقد

 السائد ليدالتق هذا وانتقل و نيا ، ـييييييي دينيا   تقليدا   فأصبحت والو نية، الشعبية

 وانتشييييير كالهند،[( 147)]األخرى المنا ق في الشييييييعة إلى اإليرانيين بين

 خرى،أ دو  إلى المهاجرين الهنود مع وانتقل المنا ق، لتلك الشعبي بالطابع

 .أميركا وحتى كأندونيسيا

 رحلته في الصينية الهند في الصفوية سفير نقله ما االدعاء هذا مصاديق من

 قدف سييييليمات، بسييييفينة المعروفة ،<إبراهيم محمد بن ربيع محمد سييييفرنامه>

 ة يب عالقات ـيييييييي تايلندا أراضييي في حاليا   تقع التي ـيييييييي الحكومة لهذه كانت

 سيييييتعينت كانت حكومتها، على اإليرانيين التجار ولتأثير الصيييييفوية، بالدولة

ته تزامنت الذي السييفير ويذكر. اإلقليمية صييراعاتها في بإيرات  حكم عم مهم 

  يقو ف عاشييوراء، في تقام كانت التي الحسييينية المآتم مذكراته في سييليمات،

 بمسيياعدة السييلطة تسييل م الذي الملك أمر وقد هـيييييييي،1098 عام من محرم بدأ

 أت ـ ا  الحق سنورد كما ،%الحسين مآتم بإقامة يهم وت كانوا الذين ـ اإليرانيين

 تهم، ريق على سييينة كل   المآتم[ سييييام ودولة الصيييينية الهند] البال  أهل يقيم

 الذي المعبد في األصيييينام بكسيييير أمر محمد، آغا المرحوم لرأي واسييييتجابة

 عبالشيييييمو وإنارته وتأثيثه بفرشيييييه وأمر مكانه، مسيييييجدا   وبنى بيته، يجاور

. عام لك نقدية مبالغ لذلك ودفع يلزم، ما وكل   الشييييراب وتوفير والمصييييابي 

 لكت في المقيموت] اإليرانيوت أقام لذا األمر؛ في باهتمامه العام هذا بالغ وقد

 خطيبال يعتلي حيث المسجد، في يوميا   بالحضور خدمه وأمر المآتم،[ البالد

 ية،الماض األعوام وفي عا ، بصوت والكافرين األصنام عبدة ويلعن المنبر

يل يركب كات فا ، الف قا   الطرق يجوب ثم واق يد وف قال مة، لت نا  فيقرأ قدي  ال



ة الفاتحة  أعداء فناء ويطلب الحقيقي، النعمة ولي والدين، الدنيا قدوة لصييييييح 

 .. (893)والرشاد الهداية له ويطلبوت البيت، أهل

 لفترة،ا هذه في المآتم إقامة في المتبعة التقاليد من قائمة  كر على هنا ونأتي

  وهي ومؤل فاتها،، رحالتها في انعكست

 .المدت على الحزت  ابع إضفاء ـ1

 .محرم شهر بدء مع بالسواد والطرق والحسينيات المساجد اكتساء ـ2

 أو الذقن حلق كعدم مظهرهم، تهذيب وعدم السوداء، الثياب النا  ارتداء ـ3

 وتويجوب األسييود باللوت جلودهم يطلوت النا  بعض وكات.. الشييعر ترتيب

 .واألاقة الشوارع

 .محرم من األولى العشرة في والمساجد البيوت في المآتم إقامة ـ4

 ال مين محرم، من األولى العشرة في الطرق في العزاء مواكب تجو  ـيييييي5

 ... الحجارة أو بالسالسل أنفسهم ضاربين صدورهم

 .البيوت أبواب على السوداء األعالم رفع ـ6

 .العزاء مجالس في عليه والبكاء والنوا  .ع  الحسين رثاء ـ7

 .عشاء   المعزين إ عام ـ8

 .المدينة خارج مكات في المواكب اجتماع ـ9

 يف بيته وأهل وأوالده  . .الحسين عك كربالء، واقعة شخصيات تمثيل ـيييي10

 وتيضع كانوا كما. صامتين بالدماء ملط خين الممثلين هؤالء وسير الطرق،

 في أسييييييروا اليذين البييت أهيل بيأ فيا  تيذكيرا   الجميا ،  هور على أ فياال  

 .عاشوراء

                                                           

 عباس الدكتور: تصحي  ،75 ،74: سليمان سفينة(893)

 .م1957/ش1336 طهران، جامعة طهران، فاروقي،



 دوت من جياد وقيادة أخرى، وأسلحة وعمامة سيف عليه تابوت حمل ـيييييي11

 بالحسييييييين تذكيرا   والعمائم؛ األسييييييلحة من أنواع  هورها وعلى فرسييييييات،

 .الشهداء وأنصاره

 تحمل جما  وقيادة الحسييييين،  فلي يمثالت  فالت، فيه هودجت  حمل ـيييييييييي12

  .الهوادج

 .أخرى فنية بطرق أو بالتماثيل المقطوعة الرقو  تمثيل ـ13

جهن حين الطرق في ونواحهن   النساء بكاء ـ14  .العزاء مواكب على تفر 

  لك من ليعلو ببعضها؛ الحجارة ضاربين الطرق، في مجموعة تجو   ـيييي15

 .حزين صوت

 .المواكب أمام والشموع والمشاعل واألعالم الرايات حمل ـ16

 .محرم من األولى العشرة في الحمراء أو اللوت، الغامقة الثياب ارتداء ـ17

 يف وحرقها الطرق، في ملجم وابن اياد البن خشبية بتماثيل الطواف ـيييييي18

 .(894)....المراسم نهاية

 

 القرتالى امن الدولة العثمانية  الحسيييييييني منذ المرحلة السيييييييابعة   الماتم 

 العشرين

 وتحريم منع على عملييتفييانهييا  العراق العثمييانييية الييدوليية حكمييت حين امييا

 سمجال يقيموا ات الى الشيييييعة من الكثير دعا ما عاشييييوراء بيوم االحتفاالت

 اانفراج مراحلها بعض في شييييييهدت قد الفترة هذه ات اال، بيوتهم في العزاء

 نتيجة عالنية وفي الشوارع  الحسيني العـييييـييييزاء مراسيم بأقامة سمـييييـييييـيييي 

                                                           

 المأتم تاريخ:  راجع الموضوع حول اكثر للزيادة(894)

 مجلة، القاجاري العصر وحتى الشهادة من الحسيني،

 محمد. د: إعداد2014 أكتوبر 10 بتاريخ معاصرة نصوص

 الجزائري فرقد: ترجمة - الجويني صال 



 انتهز لمثا ا سبيل فعلى  الحقبة لتلك السياسي الواقع فرضها معينة لظروف

 م1821 عام االيرانية والحكومة باشييا داود بين صييل  انعقاد فرصيية البعض

 . علنا التعزية مجالس فأقاموا

ما هابيوت غزا وحين نة الو لك كربالء مدي  عام البربري الوحشييييييي الغزو  

باحوها 1802 با   قتال   واسييييييت ما   ونه هدي عد المقد  المرقد واحرقوا وت  ات ب

 ورصيييد كانت فيه وجدوه من كل وقتلوا ونفائس كنوا من فيه ما كل سيييرقوا

 امةاق عل الشيييديد والتكتم لها يتعرضيييوت التي المظالم جراء موغرة الشييييعة

 ثانية مرة عليهم كربالء مأسيييياة اعاد الذي االليم الحادث هذا فزاد شييييعائرهم

 في اعتمل ما فيها فافرغوا بشييييييعائرهم، وتمسييييييكهم وغضييييييبهم حزنهم من

 بشعائر امتزجت التي ومراثيهم وقصائدهم خطبهم في غضب من صدورهم

 ومقدسيياتهم، ارضييهم عن الدفاع في االهالي حما  فالهبت الحسيييني العزاء

ة الوهابيوت أعاد ات وما هالي لهم تصيييييييدى حتى 1807عام الكر   كربالء ا

 وسييقو  بالمماليك اال احة وبعد جيدا ، تحصييينا   تحصيينوا ات بعد و ردوهم

 لىا يميل الوالي هذا وكات بغداد على واليا   رضيييييا علي تعيين تم باشيييييا داود

 عليهم السييييييالم  ولده من واالئمة  الب ابي بن علي االمام ويحب التشيييييييع

 لك  في تدريجيا   والتطور بالنمو اخذ الذي الحسيييييييني المآتم  بأقامة فسييييييم 

 يف تقام التي التعزية مجالس بنفسييييه يحضيييير الوالي هذا كات حيث العصيييير

 وحتى الدينية والمدار  المساجد الى الحسينية آتم الم اقامة امتدت ثم البيوت

 لك  وفي.. البيوت على مقتصرة كانت ات بعد  السالم عليهم االئمة أضرحة

 خللشي هو موكب او  وكات( اللطم) الشعبية المسيرات مواكب نشأت الوقت

 او  فات كربالء في اما الكا مية في 1840 سنة المتوفي هللا أسد باقر محمد

 هوعن البالغي جواد محمد الشيخ هللا اية باشراف كات( الال مين) من موكب

 .االت عليه هي ما الى ووصلت وتوسعت اخذت

 لواليا حكم بعد تمار  الحسييينية الشييعائر وبقية التعزية مجالس واسييتمرت

 منع فحاو  باشيييا مدخت جاء حتى خطه على بعده الوالة كات ا  رضيييا علي

 .بالفشل باءت محاولته ولكن الشعائر هذه

 بناتل في مآتم التي ترافقها مراسيييم عاشيييوراءال هذه اقامة بدايةاما في لبنات ف

 مجالس متقي اللبنانية العوائل بعض اخذت حين عشيير التاسييع القرت الى تعود



 في السيما عام، كل من محرم  شهر من االولى العشرة في الحسيني العزاء

 بلق من المنع الى الشييييييعائر هذه تعرضيييييييتو جبيل، وبنت النبطية مدينتي

 ا  سيير عاشييوراء مراسيييم اقامة الى النبطية اهالي فاضييطر العثمانية السييلطة

 وارعالشيييي في تدور كانت التي العثمانية العسييييكرية الدوريات رقابة بسييييبب

يام والطرقات قامة االجتماعات منع اجل من عاشييييييوراء ا  التظاهرات، وا

 مدخل على دائمة حراسيييية بوضييييع امرا   اصييييدر قد آنذا  نابلس حاكم وكات

 و محرم شيييييهرفي  شيييييعائر أي اواقامة تجمعات  ألية منعا المدينة حسيييييينية

  . .الحسين ع االمام سيرة قراءة على مقتصرة الوقت  لك في الشعائر كانت

  .كربالء في مآ  من عليهم جرى وما بيته واهل

 بهشيييي وتركيبها شييييكلها الحسييييينية آتمالم اتخذت العشييييرين القرت بداية ومنذ 

 ةوبخاصيي، شييعبياوانتشييارا   ابعا لها واتخذت وترسييخت وانتشييرت النهائي

 ذلكوك والكا مية وكربالء النجفالعراق وايرات في  في المقدسيية المدت في

 واكبوم اللطم مواكب اقيمت التعزية مجالس جانب فألى والبصرة بغداد في

 (.بيهالتشا)  . .الحسين ع االمام ومقتل الطف واقعة تمثيل وكذلك( الزنجيل)

 جعلت والتي الحسيييييني العزاء مراسيييييم صيييياحبت التي التطورات ادت      

 من جدا كبيرة اعدادا وتجتذب السييينة مدار على التكرار كثيرة مناسيييبة، منها

 هيو( الحسييينية) تسييمى الحسيييني بالمأتم خاصيية اماكن انشيياء الى - النا 

 ينالسيين في غدت وقد الحسييينية العزاء مجالس إلقامة مخصييصيية كبيرة قاعة

 تأبينال كحفالت وثقافية واجتماعية دينية مناسييييييبات في تسييييييتعمل االخيرة

 لب التكوين حديثة ليسييييت المؤسييييسيييية هذه ات ويبدو...  لك الى وما والتكريم

يد هقالكما نقلنا سيييييييابقا ما   قديم عهد الى ترجع  هكتاب في علي امير السيييييي

 الفا ميين عهد في القاهرة عمارة افخم من وكات  "العرب تاريخ مختصيييييير

واقعة م يف الحسين مقتل  كرى فيه تقام االرجاء فسي  بناء وهي( الحسينية)

 ".كربالء

اهل البيت عليهم السييييالم  أتباع أصييييب  حتى الحسييييينيات فكرة تطورت      

 يهف يتواجدوت مكات كل في ويبنونها( الحسيييينيات) يؤسيييسيييوت ليهم السيييالم 

 ولتفتح،   وتأريخهم وعقائدهم ثقافتهم على للمحافظة أماكن منها ويتخذوت

لبيت اهل ا أتباع اعتمدها - المسجد غير - أخرى ثقافية مؤسسة إلى الحسينية



 مشروعل منطلقا   وأصبحت السالمية، الثقافة لنشر  السالم ليهمعليهم السالم 

 هيو  السالم ليهماهل البيت عليهم السالم  بها اختص واسعة ثقافية مؤسسة

 ةلمؤسيييسييي امتدادا-( الحسيييينية) مؤسيييسييية اعتبار ويمكن. الحسيييينية الشيييعائر

 .اإلسالمية المسجد

 لىاو ات  كربالء تراجييدييا كتيابيه في الحييدري ابراهيم اليدكتور ييذكر      

 كا ميةال في(  الحيدرية الحسيييينية) هي العراق في شييييدت التي الحسيييينيات

 ايضييا الكا مية في ثالثة ثم بغداد في اخرى حسييينية تبعتها وقد م1876 عام

 يثح العشييييييرين القرت اوئل في الحسييييييينيات بناء تم فقد كربالء في اما... 

 مراسيييم إلقامة وكذلك . .الحسييين ع االمام اوار لنزو  حسييينية او  شيييدت

 او  النجف في الشييييوشييييترية حسييييينية وكانت 1906 عام الحسيييييني العزاء

 الحديث العصر مكتبات من مكتبة اقدم وفيها 1913 عام فيها شيدت حسينية

 .المدت من وغيرها المقدسة المدت في الحسينيات تعددت ثم ،النجف في

 

 هيئة)وهي اخرى شيييعائرية - دينية مؤسيييسييية( الحسيييينية) عن انبثق وقد    

كب ية الموا لذين الموسييييييرين االفراد من عدد من تتكوت والتي( الحسييييييين  ا

 ةاآلون في انتشييييييرت والتي، احتياجاتها بكافة ودعمها ادارتها على يقوموت

 منا ق جميع في اآلالف اعدادها فاقت حتى مسييييييبوق غير بشييييييكل االخيرة

 فلكل، الحسييييييني العزاء مواكب رعاية هو المؤسيييييسييييية هذه ودور،  العراق

 مسييييتلزماته كافة توفير على تعمل بها خاصييييا موكبا الهيئات هذه من واحدة

 واالضياءة الصيوت ومكبرات والمشياعل والرايات العزف آالت من وادواته

 وبتج وهي المواكب خروج اثناء تسييييتخدم التي( الحديدية الزناجيل) وحتى

 عزاء سيييرادق لها الهيئات هذه ات الى باالضيييافة  قوسيييها لتأدية الشيييوارع

ب بها خا   االولى العشيييرة انتهاء والى محرم لشيييهر االو  اليوم من ينصيييَّ

 االخرى الهيئات باقي عن به تتميز اسييييما ايضييييا هيئة ولكل الشييييهر هذا من

 ايضيييييا ولها،  الرمزية ودالالتها كربالء شيييييخو  من مأخو  االسيييييم وهذا

 ينيالحس الرثاء قصائد تنظيم على يعملوت منشدين عدة او بها خاصا منشدا

 زينح بصييوت المواكب خروج اثناء يلقونها التي -العامية هجةلبال واغلبها -

 كةبحر  هورهم بها فيضييييييربوت الموكب في الحديدة الزناجيل حاملي يُثير



 ما اشيييبه خا  بنسيييق ويسييييروت، الطبو  وقرع القصييييدة لحن مع تراتبية

 .العسكري باالستعراض يكوت

 

 والشراب الطعام توفير على دورها يقتصر خدمية اخرى هيئات وهنا       

 للزائرين مجيييانيييا وعالج دواء من الصييييييحيييية الخيييدميييات وحتى والمبييييت

 التي اربعينيته  كرى في  . .الحسين ع االمام لزيارة كربالء نحو المتوجهين

 مترات الكيلو مئات يقطعوت وهم صيييفر؛ شيييهر من العشيييرين في تصيييادف

 . االقدام على مشيا

 بهييا مر التي االخيرة االحييداث في كبيرا دورا   الهيئييات لهييذه كييات وقييد     

 ظاتالمحاف لبعض( داعا)بـيييييييي المتمثلة التكفيرة العصييابات بدخو  العراق

 ينالنااح لدعم وتطوعت الهيئات هذه بادرت فقد،موا نيها وتهجير العراقية

 الهيئييات تلييك مقرات واصييييييبحييت لهم والشييييييراب الطعييام وتوفير وإيوائهم

 دعم على دورها يقتصيير ولم،  النااحة العوائل من للعديد سييكنا وحسييينياتهم

 تبحمال والمتطوعين الجيا قوات دعم الى  لك تعدى وانما فقط النااحين

 .والجرحى للمصابين العالج وحتى الغذاء لتوفير التبرع

 من تراث المأتم الحسيني والحسينيات في كربالء المقدسة والعراق  

 بعدها الحسيييييينيات تعددت ثم 1906 عام كربالء في حسيييييينية او  بناء وتم

 .للعراق االنكليزي االحتال  خال  الحسينية المواكب واستمرت

 يوم العراقية الحكومة اعلنت 1921 عام العراقية المملكة تأسيييييييس وبعد 

 .مرة ألو  العراق عموم في رسمية عطلة عاشوراء

 اءالعز مراسييييم اشيييتداد مع تشيييتد االنفعاالت كانت محرم كل بداية مع ولكن

 او تح بدورها فكانت السييلطات  لم ضييد تظاهرة الى يتحو  الذي الحسيييني

 صييييارمة اجراءات واتخا  منها البعض ومنع العزاء مواكب على السيييييطرة

 عام فيو بالظلم، منددين اصواتهم يرفعوت الذين الحسينيةآتم الم خطباء ضد

قامة منع السييييييلطات حاولت 1928  تعودت التي الجماهير لكن المواكب ا

 المواكب وخرجت المنع  وق كسييييييرت( ياحسييييييين) الهتاف على حناجرها



 عن زا انع في فئتين بين معركة مجرد تكن لم  . .الحسييين ع ثورة ات لتؤكد

 تبدادواالس الظلم انواع لكل وتحديا   قا عا   رفضا   تمثل كانت انها بل المجتمع

 يدتز الشيييعائر هذه فكانت المهدورة، كرامته االنسيييات الى اعاد ثوريا   وموقفا  

 امات كل ات وتؤكد والسييياسييي االجتماعي الواقع في رسييوخا   الثورة مبادئ

 .والبا ل الحق بين أالي صراع في وهما ويزيدا   حسينا   يحمالت ومكات

ور المآتم د على للتضييق الملكي العهد في اليائسة المحاوالت من سلسلة بعد

 السلطة الى البعثيوت جاء وحينما 1958 عام العزاء مواكب عادت الحسيني

 محاولة في الحسيييييييني مآتم ال تجاه تسييييييامحا   البداية في ا هروا 1968 عام

 الخناق يضييييييقوت بعدها بدأوا لكنهم مشييييياعره واحتواء الجمهور السيييييتمالة

يا   ئة محاوالت في تدريج عائر لطمس دني ية الشيييييي يد الحسييييييين  هاحركت وتقي

 مكبرات تحييديييد وكييذلييك بيياللطم القيييام في المواكييب مييدة وتحييديييد ومراقبتهييا

 هنا  كانت كما للعزاء والمواكب الحسييييييينيات في تنصييييييب التي الصييييييوت

شعائر خال  من البغيضة شعاراتهم لتمرير محاوالت  عام يوف الحسينية، ال

 ليلة رهابشيعائ القيام من الحسيينية مآتم ال جميع البعثية السيلطة منعت 1975

 القرار ضييييربت االشييييرف النجف في المواكب ات غير محرم، من العاشيييير

 الحيدري الصييييييحن الى الليل منتصييييييف بعد وخرجت الحائط عرض البعثي

 ا اعتق خاللها تم السلطة مع مواجهة فحصلت العزاء مراسيم ألداء الشريف

 التالي العام من صيييفر من العشيييرين وفي المواكب، في المشييياركين من عدد

 الى االشيييييرف النجف من االقدام على السيييييير مسييييييرة بمنع الحكومة قامت

 اآلالف فخرج السييييييلطيية تحييدت المواكييب ات غير االربعين لزيييارة كربالء

 نعم على الحكومة شيييددت التالي العام وفي كربالء الى مسييييرتهم وواصيييلوا

 اي تهتف وهي كبيرة مجموعة شكل على خرجوا النا  ات غير الشعيرة هذه

 ولتفتح اليها النا  بقية بانضييمام المجموعة هذه وتوسييعت حسييين يا حسييين

 ..تهتف وهي عارمة جماهيرية تظاهرة الى



 ات و الق ويمكننا( حسيييييين يا سييييييدي احفا   نأتيك واليدين ارجلنا قطعوا لو) 

 .(895)المتوكل فترة من الشعائر هذه على اقسى كانت البعثيين فترة
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