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٢٣١٠: ٢٠١٣لسنة رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

.م-١٩٥٧الحلو، محمد علي، 

: كـربالء -. الطبعـة األولـى   –. محمـد علـي الحلـو   الـسيد  تـأليف  / الثـورة والثـوار   : انصار الحسين عليـه الـسالم     
.م٢٠١٤. = ق١٤٣٥العتبة الحسينية المقدسة، 

.)١٤١قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص٤١٩

.في الحاشية؛ وكذلك ٤٠٠–٣٩٧ص: المصادر

، االمــام )ع(الحـسين بــن علـي   . ٢. انــساب–اصـحاب  –. ق٦١–٤، اإلمـام الثالــث،  )ع(الحـسين بـن علــي   . ١
العبـاس بــن  . ٥. روايـة  –الحـديث  . ٤. شـهداء  –. هــ ٦١واقعـة كــربالء، . ٣. شـهادة –اصـحاب  . هــ ٦١–٤الثالـث،  

.السلسلة. ب . العنوان . الف. سيرة –. هـ ٦١–٢٦، )ع(علي بن أبي طالب 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة األولى 
م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة -كربالء المقدسة : العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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اإلهداء
..إليكم يا أنصار دين اهللا

..أسجل ما ينتابني من شعور

ني من إحساسات نشوة النـصر لكـلّ قـيِم الخيـر           وما تغمر 

..وأنا أورخ لكم

ثم ها أنذا أثبت قصوري وتقصيري فـي وصـف كـنهكم     

..يا أنصار الحسين

ــي       ــي روح التغنّ ــث ف ــشق تبع ــواجس ع ــي إالّ ه ــا ه وم

..بأمجادكم
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املقدمة
بسم اهللا الرحمن الرحيم

لــه الطــاهرين، واللعنــة محمــد وآىالحمــد هللا رب العــالمين، وصــلّى اهللا علــ

.الدائمة على أعدائهم أجمعين

تُعد الكتابات التاريخية مظهراً مهماً في نقل المعالم اإلنسانية لمجتمع معـين،       

ن أهميتها في تصويرها لثقافـة أمـة، أو جماعـة، أو           مأو مقطع تاريخي محدد، وتك    

وتتدخّل هي األخرى فرد يكتسب توجهاته من ظروف يدخلُ في إيجادها أحياناً،      

أن هناك معادلـةً قائمـةً   أيفي تشخيصه أو تركيبته الخُلقية والنفسية أحياناً أخرى،        

بين تلك الظروف المحيطة باألمـة أو المجتمـع أو الفـرد، وبـين ثقافتـه وتوجهاتـه،               

وبمعنى آخر فإن المؤرخ يشهد على مقطٍع تاريخي معين يستلهمه من قرائن تلـك            

.التي تناقلتها أجيالها في وقٍت ماالفترة 

تاريخية يكـون   ) قصاصات(إذن فالمؤرخ لم يتجشّم سوى عناء البحث عن         

من خاللها صورة تاريخية معينة، أو يرتسم مقطعاً لحدٍث، أو يقدم تصوراً لقـضية،    

.ثم هو يضيف رؤيته الخاصّة وانطباعاته عند ذاك

حيان، وهو يختلف حالـه عمـا لـو أراد    هذه هي أحوال المؤرخ في أغلب األ  

أن يؤرخ النطباعات أشخاص، أو مكنون نفسي، أو مـا يخـتلج شـعوراً معينـاً عنـد                

حادثٍة معينة، أو ما يكتنف ضمير شخٍص، أو ما يتراءى لخاطٍر عند وروده حياض            
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الموت، أو إشرافه على مهالك الردى، وما تنتابه من نوازع النفس، أو عزمـِة روٍح،           

أو رباطة جأٍش، وهو في غمار الهلكة، وزحمة المخاطر، أو عاصفة أهـواٍل تـودي        

.بمصيره عند ذاك

هذه األحاسيس النفسية ومكنوناتها ال تتيسر لدى المؤرخ، وهو يغوص فـي             

أعماق الحدث حتّى يسبر عباب خواطر الـنفس، وهـي تخـوض غمـار المـوت أو               

ى له ذلك ليأتي على كلّ هذا، بـل جـزء مـا          تعيش في خضم األهوال المهلكة، وأنّ     

تكتنف خواطر الخائض غمرات الردى، إالّ أن يكون قد تكلّف عناء الوصِف، أو          

مـدعياِت الحالـة التـي يعيـشها غيـره كـي             ارتكـب تجشّم مخاطرات الحـديث، أو      

.يصفها هو أو يصورها كما هي

يعرب عن قـصورهِ  وهكذا هو تاريخ هذه اللمة من أهل الفداء، فإن المؤرخ     

فيمــا لــو أراد أن يكتــب عــن حــاالت هــؤالء أو توجــسات خــواطرهم، أو مــشاعر  

.نفوسهم، وهم يصافحون الموت للدفاع عن حياض سيدهم

ال تعني إالّ حالة شهامٍة تجيشُ في نفـوس أهلهـا، وقـضية      ) أنصار الحسين (و

، وينتزع القـارئ هويتـه   يستشرف من خاللها اإلنسان عزمته في البحث عن إنسانيته    

.المفقودة في غمار األحداث

ــاريخ أن يثبــت      ــسنّى للت ــاب؛ ليت ــذا الكت ــأليف ه ــت دواعــي ت ــا كان ــن هن م

في تأسيس رؤية واقعية لهذا المقطع اإلنساني، وبحمد اهللا تعالى وفقنـا        ) مصداقيته(

.أن نقدم طرفاً من هذا التاريخ المغيب

١٤٢٥ذكرى فاجعة عاشوراء الدامية 

السيد محمد علي الحلو
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التاريخ املغيب
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ينطلق التاريخ اإلسالمي في تدويناته األولى من العقليـة الحاكمـة وقتـذاك،             

وينفرد النظام السياسي فقط بالتنظير التـاريخي دون غيـره، وإذا كـان لغيـره فرصـة                 

لفرص تتضاءل فـي إمكانيـة نجاحهـا علـى مـا      التنظير في بعض األحيان، فإن تلك ا      

يؤول بها لإلخفاق واألفول، وتبقى التدوينات السياسية هي التي تتحكّم في التنظير    

.التاريخي بعد ذلك

هذه المشكلة التدوينية يمثّلها تاريخ فتية قاتلوا من أجل مبدئهم، وأرخـصوا     

أن نقارنهـا بأيـة   نفوسهم من أجل عقيدتهم، وكانت لهم وقفات تضحية ال يمكـن      

.مجموعة سعت للدفاع عن مبادئها كما هو عليه أنصار الحسين عليه السالم

لتاريخ هذه الثلّة الجهادية أن حـاالت التغييـب المتعمـد اسـتهدف          المالِحظُ

             ،اتهم، حتّى قبـل مـشاركتهم فـي واقعـة الطـفتاريخهم وحال دون معرفة شخصي

ما يمكن العثور عليه من نتٍف وإشاراٍت مجملة وانضمامهم إلى قافلة الشهداء، عدا

تدلّ على عظمتهم، وعلو منزلتهم، فالباحث التاريخي عنـد دراسـته لهـذه النمـاذج         

التضحوية يجد الفراغ التدويني المتعمد الذي استهدفهم، وإذا أمكن أن يعثر على             

ٍت مجملـةً فقـط،   ال يجد إالّ إشارا   ه، فإنّ )بعناء(تاريخ أحٍد منهم بعد أن يستخرجه       

، )راويـاً للحـديث  (، )شجاعاً، خطيباً، قارئاً للقـرآن    (،  )كان سيداً في قومه   (كالتعبير  
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، إلى غير ذلك من التعابير التي تنم عـن علـو درجـتهم، ورفيـع            )من وجوه الكوفة  (

منزلتهم، ومن غير الممكن أن يكون لهذا الوجه أو لذلك المحدث أو لهذا القارئ   

و مجهول، فالتاريخ ال يكتب إالّ لهؤالء الذين برزوا مـن بـين أقـرانهم    تاريخ عابر أ 

من العلم والشجاعة والوجاهة في قومهم ليكون دافعـاً لالهتمـام بتـأريخهم، فـضالً          

عن الصحبة التي امتاز بها بعضهم، حيث كانت له صـحبة وإدراك للنبـي صـلى اهللا          

لـى روايتـه للحـديث، إالّ أن    عليه وآله وسلم، بل بعضهم نصّت تراجم الـصحابة ع     

تالحقـه  ) مغيبـاً (، أو على أحسن األحـوال  )مضيعاً(، أو )ملغياً(الباحث يجد تاريخاً    

األقالم السياسية لشطبه أو تهميـشه؛ لـذا فتـاريخ أنـصار الحـسين عليـه الـسالم مـن                   

.أصعب ما يجده الباحث عناًء عند بحثه سبب تغييِب هذه الشخصية أو تهميشها

لى تكثيـف اإلعـالم الـذي       عنظام األموي حرص بعيد انتهاء واقعة الطف        فال

نه أن يمسح الحقائق، ويعكس الواقع، والذهنيـة العامـة تلقّـت جهـاد اإلمـام           أمن ش 

خروج على الشرعية المتمثّلة بيزيد بن معاوية، هكـذا  هالحسين عليه السالم على أنّ   

ــائق،    ــف ال يلبــث أن  بــثّ النظــام األمــوي إعالمــه لمــسخ الحق إالّ أن ذلــك التزيي

ينكشف بعد وصول اإلمام علي بن الحسين عليهما السالم واالُسارى من آل بيـت             

أهـل بيـت النبـي الـذين      هـم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، فأوضحوا للعامـة أنّ         

أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وأن يزيد قاتل النفس المحترمة، عائـثٌ             

ساد، خارج على الشرعية اإللهية المتمثّلة بآل بيـت النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه                   بالف

وسلم، هكذا أمكن بيان الحقائق، وأخذ النظام من بين يديه ومن خلفه ومن أمامـه            

ببركة جهود اإلمام علي بن الحسين عليهما الـسالم، والثلّـة الكريمـة مـن آل بيـت              
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الحقائق، وخرقوا حجب الزور والدجل الذي الحسين عليه السالم بعد أن أوضحوا    

.حاول النظام ارتكابها

يخِف الطبري حقيقةً واحدة صرح بها عقبة بـن سـمعان بعـد مقتـل     لم  فمثالً  

الحسين عليـه الـسالم، ليكـون شـاهداً علـى تـاريخ، وشـاهداً لمـؤرخين، ينتحلـون              

يخ مــأجور، الكــذب، ويقلبــون الحقــائق، ويمحقــون الواقــع، ويبتــذلون علــى تــار 

ويبتذلون في أقالمهم غير متأثّمين وال متحرجين، مأجورين ألهـوائهم، ومبتـذلين            

في أغراضهم، وكأنّهم لم يقرأوا هذا النصّ الذي يحاكم فئـات المـؤرخين ليظهـر              

حقائق تاريخ، وواقع أحـداث، ومـشاهد زمـٍن خفـي خلـف أسـوار الـسلطان، قـال             

بتُ حسيناً فخرجت معـه مـن المدينـة إلـى         صح: عن عقبة بن سمعان، قال    : الطبري

مكّة، ومن مكّة إلى العراق، ولم اُفارقه حتّى قُتل، وليس من مخاطبته النّاس كلمـة          

بالمدينة وال بمكّة وال في الطريق وال بالعراق وال في عسكر إلى يوم مقتله إالّ وقد 

يضع يده فـي يـد   سمعتها، أال واهللا ما أعطاهم ما يتذاكر النّاس وما يزعمون من أن       

:يزيد بن معاوية، وال يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنّه قال

دعــــوني فألذهــــب يف هــــذه األرض العريــــضة حتّــــى ننظــــر مــــا يــــصري أمــــر   «
.)١(»الناس

وإذا كان هذا شأن النظام ودأبه في تغطية سوءاته بالكذب والتزويـر، وقلـب        

الطاغي وشـهر بوجهـه الـسيف، إالّ أن    الحقائق، فما شأنك فيمن وقف بوجه النظام   

ؤيحكم عليه باإللغاء، فـضالً عـن التغييـب التـاريخي والـشطب عليـه دون أن يجـر           

)١( 
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الكاتب التاريخي إالّ أن يشير إلى لُمٍم من تاريخه، أو إشاراٍت مقتضبٍة مـن حياتـه                 

دون أن يجرؤ ليفرد له ترجمةً خاصّة أو قـضيةً اشـتهر بهـا، وكـان أنـصار الحـسين                

.التاريخية) المالحقة(يه السالم االنموذج الجلي، والمصداق الواضح لهذه عل

من هنا نعرف حرص األئمة عليهم السالم علـى تـدوين أسـمائهم وتـداولها               

وحفظها ضمن نصوٍص خاصّة وردت على شكل زياراٍت يقرؤها أتباع أهل البيت         

ه عنـد أئمـة أهـل البيـت     ن حفظ األسماء والتعرف عليها له شأنإعليهم السالم، أي    

عليهم السالم تصدياً إلحباط محاوالت األمويين الذين حـاولوا إلغـاءهم تاريخيـاً،           

.المعروفة) التهميشية(والشطب على أسمائهم بطريقتهم 

هذا هو دافعنا في تأريخ هذا المقطع اإلنساني الذي مثّله أنصار الحسين عليه            

أجل المبدأ الذي يدافع عنه اإلنسان إذا ما  السالم بكلّ سخاء وشهامة وتضحية من       

هو أخلص لقناعاته ورؤيته الحقّة، وفي الوقت نفسه سيكون ذلك تبريراً لما نرتكبه   

ــة        ــي اإلحاط ــصيرنا ف ــة، أو تق ــة الكريم ــذه الثلّ ــاريخ ه ــصّي ت ــي تق ــٍص ف ــن نق م

.بشخصياتهم وعطائهم وسيرتهم الكريمة
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ال نؤرخ للتاريخ
ن نؤرخ للتاريخ، أي أن نكتب لمجرد التاريخ فقط، ومعنى      من العسير جداً أ   

هذا أن هواجس الباحث، فضالً عن القارئ، تتجاذب الحدث لتقرأه قـراءة أخـرى          

ن القـراءات التاريخيـة تتعـدد بتعـدد القـارئ للحـدث       إغير ما يقرأه اآلخـرون، أي   

الفرديـة للقـارئ،   التاريخي؛ ذلك لكون القراءة تخضع لظروف عـدة، منهـا الثقافـة       

ومـن ثــم ثقافــة العقـل الجمعــي الــذي تـتحكّم بثقافــة العقــل الفـردي، فــضالً عــن     

التوجهات السياسية التي قد تتحكّم في نظرة القارئ للحدث، إضافة إلـى العوامـل            

النفسية التي تكون بمجموعها قوةً ضاغطة للرؤية الفردية التي يمتلكها القارئ فيما    

.بعد

مكن أن نؤرخ للتاريخ ما لم نؤرخ لقراءات عـدة هـي فـي حقيقتهـا       إذن ال ي  

.محصّلة للثقافة اإلنسانية التي تقرر الحدث

من الشهداء ال يمكننا أن نتعامل مـع هـذه المواقـف          وفي تاريخنا لهذه اللُّمة   

ٍل للنصّ دون أن نستوقف النصوص ونستنطقها لنقرأهـا مـرةً بعـد أخـرى               قتعامل نا 

هم فـي استـشراف الواقـع    الحدث من قراءة جديـدة ورؤيـة تُـس        ينا ما وراء  فتقدم إل 

.التاريخي واستنطاقه
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فمن خالل هذه المسيرة التاريخية ألنصار الحسين عليه السالم نقف على مـا      

:يلي

تضم قافلة أنصار الحسين عليه السالم نماذج من الشباب الذين سارعوا : أوالً

السالم للسفر إلى كربالء ومناصرته، خصوصاً الفريق       الستجابة دعوة الحسين عليه     

الهاشمي الذي تعداده من الشباب بشكل ملفٍت للنظـر، فـضالً عمـا يـضمه الفريـق                 

.اآلخر غير الهاشميين الذين تفوق نسبة الشباب فيهم أكثر من غيرهم

وإذا أردنا تحليل هذه الظاهرة نجد أن نداء الحسين عليـه الـسالم قـد ألهـب              

ورة لــدى هــؤالء الفتيــة، وتحركــت لــديهم دواعــي النــصرة دون تــردد، ولعــلّ الثــ

مقتضيات التغيير في مجتمعاتهم باتت تحتّم عليهم المسارعة ألية محاولـٍة تغييريـة        

ا علـى مـا هـم عليـه مـن        أوعلى أنقاض العقلية المتهرئة التي قنع بها غيرهم، وانكفـ         

تسومهم األوضاع العامة من الذلّ والهوان، في  الخنوع واالستكانة، قانعين بما      ِةحيا

حين نجد أن الشباب أكثر طموحاً للتغيير الذي بات ضرورة من ضـرورات العقـل               

.المتحرر الذي يتمتّع بها هؤالء الفتية دون غيرهم

تورد المصادر التـي ترجمـت ألنـصار الحـسين عليـه الـسالم أنّهـم مـن             : ثانياً

  ة التي كانالوجوه وذوو مراكز اجتماعيبها هؤالء، فلـو توخّينـا   ونيتمتّعواة أو علمي

المسح الشامل للبعد اآلخـر غيـر استـشهادهم، لوجـدناهم عينـات ناجحـة يـشغلون          

حبيـب بـن مظـاهر    من مثل مناصب اجتماعية مرموقة أو مراكز علمية لها اعتبارها،        

ئ، وأنـس بـن    األسدي المحدث، ومسلم بن عوسجة الفقيه، وبرير بن خضير القار         

ــسماع     ــه النّــاس ل ــذي كــان يجتمــع حول الحــارث الكــاهلي البــدري، وشــوذب ال
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الحديث، وعابس الخطيب المفوه المعروف، ونافع بن هـالل الحـافظ، وهـانئ بـن       

عروة شيخ مذحج، ويزيد بن ثبـيط العبـدي شـيخ البـصريين، وغيـرهم مـن أعيـان           

عروف، مما يعني أن مخ الجهادي ال، أو التاريةالمتميز ةكز العلمي االقوم وذوي المر  

هؤالء القوم كانوا قد التحقوا بثورة اإلمام عليه الـسالم عـن وعـي وإرادة وبـصيرة؛       

لذا فقد أعلن عمرو بن الحجاج الزبيدي قائـد ميمنـة ابـن سـعد عمـا تنطـوي عليـه           

إنّكـم تقـاتلون أهـل البـصائر وفرسـان      : (نفوس الجيش األموي عند مخاطبته قومـه   

).المصر

مما يعني أن الجيش األموي لم يتعامل مع العدة والعدد ألصـحاب الحـسين             

عليه السالم بقدر ما كان يتعامل مع اُطروحٍة جهادية أيقنت بالحق الذي هم عليـه،          

ن هؤالء قد علموا من ثبات أصحاب الحسين عليه السالم واسـتيعاب الهـدف      إأي  

فـضالً عـن خاصـية التـسليم التـي امتـاز           الذي من أجله خرج الحسين عليه السالم،        

.هؤالء األنصار إلمامهم، وبغضّ النظر عن مقتضيات الخروج ودواعي الثورة

إذا ما أخذنا باإلحصائية الرسمية المتفق عليهـا لـدى أغلـب المـؤرخين          : ثالثاً

أن ما يقارب الثلث من أنصار الحسين عليه السالم الذين هم بحـدود سـبعين نفـراً،       

سبة الثلث منهم كانت لهم صحبة وإدراك، إالّ أن المؤسف أن المجـاميع        نجد أن ن  

الرجالية اتخذت حالة التعتيم على شخصياتهم واالبتعاد عن التعـرض لهـم بـشكل              

ملفت للنظر، وهؤالء يمثلون العقلية اإلسالمية الناضجة، والشخـصية الرسـالية التـي      

ن غيـر مـشروٍع علـى أسـاس الرؤيـة      يعتزّ بها المـسلمون، وإذا كـان خـروج الحـسي          

الـسياسية التــي نظّرهـا علمــاء الــبالط، وكونـه خروجــاً علــى الخالفـة، وشــق عــصا     
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المسلمين، فما بال هؤالء الصحابة يرتكبـون نفـس المحـذور الـذي حـاول النظـام               

علماً ! الترويج له، واستقبلته مدارس النظام ورجاالته فيما بعد فأسست رؤيتها عليه؟

ة اإلمام الحسين عليه السالم ال تحتاج إلى الشرعية أو التنظير، فاإلمام عليه  أن حرك 

.السالم يمثّل الشرعية بذاتها، ووجوده وجود للشرعية التي يتساءل عنها بعضهم

كان لحضور المرأة في معركة الطف عالمة بـارزة علـى وعـي المـرأة           : رابعاً

الطف إشارة مـن ِقبـل اإلمـام الحـسين          لمشاركة المرأة في واقعة      توقتذاك، وكان 

عليه السالم إلى إمكانية مشاركة المرأة في محاوالت التغيير، فضالً عـن إمكانيتهـا        

عروفـة  ملقراءة الواقع، كما يقرأه الرجل، بل كان لموقف زوجة زهيـر بـن القـين ال         

م، أو في حثّها لزوجها حين توقّفه عن استجابته لـدعوة اإلمـام عليـه الـسال      ) دلهم(بـ

زوجــة عبـد اهللا الكلبــي علـى االلتحـاق باإلمــام الحـسين عليــه     ) أم وهـب (تـشجيع  

السالم، ومرافقتها له، حيـث أخبرهـا بمـا عـزم عليـه، أو المـرأة التـي دفعـت بابنهـا                      

للقتال، وقد استشهد زوجها تـواً، فـضالً عـن سـيدة الموقـف وحاملـة رايـة رسـالة                     

       دة زينـب عليهـا الـسالم وكـذا بـاقي النـساء        كربالء الذي مثّلت أروع فـصوله الـسي

الهاشميات وغيرهن، أثره فـي أن تأخـذ المـرأة مكانتهـا للمـشاركة فـي القـرارات                   

التـي يعـدها   ـ  الحاسمة دون أن تخضع لعواطفهـا، بـل اسـتخدمت المـرأة عاطفتهـا     

علـى مركـز قـوة تـدفع زوجهـا أو ولـدها أو       ـ  بعضهم نقطة ضعٍف فـي شخـصيتها  

.جهاد، وتتلقّى خبر استشهادهم بكلّ تسليم وارتياحأخاها لل

تُعد التشكيلة الطبقية ألنصار الحسين عليه السالم نموذجـاً رائعـاً فـي          : خامساً

التعددية الطبقية التي طالمـا كانـت مـشكلةً لكثيـٍر مـن األوسـاط االجتماعيـة التـي               
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مكانيـة التعـايش لمجتمـعٍ     تعاني من الفارق الطبقي الذي يِشلُّ حيويتها، بل يلغـي إ          

يضم الفوارق الطبقية، في حين تنعدم الفوارق الطبقية في مجتمـع أنـصار الحـسين               

عليه السالم، حيث تأخذ واقعة الطف بعدها اإلنساني العام، فينضم لنصرة الحـسين           

عليه السالم السيد والمسود، والغني والفقير، والحر والعبـد، فاإلمـام الحـسين عليـه               

) جـون (شيخ أسد كما يقـف علـى مـصرع    ) حبيب(السالم كان يقف على مصرع     

واضـح  (القائـد، كمـا بكـى علـى        ) الحر الريـاحي  (العبد األسود، وكان يبكي على      

حرومين أو العبيـد أكثـر ممـا كـان     ممولى الحر، بل لعلّه كان يتعامل مع ال       ) التركي

    ه علـى خـدأسـلم المـولى  (أو ) تركـي واضـح ال (يتعامل مع غيرهم، فهو يضع خد (

عند مصرعه، وبـذلك تُلغـى الفـوارق الطبقيـة فـي مجتمـٍع نمـوذجي يمثّلـه أنـصار                   

).المجتمع الفاضل(الحسين عليه السالم الذي يمكّننا أن نطلق عليه بـ

إن التعددية الجغرافية ألنصار الحسين عليه السالم، تُشير إلى إمكانية   : سادساً

انية التي تُعد في كثيٍر من األحيان عائقاً مهماً في االنتساب إلـى        إلغاء الفوارق السك  

أية حالٍة تغييرية تلونها التعدديات السكانية، فلعلّ النظرة الفوقيـة التـي يحـتفظ بهـا          

           ما تُعيق مواطنيه من االنتـساب إلـى حركـٍة أو حالـٍة أو تنظـيم إصـالحي يـضم بلد

من حاالت الحرمـان والتخلّـف نـسبةً إلـى غيـره؛ ممـا              مواطنين لبلٍد يستشعر بحالةٍ     

يمنعه عن اإلبداع بااللتحاق فـي مثـل هـذه التـشكيالت، أو أن نفـس المحـاوالت                 

اإلصالحية تستغني عن نماذج هذه المواطنة التي تنظر إليها بنظرٍة دونيـٍة، غيـر ذي    

تـرق هـذه   بال، في حين نـرى التلـوين الـسكاني ألنـصار الحـسين عليـه الـسالم يخ                 

ــصير المكّــي،         ــرتبط بم ــدني، والكــوفي ي ــايش مــع الم ــصري يتع ــوارق، فالب الف
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يتـآخى مـع األعرابـي الملتحـق مـن أحيـاء       ـ  القادم مـن حـضر مـوت   ـ  والحضرمي

جهينة، وهكذا هي جغرافية أنصار الحـسين عليـه الـسالم عالميـة االنتمـاء شـمولية               

.االنتساب

ديني لـدى أنـصار الحـسين عليـه الـسالم،       ذوبان االنتماء المذهبي والـ    : سابعاً

وتوحيده ضمن وحدٍة عقائدية واحدة، وهـو االنتمـاء إلـى الحـسين عليـه الـسالم،            

فالذي عرف بتشيعه ووالئه ألمير المؤمنين عليه السالم من قبل، ينضم إلى الحسين 

لقائـد  عليه السالم كما انضم زهير بن القين العثماني، أو الحـر بـن يزيـد الريـاحي ا               

ن كانـا علـى رأي   ااألموي، أو سعد بن الحرث األنصاري وأخوه أبو الحتوف اللّـذ        

الخوارج، أو ابو الشعثاء يزيد بن زياد الذي كان أموي النزعة خـرج مـع عمـر بـن                 

سعد في بادئ األمر، فلما تبـين لـه األمـر التحـق بالحـسين عليـه الـسالم، أو وهـب                    

سيحيين فأسلموا على يد الحسين عليه السالم الكلبي الذي كان هو وأمه وزوجته م   

.والتحقوا به

هذه العقائد المتباينة واآلراء المختلفة انصهرت في بوتقٍة واحدٍة وهي الوالء 

 واقعة الطف ته عليه السالم، ومعنى ذلك أنللقائد والطاعة لإلمام بعد إيمانهم بقضي

لتي آمنت بـاهللا وحـده، وهـي    مثّلت طموحات جميع األديان السماوية والمذاهب ا  

تتناغم في الوقت نفسه مع الرؤى الدينية والتوجهات اإلنسانية التي ترفـع شـعارات           

الخير دون القدرة على تطبيقها عملياً؛ لذا فإنّك تجد أتباعها الطامحين إلى ممارسة  

الخير يمثّلُ أعلى غايات ٍة يقودها إمامهذه الشعارات فعالً يجدون ضالّتهم في ثور  

.وأقصى طموحات اإلنسان
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متاثل احلاالت وتشابه األدوار
على أن قراءتنا ألنصار الحسين عليه السالم يـرتبط فـي واقعهـا بقـراءة واقـع                 

لهيـة عنـد   أصحاب المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف الذي سترتبط مهمته اإل     

قيام دولته المباركة بواقعة الطف المفجعة، ومن ثم سيكون هناك تشابه في مهمتي    

.الثورتين

ـ   فاإلمــام المهــدي عجــل اهللا تعــالى فرجــه الــشريف حــسب تــواتر األخبــار

سيكون شعاره في حال ظهوره المطالبة بدم الحسين عليه الـسالم ودمـاء أهـل بيتـه      

، وسـيكون اإلمـام المهـدي مطاِلبـاً بثـأر الحـسين عليـه         الذين استشهدوا في كربالء   

السالم من قتلته الذين تصرفوا في مصرعه بأعماٍل بربريٍة ال تخطر علـى بـال أحـد،     

ن اإلمام المهدي عجل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف سـيطالب القتلـة بـدم جـده                   إأي  

تـي جـاءت علـى    المظلوم على أساٍس تنظيري يوظّفـه إلعـالن اُطروحتـه العادلـة ال           

أنقاض الظلم والعدوان، وال تجـد مـصداقاً مـن المظلوميـة التـي يمكـن أن تكـون                 

شعاراً لكلّ مظلومية على مديات التاريخ، كمظلومية اإلمام الحسين عليـه الـسالم،              

بكـي مـصرعه علـى المـأل مـن النّـاس الـذين              ينعى جده الحسين عليه السالم وي     وس

، أو من التزم موقفاً حيادياً لما يعانيه من العيش في سيكون من بينهم شيعته، وعدوه
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منطقة الفراغ المعرفي الذي يعانيه جيـل مـن الـشباب، بـل مـن الـذين انعزلـوا عـن                 

.معرفة الواقع التاريخي والمسلّمات العقائدية التي تُعد ضرورة التكليف

ده وإذا نادى اإلمام المهـدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف بمظلوميـة جـ         

الحسين عليه السالم، وأعاد مظلوميته إلـى األذهـان، فعنـد ذلـك سـتتحرك مـشاعر                  

شيعته ومواليه، وسينشدون لمناصرته ومؤازرته، وسـيحاججون خـصومه ومخالفيـه           

الذين تمسكوا برؤيٍة تخالف رؤية اإلمام عجل اهللا تعالى فرجه الـشريف، وسـوف        

.يهملن تكون لهم الحجة عند ذاك، بل الحجة عل

أما الذين كانوا حياديي الموقف والنظـرة فالبـد لهـم مـن الخـضوع للواقـع،           

.والجدية في التعامل مع األحداث لتأسيس قناعاتهم حينئٍذ من جديد

وإذا كان األمر كذلك فسيعلن اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف 

.اُطروحته المبنية على العدل والمناداة بالسالم

فالواقع التغييـري الـذي ينتهجـه اإلمـام الحجـة عجـل اهللا تعـالى فرجـه                 إذن،

كمـا  ـ  الشريف، والذي يشمل بنى الحيـاة المنطلقـة مـن الواقـع التغييـري الـسياسي      

) إمكانيـة اسـتثنائية  (سـيحتاج إلـى   ـ  حاول جده الحسين عليه السالم عنـد خروجـه  

) قـوٍة اسـتثنائية   (وقت نفسه إلى    تستوعب معها هذا الواقع التاريخي، والحاجة في ال       

كذلك قادرٍة على استيعاب أوامر اإلمام عجل اهللا تعالى فرجه الشريف وخططه في 

.تحركاته الميدانية ومواجهاته العسكرية

والبد لهذه المواجهة الجديدة والتحركات االستثنائية بقيادة اإلمام المهـدي          

لـى أصـحاب ومناصـرين مـن طــراٍز     عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف مـن حاجـٍة إ      
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.خاصّ، كذلك يحتملون المهمة ويؤدون المسؤولية على أحسن وجهها

ومعلـوم أن ثــورة اإلمـام الحــسين عليــه الـسالم التــي خرقـت الواقــع الفاســد     

المعاش، والذي تعانيه األمة إثر سياسات التمييع التي فشلت إبان حكوماٍت هدفت     

ال يـستوعب  مـن ثـم  تّى أنّه ال يعي مـا يجـري حولـه، و   إلى شلّ العقل اإلسالمي ح    

ضرورة التغيير، وهـذه إحـدى أسـباب نكـسة العقليـة اإلسـالمية التـي مـِررتْ مـن                    

خاللها مشاريع األمويين، ومن ثَـم العباسـيين حتّـى تفـشّى وبـاء ذلـك إلـى العقليـة           

.الحاضرة

لمـا اعتـاده العقـل       ن اإلمام الحـسين عليـه الـسالم كانـت ثورتـه خالفـاً             إأي  

اإلسالمي وقتذاك، والذي يرى ضرورة تجنّب أية محاولٍة إصـالحية، بـل مناصـرة        

السلطان وإعطاء البيعة ألي عنوان كان بغـضّ النظـر عـن مـشروعية هـذه العنـاوين            

وصالحياتها، كما حدث مع معاوية وابنه يزيد، ومن قبلهما، ومعنى ذلك أن يغـاير          

السالم فـي مـسيرته اإلصـالحية مجتمعـاً خانعـاً ال يقـوى علـى             اإلمام الحسين عليه  

اُطروحته عليه السالم، بل يرى ذلك خروجاً على السلطان الذي يجب التعايش معه 

إن لم تكن مناصرته على أقلّ تقـدير، وبالفعـل كانـت ثـورة اإلمـام الحـسين عليـه               

مـن ثـم  د الخنـوع للـسلطان، و  السالم خرقاً للعقلية اإلسالمية النخرة التي تِرثُ تقالي    

فإن هناك مقاومةً شديدة ضد مشروع االصالح الحسيني يقف من ورائها أصحاب     

المطــامع والمــصالح الخاصّــة، والهمــج الرعــاع مــن النّــاس، فــضالً عــن ســكوت    

المتخاذلين الذي يشكّل حقيقة معارضةً خاصّة، هكذا كانت ثورة اإلمـام الحـسين         

قــاض أزمــاٍت روحيــٍة يعانيهــا مجتمــع خــانع، ورؤى  عليــه الــسالم تنطلــق علــى أن

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار..........................................................................٢٦

فـإن ثورتـه عليـه الـسالم سـتكون          مـن ثـم   تتجاذبها سياسات المصالح والمطامع، و    

.كسراً لطوق التقليديات التي أودت بالقيم الحقّة

من هنا تعرف استثنائية القائد ال استثنائية الموقـف، وبالتأكيـد فالحاجـة إلـى       

باتت ضرورة ملحة في مثـل هـذه الظـروف، وسـيتبين لنـا بالفعـل            أنصاٍر استثنائيين   

.استثنائية هذه الثلّة عقيدةً ووفاًء وتضحيةً

هــذه هــي حــاالت وظــروف الثــورة الحــسينية، وبالتأكيــد ســتكون حــاالت  

.وظروف الثورة المهدوية مشابهة لها؛ لتشابههما في الهدف والوظيفة

عجل اهللا تعالى فرجه الـشريف مـن بـين    وبهذا فستنطلق ثورة اإلمام المهدي 

منعطفاٍت اجتماعية، وتـدافعاٍت سياسـية أسـستها رؤى المـصالح الشخـصية لـذلك               

الفرد أو لتلك الجهة، وبالتأكيد فـإن ثورتـه عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف تـأتي         

بهـا  إالّ أنّهـا الـسائدة اجتماعيـاً والمتعامـل    ـ  وإن كانت منحرفةـ  على أنقاض القيم

.عرفاً، وخالفها يعد خروجاً على المألوف

على أن الثورة المهدوية سـتكون فـي حـاالت مخـاٍض صـعب ممـا واجهتـه         

ثورة اإلمـام الحـسين عليـه الـسالم، فقـرب العهـد النبـوي، وحلـول المعـصوم بـين             

ظهراني األمة أفرز مفهوماً عاماً وهو االرتكاز لدى الجميع على مـشروعية الثـورة،              

إالّ أن هذا االرتكاز يتذبـذب وفقـاً للمـصالح الخاصّـة التـي يحوزهـا األفـراد، وال                   

ننسى ما كان من شبث بن ربعي وحجـار بـن أبجـر والحجـاج بـن عمـرو الزبيـدي              

وأمثالهم الذين راسلوا اإلمام الحسين عليه السالم بالمجيء واالستجابة الستغاثتهم          

ــادالت مــصالح  ــراجعهم  واستــصراخهم، إالّ أن مع ــصالح ت ــة حكمــت ل هم الخاصّ
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.وخذالنهم اإلمام عليه السالم

في حين تواجه ثورة اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف مواجهـة              

محتدمةً لتيارات سياسية ودراسات فكرية عالمية اقتضت مـصالحها التثقيـف علـى           

الوسائل واألدوات،  تصدي هذه الثورة ومحاولة إحباطها، والتعبئة لمواجهتها بكلّ         

وما نشأ وينشأ من تحالفـات مـن أجـل التـصدي لهـذا االنطـالق المهـدوي أوجـد                   

حاالت تحفّز لدى المعسكر اآلخـر للهيمنـة والقـوة علـى أتبـاع الفكـرة المهدويـة             

.وإلغائهم، بل شلّ تحركاتهم وتهميش أدوارهم بشكل مؤسف حقّاً

تعالى فرجه الشريف وأتباعه من من هنا كان أنصار اإلمام المهدي عجل اهللا    

اختياٍر خاصّ يهيؤهم السـتيعاب المهمـة التـي سـوف تنـسف معهـا مفـاهيم القـيم                   

االجتماعية السائدة ذات الممارسات العالمية المنحرفة التي تُعد في حقيقتها سياسة 

.عالٍم ابتلي بمعادالت المصالح على حساب القيم

الثورتين ودواعي قيامهـا أمكـن لنـا معرفـة وحـدة             إذا تبينت لنا المقارنة بين    

هما بمفهوم واحد، وكأن ثـورة اإلمـام        ظرفالخصوصية والهدف، واستطعنا أن نقرأ      

الحسين عليه السالم إرهاص لثورة اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الـشريف،            

.ليتهاأو أن الثورة المهدوية هي إعادة للثورة الحسينية، بعالميتها وشمو

ولقراءة مقطٍع واحـٍد مـن مقـاطع الثـورتين سـنجد التقـارب أكثـر وضـوحاً،                  

.والمعالم أكثر تشاهداً، وستمثّل قراءة األنصار إحدى المشتركات بين الثورتين

عالمية االنتماء وإلغاء الحـدود اإلقليميـة التـي تمثّـل حـاجزاً مهمـاً فـي           : أوالً

إصالحية، في حين تُلغـى هـذه الجغرافيـة الـسكّانية           االنتماءات المعرفية ألية ثورة     
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.بكلّ حواجزها لتفتح حدودها لالنتماء العقائدي فقط

فالخارطة الجغرافيـة ألنـصار اإلمـام المهـدي سـتتلون بمختلـف االنتمـاءات              

السكّانية، فالعالمية التي تميز ثورة اإلمام المهدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف       

.ها السكّانية وانتساباتها المعرفية تؤكّد عالميتها وتعدديتها في االنتماءبكلّ تشكيالت

فاإلحصائية الرسمية الواردة في روايات الظهـور تـشير إلـى تلـك الجغرافيـة               

السكّانية المتعددة، فهي ال تقتصر على الهوية اإلقليمية فقـط بقـدر مـا تـدخل فـي               

العراق ومـصر وسـورية وفلـسطين واألردن والـيمن           انتساباتها عالمية االنتماء، فمن   

والحجاز هـذا علـى النطـاق العربـي، وإيـران والهنـد وتركيـا والـصين ودول آسـيا                    

.الدول الغربية كذلك، كما هو صريح الرواياتعلى الوسطى، فضالً 

لم تقتصر دعوة اإلمام المهـدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف حـين        : ثانياً

لى مستوى طبقي، بل ستضم في تشكيالتها طبقيات متعددة، فبين  االنتساب إليها ع  

أثرياء العالم وممولي المشاريع العمالقة إلى الفقـراء المعـدمين الـذين حرمـوا مـن             

أبسط الحقوق اإلنـسانية ومزاولتهـا، إالّ أن المـشتركات سـتكون واحـدة، ووحـدة              

.الهدف تُلغي معها الفوارق الطبقية والسكّانية

سيكون للمـرأة حـضورها الفاعـل فـي تـشكيلة أنـصار اإلمـام المهـدي               : لثاًثا

عجل اهللا تعالى فرجه الشريف، كمـا فـي بعـض الروايـات، وعـدت بعـضها ثـالث         

امرأة، والظاهر أن تلك المعدودات ستكون بمثابة القائد األنموذج النتـساب       ةعشر

.األخريات لهذه الحركة التغييرية المعصومة

أن المرأة ال يلغى دورهـا وال يهمـش، كمـا اعتقـده الـبعض قياسـاً          مما يعني   
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بالحركات اإلصالحية األخرى، التي حاولت استبعاد المرأة وتهميـشها بأسـلوب ال    

يحفظ لها شخصيتها التغييرية، بل تحاول بعناوينها الخاصّة أن تشرك المرأة بشكل             

لت حركة اإلمام المهـدي عجـل     تشريفي أكثر من كونه حقيقياً فاعالً، في حين أو        

اهللا تعالى فرجه الشريف اهتمامها الخاصّ فـي التعبويـة النـسوية بمـا سـيترك آثـاره        

.على مسيرتهن في ظلّ المهدوية المباركة

تعددية االنتماء المعرفي سيـشكّل فارقـاً هامـاً فـي الحركـة المهدويـة،         : رابعاً

ي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف أمـراً        فاالنتساب المعرفي ألنصار اإلمـام المهـد      

تحتّمه ضرورة عالمية الحركة المهدويـة، فهـي ال تقتـصر علـى الثقافـات الخاصّـة                 

ذات األطروحات الناضجة الرشيدة، بل ستضم فيما تضم ثقافات تستوعب ضرورة 

الحركة اإلصالحية المهدوية بشكل مجمل غير مهتمة بالتفـصيالت بقـدر مـا هـي               

بضرورة الطاعـة واالسـتجابة لنـداء اإلمـام عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف                 مهتمة  

والتسليم ألطروحته اإللهية، وتبقى تفاصيل فلـسفة الحركـة المهدويـة علـى عـاتق                

الطبقة المثقّفة من األنصار، وبذلك ستضم التشكيلة المهدوية في انتماءاتها تعددية       

في قواسـم مـشتركة واحـدة وهـي طاعـة اإلمـام          الثقافة واالتّجاه، إالّ أنّها ستشترك    

.عجل اهللا تعالى فرجه الشريف، وتنفيذ أوامره، والتسليم ألطروحته

فستجد المثقّف المنتمي لثقافاتـه األكاديميـة إلـى جنـب الرؤيـة الحوزويـة،             

.فضالً عن جمهور ثقافة الفطرة في والءاتها ومعرفتها البسيطة

عليـه الـسالم ضـمت تـشكيلتها مختلـف      وهكذا هم أصحاب اإلمام الحسين   

ــب المفــوه،        ــصحابي، والقــارئ والخطي ــدث ال ــنهم المح ــة، فم ــات الثقافي التطلّع
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واألعرابي الذي نزل منازل جهينة وأمثالها البعيدة عن مدنية المدينة أو حياة مكّـة،        

انـت قـد   وإن كـ  أو حضارة الكوفيين، أو ثقافة البصريين المتميزة بثقافاتها الجـادة 

تطورت هذه الخالفات الفكرية إلـى منـاهج سياسـية صـنّفت علـى إثرهـا ثقافـات                 

البـصريين وتوجهــاتهم عــن الكـوفيين وعقائــدهم، ولــيس هنـا محــلّ بحــث إثــارة    

وسيكون هذا التلون الثقـافي واالخـتالف التعليمـي سـبباً فـي تـشكيالٍت       ـ  المقارنة

يـة الخاصّـة بهـا، إالّ أنّهـا ستـصب فـي الهـدف            ثقافية جادة تقنّن حسب آلياتها الفن     

المهدوي العام.

شمولية الثورة المهدويـة وعالميتهـا ال تعنـي المـستوى الجغرافـي أو          : خامساً

ن شـمولية المعتقـد واالنتمـاء الـديني سـيكون فـي       إالتعددية السكّانية فحسب، بل     

ــا؛ لتكــون الحــضارة ا   ــى أنقــاض  طليعــة هــذه التوجهــات فــي مفاهيمه ــسائدة عل ل

بعضهم الطريـق الموصـل للهـدف، وبـالعكس تُظهـر      هااإلرهاب التي ظنّ ) حضارة(

ــسان، أي      ــضارة اإلن ــو ح ــوار ه ــة أن الح ــصائيات العام ــسانية  إاإلح ــة اإلن ن الثقاف

المــشتركة ســتكون إنــسانية اإلنــسان الــذي يؤثرهــا الحــوار الحــضاري بــين األمــم  

هــذه الحــضارة مــن الحــوار وكــشف الحقــائق واألديــان والمــذاهب، وإذا ســادت

فسيتسنّى ألكبر عدد من التطلّعات الثقافية والتوجهات الدينية االنخراط في وحـدة     

.ثقافية متكاملة، فضالً عن ذوي الديانات األخرى والمذاهب اإلسالمية الباقية

فاألخبار تشير إلى نزول عيـسى بـن مـريم ظهيـراً لإلمـام المهـدي عجـل اهللا               

تعالى فرجه الشريف ودعوته لالنضمام إليه، وستكون أفواج أتباعه عليه السالم قد     

دخلوا اإلسالم كتحوٍل فكري عقائدي حتمي، وهذا مـا حـدث فعـالً ألبـي وهـب             
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الكلبي النصراني األنموذج الذي دخل فـي ديـن اهللا علـى يـد سـيد الـشهداء عليـه                

      داً شـهيداً يتبـول سيأبـا وهـب          مكانـة    أالسالم، وتحو الـشهداء البـاقين، ومعلـوم أن

.الكلبي نموذج واحد لقراءة سيرة تاريخ حسيني ورؤية مستقبل مهدوي

هـذا شـأن الـديانات األخــرى، فمـا حـسبك بالمــسلمين الـذين قـرأوا الواقــع        

السياسي قراءةً معكوسة، فانضموا إلى تحالفـات غيـر موافقـة ألهـل البيـت علـيهم                 

خ اإلمام الحسين عليـه الـسالم ومحاججاتـه البليغـة مـن اهللا            السالم، إالّ أن باستصرا   

ِل الخلود وقافلة الشهداء، بعدما رأوا زيف ما هـم          عليهم بالهداية والتحول إلى رح    

فيه، وهكذا هي األطروحات األخرى فستكون داعية االنتماء لإلمام المهدي عجل    

وجهات اإللهيـة، خـالف مـا    اهللا تعالى فرجه الشريف إبان االطّالع على دعوته والت      

عملت الجهود المناوئة ألهل البيت عليهم السالم من قلب الحقائق ومصادرة القيم       

المهدوية بإعالم يكـشف عـن الـدجل والخيانـة العلميـة لكثيـر مـن الحقـائق التـي                

.تتعامل هذه الجهات مع أتباعها

معاقل الوالء
ان لهم األثر البارز في تـشييد     ولكي نتوقّف قليالً في معاقل األنصار الذين ك       

جيش النصرة والوالء، فال نتعـدى عنـد ذلـك الكوفـة تلـك المدينـة التـي شـهدت               

.تجاذب اآلراء في تقييمها، كما شهدت تجاذب الصراع في تاريخها

فالكوفة العلوية تنتمي إلى أئمة آل البيت عليهم الـسالم والًء، وهـي تنتمـي          

على ما تمليه عليه ظروفهـا الـسياسية المقهـورة، فقـد      في صراعاتها السياسية حركةً     
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العلويـة المعروفـة، وبقيـت الكوفـة     ةدفعت الكوفـة ضـريبة الـوالء لتلـك المعارضـ      

تتجاذبها اآلراء بين طاعٍن وبين مفتخٍر لمواقف النـصرة آلل البيـت علـيهم الـسالم،      

د لـذلك سـبيالً؛   وبين متوقٍّف ال يجد محيصاً من الحيرة في إلقاء الحكم أينما وجـ       

إذ التناقضات في الموقف الكوفي جعـل الكثيـر يتوقّـف مـن البـتّ فـي مـشروعية             

موقفها وحكمة ما أقدمت عليه، كما أن من أراد التشهير بشيعة أهل البيـت علـيهم                 

السالم وتبرئة أعدائهم من قتلهم الحسين عليه السالم ينحـون بالالئمـة علـى شـيعة      

فمــا هــذه االضــطرابات فــي اآلراء ومــا هــو ســر تلــك أهــل البيــت علــيهم الــسالم،

فالبد لنا أن نستعرض شيئاً مـن        الحقيقةالتجاذبات في المواقف؟ ولكي نقف على       

.تاريخ تأسيس تلك المدينة

الكوفة الوالدة اجلديدة
لم يكـد سـعد بـن أبـي وقّـاص يـستقر فـي المـدائن بعـد قفولـه مـن معركـة              

، فلمـا نظـر   -المدينـة وقتـذاك   -العاصمة اإلسالمية    القادسية، حتّى بعث وفداً إلى    

ل عمـا أحدثتـه األيـام       ءعمر إلى أجسادهم قد تغيرت، وألوانهم قـد شـحبت، تـسا           

، وال ا ومـن أجـسادنا فـال تقـر لنـا هجعـةٌ      بهم، فقالوا إن وخومة المدائن أخذت منّـ    

.ترقى لنفوسنا أمزجةٌ نقوى بها على ما نحن عليه قادمون

مر حوائجهم كأسرع ما يكـون، وكتـب إلـى سـعٍد أن يـرى مكانـاً                 فقضى ع 

يوافق أمزجتهم بما يوافق معها إبلهم، فإذا صلحت إبلهم صلحت شؤونهم، هكـذا              

.هم العرب يوافقون بأمزجتهم ما وافق به أمزجة إبلهم
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ولم يكد عمر أن يقدم علـى تمـصير مدينـٍة حتّـى يتـشاور مـع ذوي الخبـرة             

ير عليٍّ عليه السالم قد عرف ما يصلح مصالح النّاس، فأشـار     والمعرفة، ولم يجد غ   

وهما كما هو معروف حليفـا علـي عليـه    ـ  عليه أن يبعث بسلمان الفارسي وحذيفة

وما يدلّ ـ  السالم ال يتوافقان مع عمر في كثير من مواقفهما، وليس هنا محلّ ذكره

عليه السالم اًاً، ما دفع عليعلى اختيار علي الستشارته واختياره الكوفة مصراً جديد      

بعيد تولّيه الخالفة أن يجعل العاصمة اإلسـالمية الجديـدة الكوفـة؛ للخـصوصيات             

.)١(التي تميزت بها هذه المدينة االستراتيجية

بتمصير الكوفة، وتنبأ بيومهـا الموعـود   ان علي عليه السالم قد نصح عمر   وك

:سالمومستقبلها المشرق، فقال علي عليه ال

ّنهـا لقبـة اإلسـالم، وليـأتني     إوا إن الكوفة للـهجرة بعـد اهلجـرة، و        ... «
   إليهــا، وا بأهلــها  ! عليهــا يــوم ال يبقــى مــؤمن إالّ أتاهــا وحــن لينــصرن

.»كما انتصر باحلجارة من قوم لوط

ولعلّ هذه النبوءة ستكشف خطورة الكوفة في رسـم األحـداث ومـشاركتها      

.اإلسالمية القادمةفي قرارات الدولة

حمــر رملهــا ويتّفــق الجميــع علــى تمــصير الكوفــة، تلــك األرض الــسهلة األ 

وليس كما يظـن بعـضهم   ) كوفة(المخلوطة بالحصباء، وكلّ ما كانت كذلك فهي    

أنّها كانت مدينة لعدد من األعراب، كمـا أن الـسهلة مـا كانـت أرضـها ذات رمـل         

.ةأحمر ال تشوبها حصباء فتسمى بالسهل

)١(
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وما كان الريف مـا يلـي الفـرات فهـو الملطـاط، ومـا كـان يلـي الطـين فهـو                       

النجاف، ولعلّ هذا هو أحد أسباب التسمية بالنجف نجفاً، ويـأمر سـلمان وحذيفـة       

وغيرهما من المسلمين بعد أن كتبوا إلى عمر يعلمونه ما اتّفق عليه الـرأي بتمـصير          

لتسليم لواقـع الحـال، وتفـويض األمـر     ة الحصباء، وال يجد الخليفة غير ا   فهذه الكو 

مـسجدها الـذي حددتـه    ـ  علـى بركـة اهللا  ـ إلى تلك العصابة من األخيـار ليؤسـسوا  

ســهام أحــد الرمــاة لجهاتــه األربعــة، ومــا دون ذلــك فليــشيدوا أكــواخهم القــصبية  

المتواضعة، فإن سعداً بأمر الخليفة ال يرى ضرورة عمران بيوت اآلجر، والمسلمون 

غي لهم أن يعيشوا شظف العيش ومرارتـه فـي أكـواخ القـصب التـي ترمـز إلـى                ينب

شعار عمر في الزهد والتقشّف، إالّ أن قرار الخليفـة ال يـشمل سـعداً وحيـاة سـعد،               

فلسعد بن أبي وقّاص أن يبني قصره الشامخ جوار المسجد الكـوفي الجديـد، وأن             

لخليفـة لـسعادة سـعد، ولـم     يعلو ببنيانه كلّ شيء دون غضاضة أو حـزازة يجـدها ا        

يتخلّف سعد عن االستغاثة بالمجوسي روزبه، وهو مهندس كسروي حاذق فر من            

.كسرى ولجأ إلى الروم، ثم أسلم كما يقال

           ه الجديـد حتّـى أظهـر أبفي مقـر سعد هـة الملـك وجبـروت    ولم يكد يستقر

إالّ قلـيالً، حتّـى     األكاسرة حين كانت الحيرة عاصمتهم، وهي ال تبعد عن الكوفـة            

أنّه أمر بنقل أحجار قصور األكاسرة في الحيرة لبناء قصره إيغاالً في تقليد ملكهم،         

ولعلّ سعداً قد تفاقمت كسر ويته وهو يجوب بالد فارس إبان فتحه لهـا، فجاشـت    

في نفسه عظمة جبابرتهم، ونزع إلى تقليدها ومحاكاتها، وفي هذه األثناء من شهر             

حريق مفاجئٌ بيوت المسلمين الضعفاء فيفنيها عن آخرهـا، عنـد ذاك            شوال يلتهم   
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أمر الخليفة ببناء بيوت اآلجر المتواضعة، وأن ال يزيد أحـدهم علـى ثالثـة أبيـات،        

وال يتطاولوا في البنيان، وهذه رغبـة الخليفـة عمـر خـوف الـسرف والتبـذير، دون               

.ختيارسعد بن أبي وقّاص، فإن لسعٍد عند الخليفة سعادة اال

ولم تكن مهمة العمران عند الخليفة وصـاحبه سـعٍد بقـضيٍة ذات بـال، كمـا                  

كان لتمصير المدينة الجديدة مـن قبائـل العـرب ومواليهـا، فلهـا أهميتهـا الـسياسية              

.واألمنية مستقبالً

بائـل  قفالتخطيط العمراني لدى سعد سيكون من األهمية بمكـان، وتوزيـع ال           

سجد على أساس والءاتها، فالجغرافية البلديـة لمدينـة الكوفـة    قربها وبعدها من الم   

.سترتسمها الوالءات الحزبية للدولة المتمثّلة بالخليفة، ولإلقليم المتمثّل بالوالي

فأنزل في ودعة الصحن سليماً وثقيفـاً، وهمـدان علـى طريـق، وبجيلـة علـى               

صحن بنـي أسـد     طريق آخر، وتيم الالت وتغلب على آخرهم، وأنزل فـي قبلـة الـ             

على طريق، وبين بني أسد والنخع طريق، وبين النخع وكنـدة طريـق، وبـين كنـدة                  

واألزد طريق، وأنزل في شرقي الصحن األنصار ومزينة على طريـق، وأسـد وعـامر     

على طريق، وأنزل في غربي الصحن بجالة وبجلة علـى طريـق، وجديلـة وأخـالط      

.النّاس بين ذلك ومن وراء ذلكعلى طريق، وجهينة وأخالط على طريق، وسائر

والمتمعن لهذا التوزيع السكّاني سيجد أن والءات القبيلة ستقربها إلـى قـصر      

سعد، وهو القصر الرسمي الـذي تُـدار منـه الـبالد، وقـربهم إلـى القـصر أو بعـدهم             

يتناسب وإظهار الوالء للوالي التي ستشكّل هذه القبائل حزاماً أمنياً يصعب اختراقه           

.األزماتعند
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هكذا هي الكوفة قاعدة عسكرية مهمة تتـوزّع فيهـا الـوالءات الحزبيـة قبـل         

والء القبيلة، فللكوفة شأن غير شأن االُخريات من المدن التـي مـصّرها المـسلمون               

المـدائن، أو التـي أقـضّ    صرة، أو التـي افتتحهـا فـي عهـده، ك       إبان عهد عمر، كالبـ    

األكاسـرة، كـالحيرة، فإنّهـا مـدن هـي إلـى            مضجعها الفـتح فاُحيلـت علـى أطـالل          

.االستقرار أقرب منها إلى الحركة والهياج السياسي، كما هي كوفة الجند

بعد أن استقر الحال بقبائل الكوفة، واختطّـوا خططهـا بعـد مـسجدها العـامر،            

توزّع في تلك الكوفة شتات الجيوش وبقايا عساكر فـارس لينـضموا إلـى المدينـة            

لى ترسيم حدودها عأخذت من دارة الخالفة أمراً مهماً حرصت معه الجديدة التي

الوالئية قبل خارطتها السكّانية، فإن للكوفة بعد ذلك شأناً من الـشأن، يتنـافس ذوو      

السلطان على والئها، أو قل على أن يأمنوا مـا هـم يحتملـون مـن شـر تمرداتهـا مـا            

).المسيسة(هات العسكرية يحملهم على الكثير في دفع ثمن هذه االتّجا

عسكرية ضـاربة يـستعين      يشكّلون قوة ) امبراطور فارس (كان جند شاهنشاه    

ة آالف مقاتـل،   حتّى بلغ بهـم عـددهم إلـى أربعـ         ) قائد جيوش الفرس  (م  بهم رستُ 

م انحازوا إلى المسلمين إلى أن ينزلوا حيـث أحبـوا، ويفـرض لهـم               فلما انهزم رستُ  

).حمراء ديلم: (بهم ديلم، فقيل لهمالعطاء، وكان نقي

ــى عــزم علــى     ــستأمن شــرهم وأن ينتــصر بقــوتهم حتّ ــاد أن ي ولــم يكــد زي

تفريقهم، فسيرهم إلى الشام بأمر معاوية، فسموا هناك بالعجم، واُلحق بعضهم على     

.البصرة، فدخلوا في األساورة، فكانوا منهم

ى علي بن أبي طالب لمـا كـان   ولعلّ هؤالء الحمراء كانوا ينتسبون بالوالء إل      
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علي عليه السالم يعاملهم معاملة اإلنسان المستضعف، فـضالً عـن كـونهم األيـدي           

العاملة الفنية الناشطة في إعمار الكوفـة وتأسيـسها، فـي حـين كـان عمـر يتـوجس              

لئالّ يكونوا في يوم ما قوةً ضاربة تختـرق قـرارات          ممنهم فينزع إلى إضعاف قوته    

فيكون لهم شأن المعارضة القوية التي ال يستطيع عمر أو غيره من صدها،  الخالفة،

هكذا كان عمر مع هؤالء الحمـراء حتّـى عمـد إلـى إضـعاف قـوتهم االقتـصادية،             

فأبخس في عطاءاتهم، إالّ أن علياً أنصفهم، فجعلهم كأهل الذمـة، أو كالمـسلمين           

.ياد ومن تالهالذين حسن إسالمهم، وهكذا ورث هذا التوجس ز

كان أبرويز وجه إلى الديلم، فأتى بأربعة آالف مـن خدمـه وخاصّـته، فلمـا                 

.انهزم المجوس أقاموا في الكوفة، فصاروا قوة يحسبون لها حسابها

وليس الزطّ وهم السيابجة قوم من السند والسودان نزلوا البصرة بمنـأى عـن              

في إعمارها وبناء خططها، فهم     الكوفة وتمصيرها، فلهم في ذلك حظوة المشاركة        

يتحالفون مع بني حنظلة ليكون لهم حظّ مـن فـتح البـصرة حـين الجمـل ليلتحقـوا               

بحشود علي العسكرية، ثم ينزح بعضهم إلى الكوفة فيـشكّلوا قـسماً مـن سـكّانها،              

ــسياسي       ــاء ال ــاق االنتم ــتفتح آف ــرة س ــسكّانية الخطي ــشكيلة ال ــذه الت ــوم أن ه ومعل

زبية التي تعج بها الكوفة، إالّ أن ذلك ال يلغي أهميتها، هي تراكمات والتعددية الح

إن القـرار  : آراء تعصف بالقرار السياسي القادم من دارة الخالفة، وال نبالغ أن نقول    

السياسي للخليفة ال يتحرر من عقالِه ما لم يمر بهـذه التيـارات الـسياسية المتـشابكة         

كون الكوفة حاضرة سياسية تقرر في كثير مـن األحيـان           والمضطربة أحياناً، أي ست   

.توجهات الخالفة
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سياسياً لكثيٍر من القـرارات،  ) مرتعاً(وفي مشتبك هذه اآلراء ستشكّل الكوفة     

         ق الخالفة في المدينة، فنضوج القرار الـسياسي ال يـتموهي العقدة التي كانت تؤر

إلى غيرهم أهل الرأي من قبائل إلى مواٍل      ليهإالّ إذا مر في طبخٍة كوفيٍة يصادق ع       

وهؤالء الحمـراء مـن الـزطّ والـسيابجة، والفـرس األسـاورة، لـم يكونـوا التـشكيلة                   

العماليـة العاكفــة علـى عمــران الكوفــة فحـسب، دونمــا يكــون لهـا حــضورها فــي     

المصادقة على القرارات الصادرة عن الخليفة، ولم يكن بوسع أحٍد من هؤالء حلّ       

هذا االضطراب الثقافي واالنتماء السياسي ما لم يكن قريباً من مركز الغليان مشكلة

الكوفي بكلّ توجهاته، وبالفعل فإن علياً بادر إلى الرحيل الكوفي ليؤسس عاصمته 

على أساس تلك الثقافـات المتعـددة والحـضارات المختلفـة، وليكـون إليهـا قريبـاً                

هياج السياسي، ومن ثَـم سـيجعل مـن هـؤالء        يأخذ بحجزة آرائهم، ويروض هذا ال     

وغيرهم شيعة لهم وزن في المعادالت السياسية ودور فـي األحـداث القادمـة سـلباً      

.وإيجاباً

كان النسيج االجتماعي نسيجاً معقّداً من التيارات الـسياسية التـي ال يقـر لهـا                

يبون لرغبـاتهم،  قرار، وكان علي عليه السالم يتدافع مع أذواق هؤالء الـذين يـستج       

.ويخنعون ألهوائهم، فتراهم يترددون بين الفينة واألخرى بقراراتهم وانتسابهم

ولم يكن لتشعب اآلراء أثره في الذوق الكوفي على القرارات الـصادرة مـن       

.الخليفة بقدر ما تعد في كثير من األحيان معارضةً خطيرة تفتك بقرارات الخليفة

كوفـة  (ة العسكرية مـدة مـن الـزمن حتّـى صـارت         ولم تمر على هذه القاعد    

هي كوفة القرار الـسياسي، فهـي العاصـمة الجديـدة المكتظّـة باالتّجاهـات              ) الجند
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الجديدة، تنافس اليوم العاصمة المدينـة التـي باتـت تقليديـة حتّـى فـي إبـداعاتها،            

داع يتجـدد   وهي اليوم لم تُعِط البريق السياسي الذي كان إبـان عهـد النبـوة، واإلبـ               

      هات المختلفة كما في كوفـة الجنـد اليـوم، وعلـيباكتظاظ اآلراء الجديدة والتوج

أراد أن يقتحم وسط األحداث فينزل فيها خليفة ومروضاً ومؤدبـاً إلحـداث كوفـة           

.الجند هذه

وتتفاقم الـوالءات الـسياسية لـدى الكـوفيين، وتتـضخّم شخـصيتهم بتعـاظم               

.ت األحداثآمفاجاألحداث الكامنة خلف 

فتنقسم الكوفة على نفسها في والئها للخليفة الجديد، وتتعدد رغباتها بتعدد          

أطيافها السكّانية والسياسية، وتتمخّض عن والداٍت جديدة من الحركات المؤيـدة   

لإلمام والمناوئة له، وكان أشدها عليه أولئك الخوارج الذين تفلسفوا على أنقـاض       

رفعـت المـصاحف فانحـازوا إلـى عـواطفهم ولـم يحكّمـوا        أحـداث صـفّين حـين   

         عقولهم، وتتفاقم مشكلة الخوارج حتّـى باتـت معارضـةً ناشـطةً تقـف بوجـه علـي

.وأوالد علي عليهم السالم

وإذا تشعبت الكوفة سـكانياً فقـد تـشعبت فـي والءاتهـا الـسياسية، وتأييـدها             

.العقائدي

ــو  ــة آلرائهــا الخاصّــة  إذن فالكوفــة بقــدر مــا هــي شــيعية ال الء، فهــي متحزّب

ومصالحها الشخصية، وفي الوقت نفسه فهي منحازةٌ إلى ما تمليه عليه رغباتها، حتّى 

ال يظهر من شيعة علي الكوفيين سوى نتٍف من التجمعات القبائلية، أو تجمعاٍت من 

.ميامينالذين عاهدوا اهللا فعاهدوا علياً بالنصرة والذب عنه وعن أوالده ال
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وال تعني الكوفة سوى بحبوحة والء تتركّز بقوة فـي منـاطق النفـوذ الـشيعي          

القبائلي، وتخبو حتّى تغيب ضمن تيارات الوالء السياسي وباعة مـصالح الـسلطان،          

ونتـوءات الخــوارج، وفقاعـات اآلراء الجديــدة المتـشدقة بفلــسفاٍت مناوئـٍة لخــطّ     

.اإلمامة

ربة في والءاتها لإلمام حينـاً، أو القائمـة علـى     من هنا سنعرف الكوفة المضط    

.عهدها في النصرة والدفاع أحياناً أخرى

فأولئك الناكصون لـم يكونـوا شـيعته ومريديـه، بـل هـم قـوم سـلطان وذوو                  

مصالح، وهؤالء المتربـصون لندائـه واسـتجابته شـيعته وأتباعـه ومريـدوه، والـشيعة           

امات السياسية ال يشكّلون إالّ نـسبة ضـئيلة ال         بالنسبة إلى األعداد الهائلة من االنقس     

تقوى على تغيير المواقف أو توجيه األحداث لصالح طاعة اإلمام، ولعلّنا نـستذكر             

ما أقدم عليه أبو موسى األشعري من تثبيط النّاس عن االلتحاق باإلمام فـي معركـة       

لـي عليـه   الجمل، أو ما اتّخذه مـن موقـف المتخـاذل المتوقّـف عـن بيعـة اإلمـام ع         

السالم، حتّى حرض مالك األشتر على بيعته، فجعل يده اليمنى يد اإلمام، واليسرى 

.يده، فصفق هذه على هذه رامزاً إلى أخذ البيعة لإلمام وتبعه الكوفيون

وتتجاذب الكوفة في والءاتها، والغلبة للمتخاذلين الذين يثبطون النّاس عـن           

إلمــام علــي عليــه الــسالم مــن هــؤالء الــذين نــصرة اإلمــام وبيعتــه، وهكــذا عــانى ا

يعشعشون في العقلية العامة بكلّ تخبطاتها وتشكيالتها، وتبقى لـشيعة اإلمـام علـي            

عليه السالم محض اإلخالص والوفاء لإلمامة الممتدة من علي عليه الـسالم مـروراً      

.بالحسن عليه السالم حتّى الحسين عليه السالم
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ين عليـه الـسالم متّجهـة مـن مكّـة إلـى كـربالء             وحيث تتحـرك قافلـة الحـس      

نلى حيث البيعة والوالء، وينخرطوإمعاقلهم نتتحرك معها قلوب شيعتهم فيغادرو

إلى البيعة لمسلم وأخذ البيعة إليه، ويتكتّلون حوله، ويقيمون على أمره، ويجمعون 

النّاس من أهـل  له األنصار، ويزودونه بالسالح، ويأتون له باألموال، حتّى إذا خذله         

أوعز إليهم بالتفرق عنه وبأمٍر منه، فهم أهل الواقعـة  ـ  ال من شيعة اإلمامـ  المصالح

القادمة التي سيشهدها هؤالء، يناورون بها أحداث الخذالن والنكوص، ويدخرون       

نصرتهم لسيدهم، وكان ذلك بأمر مسلم بن عقيل عليه الـسالم، حيـث أمـرهم بـأن      

من حوله ليدخروا نفوسهم إلى نصرة سيدهم، وهكذا فـشيعته لـم        يتفرقوا وينفضّوا 

يخذلوه، بل نصروه حتّى في ساعة الشدة وخذالن القوم، ولدينا من قوائم النـصرة              

من شيعة الكوفيين ما يجعلنا جازمين أن أنصارهم من أهل الكوفة لم يخذلوه، بـل      

وسـهلوا لـه أمـره، وأخـذوا     هم الذين مهدوا لمسلم بن عقيل عليـه الـسالم مهمتـه،         

البيعة له من عامة النّاس الذين خذلوه، فلما خذلوا مـسلماً انفـضّوا مـن حولـه بـأمر                    

مسلم حفاظاً على حياتهم ليدخرهم لنصرة الحسين عليه السالم وللوقعـة الكبـرى،              

هم واختفائهم قوقائمةٌ من هؤالء الذين كانوا مع مسلم بن عقيل في الكوفة بعد تفر

ين مـن            ثمالتحاقهم فور وصول الحسين عليه السالم إلى كربالء دليل والء الكـوفي

:شيعتهم، ونصرتهم وعدم خذالنهم، فكان من أهمهم

.برير بن خضيرـ ١

.جابر بن الحجاجـ ٢

.جبلة بن علي الشيبانيـ ٣
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.جنادة بن الحارث األنصاريـ ٤

.حباب بن الحارثـ ٥

.سديحبيب بن مظاهر األـ ٦

.ضرغامة بن مالكـ ٧

.مسلم بن عوسجةـ ٨

.عبد الرحمن بن عبد اهللا األرحبيـ ٩

.عمرو بن خالد الصائديـ ١٠

.يزيد بن حصين المشرقيـ ١١

هؤالء شيعة علي والحسين عليهما السالم قادة األحداث يتفرقون بعـد أخـذ              

سيدهم الحـسين عليـه   البيعة، ويناورون الجيش األموي لإلبقاء على أنفسهم لنصرة   

السالم، فهم ليسوا بالمنهزمين، بل هم قادة األحداث، ورجال المواقف الصعبة، أما 

أولئك الذين تفرقوا عن مسلم بن عقيل فهم متشيعون وليـسوا بـشيعة وأتباعـه، بـل              

يتذبذب تشيعهم بين الخوف مـن الـسلطان، إلـى الرجـاء فيمـا أيـديهم مـن المـال                     

.والجاه والملك

ذه هي الظروف الكوفية التي انطلق منها أنصار الحسين عليه السالم، وتلك    ه

هي التي تحكّمت في تحركاتهم، وحجمت من نشاط آخـرين، ومـن بـين زحمـة             

     ن ما طأطأ كلّ موقٍف لشرفهم      وومقاتل األحداث هذه كان للحضور الكوفي أنصار

.وشهامتهم
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٤٥

» نأالَ م      بـاذًِال فِينـا م كـانه ومو تَـهْل      ج حـرفَْلي هنَْفـس ِلـى ِلقَـاِء اِطّنـًا ع
.»معنا، َفإنَّين راِحٌل مصبِحًا إن شاء اُ تَعاىل

ولم يكـد الـصبح يـتلجلج حتّـى ينـبلج عـن غـرٍر بـيٍض تـضع إلـى الزمـان،                      

.وتُضيء مسالك قمم الخلود

بما في وسع ذلـك الزمـان أن يحظـى برجـاالٍت     حسين عليه السالم الويرحل  

.يبذلون مهجهم، ويوطّنون على لقاء اهللا أنفسهم

ال تحتمل إالّ من وصـفتهم،  ـ  قافلة الخلودـ  أجل، يا أبا عبد اهللا، فإن قافلتك

فإن رحلتك .. بعد أن اختارهم اهللا في مكنون غيبه، أبيتَ إالّ أن يرافقك مثل هؤالء          

.. .يحتملها إالّ الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليهالقصيرة الطويلة ال
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»١«
ولــم يتــرك أولئــك المــشفقون عليــه، والحاســدون حــسيناً إالّ أن يبــذلوا لــه   

ولـم يخـِف محمـد بـن        .. محاولين حبـسه عـن االنـصراف حتّـى حـين          .. مشورتهم

ن عليـه  الحنفية خوفه عليه، وتوجسه مـن رحلتـه هـذه، فقـال مخاطبـاً أخـاه الحـسي                 

:السالم

عرفت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وإنّي أخاف أن يكون حالك حـال         (

).من مضى، فأقم هنا، فإنّك أعزّ من في الحرم وأمنعه

:فقال الحسين عليه السالم

أخاف أن يغتالين يزيد بن معاوية يف احلرم، فـأكون الـذي تـستباح     «
.»به حرمة هذا البيت

  فوعده أبـو  فأشار عليه ابن الحنفي ،ة بالذهاب إلى اليمن، أو بعض نواحي البر

.. .عبد اهللا في النظر في هذا الرأي

لهـم شـفقتهم   ويردهم بمـا يحمـد  .. هؤالء خيراًولم يسع الحسين إالّ أن يعد 
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ولم يجد الحسين بداً من عدم اإلفـضاء بكـلّ مـا يتحسـسه فـي دواخلـه مـن                 .. عليه

لئك المشفقين ال يمتلكون ما يمتلكه الحسين من وجوب الخروج من مكّة، فإن أو   

وهؤالء الحاسدون ال يشعرون    .. ضرورة التحرك وحتمية الخروج وتنجيز التكليف     

بعد حتمية الخـروج،  ) النصر(إالّ باالنقباض عما سينجزه إصرار الحسين من حتمية  

عليه السالم وال معنى أن ينشغل أبو عبد اهللا.. بعد رفض البيعة) النصح(ومن رفض  

بالرد على هؤالء أو محاولة إقناعهم، فإن الذي هو فيه من هموم االسـتعداد للـسفر        

.غداً كاٍف لئن ينشغل بمناقشة نصائح القوم

ويصله كتاب عبد اهللا بن جعفر الطيار صـهره وابـن عمـه، الـذي ال يفتـأ مـن           

، ومـا سـيؤول لـه    النصح له والحرص عليه، بما توقّعـه عبـد اهللا مـن عاقبـة الخـروج          

مـصير الحــسين وآل الحــسين بــسبب احتمــال نكـوص القــوم وخــذالنهم لــه، ومــا   

:سيفقده الهاشميون بفقد شيخهم وسيدهم ونورهم وهداهم، فكتب إليه

)            ا بعد، فإنّي أسألك اهللا لما انصرفت حـين تقـرأ كتـابي هـذا، فـإنّي مـشفقأم

ل أهل بيتك، إن هلكت اليـوم  عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هالكك، واستئصا 

فـإنّي  .. اطفئ نور األرض، فإنّك علَم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فال تعجل بالسير      

).في أثر كتابي، والسالم

ولم يكتِف عبد اهللا بالنـصح، حتّـى اسـتدلّ علـى مخاوفـه مـن الوجهـة التـي            

ع ذلـك بكتـاب   سيسلكها أبو عبد اهللا عليه السالم، والمصير الذي يختاره، حتّى شف        

.أمان للحسين جاء به من عامل يزيد على مكّة، عمرو بن سعيد بن العاص

وما الذي دهى عبد اهللا بن جعفر أن يلجأ إلى عامل يزيد سوى حرصه علـى        
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الحسين وآله، وليت لعبد اهللا بصيرة الحسين ليقرأ ما يقرأه الحسين من مصير الدين  

ي وراء أمان عمرو بن سعيد غيـر البيعـة ليزيـد،    وعاقبة األمة بعد بيعة يزيد، وما الذ    

وما الذي أخرج الحسين من مدينته غير رفض البيعة ليزيد، وكأن الـذي أرق عبـد         

اهللا بن جعفر وعبـد اهللا بـن عبـاس وأمثالهمـا إقنـاع الحـسين بالعـدول عـن مـصيره                  

ان ممـن  حصولهم األمان له، وفاتَ أولئك أن بني أمية أحرى بهم أن يأخـذوا األمـ            

بخروجه يزلزل آل أبي سفيان من عروشهم، ويهد كيانهم، ويـؤول بهـم إلـى لعنـة          

التاريخ وسبة الدهر، وهم الذين باألمس استجدوا األمان يوم الفتح مـن رسـول اهللا        

.صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعاشوا بفضل منّته عليهم حينما أطلقهم وآمنهم

ضه الحسين من عرض األمـان عليـه حتّـى    ولم يكد ابن الحنفية يصدق ما رف   

يعترضه قبل خروجه بمـا يفـرغُ عمـا يختزنـه قلبـه المرتجـف الوِجـل مـن المـصير                     

المحتوم، فإن ابن عباس يتقهقر بنظرته الفاحصة لتاريخ مضى من غـدٍر وخـذالن،               

ودعٍة ونكوص، انطوت عليها أسارير قوم أبيه وجيش أخيه، وهم اليوم يكتبون لـه        

صـفّين،  : سوءتهم التي لم يسترها زمـان قـصير مـضى علـى حـروٍب ثـالث          ليعيدوا  

والجمل، والنهروان، وما ألجأ أخاه الحسن عليه السالم ليقبل الصلح علـى مـضٍض              

مما فعله جيشه وأهل رعيته ليسلموه عند الوثبة، ويدعوه إلى مهازِل الدهِر فيتصالح 

.غدر الغادرين، ولوم العاذلينمع ابن أبي سفيان حقناً لدماء المسلمين بسبب

يا بن العم، إنّي أتصبر وما أصبر، وأتخوف عليـك فـي هـذا          : (قال ابن عباس  

الوجه الهالك واالستئصال، إن أهل العراق قوم غـدٍر، فـال تقـربنّهم، أقـم فـي هـذا             

ـ  كمـا زعمـوا  ـ  د أهـل الحجـاز، وأهـل العـراق إن كـانوا يريـدونك      يسلالبلد فإنّك 
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عاملهم وعدوهم، ثم أقِدم عليهم، فإن أبيت إالّ أن تخرج فسر إلـى الـيمن،      فلينفوا

فإن بها حصوناً وِشعاباً، وهي أرض عريضة طويلة، وألبيك فيها شـيعة، وأنـت عـن         

النّاس في عزلة، فتكتب إلى النّاس، وترسل، وتبثّ دعاتك، فإنّي أرجـو أن يأتيـك          

).عند ذلك الذي تحب فيه عافية

:ين عليه السالمفقال الحس

ــي وا ألعلــم أنّــك ناصــح مــشفق، وقــد أزمعــت علــى      « يــا بــن العــم، إنّ
.»املسري

إن كنت سائراً فال تسر بنسائك وصبيتك، فإنّي لخـائف أن        : (فقال ابن عباس  

).تُقتل وهم ينظرون إليك

:فقال الحسين عليه السالم

فإذا فعلوا ذلك ، وا ال يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جويف«
.»سلّط عليهم من يذلّهم حتّى يكون أذلّ من فرام املرأة

وما الذي يأمله ابن عباس من الحسين أن يجيبه غير هذا وأمثالـه، فإنّـه ليقـرأ             

وشتّان بين من .. وهو يصنع مصيراًوإنّه يعيد تاريخاً.. مستقبالًماضياً، والحسين يقرأ

.مه الموعود، ومصيره المحتوميقدر الظروف، وبين من يترقّب يو

أما ابن عباس فال تزال مشاهد الغدر والنكوص تعلق في ذاكرته العريضة بما 

تحمله من خواطر ألـم، ومواقـف خـذالن، وهـو أمـر يوجـب خـشيته ووجلـه مـن                     

.المصير القادم المضرج بدماء حسيٍن عليه السالم وآل حسين عليهم السالم

وحدهم، بل شاطرتهم بذلك نساء البيت النبوي،       ولم يقتصر على الهاشميين     
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.. وكان ألم المؤمنين السيدة أم سلمة جهد حثيث في إثناء الحسين عن سـفره هـذا         

عواطف أم، وهواجس مـشفق، يـرن فـي ذاكرتهـا قـول مـؤلم، ومـشهد حـزين، ال          

يفارقها يوم أن سمعته صلى اهللا عليه وآله وسلم في مجلـسه وهـو ينظـر إلـى ولـده           

الحسين، مختنقاً بعبرته، باكياً حزيناً، ثم هو ينبئها عن المأساة التي أثارت شـجونه،             

ولم تكد أم سـلمة أن تنتظـر نبـوءة الـسماء تخبرهـا بقتـل           .. وأبكت فؤاده العطوف  

الحسين عليه السالم، ولم تصطبر أن يأتيها عزمه على السفر الطويـل الـذي ال لقـاء            

:وتوسلت إليه بالعدول قائلةًبعده، حتّى أجهشت بالبكاء، 

:ال تحزنني بخروجك إلى العراق، فإنّي سمعت جدك رسول اهللا يقول(

.»يقتل ولدي احلسني بأرض العراق يف أرض يقال هلا كربالء«

).وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

:فقال الحسين عليه السالم

علم أنّي مقتول مذبوح ظلماً وعـدواناً، وقـد شـاء عـز وجـلّ أن      يا أماه، وأنا أ   «
يرى حرمي ورهطي مـشردين، وأطفـايل مـذبوحني مأسـورين مقيـدين،          

.»وهم يستغيثون فال جيدون ناصراً

!).واعجباً، فأنّى تذهب وأنت مقتول؟: (قالت أم سلمة

:قال عليه السالم

مل أذهب يف غـد ذهبـت بعـد    يا أماه، إن مل أذهب اليوم ذهبت غداً، وإن  «
ــه،      ـ ـــواـ ـــغــد، ومــا مــن املــوت    ــل في ــذي أقت ــوم ال ــي ألعــرف الي ــد، وإنّ ب

والساعة اليت أقتـل فيهـا، واحلفـرة الـيت أدفـن فيهـا، كمـا أعرفـك، وأنظـر            
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إليهــا كمـــا أنظــر إليـــك، وإن أحببــت يـــا أمــاه أن اريـــك مـــضجعي     
.»ومكان أصحابي

به، ثم أعطاها من تلك التربـة، وأمرهـا أن   بت منه ذلك، فأراها تربة أصحا  لفط

وفي اليوم العاشر بعد الظهر ! تحتفظ بها في قارورة، فإذا رأتها تفور دماً تيقّنت قتله       

.)١(نظرت إلى القارورة فإذا هي تفور دماً

ولم يزل عمر األطرف ابن أمير المؤمنين تتـدافع إليـه أخبـار القافلـة العازمـة         

ه أنباء الخروج، والحسين عليه السالم ال محالة عازم علـى      على المسير، وتتوارد إلي   

فراق مدينة جده وأبيه غداً، أو بعد غد، وال يثنيه إشفاق المحبين، وال يوقفه تساؤل 

الحاسدين عن عزمة قلٍب كبير أيقن بحتمية الخروج والمسير إلى حيث أرادت له             

وجـد عزمـاً ال يثنيـه رجـاء،     السماء من خلود، ولم يدِل عمر األطـرف برأيـه حتّـى      

منعهـا اعتـراض المعترضـين مـن ناصـحين، أو مـشفقين، أو عـاذلين، أو        يوإرادةً ال 

حاسدين، تدفعهم سذاجة الفهم لألحداث، أو سطحية المعرفِة في التكليف، وهـم   

على توقيـت المـسير، أو إرجائـه    ـ  في أحسن األحوالـ  يختلفون اليوم مع الحسين

الحسين عليه السالم بداً من سماع آالء الناصـحين، أو تهويـل    ولم يجد .. إلى حين 

المرجفين، وليس االستماع إلى ما يدلونه من آراٍء تجتهد بها قراؤهم، وتُـدلي بهـا               

.. .هم بغير علٍم وال هدى مبينئأهوا

ــر االســتماع  ــسماع غي ــضرورة   .. فال ــي بال ــسماع اآلخــرين ال يعن والمــداراة ل

هـم فـي قـضية، ونظـراتهم ألمـٍر      ئحساباتهم في واقعة، وآرا   االنصياع لما ذهبت بها   

)١( 
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يقرؤه هذا غير ما يقرؤه ذاك، ويظنّه بعضٌ دونمـا يتيقّنـه آخـرون، وتتـراوح اآلراء              

بين موافٍق لقضية وبين مخالف، أو معترٍض أو معتدل، والحسين عليه السالم الذي         

ن التعبيـر عـن رؤيـتهم بمـا     عزم على أمٍر ال يعني قبوله لغيره بقدر ما أتـاح لآلخـري         

.ينطوي عليه قلبه الرحيم، وروحه النبوية من مداراة النّاس حسب عقولهم

حدثني أبو محمد الحسن، عن أبيه أمير المـؤمنين، أنّـك     : (قال عمر األطرف  

).مقتول، فلو بايعت لكن خيراً لك

:فقال الحسين عليه السالم

ــربه بقتلـــه   « ــي أن رســـول ا أخـ وقتلـــي، وأن تربتـــه تكـــون  حـــدثين أبـ
بالقرب من تربيت، أتظن أنّك علمت ما مل أعلمه؟ وإني ال أعطـي الدنيـة    
من نفسي أبداً، ولتلقني فاطمة أباها شاكية مما لقيت ذريتـها مـن أمتـه،      

.»وال يدخل اجلنة من آذاها يف ذريتها

هـل معـك    : تاروعمر هذا التحق بالمختار حينما نهض بالكوفة، فقال له المخ         

ال، فطرده عنه، فسار إلى مصعب حتّى حضر الوقعة وقُتل      : محمد بن الحنفية، فقال   

.)١(فيمن قُتل مع الناس

.. الحرص عليهين على مصير الحسين يتّسم بدواعي     وإذا كان عذر المتوجس   

فإن للحاسدين شأنهم من دواٍع تتّسم بالحرص على إقامته في مكّة، وخروجه منها        

.ككذل

فإقامته عليه السالم في مكّـة مـسلوب الـرأي، مقهـور المـصير، مفـوتٌ عليـه         

)١( 
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فرص النصر وأسباب الخلود، هو أحب البن عمر وغيره من أن يأتيـه أنبـاء الثـورة              

ومالحم التضحية دون مواقف الخنوع، وأعذار العافية التي تدع لعبد اهللا بـن عمـر                

لطان ذليالً مقهوراً يستجدي جاهه ومقامه وأمثاله أن يمتطيها لتوصله إلى أبواب الس

.رفهشو

روي أن عبد اهللا بن عمر بن الخطّاب طلب من الحسين البقـاء فـي المدينـة،           

:فأبى وقال

»    ،يا عبد ا ا إنرأس حييى بن زكري أن من هوان الدنيا على ا
يهدى إىل بغٍيّ من بغايا بين إسـرائيل، وأن رأسـي يهـدى إىل بغـي مـن        

.بغايا بين أمية
أما علمت أن بين إسرائيل كانوا يقتلون ما بـني طلـوع الـشمس سـبعني            
نبياً، ثم يبيعون ويشرتون كأن مل يصنعوا شيئاً، فلـم يعجـل ا علـيهم،      

.)١(»بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيٍز مقتدٍر ذي انتقام

ال يكـاد يرتفـع      وال يحب ابن الزبير للحسين إقامته في مكّة، فإن ابـن الزبيـر            

على أرٍض حطّ فيها رحال الحسين، فإن النّـاس ال يعـدلون بالحـسين أحـداً، فبقـاء        

.الحسين إذن يفسد على ابن الزبير أحالمه وأمانيه

:ولما سأله ابن الزبير عن سبب خروجه، قال عليه السالم

إن أبي حدثين أن مبكّة كبشاً به تستحلُّ حرمتها، فمـا أحـب أن    «
كون ذلك الكبش، ولئن أقتل خارجـاً منـها بـشرب أحـب إيل مـن         أ

.أن أقتل فيها
)١( 
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الســتخرجوني حتّــى   ! وأيــم ا لــو كنــت يف ثقــب هامــة مــن هــذه اهلــوام
.»يقضوا يف حاجتهم، وا ليعتدن علَي كما اعتدت اليهود يف السبت

:ولما خرج من عنده ابن الزبير قال الحسين لمن حضر عنده

ن هذا ليس شيء من الدنيا أحـب إليـه مـن أن أخـرج مـن احلجـاز،           إ«
.»وقد علم أن الناس ال يعدلونه بي، فود أنّي خرجت حتّى خيلو له

وكأن الحسين عليه السالم قرأ البن الزبير مستقبله، وأراه صـورة ذلـك اليـوم         

.يت الحرام بهالذي يقتل فيه كبشاً مهدور الدم، يستِحلُّ آل أبي سفيان حرمة الب

وليت ابن الزبير قرأ كمـا قـرأ الحـسين عليـه الـسالم مـستقبل مـا يـؤول إليـه                       

حرصه على الملـك، وتـضحيته لحـب الـسلطان فيلجـأ إلـى البيـت الحـرام دون أن                  

يرعى حرمته، فيقتله آل أبي سـفيان، وينتهكـون حرمـة البيـت ظلمـاً وعـدواناً دون        

.اكتراث أو تحرج

ين عن سفر الحسين عليه السالم، فبـين متـوجٍس علـى            هذه هي دواعي الناه   

مصيره، خائف من عواقب الغدر والخذالن، وبين حـريٍص علـى مغـادرِة الحـسين               

.ليخلو له الحجاز وأطراف الحجاز

ولم يسع الحسين أن ينتظر من هؤالء وأولئـك تنظيـر الظـروف، وال بواعـث            

وجس، وللحـسين نـصيبه مـن    التربص لتنكشف األمور، فإن هؤالء نصيبهم مـن التـ       

.قول الثناء ألهل العذر منهم، والعذل ألهل العافية كذلك
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»٢«
وتنساب القافلة بين ثنايا الجبال، وانحدار الِوهاد، مودعين الحرم اآلمن بغيـر            

حرمة البيت الحـرام مـن     أمان مما يستقبلونه من مصير، وما يدعونه إالّ حرصاً على         

طائش ورغبة سلطانة وبنزأن تُنتهك. ..

.. .ليزيد بن معاوية ابن هند خليق أن ينتهك كلّ حرمة! وأيم اهللا

والحسين سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خليـق أن يحـرص علـى           

ن من الحسين عن يوليت أولئك المتساءل.. كلّ ما من شأنه أن تُحفظ به حرمات اهللا 

.. .صيرةُ الحسين وبصائر أصحابه النجباءإصراره على الخروج أن تكون لهم ب

وإذا كان النصح أحرى بهـؤالء أن يثنـوا الحـسين عـن عزمـه علـى الخـروج          

والـدين علـى   .. فإنّهم أحرى؛ أن يوافقوه تـابعين علـى مـا عـزم عليـه مـن الخـروج          

ومـن شـريعةِ  .. ر إلـى إمـارة طـيش   ن إمارة مكـ يجرٍف هاٍر يتقاذفه آل أبي سفيان ب    

.سطوٍة تنتهك معها كلّ حرمة، وتُعطّل فيها كلّ فضيلةبطٍش إلى عرِف

هذا ما ينتظر المسلمين من مصير، وليس ألحٍد أن يقرأ هذا المصير ثم ينتظر       

.من الحسين أن يتربص حتّى حين
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أكثر هؤالء عن النصرِة غير خذالٍن انطوت عليه صدورهم مع منعوما الذين 

.. .ما يعلمون من مصير

النجبـاء مـن االسـتجابة غيـر مـا      ـ  الـذين أحـاطوا بـه   ـ أولئـك وما الـذي دعـا  

          ت إليـه نفوسـهم مـن نـصرة الحـقوسـمت لـه خالئقهـم مـن حفـظ حرمـة            .. اشرأب

.الرسول، وقد مثّله سبطه الشهيد

وبـــين .. وبــين الخــاذلين والناصــرين   .. وشــتّان بــين القاعــدين والقــائمين    

.حينالمتوجسين المخذولين، وبين المتفائلين الفات

.. وأولئك يطمحون إلـى خُلـٍد مديـد       .. فهؤالء يطمعون في ذُبالة عيٍش قصير     

وأولئــك يــؤثرون العافيــة فــي مقارعــة األقــران .. وهـؤالء يــؤثرون العافيــة بــالخنوع 

.. .ومجابهة الشجعان

وبالجملة فهؤالء يؤثرون دنيا غيـرهم علـى ديـنهم، وأولئـك يفـدون ديـنهم                

.بدنياهم

وال ألولئـك  .. ف والقعـود ال مندوحـة العـذِر والتخليـ     الء الرجـ  ولم يكن لهؤ  

وأولئـك  .. فكأن هؤالء مفطورون على الفتح والشهادة  .. المتخلّفين حظٌّ من الخلود   

.. .ن على حظّهم األدنى من الذلّ والتعاسةئومنكف

عبـد اهللا الحـسين عليـه الـسالم عـن مـصير             ووكيف ال، وقد أعلن اإلمـام أبـ       

.. دراك الفتح لمـن التحـق معـه، والحرمـان لمـن تخلّـف عنـه               الشهادة وإ .. الفريقين

:وجاء ذلك في رسالته التي بعثها إلى أهله الهاشميين حيث قال فيها

.»من حلق منكم استشهد، ومن ختلّف مل يبلغ الفتح«
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وأي شـهادة تبلـغ   .. وأي فتٍح ثمنه الـشهادة غيـر فـتح الحـسين وآلـه النجبـاء             

ر نصرة الحسين إحياًء لدين جده الـذي ال يـسعه الحيـاة إالّ    بأصحابها شأو الفتح غي   

!بدماء الحسين وآله الشهداء؟

ولم يكن أبلغ مما عبر به سيد الشهداء فـي صـفة أصـحابه الفـاتحين بعـد أن              

وكـم هـو الحـسين    .. لى الخلود بشرط الفـداء إدعاهم إلى الحياة بشرط التضحية، و 

وكـم أمـره عجيبـاً حـين تتـزاحم عنـده            .. مورعظيماً حيث تتصاغر عنده عظائم األ     

والحسين ال يسعه بعد ذلـك إالّ  .. النفوس مبذولةً غير حريصٍة، وسخية غير شحيحةٍ 

ل انصرافهم لحياض الموت، فيوسمهم بوسـام الحيـاة األبديـة،       يأن يؤبن األبطال قب   

:واصفاً لهم بأنّهم األخيار واألبرار، فقال

فى وال خرياً من أصحابي، وال أهـل بيـتٍ أبـر وال    فإنّي ال أعلم أصحاباً أو  «
.»أوصل من أهل بييت

وكم تمعنت في لغِز هذا التقريظ، فلم أجد ما يقابلـه مـن وصـٍف إال القـول                

).أنصار الحسين عليه السالم(بأنّهم 
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»٣«
وإذا كــان الحــسين عليــه الــسالم قــد أغــدق علــى أنــصاره صــفات األخيــار  

وإذا كـان   .. وبعداً عظيماً في التقـريظ    .. عدائهم شأناً آخر في التأبين    فإن أل .. األبرار

ويجمعـون  .. القائد أولى بوصف أصحابه، فما بال أعدائه يشهدون لهم بكلّ فضيلة  

!؟لهم كلّ مكرمة

.. بتقـريظ أصـحابه، فـإن ذلـك أمـر يرجـع فـضله إليـه               ىلـ وإذا كان القائد أو   

وخاصّته وذوو مودتـه، والحـسين      .. وأهل حوزته  فإنّهم كنانته .. ومديح ينطبق عليه  

أجلُّ من أن يصف هؤالء بما سمعناه من الثناء ما لم يكونوا لـذلك أهـالً، وللحمـِد        

محال، وليس هو حال القائد الـذي يريـد أن يـشحذ همـم فتيانـه ليـوردهم حيـاض            

قنـع   وال بالمستبسل عزائم أصحابه ليغريهم سنن الفناء، دفاعاً عـن هـدٍف           .. الموت

فالحــسين عليــه الــسالم أولــى بمعرفــة أصــحابه، .. فــي صــوابه، دون بــصيرة أتباعــه

.وحسبك بالحسين شاهداً وبصيراً

فما بـال أعـدائهم يـشهدون لهـم     .. هذا حال سيدهم وقائدهم يشهد بما يعلم     

بـأنّهم فرسـان الِمـصر، بـل هـم أهـل       .. بأحسن شهادة، ويثنون علـيهم بـأروع مقالـة     

.ولم يؤثروا هوى على حق.. يأتوا على عمى دون هدىلم.. البصائر
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وتـزدحم أشـالء القتلـى    .. في ساعٍة مـن سـاعات المـوت، تتطـاعن الفرسـان          

اذف األيـدي، وتعلـو الفـريقين مـزن        تحت سنابك الخيول، وتتطاير الرؤوس، وتتق     

الدماء، وسحائب غبـار الهيجـاء، وترتعـد األجـواء بقعقعـة الرمـاح، وتخـتلط معهـا               

ات التكبير والتهليل من آل الحسين وأنصاره وهم يرمقون بأبصارهم سـيدهم            أصو

ولمـا أكثـروا   .. اطمئناناً على سالمته، واستبشاراً بما يرمقهم من نظرة الرضا والقبول        

:القتل والطعن في أهل الكوفة، صاح عمرو بن الحجاج بأصحابه

ــل ا   ( ــاتلون فرســان المــصر، وأه ــاتلون؟ تق ــن تق ــدرون م ــاً أت ــصائر، وقوم لب

لـو لـم ترمـوهم إالّ      ! مستميتين، ال يبرز إليهم أحد منكم إالّ قتلوه على ِقلَّتهم، واهللا          

).بالحجارة لقتلتموهم

صدقت، الرأي ما رأيـت، أرسـل فـي النّـاس مـن يعـزم               : (فقال عمر بن سعد   

).عليهم أن ال يبارزهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحداناً ألتوا عليكم

فأهل الكوفة يتمردون على   .. الهزيمة، وهذا هو االنكسار والسقوط    هذه هي   

وفرق بين الهزيمة والثبات، .. على سنن الطاعة للحق وأهله   اسنن القتال كما تمردو   

فالهزيمة تفرض على أصحابها كلّ   .. وبين النصر واالنكسار، وبين الرفعِة والسقوط     

واالنكـسار يـودي بأهلـه إلـى        .. رمةخسيسة، والثبات يشرئب بأصحابه إلى كلّ مك      

والسقوط يخمد شـأن كـلّ ذي شـأن       .. الحضيض، والنصر يوجب على أهله الرفعة     

تستحلّ معه كلّ حرمة، ويستحسن من خاللها كلّ شـائنة يحـسبها نـصراً ألهدافـه،                

.وتحقيقاً ألمانيه

وإذا .. ها، والقتــال لــه قيمــه وقواعــدهفــالنزال لــه أصــوله، والمبــارزة لهــا ســنَنُ
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استفحش المرء هتك حرمات اهللا، فال حرمة لما دون ذلـك، وإذا أهـدر شـرفه فـي               

طاعة األشرار، فال رفعة فيما عدا ما ال يترفّع عنه، وإذا تمرد على قيمه ومبادئه، فال        

وأولئـك  .. حرج أن يرتكب كلَّ ما من شأنه أن يوهن خـصمه ويـضعفه عـن هدفـه      

لم يحسنوا االختيار، فخسروا الصفقة، وهـم       األحرار من أنصار دين يواجهون قوماً     

.أحرى أن يرتكبوا كلّ رذيلٍة وشائنٍة وخسيسة

ولم تقف شهادة األعداء عند حد الثناء إبان النِّزال، فإن لالستشهاد من أجل             

المبدأ حقّه من حسن المقال، وللرجولة حظّها من جميل التقريظ، وللشهامة نـصيباً            

س قوٍم لم يرعوا هللا حرمة، والبشر مهما بلغت الخسةُ في نفمن االستذواق لدى بني 

وال للرسول ِذماماً، أن يشهدوا بما شهدت لهـم عـزائم الـصرعى مـن التـدافع علـى           

تنفـع فـي حـبس    المالمـةُ وإذا كانـت  .. المنية، أو تَرخص النفوس من أجل المبـدأ   

  ان وأشـياعهم مـن    إنـذاراً فـي تهالـك آل أبـي سـفي           ة لكانت أبلـغَ   النفوس عن الدني

اإلقدام على أبشع ما يرتكبه بنو اإلنسان من خسِة التمـرد علـى الحـق، وعلـى كـلّ                 

نى، واالبتذال في حجب النفس عما ترتكبه من يأبى صنيع القبيح ومقارفة الدذوق

، وقتله آلل الرسـول،  اهللاوإذا أعذل أحدهم على سبب حربه ألنصار دين  .. السقوط

لو شهدتَ ما شهدنا لفعلت ما فعلنـا، ثـارت علينـا            : كجندل، أنّ عضضتَ بال : (يقول

عــصابة أيــديها علــى مقــابض ســيوفها، كاألســود الــضارية، تحطّــم الفرســان يمينــاً 

وشماالً، تُلقي نفسها على الموت، ال تقبل األمـان، وال ترغـب بالمـال، وال يحـول                  

عنها رويداً ألتـت علـى     حائل بينها وبين المنية أو االستيالء على الملك، فلو كففنا         

).نفوس العسكر بحذافيرها، فما كنّا فاعلين، ال أم لك
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، )١(ويالم كعب بن جابر بن عمرو األزدي مـن ِقبـل أختـه النـوار بنـت جـابر          

أعنت على ابن فاطمة، وقتلت سـيد القـراء، لقـد أتيـت عظيمـاً مـن األمـر،         (:فتقول

رجولـة ليـوث اللقـاء      يجيبها كعب شاهداً ل   ، ف )ةً أبداً ال أكلّمك من رأسي كلم    ! واهللا

:وأبطال النزال، قائالً

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

:فلما بلغت أبياته رضي بن منقذ، قال مجيباً
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 )١( 

وهل أبلغ من شهادة هؤالء الذين آلوا أن يبذلوا كلّ طاعٍة من أجـل مطـامع            

عيٍش خسيس، وذُبالة حياٍة رخيصة، يبتذلها ذوو السلطان ألتباعهم األدنيـاء، ومـن             

!ثم يشح عليهم هؤالء بالمكافأة والعطاء؟
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»٤«
مقمرٍة من ليالي كربالء، يشع وجه الحسين بن علي عليهما السالم،      وفي ليلةٍ   

كما يشع قمر تلك الليلة على هضاب الطف، وربايـا الجمـوع المحدقـة بمعـسكره                

لـةً مـن مـصير      ِجوأخبية النساء تختبئ في ظالم الليـل و       .. المعدود من سبعين رجالً   

تهجــداً .. ن والــذهولصــمت الحـز ودوي كـدوي النحــل يكـسر  .. لالغـِد المجهــو 

.. .وخيام األصحاب تشرئب إلى ما ينتظرها من موعود.. لقرآنلوعبادةً وتالوة 

حركة خارج الخيام، وصوت يجلجل الفضاء الحزين، دعوة للخروج، فثمـة     

كالم يحتبس في صدر القائد وقد رمق معسكر ابن زياد بنظرٍة يحـصي فيهـا أكثـر            

وكتـبهم لـم يجـف ِمــدادها    .. حة الغـدر والخـذالن  ، شـاكّين بأسـل  اًمـن ثالثـين ألفـ   

إثنا عشر ألف كتـاب يحـصيها ديـوان     .. وتعزم عليه بالتعجيل  .. تستصرخه بالمجيء 

الحسين، وآخرها من شبث بن ربعي، حجار بن أبجر، يزيد بن الحارث، عزرة بـن       

   د بن عمير بن عطارد     اقيس، عمرو بن الحجقـادة جـيش ابـن زيـاد هـذه      .. ج، محم

:والبارحة يستغيثون حسيناً بالقدوم.. ليلةال
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رأي لَهـم غَيـرك، فَالْعجـلَ الْعجـلَ يـابن       أما بعد، فَإن النّـاس ينْتَِظرونَـك، الَ         (

ــاب، وأينَعــِت الثِّمــار، وأعــشَبِت األرضُ، وأورقَــتِ    رســوِل اِهللا، فَقَــد أخْــضَر الْجن

).ِدم علَينا إذا ِشئْتَ، فَإنَّما تَقْدم على جنٍْد مجنَّدٍة لَكاألشْجار، فَأقْ

غدر، سقوط، هزيمة، ِخسة، رذيلـة يرتكبهـا هـؤالء األقـزام مـع مـن بـايعوه                 

تُعساً لحظّ هؤالء أن تمسخهم دنياهم إلى فجـرٍة خاسـئين،     .. وأعطوه مواثيق الفداء  

.. .ينقضون الميثاق، ويفجرون العهود

ستدير الحسين بوجه الحزين إلى أصحابه األبرار بعد تأمل لـم يـدم طـويالً               ي

وقـد تتـام حـضور أصـحابه     .. استعرض بـه تـاريخ األمـس مـع مـن دعـوه ليخـذلوه         

يصطفّون متأهبين ألوامر قائدهم وسيدهم، وقد أصلتوا سيوفهم تحسباً لما يـأمرهم     

.. .من القتال

فإن جنده متحفزون   .. حسين بأمر القتال  شيخ األنصار يتعجل ال   ) حبيب(كان  

.. .ألي نزال

يجلسون متـأهبين   .. بالجلوس بعد ما سمع من الحسين ذلك      ) حبيب(يأمرهم  

:لما سيلقيه عليهم قائدهم من خطاب

إنّي ال أعلم أصحاباً أوفى وال خيراً من أصحابي، وال أهل بيت أبر وأوصل           «

.من أهل بيتي، فجزاكم اهللا عنّي جميعاً

أال وأنّي أظن يومنا من هؤالء غداً، وإنّي قد أذنت لكم، فانطلقوا مجيعاً 
      ،ي ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه مجاليف حلٍّ ليس عليكم من
      وليأخــذ كــلّ رجــٍل مــنكم بيــد رجــٍل مــن أهــل بــييت، فجــزاكم ا
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بـوني،  مجيعاً خرياً، وتفرقوا يف سوادكم ومـدائنكم، فـإن القـوم إّنمـا يطل        
.»ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غريي

كان الحسين حريـصاً علـى أصـحابه بعـد أن أجـابوه، فـإن القـوم ال يطلبـون             

غيره، فلو قتلوه انصرفوا عن غيره، فلعـلّ مـن فـي أصـحابه يكـتم خوفـه مـن الغـد                     

الدامي الذي تطيـر معـه الـرؤوس، وتزهـق بـه األرواح، ولعـلّ حـاجز الحيـاء يمنـع           

والحـسين أسـمى مـن أن يـضن علـى           .. االنـصراف دون إذن سـيدهم      أصحابه مـن  

أصحابه معرفـة مـصيرهم الـدامي الـذي ينتظـرهم لتزهـق أرواحهـم دون علـم بمـا                

والحسين أكرم من أن يخفي ما يعلمه هو من مـصير هـذه   .. سيجري صبيحة غدهم  

:الحرب غير المتكافئة في الِعدة والعدد، وأن ال يترك للعابثين تساؤلهم

ِلم لم يخبر الحسين أصحابه بما ينتظرهم من القتل والتنكيل؟

ولم ينتظر األصـحاب بعـد سـماعهم مقالـة سـيدهم إالّ أن تتطـاول أعنـاقهم                  

لتدوي أصواتهم أرجاء الكون، وتجلجل هتافـاتهم زوايـا التـاريخ، فيـسبقهم شـيخ          

أنحن : (ليه السالمهاء الكوفيين مسلم بن عوسجة مخاطباً الحسين عقالقراء، وسيد ف

ال أفارقك حتّى أكسر ! نُخلّي عنك ولما نعذر إلى اهللا تعالى في أداء حقّك، أما واهللا

في ما ثبـت قائمـه بيـدي، ولـو لـم يكـن معـي            يفي صدورهم رمحي، وأضربهم بس    

، ولم يتم كالمه حتّى ينبري )سالح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتّى أموت معك 

:الحنفي فيهتفسعيد بن عبد اهللا 

ال نخلّيك حتّى يعلم اهللا أنّا قد حفظنا غيبـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         (

لو علمت أنّي أقتل، ثم أحيا، ثم أحرق، ثم أذرى، يفعل بي ذلك ! وسلم فيك، واهللا
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سبعين مرة ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك، فكيـف ال أفعـل ذلـك وإنّمـا هـي           

).امة التي ال انقضاء لها أبداًقتلة واحدة، ثم الكر

:ويجيبه زهير بن القين بمثل ذلك قائالً

أنّي قُتلت، ثم نُشرت، ثم قتلـت حتّـى أقتـل علـى هـذه ألـف             لوددت  ! واهللا(

).مرة، وأن اهللا يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك

ن أنـصاره غيـر الهاشـميين، فقـد     ولم يكن أهل بيته بأقلّ ثباتاً، وال رسوخاً مـ     

تقدموه بتجديـد البيعـة وهـم يجـدون أنفـسهم أولـى بغيـرهم فـي هـذا األمـر، فـال               

يسبقهم سابق، وال يلحقهم الحق في الدفاع عن حـرم سـيدهم وشـيخهم الحـسين                

:عليه السالم، قال العباس ممثّالً آل علي من إخوته وبني أخيه

.»أرانا ا ذلك أبداًال! ِلم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟«

:ويلتفت الحسين عليه السالم إلى بني عقيل قائالً

.»حسبكم من القتل مبسلم، اذهبوا قد أِذنت لكم«

فَماذا يقُولُ النّاس لَنا، وماذا نَقُولُ لَهم؟: (فقالوا

ِبنِْت نَِبي نابإماِمنا ونا وديسكَِبيرنا وخَنا وكْنا شَيإنّا تَر لَمٍم، وهِبس هعِم منَر نا، لَم

نَطْعن معه ِبرمٍح، ولَم نَضِْرب معه ِبسيٍف، الَ واِهللا يا بن رسـوِل اِهللا الَ نُفاِرقُـك أبـداً،       

.)الْعيشَ بعدكولِكنّا نَِقيك ِبأنْفُِسنا حتّى نُقْتَلَ بين يديك، ونَِرد موِردك، فَقَبح اُهللا 

.. هذه هي بصائر القوم، وهذا هو دينهم الذي دانوا به اهللا ورسوله وأهل بيتـه             

قد وطّنوا على الموت أنفسهم، وعلى الفداء أرواحهم، فلم يرهبهم مـا عـاينوه مـن       

تكاثر أهل حربهم، ولم يزلزلهم ما ينظرون إليه مـن ازدالف ثالثـين ألفـاً أو أكثـر                 
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.ملفنائهم عن آخره

ولم ينس التاريخ ما سمعه مسلم بن عقيـل سـفير الحـسين عليـه الـسالم مـن                 

بعضهم، وهو يلقي دعوة الحسين عليهم لنصرته، واإلجابة لداعيتـه، فيقـف عـابس           

:بن أبي شبيب الشاكري مبايعاً بقولها

! إنّي ال أخبرك عن النّاس، وال أعلم ما في نفوسهم، وما أغرك منهم، وواهللا    (

 نفسي عليه، واهللاإنّي أحد ا أنا موطّنمعكم ! ثك عم ألجيبنّكم إذا دعوتم، وألقاتلن

).عدوكم، وألضربن بسيفي دونكم حتّى ألقى اهللا، ال أريد بذلك إالّ ما عند اهللا

:نادي مسلماًيولم يفت نافع بن هالل أن يعبر عما انطوت عليه سريرته ف

نـا لقـاء ربنـا، إنّـا علـى نياتنـا وبـصائرنا         ما أشفقنا من قدر اهللا، وال كره      ! واهللا(

ن عاداكنوالي من واالك، ونعادي م.(

..ويتكلّم أصحابه بهذا وأشباهه

 كـم مـن ميـامين أبطـال        !م من رجال  كهللا دروفيـتم بمـا عاهـدتم اهللا    !وهللا در

.عليه، وصبرتم فنعم عقبى الدار
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»٥«
بل، ويترجل من جواده يـأمرهم  يحطُّ رحل المنية في أرٍض لم يوافها من ق و

ويتطلّع ملياً بعد أن جمع .. بالنزول، فقد استقرت به رحلة الخلود إلى حيث كربالء     

وينظر إليهم مشفقاً مما سيحلّ بـساحتهم مـن القتـل علـى     .. ولده وإخوته وأهل بيته  

:أيدي هؤالء الذين ازدلفوا لحربهم فيقول

ــد، فقــد  « ــك حممــا عــرتة نبي أخرجنــا وُطردنــا وأزعجنــا عــن حــرم   الّلهــم إنّ
.جدنا، وتعدت بنو أمية علينا

.»اللّهم فخذ لنا حبقّنا، وانصرنا على القوم الظاملني

:وأقبل على أصحابه فقال

ــا درت      « ــه مـ ــى ألـــسنتهم، حيوطونـ ــدين لعـــق علـ ــدنيا، والـ ــد الـ ــاس عبيـ النـ
.»معائشهم، فإذا حمصوا بالبالء قّل الديانون

:وأثنى عليه وصلّى على محمد وآله وقالثم حمد اهللا

»   ترَتغَيو تكَّرتَن نْيا قَدالد إنو ،نوَتر رِ ما َقداألم َل بِنا مِننَز قَد إنَّه
وأدبر معروفُها، ولَم تَبق مِنها إالَّ صبابٌة كَصبابةِ اإلناءِ، وخـسيس عـيٍش     

ــِه، وإىل الْباِطـــلِ َال   َكـــاْلمرعى اْلوِب ــُل ِبـ ـ معَال ي ــى اَحلـــق ــِل، أالَ َتـــرون إَلـ يـ
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  ةــعادإالَّ س تــوَفــإنّي الَ أرى اْلم ،ِيف ِلقــاءِ ا مِنــؤاْلم َغــبرِلي ،ــهنتَنــاهى عي
.»واْلحياة مع الظّالِمِني إالَّ برمًا

ئرهم مـن التـسليم لمـصيرهم    ولم يفـت األنـصار أن يعبـروا عمـا تكنّـه ضـما         

المحتوم، وما وطّنوا أنفسهم عليه من المنازلة شجعاناً شرفاء، وألمر سيدهم أوفياء،            

.مستجيبين لدعوته، فرحين بما آتاهم اهللا من العزّة والكرامة

قام زهير يسمعه جميع أصـحابه، ومـن حـضر مـن أهـل بيـت الحـسين عليـه                     

:السالم فقال

بن رسوِل اِهللا مقالَتَك، ولَو كانَِت الدنْيا باِقيةً وكُنّا ِفيها مخَلَِّدين لَقَد سِمعنا يا (

).آلثَرنا النُّهوضَ معك علَى اإلقامِة ِفيها

:وشيخ قراء الكوفة وفقيهها ينبري هاتفاً على بصيرٍة من أمره وأمر أصحابه

ِفيـك  ِبـك علَينـا أن نُقاِتـلَ بـين يـديك فَتُقَطَّـع      يا بن رسوِل اِهللا، لَقَـد مـن اُهللا       (

شَِفيع كدج كُوني نا، ثُمضاؤِةأعالِْقيام مونا ي.(

إنّها منّة الرب وكرامته عليكم أيها النبالء، ترفلون بعـزِّة الجهـاد   ـ  واهللاـ  أجل

ى وجـه األرض مـن   بين يدي سيدكم، وتدافعون عن حمى دين جـده، فلـيس علـ     

.يستشعر مصيره المحتوم مثلكم، وينتظر ما سيحلّ به فرحاً مستبشراً

لم يكن نافع بن هالل قد اكتفى بما سمعه من بيعـة األبطـال لـسيدهم، ففـي                   

:صدره شيء يعتلج يخفيه، وقد حلّ وقت البوح به والحديث عنه

حبتـه، وال أن  أنت تعلم أن جـدك رسـول اهللا لـم يقـدر أن يـشرب النّـاس م       (

يرجعوا إلى أمره ما أحب، وقد كان منهم منافقون يعدونـه بالنـصر، ويـضمرون لـه         
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الغدر، يلقونه بأحلى من العسل، ويخلفونه بأمر مـن الحنظـل حتّـى قبـضه اهللا إليـه،                

وأن أباك علياً كان في مثل ذلك، فقوم أجمعوا علـى نـصره وقـاتلوا معـه النـاكثين                  

ن حتّى أتاه أجله، فمضى إلى رحمة اهللا ورضوانه، وأنت اليـوم     والقاسطين والمارقي 

عندنا في مثل تلك الحالة، فمن نكث عهده وخلع بيعتـه فلـن يـضر إالّ نفـسه، واهللا             

ما أشفقنا من قـدر  ! راشداً معافى، مشرقاً إن شئت أو مغرباً، فو اهللامغٍن عنه، فسر بنا 

ياتنا وبـصائرنا، نـوالي مـن واالك، ونُعـادي مـن       اهللا، وال كرهنا لقاء ربنا، وإنّا على ن       

).عاداك

تاريخٌ مليٌء بالغدر، ومالحم حافلةٌ بالخذالن، ونافع بن هـالل وأمثالـه علـى          

وإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       .. عهدهم أوفياء، ولبيعتهم صائنون   

س، فإن الحـسين  وعلي بن أبي طالب عليه السالم لم تحفل ساحتهم بأشاوس أقاع          

بـن علـي يقـدم إلـى تـاريخ الجهـاد واإلثـرة والوفـاء أصـحاباً لـه أشـاوس أوفيــاء،            ا

.. .وأقاعس نبالء
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خوض غمـار   الولم تنته هذه المشاهد من تجديد البيعة حتّى يستعد األنصار           

الموت، ويبدأ القائد في ترسـيم خطـط المنازلـة، فـإن الميـدان بحاجـٍة إلـى خطّـة                  

حرٍب تحفظ القلّة لسويعات من القتال، وقـد عـزم القـوم علـى التـضحية والفـداء،                

فأمرهم أن يقاربوا البيوت بعضها من بعض ليـستقبلوا         .. دون سيدهم وحرمه الكرام   

القوم من وجٍه واحـد، وأمـر بحفـر خنـدق مـن وراء البيـوت يوضـع فيـه الحطـب،              

.. .م العدو إالّ من وجٍه واحدلتضرم فيه النّار ساعة الحرب حتّى ال يجوز إليه

ويشتغل األنصار في التهجد والعبادة دون أن تأخذهم رقدة الراحة في هزيِع         

فيتبعه نـافع بـن هـالل     .. ليٍل مظلٍم دامٍس، يخرج فيه قائدهم يتفقّد التالع والعقبات        

البجلي وِجالً على سيده الحسين أالّ يصيبه مكروه من مكامن الجيش الذي غفـت          

هم كما غفت قلـوبهم، ويرقـدون كمـا رقـدت حظـوظهم العـاثرة عـن كرامـة               أعين

األحرار، ونُبِل األخيار، يضاجعون سوءة اختيارهم في أتعـس مهمـة ينـدبهم إليهـا                

ويتحـسس الحـسين عليـه الـسالم وقعـة أقـداٍم حـذرٍة، وأنفـاٍس               .. دهرهم الخـؤون  

!هذا؟نافع! (متصاعدٍة تُتابع الحسين من خلفه، فيلتفت الحسين
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.»!ما الذي أخرجك يا نافع؟«

.يا بن رسول اهللا، أفزعني خروجك إلى جهة معسكر هذا الطاغي: قال

:فقال الحسين عليه السالم

ع والروابي خمافة أن تكون مكمناً هلجـوم    الإنّي خرجت أتفقّد الت   «
.»اخليل يوم حتملون وحيملون

:ثم رجع عليه السالم وهو قابض على يد نافع، ويقول

.»هي هي وا وعد ال خلف فيه«

:ثم قال له

.»أال تسلك بني هذين اجلبلني يف جوف الليل وتنجو بنفسك؟«

:فوقع نافع على قديمه يقبلهما ويقول

الـذي مـن بـك علـي ال     ! ثكلتني أمي، إن سيفي بألف، وفرسي مثله، فـو اهللا    (

).أفارقك حتّى يكالّ عن فري وجري

ه السالم ليدخل خيمة أخته العقيلة متفقّداً أمور العيـال،          ينصرف الحسين علي  

.مستخبراً حال أخته التي ستحدق بها مهام جسام، بعيد مصرعه الشريف

لم ينصرف نافع عن خيمة العقيلة متباطئاً حتّى سمع محاورتها للحسين عليـه    

نفس زينب وراالسالم، ولم يكد نافع ينصرف عن أمٍر خارت قواه عندما عِلم ما س

والهاشميات مـن المخـاوف وعـدم االطمئنـان لمـصير الحـرب الداميـة، ولموقـف          

األصـحاب الــذين قـِدموا معهــم، فقــد سـاورتها الــشكوك مــن أنّهـم قــوم ال يوثــق     
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بنواياهم إذا اشتد ِطعان الفريقين، فطفقت تُحـدث أخاهـا عمـا يعـتلج فـي مكنـون           

:نفسها المتوجسة من مواقف القوم، قالت

هل استعلمت من أصحابك نيـاهتم، فـإّني أخـشى أن يـسلموك عنـد       «
.»الوثبة؟

:فقال لها

»ــسون      لقــد ! وا ــيهم إّال األشــوس األقعــس، يستأن بلــوهتم، فمــا وجــدت ف
.»باملنية دوني، استيناس الطفل إىل حمالب أمه

                      دهنات علـى مـصير سـيق نـافع مـا سـمعه مـن قلـق الهاشـميولم يكد يصد

فيـضطرب  .. حتّى يعدو باكياً لينقل ما سمعه إلى شيخهم حبيب بن مظاهر الحسين،  

:األصحاب مما سمعوه من قلق الهاشميات، وينتفض حبيب قائالً

).انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلةلوال ! واهللا(

خلّفته عند أخته، وأظن النساء أفقـن وشـاركنها فـي الحـسرة،        يإنّ: (قال نافع 

).تجمع أصحابك، وتواجهوهن بكالم يطيب قلوبهن؟فهل لك أن 

:فقام حبيب ونادى

).يا أصحاب الحمية، وليوث الكريهة(

التوجـه فـي عبـادةٍ    ويفزع الهاشميون من أخبيتهم ليقطعـوا صـمتهم المهيـب       

م النفـور إلـى نـداء حبيـب، فـإنّهم يترقّبـون             هفلعلّ مـا حـدث يوجـب علـي        .. دائمة

:أخرى، فيرجعهم حبيبالمنازلة بين ساعٍة و

).ارجعوا إلى مقركم، ال سهرت عيونكم(
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فإن لحبيب شأناً مع أصحابه غير الهاشميين، والمهمة الطارئة تخصّ غير آل             

فيسرد ما سمعه من نافع، وما دعاه أن يعبئهم في هذه الساعة .. هاشم من األصحاب  

:فتعالت أصوات أصحابه بالهتاف قائلين.. الطارئة

! الذي من علينا بهذا الموقف لوال انتظار أمره لعاجلناهم بسيوفنا الساعةواهللا(

:، فجزّاهم خيراً، وقال)فطب نفساً، وقر عيناً

)ب خاطرهنوا معي لنواجه النسوة، ونطيهلم.(

:تقدم حبيب أمام أخبية العيال شاهراً سيفه، منادياً بصوٍت يسمعه الجميع

، هذه صوارم فتيـانكم، آلـوا أالّ يغمـدوها إالّ فـي          يا معشر حرائر رسول اهللا    (

رقاب من يريد السوء فيكم، وهـذه أسـنّة غلمـانكم، أقـسموا أال يركزوهـا إالّ فـي             

).صدور من يفرق ناديكم

:ولم يتمالكن النساء حين سماعهن البيعة الطارئة، حتّى أعولن بالبكاء وقلن

).وحرائر أمير المؤمنينأيها الطيبون، حاموا عن بنات رسول اهللا(

.فتعالى بكاء القوم حتّى كأن األرض تميد بهم

فإنّهم أشاوس الحرب، وأقاعس العزّة والمنعة، كمـا وصـفهم الحـسين عليـه       

.السالم في حديثه السابق مع زينب
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٧٥

»٧«
ولم نٌِقـم علـى مـا أجمـع عليـه تـصميم األنـصار مـن تـوطين نفوسـهم علـى                 

ل دينهم، ومن أجل الذود عن إمامهم وحرائر الرسالة، بـل  التضحية والفداء من أج  

دعنا نُعرج على مالحم هؤالء األشاوس الـسعداء، فـإن للتـضحية سـراتها، وللفـداء         

.رجاله، وللبطولة مالحمها، وللمواقف صُنّاعها

الـشرف لـدى بنـي اإلنـسان عنـدما تجـيش         يوالذي نريد تقريظه غير دواعـ     

  مواقف ريقف التأريخ إجالالً لها على صعيد االمتحان العـسير بـين       شهاماتٌ فتتفج

مبادئ الحق ومظاهر الباطل، وبين جبالّت الخير ونوازع الشر، وبين تسامي الـنفس   

التائقة للخلود ودواعي الخُلـق الحابطـة للـسقوط، وبـين مالحـم الخيـر كـلّ الخيـر             

   كلّ الشر ثنا ا  .. ومالحم الشرلتاريخ بمثل ما سمت إليـه  فنقرأ مواقف رجال لم يحد

                 ـٍر حـيخالئقهم، وانطوت عليه نفوسـهم، فأصـبحوا مـثالً وقـدوةً تـصلح لكـلّ خي

وأي تـاريٍخ هـو   .. يتحرك في مـسير صـناعة تـاريخ شـريف، وبنـاء حـضارة سـامية          

وأي .. أشرف من تـاريخ عـصابِة حـقٍّ قـدمت قـراءةً لإلنـسانية بكـلّ قيمهـا ومثلهـا             

وسـنقرأ مالحـم مـا تـسامى إليـه      .. ة التضحية والفـداء حضارة هي أسمى من حضار 

القوم من المجد والخلود، فبقدر ما نقرأ مواقفهم، نستلهم عبرهم، وبقـدر مـا تهزّنـا      

وسـتكون المواقـف بقـدر      .. مشاهد الوفاء لسيدهم، تشدنا عـزائم الفـداء لمبـادئهم         

ك أعظـم مـن دالالت      وهل هنا .. دالالت العظماء، فلكلّ عظيم ِعظةٌ وِعبرةٌ وِداللة      

!وِعبرة رجالها األوفياء؟.. وِعظة مواقفها الفريدة.. ثورة الحسين
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٧٦

»٨«
فقـد  .. وإذا كنّا في صدد التأبين، فإنّنا نؤبن فتوةً، وننعى وفاًء، ونقرظ شـهامة      

جمع العباس بن علي عليهما السالم، فتوة أبيه، ووفاء أمه، وشهامة جده أبي طالب، 

.. ف يــضاهي فــي عظمتــه تجليــات فتـوة أبيــه مــن صــرامٍة تــشوبها رأفــة وفـي موقــ 

حـاز  .. وسـطوٍة تـسددها تقـوى   .. وثباٍت يمازجـه بـصيرة  .. ةوشجاعة تخالطها رحم 

وقد وِرثَ أشباله ذلك منه، فحـازوا علـى   .. علي مكرمات الشرِف، ودواعي الفخار    

.. .سؤدده وسمته وهداه

مة، وتلقّب بأم سيرةُ امرأٍة حزاميٍة تسمى فاط  وإذا كان للوفاء مالحمه تقرأها      

فـي أروع مواقـف الوفـاء       باس من أمـه تلـك التركـة الكريمـة         الع البنين، فقد ورث  

ع أخيه الحسين عليه السالم، وإذا كانت للشهامة إثرتها في شخص أبـي        موالشرف  

مـا  طالب، وقد عرفته قريش فتاها وسـيدها وشـريفها، قـد حـاز مـن فخـائر المجـد                 

يجعله جديراً بالدفاع عن ابن أخيه إبان دعوته حتّى تصاغرت له تحـديات جبـابرة    

قريش وذؤبانها، فلم يسلمه عند مساومتها إيـاه علـى أن تبادلـه بكـلّ شـيء، جاهـاً                  

ابن أخيه، وقد ) محمد(عريضاً، وسعة عيٍش خفيض، ليبادلها بكلّ شيء عنده وهو 

.الب وشهامته، المنقطعة النظيرترعرع في عنفوان سؤدد عمه أبي ط
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والعباس بن علي عليهما السالم يعيد في ساعٍة واحدٍة تاريخ الفتوة العلويـة،             

.الحزاميـ والشهامة الطالبية، والوفاء الفاطمي

روي أن العباس بن علي عليهما السالم لما رأى ما حلّ بالحسين عليه السالم   

صحابه وأهل بيته، استأذن اإلمام عليه السالم بالقتال، من الغربة والوحدة، وقد قُتل أ

:فقال عليه السالم

.)١(»يا أخي، أنت صاحب لوائي«

:قال العباس عليه السالم

.»قد ضاق صدري من هؤالء املنافقني، وأريد أن آخذ بثأري منهم«

فأمره الحسين عليه السالم أن يطلب الماء لألطفال، فذهب العباس إلى القوم 

:عظهم وحذّرهم غضب الجبار، فلم ينفع، فنادى بصوت عاٍلوو

يا عمر بن سعد، هذا احلسني ابن بنت رسول ا قد قتلتم أصحابه وأهل «

)١(
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بيته، وهـؤالء عيالـه وأوالده عطاشـى، فاسـقوهم مـن املـاء قـد أحـرق الظمـأ            
ــد، وأخلّــي   إدعــوني أذهــب  : قلــوهبم، وهــو مــع ذلــك يقــول     ىل الــروم أو اهلن

.»ز والعراقلكم احلجا

فأثّر كالمه في نفوس القوم، حتّى بكى بعضهم، ولكن الـشمر صـاح بـأعلى               

:صوته

يا بن أبـي تـراب، لـو كـان وجـه األرض كلّـه مـاء وهـو تحـت أيـدينا لمـا                      (

).سقيناكم منه قطرة إالّ أن تدخلوا في بيعة يزيد

فرجع إلى أخيه يخبره، فسمع األطفال يتصارخون من العطش، فلـم تتطـامن        

اط بـه أربعـة آالف   حـ ثم إنّه ركب جواده وأخـذ القربـة، فأ  .. فسه على هذا الحال  ن

ورموه بالنبال فلم ترعه كثرتهم، وأخذ يطرد أولئك الجماهير وحده، ولواء الحمد             

يرف على رأسه، ولم يشعر القوم أهو العباس يجدل األبطال أم أن الوصي يزأر في 

.إلى الفرات مطمئنّاً غير مباٍل بذلك الجمعالميدان، فلم تثبت له الرجال، ونزل

ولما اغترف من الماء ليشرب تذكّر عطش الحسين ومـن معـه، فرمـى المـاء           

:وقال

 
 

  
 

 
 

  
 

 

ثم مأل القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم فقُطع عليه الطريـق، وجعـل     

:يضرب حتّى أكثر القتل فيهم وكشفهم عن الطريق، وهو يقول
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فكمن له زيد بن الرقّاد الجهني مـن وراء نخلـة، وعاونـه حكـيم بـن الطفيـل         

:السنبسي، فضربه على يمينه فبراها، فقال عليه السالم

 
 

  
 

 
 

  
 

فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه إيـصال المـاء إلـى أطفـال الحـسين وعيالـه،                   

حكيم بن الطفيل كمن لـه مـن وراء نخلـة، فلمـا مـر بـه ضـربه علـى شـماله                 ولكن  

فقطعها، وتكاثروا عليه، وأتته السهام كالمطر، فأصاب القربـة سـهم وأريـق ماؤهـا،         

ربه رجل بالعمود على رأسـه ففلـق هامتـه، وسـقط علـى         وسهم أصاب صدره، وض   

:األرض ينادي

»ي السالم أبا عبد اعليك من«.

.)١(فأتاه الحسين عليه السالم

إالّ وكانت له المنزلة السامية عند أئمة آل البيت عليهم السالم، فال يذكرونه  

همـداني  باإلجالل واإلعظام، فقد روى الصدوق عن أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر ال               

:مسنداً عن علي بن الحسين عليهما السالم قال

)١( 
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فلقـد آثـر وأبلـى، وفـدى أخـاه بنفـسه       ـ ــ بن علـي ايعين ـ ـرحم ا العباس  «
حتّى قطعت يداه، فأبدله ا هبما جناحني يطري هبما مع املالئكة يف اجلنـة    
كما جعل جلعفر بن أبي طالب، وأن للعبـاس عنـد ا تبـارك وتعـاىل       

.)١(»لة يغبطه هبا مجيع الشهداء يوم القيامةمنز

:وعن أبي عبد اهللا الصادق عليه السالم قال

كان عمنا العباس بن علي عليه السالم نافذ البصرية، صلب اإلميان، «
.»جاهد مع أخيه احلسني عليه السالم، وأبلى بالء حسناً، ومضى شهيداً

      ه العالّمة المامقاني من فقهـاء الهاشـميوقـد كـان مـن فقهـاء     : (ين، قـائالً وعد

.)٢()أوالد األئمة عليهم السالم، وكان عدالً ثقةً تقياً نقياً

)١( 
)٢( 
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٨١

»٩«
ولم يبحث  .. ينتصر دونما تنتصر معه مبادئ الشرف والرجولة      مسلم  لم يكد   

مسلم عن نصر مزيٍف دون أن يوطّد لنصر مبادئ دينه موطئاً يتّخذه من بعـده ذوو         

مة جهاٍد طويٍل ينتصرون بهـا علـى كـلّ غيلـة، وينتـصرون فيهـا لكـلّ                  الشرف ملح 

.فضيلٍة ومكرمٍة وفتوة

    ة مسلم بن عقيل عليه السالم بـين نـصره العاجـل دون              ولو دار األمرفي مهم

مراعاة قيمه ومبادئ قضيته، وبين أن تُزهق نفسه في عباب وغـى األسـنّة المـشرعة                 

لقضية، آلثر الموت علـى الحيـاة، والهلكـةَ علـى          على أن يحيا شرف المبدأ وعفّة ا      

النجاة، وأنّـى لمـسلم أن يلـتمس مواضـع النـصِر بالغـدِر، والحيـاة بالغيلـة، والنجـاة              

بالفتِك، وقد جاء ليعلن مبادئ ثورة الحسين عليه السالم التـي أعلـن فيهـا أنّـه جـاء             

تـربص لعـدوه    مة جده، وأي إصالح في طلب العافية، وهـو ي         ألطلب اإلصالح في    

موارد األمان حين أسلم ابن زياد إلى مقتضيات الضيافة، ودواعي النبل التي اتّـسم               

ومـا الـذي يقولـه المتربـصون     .. بها شيخ مذحج وسيدها، وشريف همدان وأميرهـا     

غداً فـي محاولـٍة كهـذه، غيـر أن مـسلم جـاء راجيـاً للغلبـة بكـلّ طريقـٍة حتّـى لـو                     
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لٍة حتّى لو استلزمت سفكاً ألعراف الـضيافة كمـا هـي     استوجبت غدراً، وبكلّ وسي   

.تسفك دماء خصومه دون حرمة

هكذا سيقولها السفهاء من أهل األهواء، دون حريجٍة في ديٍن، أو مسكٍة من       

تقوى يتورع فيها ذوو اإلنصاف وهم يقرؤون تاريخ مـسلم ودواعـي مجيئـه، وقـد            

رخين الذين دعوه للبيعة ثم أسلموه بعثه الحسين عليه السالم استجابة لنداء المستص

.عند الوثبة

إذن لم تكن دواعي النهضة الحسينية النـصر العاجـل بقـدر مـا كانـت تـصبو        

لترسيخ مبادئ دين، وأعراف أمة، سحقتها أعراف سياسة، ومبادئ سطوة، وطيش           

.سلطان

عند وصوله الكوفة نزل شريك بن عبـد اهللا األعـور الحـارثي مـع مـسلم بـن                   

في بيت هاني بن عروة، فمرض شريك مرضاً شديداً عاده فيه ابن زياد، وقبل عقيل 

:مجيئه قال شريك لمسلم عليه السالم

إن غايتك وغاية شيعتك هالكه، فأقم فـي الخزانـة حتّـى إذا اطمـأن عنـدي       (

).اخرج إليه واقتله، وأنا أكفيك أمره بالكوفة مع العافية

على الباب، فدخل مسلم الخزانة، ودخـل      األمير  : وبينما هم على هذا إذ قيل     

عبيد اهللا على شريك، ولما استبطأ شريك خروج مسلم جعل يأخذ عمامته من على  

رأسه ويضعها على األرض، ثم يضعها على رأسه، فعل ذلك مراراً، ونادى بـصوٍت      

:عاٍل يسمع مسلماً
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ولم يزل يكرره وعينـه رامقـة إلـى الخزانـة، ثـم صـاح بـصوت رفيـع يـسمع             

:مسلماً

).أسقونيها ولو كان فيها حتفي(

إن : (، فقال هاني)يخلط في علّتهابن عمك : (فالتفت عبيد اهللا إلى هاني وقال

).شريكاً يهجر منذ وقع في علّته، وأنّه ليتكلم بما ال يعلم

:خلّتان: (، قال)ما منعك منه؟: (ـ بعد خروج ابن زيادـ فقال شريك لمسلم

:حديث علي عليه السالم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: األولى

.»تك مؤمنن اإلميان قيد الفتك، وال يفإ«

امرأة هاني، فإنّها تعلّقت بي وأقسمت علي باهللا أن ال أفعل هـذا فـي           : والثانية

).دارها، وبكت في وجهي

.)١()يا ويلها، قتلتني وقتلت نفسها، والذي فرت منه وقعت فيه: (فقال هاني

)١( 
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٨٤

»١٠«
بـالكوفيين، بقـدر مـا هـي رسـالةٌ       ولم تكن رسالة عبد اهللا بن يقطـر تخـتصّ           

يبلغها ابن يقطر إلى جميع األحرار وأهل البصائر من كلّ جيل، يـبلّغهم أن الثبـات               

على المبدأ ومناصرة الحق يهون عنده كلّ عظـيم، وتـصغر فـي شـأنه كـلّ كلمـة،                 

وما .. كلّ نازلة نزلت في ساحة أولئك األبطال من أهل البصائر   وتضمحلّ من أجله    

قد وطّـن نفـسه علـى أن ينالهـا صـابراً محتـسباً             الذي ينتظره عبد اهللا غير الشهادة، و      

يجالد أهل الكفر، ويفضح ذوي النفاق الذين سمعوا رسالته، وأداروا بطرفهم عمـا          

وهل بقيت بعد واقعة ابن يقطر مندوحةً لهـؤالء المنـافقين     .. دعاهم إليه، وندبهم له   

من التخاذل والتخلّف والنكوص؟

فة قد قـضى علـى جـريٍح أنهكتـه          الكو وإذا كان عبد الملك بن عمير قاضي      

شاهق ليذبحه بمدية الفقهاء، الذين تفقّهوا من أجل دنياهم، وزهدوا عن كلّ              رميةُ

أن مـن حـق فقهـاء الـسلطان وقـضاة القـصر أن       ـ  مثـل هـذا  ـ  مكرمٍة وفضيلٍة ليفتـي 

يرتكبوا كلّ شائنٍة وخسيسٍة من شأنها رضا السلطان والتزلّف إلـى بابـه، ومـا الـذي      

ترجوه من فقهاء البالط أن يقدموه سوى شهر سالح الـدين ليقتلـوا بـه كـلّ مبـدأ،         

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٥...................................................................................................اخللودركب

.ويذبحوا كلّ فضيلة، تخولها بذلك أعراف المناصب

إن عبد اهللا بن يقطر سرحه الحسين عليه السالم إلى مسلم بن : قال أهل السير 

م يـسأله  عقيل بعد خروجه من مكّة في جواب كتاب مسلم إلى الحسين عليه السال 

القدوم، ويخبره باجتماع النّاس، فقبض عليه الحصين بن نميـر بالقادسـية، وأرسـله              

اصـعد القـصر والعـن    : إلى عبيد اهللا بن زياد، فسأله عن حاله، فلم يخبـره، فقـال لـه            

.الكذّاب ابن الكذّاب، ثم انزل حتّى أرى فيك رأيي

لنّاس، أنا رسـول الحـسين   أيها ا : (فصعد القصر، فلما أشرف على النّاس، قال      

بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إليكم لتنصروه وتوازروه على           ا

.)ابن مرجانة وابن سمية الدعي ابن الدعي

فأمر به عبيد اهللا فألقي من فوق القصر إلى األرض، فتكسرت عظامـه، وبقـي    

وفقيههـا، فذبحـه بمديـة،    به رمق، فأتاه عبد الملك بن عمير اللخمي قاضي الكوفة         

.)١()إنّي أردتُ أن أريحه: (فلما عيب عليه، قال

)١( 
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٨٦

»١١«
وإذا كان التفاني من أجل المبدأ وقائده غايـة التـضحية والفـداء، فـإن أسـلم       

وواضح يقدمان أغلى ما يملكانه وهو النفس؛ تـرخص مـن أجـل سـيدها الحـسين            

ـ  أي قائـد ـ  عليه السالم، وإذا كان القائد يـدين لجنـوده ومـضحيه حينمـا يبـذلون      ـ

من أجله، ويجعلون ذلك ِمنّةً يمتنّون بهـا عليـه، فـإن    ـ  وهي النفسـ عطاء التضحية

في عرِف أنصار الحسين خالف ذلك، فمعادالت العطـاء تتغيـر مفاهيمهـا عندئـذ،              

له،  ففي عرِف أنصار الحسين عليه السالم أن تكون لقائدهم المنّة عليهم، والفضل           

، وأدخلهم فـي  )أنصار الحسين(بأن نسبهم إلى نفسه، وأوسمهم سمة الخلود بأنّهم      

حوزة الناصرين له، والمدافعين عنه، وهل أرقى من أن تصل النفس إلـى أن تنكـر              

ذاتها لتحيي نفس الحسين عليه السالم؟

وهل أبلغ من موقـف المحتـضر وقـد سـقط مـن أجـل الـدفاع عـن الحـسين             

وإذا كـان المـضحي بنفـسه يتحـرى       نيفتخر أنّه مـن أنـصار الحـسي       وحرمه الطاهر ل  

مواضع الخلود بتأبيٍن يصدر من قائده، فإن أنصار الحسين على خالف ما عهـدناه،     

فإنّهم يؤبنون قائدهم، ويقرظون سـيدهم، وهـم فـي الرمـق األخيـر مـن جراحـاٍت                  

:جيال قولتهم الخالدةينذهلُ من وقعها القلب، وتطير معها األلباب، ليسمعوا األ
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٨٧...................................................................................................اخللودركب

).من مثلي وابن رسول اهللا واضع خده على خدي(

كان أسلم من موالي الحسين عليه الـسالم، وكـان أبـوه تركيـاً، وكـان ولـده            

:أسلم كاتباً، قال بعض أهل السير والمقاتل أنّه خرج إلى القتال وهو يقول

 
 

  
 

حتّى قُتل، فلما صُرع مشى إليه الحسين عليـه الـسالم، فـرآه وبـه رمـق       لفقات

وضـع خـده علـى خـده، فتبـسم      والحسين عليه السالم، فاعتنقه الحـسين    يومي إلى   

:وقال

مـن مثلــي وابـن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم واضـع خــده علــى      (

.)١(، ثم فاضت نفسه رضوان اهللا عليه)خدي

ى السيد المقرم رحمه اهللا في مقتلـه أن الـذي افتخـر بـذلك هـو واضـح               ورو

.)٢(التركي مولى الحسين عليه السالم

)١( 
)٢( 
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٨٨

»١٢«
، وكـربالء الداميـة، ألـف فرسـٍخ مـن           )١(لم تنقطـع المـسافة بـين بـدر القتـال          

الخُطى، وستّة عقود من الزمن، يعيدها شيخٌ أنهكته صـراعات األحـداث، وخَِبرتـه           

وإمـارة  .. صـلح مـشروط   .. نهـروان .. جمـل .. صـفّين .. سـقيفة .. ب أيـاٍم مريـرةٍ    تجار

.. وبيعة ثـم نقـض    .. نقضٌ ثم بيعة  .. غدر.. نكوص.. تخاذل.. ر مشروطة يكسروية غ 

.. الثبـات والخديعـة   .. الخير والـشر  .. مسلسل من تجارب الصراع بين الحق والباطل      

)١(
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٨٩...................................................................................................اخللودركب

دودب ظهره مـع تعرجـات الربـى المتراميـة       الفضيلة والرذيلة، أح  .. والفتوة والحيلة 

    أنـس  .. األسـدي في سهول خارطة األحداث التي خاضها ذلك الشيخ الكاهلي، ثم

ويربط حضوره بين قائد بدٍر .. في أرض كربالءاًبن الحارث أو الحرث، يعيد بدرا

.. صورة جديدة مـن الـصراع يعيـدها حـضور ذلـك الـشيخ البـدري       .. وسيد كربالء 

خرج مع محمد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم الداعي إلى دين اهللا، يخرج   فالذي  

صـورة قبـل سـتّة عقـود يعيـدها أنـس،            .. اليوم مع سبطه الداعي إلى إحياء دين اهللا       

أكثر من ثمانين غزوة وسرية بقيادة النبي صلى       .. وبدر مكّة يعيدها في بدر كربالء     

عيدها أنس إلى ذاكـرة التـاريخ فـي سـاعة           اهللا عليه وآله وسلم وتوجيهه الشريف ي      

النبي يقف بين صفوف حيث سبط.. أجل واحدة فقط ذلك ظهر عاشوراء.. واحدة

اً بعمامة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، محتبيـاً ببردتـه، ناشـراً                    مالقتال معت 

مـا  ف.. مصحفه، شاهراً سيفه، وروح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بـين جنبيـه      

وأنس البدري باألمس يشهد كربالء .. بدر مكّة وبدر كربالء.. الفرق بين البدرين؟

اليوم، ويقاتل ِعير قريش كما قاتلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، واليوم 

باألمس أبو سفيان قائد تحـالف الكـافرين، واليـوم          .. مع سبطه الحسين عليه السالم    

ومشاهد اليوم تعيد مشاهد األمـس، فـذلك تحـالف          .. ينالمنافق حفيده قائد عصبِ  

.. .كفر ونفاق، واليوم تحالف غدٍر ونفاق

:قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فيهموأليس هو من أهل بدر 

لعلّ ا اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة، «
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار..........................................................................٩٠

.)١(»أو قد غفرت لكم

لـى  إبدر على غير هدى، وهل مـن وجبـت لـه الجنّـة ينحـاز      فمتى كان أهل    

!ظالل؟

أال يعني موقف أهل بدر ويوم كربالء إعادة لتاريخ بـدر، موقـف بموقـف،           

!وقائد بقائد، وأصحاب بأصحاب؟

قـرأه فـي بـدر    نوتاريخٌ يعيد نفـسه،  .. تاريخ، وسنّة حق، وسنّة باطل    إنّها سنّةُ 

ه اليوم في بدر سبطه الشهيد، فما الفـرق  أ، كما نقريه وآله وسلم  محمد صلى اهللا عل   

كان أنس بن الحارث الكاهلي شيخاً كبيراً صحابياً، رأى النبي صلى ! بين البدرين؟

بدراً وحنيناً، فاستأذن الحسين، وبـرز  اهللا عليه وآله وسلم وسمع حديثه، وشهد معه       

ة أإليـه الحـسين بهـذه الهيـ      شاداً وسطه بالعمامة، رافعاً حاجبيه بالعـصابة، ولمـا نظـر          

:بكى، وقال

.»شكر ا لك يا شيخ«

.)٢(فقَتل على كبره ثمانية عشر رجالً، وقُتل

:وعنونه الشيخ السماوي بأنس بن الحرث األسدي الكاهلي، وقال

ن فيما سمع منه وحدث به ما رواه جم غفير من العامة والخاصّة عنه أنّه اوك(

والحـسين بـن علـي فـي     ـ  اهللا عليه وآلـه وسـلم يقـول   سمعت رسول اهللا صلى: قال

:حجره

)١( 
)٢( 
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.»إن ابين هذا يقتل بأرٍض من أرض العراق، أال فمن شهده فلينصره«

ذكر ذلك الجزري في أسد الغابة، وابن حجر فـي اإلصـابة، وغيرهمـا، ولمـا          

).رآه في العراق شهد نصره وقتل معه

ن الحسين عليه السالم فـي القتـال،   روى أهل السير أنّه لّما جاءت نوبته استأذ    

:فأذن له، وكان شيخاً كبيراً، فبرز وهو يقول

 
 

  
 

)١( 

.وكاهل ودودان بطنان من أسد بن خزيمة

اده فـي أهـل     عـد : قـال ابـن منـدة     : (وقال ابن حجـر العـسقالني فـي اإلصـابة         

أنس بن الحرث، قتل مع الحسين بـن علـي، سـمع النبـي           : (، وقال البخاري  )الكوفة

.)٢()وسلمـ وآلهـ صلى اهللا عليه

   أنـس بـن الحـارث، روى عنـه سـليم والـد األشـعث بـن          : (وقال ابن عبد البر

ـ  وسلم في قتل الحسين، وقتل مـع الحـسين  ـ  وآلهـ  سليم، عن النبي صلى اهللا عليه

.)٣()ـ يه السالمعل

)١(
)٢( 
)٣( 
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»١٣«
وإذا كـان  .. لم يجد ابن عوسجة ما يستحق أن يوصـي بـه غيـر مـا أهمـه وأقلقـه              

المحتضر ينظر إلى ما حوله من متاع الدنيا حسرةً على ما فاته منه، فـإن مـسلماً ال يـرى               

ة وما شأن العيال واألوالد واألموال في نظر ابن عوسج.. غير هدفه الذي ضحى من أجله

.. .غير ما تساوي لحظةً من لحظات النصرة والفداء بين يدي الحسين عليه السالم

يـرون فيـه غيـر الحـسين عليـه      عجباً للقوم فقد طلّقـوا دنيـاهم، وتعلّقـوا بعـالٍم ال      

) أنـصار الحـسين   (تُلغى الذوات فـي عـالم       .. شعور عجيب، وإحساس أعجب   .. السالم

فداء، وأي شيء يستـشعره مـسلم وغيـر مـسلم مـن        تُزاحم ذات ال  ) األنا(فال تجد ذات    

أجـل  .. هؤالء الصفوة بعد أن فارقت أرواحهـم أجـسادهم، وهـم يلجـون عـالم الفـداء       

انتهى كلّ شيء في نظر هؤالء األبرار، وكأن الدنيا لم تُخلق ولم يكن ألحٍد منهم فيها             

ن جديـد، ودخلـوا     إنّهـم ولـدوا مـ     .. تجرد بديع، وخلوة رائعة يعيشها كلٌّ منهم      .. شغل

ومـا بـال   .. عالماً لم يتذوقوا حالوة طعمه من قبل، فأشغلهم عن لذيذ الـدنيا وحالوتهـا        

مسلم وأمثاله تشغلهم دنياهم عما هم فيه، وما الذي يوصي بـه مـسلم مـن متـاع الـدنيا،               

ى إن مـسلماً ال يـر   .. وهل هو إالّ شغلٌ شغله عن الدنيا وما فيها غير ولَِه الحـسين وحبـه              

أمامه غير الحسين عليه السالم فـي هـذه الـدنيا، ولـم يـشغله غيـر نـصرة الحـسين عليـه                    

وهل أحلى من تلك الوصية المرتـسمة علـى شـفة    .. السالم، فهل أروع من هذا الشعور     

..).أوصيك بهذا، أن تموت دونه! يا حبيب.. (المحتضر الجريح
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يـه الحـسين ومعـه    لما صُرع مسلم بن عوسـجة مـشى إل   : روى أرباب المقاتل  

:حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين

رمحك ا يا مسلم، منهم من قضى حنبه ومنهم مـن ينتظـر ومـا بـدلوا      «
.»تبديال

، فقـال  )عـزّ علـي مـصرعك يـا مـسلم، أبـشر بالجنّـة           : (ودنا منه حبيـب وقـال     

ت لو لم أعلم أنّي في األثـر ألحببـ    : (، قال حبيب  )بشّرك اهللا بخير  : (بصوت ضعيف 

أن ـ  وأشـار إلـى الحـسين   ـ  أوصـيك بهـذا  : (، فقال مـسلم )أن توصي إلي ما أهمك

).أفعل ورب الكعبة: (، قال)هتموت دون

وا مـسلماه، يـا سـيداه، يـا بـن      : (وفاضت روحه بينهمـا، وصـاحت جاريـة لـه       

.)١(قتلنا مسلماً: ، فتنادى أصحاب ابن الحجاج)عوسجتاه

إنّما تقتلون أنفسكم بأيديكم، وتذلّون     ! هاتكمثكلتكم أم : (فقال شبث بن ربعي   

أنفسكم لغيركم، أتفرحون أن يقتل مثـل مـسلم بـن عوسـجة، أم والـذي أسـلمت لـه،             

لرب موقف له قد رأيته في المسلمين كريم، لقد رأيته يوم سـلق آذربيجـان قتـل سـتّة          

.)٢()من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟

وكان صحابياً، ممن رأى رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : (قال ابن سعد في طبقاته   

وآله وسلم، وروى عنه الشعبي، وكان فارساً شجاعاً، له ذكر في المغازي والفتوح              

.)٣()اإلسالمية

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٩٤

»١٤«
الصالةُ تعني الخضوع، وتُـالزم االطمئنـان، وتـساوق التوجـه، وهـي الـدعاء               

.. .نقطاع إلى اهللا تعالىوالتضرع واال

والحرب تعني الصرامة، وتـالزم المثـابرة، وتـساوق التـوجس، وهـي القتـال               

.. .والِجالد ومقارعة األبطال

وبــين التوجــه وفــرق بــين الخــضوع والــصرامة، وبــين االطمئنــان والمثــابرة،  

ي بينهـا فـ   أن يجمـع المـرُء     حقّاً فـي الـسلوك، ومتناقـضاٍت       متعاكسات.. والتوجس

.. .واحٍد وزماٍن واحدوقٍت 

اإلنسان من حاٍل أمكنه التحلّـي بنقيـضها، أو اشـتغل بحـاٍل صَـعب                وإذا خال 

أما أن يجمع اإلنسان بين شيٍء ونقيضه، فإن ذلك ضرب مـن     .. عليه التفرغُ لخالفها  

.. المفارقِة، وظرف من المصادفِة تطـرأ لـبعٍض دون بعـض، وألفـراٍد دون آخـرين                

ةً وعمـالً  أقد يعزُّ على اإلنسان أن ينشغل بأمرين أحدهما يخالف اآلخر هيوهكذا ف 

نّنا نطلق على  وشأناً، وإذا وجدنا مثل هذه الحاالت النادرة، والمفارقات العجيبة، فإ         

وقد يعزُّ في بنـي اإلنـسان   . الندرِة، وعلى صاحبها صفة العظمِةهذا األمر خصوصية 

        للعظمـة حظّهـا أن يمتـاز العظـيم بـصفٍة أو بـبعض           مثل هذا النوع من العظمة، فـإن
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٩٥...................................................................................................لوداخلركب

ظـى بجميـع   حالصفات تجعله قميناً إلى حيازة مثـل هـذا الثنـاء والتبجيـل، أمـا أن ي               

صفات العظمة فهذا ما يجعلنا أن نبحث عن وصٍف يكون جديراً ليسبغَ علـى مثـل          

حرى بأن فإن ذلك أ).. أنصار الحسين(وال نجد أعظم من أن نصفهم بأنّهم  .. هؤالء

.. .تكون شارة خلود، ووسام تبجيل

غيـر شـارة النـصِر تُـزين صـدر          ) أنصار ديـن اهللا   (وال تعني الصالة في عرف      

األبطال، والنشوة التي يأنس بها العارفون، وهـو سـر قـول اإلمـام عليـه الـسالم فـي                    

:دعائه ألبي ثمامة الصائدي

.»جعلك ا من املصلني الذاكرين«

ة والجهاِد حدود متفاصلة، وال خطوط متقاطعة، وال جهاتٌوليس بين الصال 

سـوى ملحمتـي العبـادة والتقـرب إلـى اهللا،      تومئ إلى الفرق بـين المعنيـين   متباعدةٌ

وليس الصالة إالّ قربان الروح تُقدم بـين يـدي اهللا تعـالى، والجهـاد قربـان الجـسد                   

.. خُ إلـى رضـوان اهللا  يرتفع إلى مراتب الخلود، ويـسمو فـي مـدارج العظمة،ويـشم        

هــذه هــي صــالة األبطــال، تــسمع فيهــا تراتيــل التــضحية، كمــا تــسمع فيهــا تهجــد  

.. .الخشوع؛ ألنّها أنشودة خلود، وملحمة ِفداء

أن أبا ثمامـة لمـا رأى الـشمس يـوم عاشـوراء زالـت، وأن       : روى أبو مخنف 

فسي لنفسك الفـداء، إنّـي    يا أبا عبد اهللا، ن    : (الحرب قائمة، قال للحسين عليه السالم     

اقتربوا منك، وال واهللا ال تُقتل حتّى أقتل دونك إن شاء اهللا، وأِحـب          أرى هؤالء قد    

).أن ألقى اهللا ربي وقد صلّيت هذه الصالة التي دنا وقتها

:فرفع الحسين عليه السالم رأسه ثم قال
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار..........................................................................٩٦

»   من املصلّني الذاكرين، نعم، هـذا أو ل ذكرت الصالة، جعلك ا
.»وقتها

:ثم قال

.»سلوهم أن يكفّوا عنا حتّى نصلّي«

).إنّها ال تُقبل منكم: (فسألوهم، فقال الحصين بن نمير

ا يــزعمــت أنّهــا ال تقبـل مــن آل رســول اهللا وتقبـل منــك   : (فقـال لــه حبيـب  

!).حمار؟

.)١(إلى آخر القصة.. فحمل الحصين وحمل حبيب

)١( 
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٩٧

»١٥«
وتُـزف  .. قبل أجسادهم إلى حيث أيقنوا أنّه الخلود      كان القوم تساق قلوبهم     

أرواحهم إلى حيث يتعانقون مع الحور العين، كما يتعانقون مع المـوت الـذي هـو           

وما أروع التـضحية     !وما أحلى الموت إذا أيقن اإلنسان بالخلود      .. أنسهم ووسيلتهم 

فهم بـاللحوق   وروائع األنصار في مالحم الموت تكمن في تله        !حينما تعزُّ النفوس  

.. وتعجلهـم فـي اسـتيفاء قـدر المهمـة، وتنجيـز واجـب الـدفاع        .. في ركـب الفـداء    

  ة البقاء تتشووسرمدياللحوق بمعانقـة          ق تهم ومن ثموا مهمإليها طالئع األبرار ليؤد

.. .الحور

جعل برير بن خضير يهازل عبد الرحمن بن عبد ربه ويـضاحكه، فقـال عبـد      

).اهللا ما هذه بساعة باطلدعنا فو: (الرحمن

لقد عِلم قومي أنّي ما أحببت الباطل شاباً وال كهالً، ولكنّي ! واهللا: (فقال برير

واهللا لمستبشر بما نحن القون، واهللا ما بيننـا وبـين الحـور العـين إالّ أن نحمـل علـى           

.)١()هؤالء، فيميلون علينا بأسيافهم، ولوددت أن مالوا بها الساعة

)١( 
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٩٩

نصار احلسني عليه السالم أ

مواقف ومصارع

وبعــد تقــريظ مواقــف القــوم فلنــا أن نتــرجمهم مــا 

ستـشف مـنهم    نسنحت لنا كتب السير ومـصادر التـاريخ ل        

أنـصار الحـسين    (المواقف، ونستـشعر البطـوالت؛ ألنّهـم        

، ولنبــدأ بفتـــوة بنــي هاشـــم وشـــهامتهم   )عليــه الـــسالم 

.مواقفهمو
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١٠٠

طالب عليهما السالمالعباس بن علي بن أبي
قد ذكرنا شيئاً من مـصرعه الـشريف، ونزيـد مـا أورده الطبـري فـي تاريخـه                

:قائالً

موقفه عليه السالم قبيل كربالء

أمـا بعـد، فَحـلْ بـين     : جاء من عبيد اهللا بن زياد كتـاب إلـى عمـر بـن سـعد               (

الزكـي  بـالتقي ـ  الحسين وأصحابه وبين المـاء، وال يـذوقوا منـه قطـرة، كمـا صُـنع      

فبعـث عمـر بـن سـعد عمـرو بـن       : قـال عثمـان بـن عفّـان،    ـ  المظلوم أمير المؤمنين

خمسمائة فارس، فنزلوا على الشريعة وحـالوا بـين حـسين وأصـحابه            ىالحجاج عل 

ونازله عبـد اهللا  : وبين الماء أن يسقوا منه قطرة، وذلك قبل قتل الحسين بثالث، قال      

:لة، فقالبن أبي حصين األزدي وعداده في بجيا

ال تـذوق منـه قطـرة       ! يا حسين، أال تنظر إلى الماء كأنّـه كبـد الـسماء، واهللا            (

).حتّى تموت عطشاً

:فقال الحسين عليه السالم
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١٠١...................................................................عليه السالم مواقف ومصارعاحلسنيأنصار

.»اللّهم اقتله عطشاً، وال تغفر له أبداً«

مرضه، فو اهللا يلعدتُه بعد ذلك ف! واهللا: (ـ  راوي الخبرـ  قال حميد بن مسلم

هو لقد رأيتُه يشرب حتّى يبغر، ثم يقيء، ثـم يعـود فيـشرب حتّـى             الذي ال إله إالّ   

).يبغر، فما يروى، فما زال ذلك دأبه حتّى لفظ غُصّته، يعني نفسه

ولما اشتد على الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن علي بن أبـي            : (قال

رين قربـة،  طالب أخاه، فبعثه في ثالثين فارساً وعشرين راجـالً، وبعـث معهـم بعـش             

فجاؤوا حتّى دنوا من الماء قليالً، واستقدم أمامهم بـاللواء نـافع بـن هـالل البجلـي،             

).من الرجل؟ ما جاء بك؟: (فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي

: فاشرب هنيئاً، قال  : جئنا نشرب من هذا الماء الذي حألتمونا عنه، قال        : (قال

ن ترى من أصحابهال واهللا ال أشرب منه قطرة وحسين عطشان، وم.

ال سـبيل إلـى سـقي هـؤالء، إنّمـا وِضـعنا بهـذا المكـان                : فطلعوا عليـه، فقـال    

املؤوا قربكم، فشد الرجالة، فملؤوا : لنمنعهم الماء، فلما دنا منه أصحابه قال لرجاله   

          ـاس بـن علـيـاج وأصـحابه، فحمـل علـيهم العبقربهم، وثار إليهم عمرو بـن الحج

امـضوا، ووقفـوا دونهـم،    : هم، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فقالواونافع بن هالل فكفو   

وجاء أصحاب الحـسين  .. فعطف عليهم عمرو بن الحجاج وأصحابه واطّردوا قليالً       

.)١()بالقرب فأدخلوها عليه

فلما رأى العبـاس بـن علـي عليهمـا الـسالم كثـرة            : (وقال المفيد في اإلرشاد   

يـا بنـي أمـي،    ـ  وهم عبد اهللا وجعفر وعثمـان ـ القتلى في أهله، قال ألخوته من أمه

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٠٢

تقدموا حتى أراكم قد نصحتم هللا ولرسوله، فإنه ال ولد لكم، فتقدم عبد اهللا فقاتـل        

.قتاالً شديداً، فاختلف هو وهانئ بن ثبيت الحضرمي ضربتين فقتله هانئ لعنه اهللا

ي بن يزيد فتقدم بعده جعفر بن علي رحمه اهللا فقتله أيضاً هانئ، وتعمد خول  

األصبحي عثمان بن علي رضي اهللا عنه، وقد قام مقام أخوته فرماه بـسهم فـصرعه،    

.وشد عليه رجل من بني دارم فاحتزّ رأسه

وحملت الجماعة على الحسين عليه السالم فقلبـوه علـى عـسكره واشـتد بـه       

العطش، فركب المسناة يريد الفرات وبين يديه العباس أخوه، فاعترضه خيـل ابـن             

ويلكـم حولـوا بينـه وبـين الفـرات وال          : عد وفيهم رجل من بنـي دارم فقـال لهـم          س

:تمكنوه من الماء، فقال الحسين عليه السالم

.»اللهم اظمئه«

مه فأثبته في حنكه، فانتزع الحـسين عليـه الـسالم     هب الدارمي ورماه بس   صفغ

:ت راحتاه بالدم فرمى به ثم قالالسهم وبسط يده تحت حنكه فامتأل

.»لّهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيكال«

.ثم رجع إلى مكانه وقد اشتد به العطش

فاقتطعوه عنه فجعل يقاتلهم وحده حتى قتـل رضـوان   وأحاط القوم بالعباس    

ـ  اهللا عليه وكان المتولي لقتله زيد بن ورقاء الحنفي وحكـيم بـن الطفيـل السنبـسي    

.)١()فلم يستطع حراكاً، بعد أن أثخن بالجراح ـ لعنهما اهللا

وكان الذي ولى قتل العبـاس  : (وفي شهادته عليه السالم قال القاضي النعمان  

)١(
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١٠٣...................................................................ومصارعمواقفالسالمعليهاحلسنيأنصار

وقيـل  بن علي يومئذ يزيد بن زياد الحنفي، وأخذ سلبه حكيم بـن طفيـل الطـائي،        ا

نه شرك في قتله يزيد، وكان بعـد أن قتـل أخوتـه، عبـد اهللا وعثمـان وجعفـر معـه               إ

ه بالقربـة فيحمـل علـى أصـحاب عبيـد اهللا بـن زيـاد             قاصدين الماء، ويرجـع وحـد     

.الحائلين دون الماء

فيقتل منهم ويـضرب فـيهم حتـى ينفرجـوا عـن المـاء فيـأتي الفـرات فـيمأل                

القربة، ويحملها، ويأتي بها الحسين عليه السالم وأصحابه، فيسقيهم حتـى تكـاثروا       

رادق وهـو يحمـل    عليه، وأوهنته الجراح من النبل فقتل كـذلك بـين الفـرات والـس             

.الماء، ثم قبره رحمه اهللا

وقطعوا يديه ورجليه حنقاً عليه، ولما أبلـى فـيهم وقتـل مـنهم فلـذلك سـمي          

السقاء، وفيه يقول فضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبد اهللا بن العباس بـن       

:علي عليه السالم

 
 

 )١( 

 
 

  
 

 
 

  
 

وقتل العباس بن علي وهو ابـن أربـع وثالثـين سـنة وقتـل عبـد اهللا بـن علـي                

يومئذ وهو ابن خمس وعشرين سنة وقتل عثمان بن علي وهو ابن إحدى وعشرين 

.)٢(عشر سنةسنة وقتل جعفر بن علي وهو ابن سبع 

)١( 
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٠٤

ألقابه عليه السالم وكنيته

ولـذلك سـمي العبـاس    : (ـ  بعد ما أورد هذه الروايـة ـ  قال في القمقام الزخّار

.)١()عليه السالم السقّاء

وروى اإلصفهاني في مقاتل الطالبيين عن حرمي بن العالء، عن الزبيـر، عـن       

.)٢(..)أبا قربةولد العباس بن علي يسمونه السقّا، ويكنّونه : (عمه

وسمي العباس السقا ألن الحسين عليـه الـسالم عطـش       : (قال القاضي النعمان  

قربة ومضى نحو الماء، واتبعه أخوته مـن  ـ  عليه السالمـ  وقد منعوه، وأخذ العباس

عثمان وجعفر وعبد اهللا فكشفوا أصحاب عبيد اهللا عن الماء، : ولد علي عليه السالم

اء بهــا فحملهــا علــى ظهــره إلــى الحــسين عليــه الــسالم  ومــأل العبــاس القربــة، وجــ

.)٣()وحده

شبهة مردودة وقضّية مغلوطة

وحـدة الحـسين عليـه الـسالم بعـد قتـل       ـ   العبـاس عليـه الـسالم   ـ   ولمـا رأى 

:أصحابه، وجملة من أهل بيته، قال ألخوته من أمه

.»تقدموا ألحتسبكم عند ا تعاىل، فإنّه ال ولد لكم«

.)٤(..)حتّى قتلوافتقدموا

)١( 
)٢( 
)٣(
)٤( 
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١٠٥...................................................................ومصارعمواقفالسالمعليهاحلسنيأنصار

ألخوتـه  ـ  عليهما السالمـ  وقال العباس بن علي: (وقال ابن األثير في الكامل

حتّى أرثكم، فإنّـه ال ولـد لكـم، ففعلـوا،     تقدموا (عبد اهللا وجعفر وعثمان، : من أمه 

.)١()فقتلوا

خوته بعد مقـتلهم  إوخبر ابن األثير غريب جداً؛ فإذا كان المقصود أن يرث           

على قيـد الحيـاة ال يمكـن أن يـرث     ـ  أم البنينـ  خوته، وأمهإيرث العباس فكيف

أحد غيرها، فهي تحجب العباس عن إخوته في اإلرث، وإن كان قـصده أن يـرث      

ولده تركتهم بعد إرثه له، فالعباس عليـه الـسالم أسـمى مـن أن تـراوده مثـل هـذه                    

بنفسه الـشريفة مـن أجـل أبـي          الفكرة التي ال تتناسب وموقفه البطولي في تضحيته       

عبد اهللا الحسين عليه السالم، فمتى تراود المرء مثل هذه الفكرة وهو في مثل هـذا              

الموقف؟

والجواب على ما زعموه

:إن تقديم العباس بن علي عليهما السالم إخوته أمامه ألمرين

م أن تقــر عينـه بــشهادتهم أمامـه مطمئنّــاً بوفـائهم لــسيدهم وأخــيه   : أحـدهما 

الحسين عليه السالم، ولئالّ يهـولهم القتـل والقتـال فيتـأخّروا عـن مناصـرة سـيدهم                 

الحسين عليه الـسالم، وهـذه الحالـة أبلـغ الحـاالت فـي المأسـاة والفـداء؛ إذ يـرى                

اإلنسان بعينه التضحية بأغلى ما يملك، وأنفس ما يـدخر، ومـن ثَـم ال يبقـى سـوى         

.نفسه فيقدمها مطمئنّاً للفداء

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٠٦

يعنـي بـذلك أنّكـم      : (وهو ما اختاره العالّمة السماوي في توجيهه بقوله       : انياًث

إن تقدمتموني وقتلوكم لم تبق لكم ذرية فينقطع نسب أمير المؤمنين عليه الـسالم         

).منكم، فيشتد حزني، ويعظم أجري بذلك

ل أنّه لما التحم القتا : (وبذلك أشار العالّمة السماوي إلى قول عابس لشوذب       

يوم عاشوراء وقتل بعض أصحاب الحسين عليه السالم، جاء عابس الشاكري ومعه 

يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟: شوذب، فقال لشوذب

ما أصنع؟ أقاتل معك دون ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم    : قال

.حتّى أقتل

عليه السالم حتّـى  ذلك الظن بك، أما اآلن فتقدم بين يدي أبي عبد اهللا     : فقال

يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه، وحتّى احتسبك أنـا، فإنّـه لـو كـان معـي           

الساعة أحد أنا أولى به منّي بك لسرني أن يتقدم بين يدي حتّى أحتسبه، فـإن هـذا           

قدر عليه، فإنّه ال عمل بعد اليوم، إنّما هو نيوم ينبغي لنا أن نطلب األجر فيه بكلّ ما 

.)١()الحساب

أوصافه عليه السالم

وكان العباس رجالً وسيماً جميالً، يركب الفرس : (قال أبو الفرج اإلصفهاني

قمـر بنـي هاشـم، وكـان لـواء      : المطهم ورجاله تخطّان في األرض، وكان يقال لـه        

٢()معه يوم قُتلـ عليهما السالمـ الحسين بن علي(.

)١( 
)٢( 
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أوالده عليه السالم

كان للعباس ولد : (قال الزبير بن بكّار  :الده كما يلي  وذكر المجلسي في حال أو    

اسمه عبيد اهللا، كان من العلماء، فمن ولده عبيد اهللا بن علي بن إبراهيم بن الحـسن بـن    

عبيد اهللا بن عباس ابن أمير المؤمنين عليه الـسالم، وكـان عالمـاً فاضـال جـواداً، طـاف              

قه أهل البيت عليهم السالم، قدم بغداد فأقـام  الدنيا، وجمع كتباً تسمى الجعفرية، فيها ف      

وثالثمائة، ومن نسل العباس ةي عشرتبها وحدث، ثم سافر إلى مصر فتوفّي بها سنة اثن        

العباس بن الحسن بن عبيد اهللا بن العباس، ذكره الخطيب في تاريخ    : بن أمير المؤمنين  ا

يكرمه، ثم صحب المأمون بعده، قدم إليها في أيام الرشيد وصحبه، وكان: بغداد، فقال

.)١()وتزعم العلوية أنّه أشعر ولد أبي طالب،وكان فاضالً شاعراً فصيحاً

عبيـد اهللا،  : كـان للعبـاس مـن األوالد خمـسة      (:وذكر السيد المقـرم مـا نـصه       

والفضل، والحسن، والقاسم، وبنتان؛ وعد ابن شهر آشوب من الشهداء في الطـف            

.)٢()اًولد العباس محمد

أما محمد والقاسم، فذكر    : (وعند المحقق الشيخ عبد الواحد المظفر ما نصه       

محمداً في الـشهداء ابـن شـهر آشـوب فـي المناقـب وتبعـه المجلـسي فـي البحـار                   

وذكرهما معاً في الشهداء أبو إسحاق االسفرايني الشافعي في نور العين، وصاحب             

.. كـرا أنهمـا بـارزا    مطلوب كل طالب في أنساب آل أبي طالـب فارسـي مطبـوع ذ             

وساق قصة شهادتهما عند مصرع .. والقائني في الكبريت األحمر وهو فارسي أيضاً

.)٣()أبيهما العباس عليه السالم

)١( 
)٢(
)٣(
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١٠٨

عليه السالمعلي األكرب 
.هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب باألكبر

علـي األكبـر بـن       وكان أولَ قتيٍل مـن بنـي أبـي طالـب يومئـٍذ            : (قال الطبري 

ة بـن عـروة بـن مـسعود        ـ  عليهم السالمـ  الحسين بن عليـره ليلى ابنـة أبـي موأم ،

:الثقفي، وذلك أنّه يشد على النّاس يقول

      
 

      
 

 

فعل ذلك مراراً، فبصر به مرة بن منقذ بن النعمان العميدي، ثـم الليثـي           ف: قال

أي ـ  علَي آثام العرب إن مر بي يفعل مثل ما كان يفعـل إن لـم أثكلـه إياهـا    : فقال

، فمــر يــشد علــى النّــاس بــسيفه، فاعترضــه مــرة بــن منقــذ فطعنــه، فــصُرع   ـ   بأمــه

.)١()واحتوشته النّاس فقطّعوه بأسيافهم

)١( 
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١٠٩...................................................................ومصارعمواقفالسالمعليهاحلسنيأنصار

نعي الحس له عليهما السالم

:فلما رآه الحسين قال: (قال ابن األثير

قتـل ا قومـاً قتلـوك يــا بـين، مـا أجـرأهم علــى ا وعلـى انتـهاك حرمــة         «
.»الرسول، على الدنيا بعدك العفا

احملوا أخاكم، فحملوه حتّى وضـعوه    : وأخبر الحسين إليه ومعه فتيانه، فقال     

.)١()لذي كانوا يقاتلون أمامهبين يدي الفسطاط ا

).وهو أول من قُتل في الواقعة: (وقال اإلصفهاني في مقاتل الطالبيين

:سماع أذني يومئٍذ الحسين وهو يقول: (وروي عن حميد بن مسلم، قال

»         ،قومًا قتلـوك يـا بـين وعلـى انتـهاك حرمـة       قتل ا ،مـا أجـرأهم علـى ا
.»مالرسول صلى ا عليه وآله وسل

:ثم قال

.)٢()»على الدنيا بعدك العفا«

ومعلوم أن انتهاك حرمـة الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ال تكـون إالّ                    

بانتهاك حرمة خطيرة في اإلسالم، مما يدلّل على منزلـة علـي األكبـر عليـه الـسالم        

، ومقامه، على أن انتهاك حرمة المعصوم ال تكون إالّ بانتهاك حرمـة معـصوم مثلـه                

وإن كانـت لـيس بدرجـة    ـ  فهل هذه إشارة إلى عصمة علـي األكبـر عليـه الـسالم    

؟ـ عصمة األئمة عليهم السالم

)١( 
)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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الظاهر كذلك، فإن لعلي األكبر عليه الـسالم خـصوصية عظيمـة لـدى الحـسين                

عليه السالم، هي أرفع من أن تكون خـصوصية الولـد عنـد والـده وحظوتـه لديـه، بـل           

السالم إبان منازلته كانت تنبئُ عن أموٍر تخفـي وراءهـا أمـراً أعظـم            اهتمام اإلمام عليه    

أن تهـيمن عليـه   مـن  قلب الوالد، والحسين عليه السالم أجلُّ    منه، فإن للبنوة مكانها في      

.عاطفة األبوة دونما هنالك خصيصة ومنزلة عظيمة يحظى به علي األكبر عليه السالم

:سنداً عن سعيد بن ثابت، قالروى اإلصفهاني عن أحمد بن سعيد م

ـ  صلوات اهللا عليه وسـالمه ـ  لما برز علي بن الحسين إليهم، أرخى الحسين(

:عينيه، فبكى، ثم قال

لـيهم غـالم أشـبه اخللـق برسـول      إاللّهم كن أنت الـشهيد علـيهم، فـربز         «
.»ا صلى ا عليه وآله وسلم

يـا أبـاه، العطـش، فيقـول لـه      :فجعل يشد عليهم ثم يرجـع إلـى أبيـه، فيقـول           

:ـ عليه السالمـ الحسين

ال متسي حتّى يسقيك رسول ا صلى ا عليه وآله فإنّك ،اصرب حبييب«
.»وسلم بكأسه

وجعل يكر كرة بعد كرة، حتّى رِمي بسهم فوقع فـي حلقـه، فخرقـه، وأقبـل       

سـول اهللا صـلى اهللا   يا أبتاه، عليـك الـسالم، هـذا جـدي ر    : (ينقلب في دمه ثم نادى    

عجـل القـدوم إلينـا، وشـهق شـهقة فـارق         : عليه وآله وسلم يقرئك السالم، ويقـول      

.)١()الدنيا

)١( 
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ثم تقدم علي بن الحسين األكبـر عليـه الـسالم، وهـو           : (قال ابن شهر آشوب   

ابن ثمان عشرة سنة، ويقال ابن خمس وعشرين، وكان يشبه برسـول اهللا صـلى اهللا            

:قاً وخَلقاً ومنطقاً، وجعل يرتجز ويقولعليه وآله وسلم خُل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 )١( 

يـا أبـة،    : (فقتل سبعين مبارزاً، ثم رجع إلى أبيه وقد أصـابته جراحـات فقـال             

:العطش، فقال الحسين عليه السالم

.»يسقيك جدك«

:، وهو يقولفَكَر أيضاً عليهم

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

فطعنه مرة بن منقذ العبدي على ظهره غدراً، فضربوه بالسيف، فقال الحسين        

:ـ عليه السالمـ 

.»على الدنيا بعدك العفا«

)١(



)٢( 
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.وضمه إلى صدره وأتى به إلى باب الفسطاط

ثم حمل علي بن الحـسين سـالم اهللا عليـه علـى            : (اروفي رواية القمقام الزخّ   

:القوم وهو يرتجز ويقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

.فلم يزل يقاتل حتّى ضج النّاس من كثرة من قتل منهم

لى أبيه وقد أصابته إوروي أنّه قتل على عطشه مائة وعشرين رجالً، ثم رجع  

يا أبه، العطش قتلني، وثقل الحديد أجهدني، فهل لي شربة    : جراحات كثيرة، فقال  

من ماء سبيل أتقوى بها على األعداء؟

:فبكى الحسين عليه السالم وقال

يا بين، يعز على حممد وعلى علي بن أبي طالـب وعلـي أن تـدعوهم فـال            «
.جييبوك، وأن تستغيث هبم فال يغيثوك

.»يا بين، هات لسانك

:فأخذ بلسانه فمصّه، ودفع إليه خاتمه وقال

إىل قتال عدوك، فـإنّي أرجـو أنّـك ال تُمـسي     أمسكه يف فيك وارجع    «
.»ى يسقيك جدك بكأسه األوفى شربة ال تظمأ بعدها أبداًحّت

:وهو يقولالقتال إلىفرجع 
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.إلى آخر األبيات المذكورة.. الحرب قد بانت لها حقائق

فلم يزل يقاتل حتّى قتل تمام المائتين، وأهل الكوفة يتّقـون قتلـه، فبـصر بـه              

الـخ  ... )١(يفعـل ذلـك  علـي آثـام العـرب إن مـر بـي          : مرة بـن منقـذ العبـدي، فقـال        

.الحديث، كما في رواية الطبري السابقة

أول الشهداء من آل أبي طالب عليهم السالم

فتقدم ابنه علي بن الحسين عليهما السالم وأمـه ليلـى بنـت أبـي        : (قال المفيد 

مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، وكان من أصـبح النـاس وجهـاً، ولـه يومئـذ بـضع                   

.)٢()اس إلى آخر ما ورد فيما سبق من المصادرعشرة سنة، فشد على الن

أول من قتل من بني أبي طالـب علـي األكبـر    : (وعن ابن مسكويه الرازي إن 

.)٣()ن الحسين بن عليبا

.)٤(ومثله في مقتل أبي مخنف

: لكن ابن أعثم يعده المقتول بعد العباس بن علي عليهما السالم حيث يقول             

علي بن الحسين بـن علـي رضـي اهللا عنـه          ] لعباسأي من بعد ا   [ثم تقدم من بعده     (

.)٥()وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة

)١(
)٢(

 
)٣( 
)٤( 
)٥(
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فلما لم يبق معه إال األقل من أهل بيتـه خـرج   : (وفي مقتل ابن نما الحلي قال 

علي بن الحسين عليهما السالم وكان من أحسن الناس وجهاً وله يومئـذ أكثـر مـن          

.)١()عشر سنين

.علي عليهما السالم بخالف غيرهوجعله بعد مصرع العباس بن 

:ثم حمل علي بن الحسين وهو يقول: (وفي مقتل الخوارزمي

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

أنه : حتى ضج أهل الكوفة لكثرة من قتل منهم حتى أنه رويفلم يزل يقاتل  

عـشرين رجـالً، ثـم رجـع إلـى أبيـه وقـد أصـابته جراحـات                 وعلى عطشه قتل مائة     

:فرجع علي بن الحسين إلى القتال وحمل وهو يقول: إلى أن قال... كثيرة

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

.)٣()وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين

وكان أول قتيل قتل من أهل الحسين من بني أبـي       : (وفي مقتل ابن كثير قال    

بن الحسين بن علي وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود اطالب علي األكبر  

)١( 
)٢( 
)٣( 
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.)١()الثقفي

شتهر من أن أول من تقدم من آل أبي طالب وهذا االختالف ال يثبت خالف ما ا

عليه السالم هو علي بن الحسين عليهما السالم وليس العباس بن علي عليهمـا الـسالم،              

وذلك كون العباس كان حامل اللواء وال يمكن أن يتقـدم حامـل اللـواء فـي المعركـة           

آل أبـي  للشهادة فيستبين االنكسار على جيش اإلمام الحسين عليه السالم وسـيطمع بـه   

سفيان، فضالً عن كون اإلمام الحـسين عليـه الـسالم حـرص علـى أن يكـون أول مـن             

يمضي هو ولده ليعطي صورة التضحية ونكران الذات في هذه المعركة الرسالية بكـل          

ن الحسين دفع بآل أبي طالب وحرص   إجزئياتها ودقائقها، ولئال يقول القائل بعد ذلك        

اإلمام الحسين عليه السالم للشهادة ولده فكان ذلـك      على ولده، بل كان أول من قدمه      

.ما في التضحية والفداء بل وصدق ما هو عليه أبو عبد اهللا عليه السالمهعنواناً م

أّيهمــا األكــ علــي بــن الحــس اِّـلّقــب بــاألك أم اإلمــام زيــن العابــدين  

عليهما السالم؟

           بـن الحـسين قتيـل الطـف همـا األكبـر علـيأم اإلمـام زيـن   واختلف فـي أي ،

وذكـر صـاحب كتـاب البـدع،        : (العابدين عليهما السالم، فقـال ابـن شـهر آشـوب          

أن عقب الحـسين مـن ابنـه علـي األكبـر، وأنّـه هـو            : وصاحب كتاب شرح األخبار   

الباقي بعد أبيه، وأن المقتول هو األصغر منهما، وعليه يعول، فإن علي بـن الحـسين      

عليـه الـسالم ابنـه كـان     )٢(ثالثين سنة، وأن محمداً البـاقر   كان يوم كربالء من أبناء      

)١( 
)٢( 
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يومئٍذ من أبناء خمس عشرة سنة، وكان لعلي األصـغر المقتـول نحـو اثنتـي عـشرة           

.سنة

ن العقب من األصغر، وأنّه كان فـي يـوم كـربالء ابـن سـبع            إ: وتقول الزيدية 

.)١()أربع سنين، وعلى هذا النسابون: سنين، ومنهم من يقول

وللعالّمة المامقاني تحقيق في هذا الشأن أورد فيه قول الشيخ المفيد والشيخ          

الطوسي وابن إدريس رضوان اهللا عليهم، وأسهب في ذلك إسهاباً يـستحق الـذكر،     

:فال تفوتنا فائدته، قال

علي بن الحسين األصغر، عـده الـشيخ رحمـه اهللا فـي رجالـه مـن أصـحاب            (

قتل معه، وأمه ليلـى بنـت أبـي قـرة بـن      : اً إلى ذلك قولهمضيفالحسين عليه السالم،    

عروة بن مسعود بن معبد الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبـي سـفيان بـن حـرب، وفـي                  

.علي بن الحسين األصغر، قُتل معه بالطف، انتهى: الخالصة أيضاً

وسبقه في تسمية ابن ليلى المقتول بالطف باألصغر، وزاد تسمية السجاد عليه

:السالم باألكبر مشيخة المفيد في إرشاده حيث قال ما لفظه

علي بن الحسين األكبر، كنيتـه أبـو محمـد،          : للحسين عليه السالم ستّة أوالد    

وأمه شاه زنان بنت كسرى يزدجر، وعلي بن الحسين األصغر، قُتل مع أبيه بالطف،  

)١(
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ـ  ة بـن مـسعود الثقفيـة   وقد تقدم ذكره فيما سلف، وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عرو

وعبد اهللا بن الحسين عليه السالم قتل معه صغيراً، جاءه سهم وهـو فـي    : إلى أن قال  

إلى آخره، ويوافقهما قول ابن طاووس في محكي ربيع الشيعة،         .. حجر أبيه فذبحه  

أن علي بن الحسين عليه السالم األكبر زين العابدين عليه السالم أمه شاه زنان بنت 

يزدجر شهريار، وعلي األصغر قُتل مع أبيه والنّاس يغلطون أنّه علي  األكبر        كسرى  

.وعبد اهللا قُتل مع أبيه صغيراً وهو في حجر أبيه، انتهى

وخالف في ذلك ابن إدريس رحمه اهللا، فـسمى المقتـول بـالطف ابـن ليلـى               

.ما ينبغي بيانهباألكبر، وأطال الكالم في ذلك، وال بأس بنقل كالمه برمته ثم بيان 

وإذا كانـت الزيـارة ألبـي عبـد اهللا     : (قال رحمه اهللا في مزار السرائر مـا لفظـه         

     ة بـن عـروة بـن               اًالحسين عليه السالم زر ولده علياألكبر وأمـه ليلـى بنـت أبـي مـر

، مسعود الثقفي، وهو أول قتيل في الوقعة يوم الطف من آل أبي طالب عليه السالم

عليه السالم هذا في أمارة عثمان، وقد روى عن جـده علـي     وولد علي بن الحسين   

ف األحمـر أن  مدحه الشعراء، عن أبي عبيدة وخل      بن أبي طالب عليه السالم، وقد     ا

:هذه األبيات قيلت في علي بن الحسين عليه السالم األكبر المقتول بكربالء

 
 

  
 

:لإلى أن قا

 
 

  
 

 
 

  
 

ثم نقل عن الشيخ المفيد رحمـه اهللا فـي إرشـاده مـا سـمعت مـن جعـل ابـن             
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محمـد بـن إدريـس    : الثقفية األصغر، وجعل السجاد عليـه الـسالم األكبـر، ثـم قـال      

لى الرجوع في هذا إلى أهـل هـذه الـصناعة، وهـم النّـسابون وأصـحاب الـسير               األو

واألخبار والتواريخ، مثل الزبير بن بكّـار فـي كتـاب أنـساب قـريش، وأبـي الفـرج               

اإلصفهاني في مقاتل الطالبيين، والـبالذري، والمـزّي صـاحب كتـاب اللبـاب فـي                 

   ن : (المجدي، فإنّه قالبة حقّق ذلك في كتاب    اأخبار الخلفاء، والعمري النسزعم م

لى هذا ذهـب  إال بصيرة له أن علياً األصغر هوالمقتول بالطف، وهذا خطأ ووهم، و      

صاحب كتاب الزواجر والمواعظ، وابن قتيبة فـي المعـارف، وابـن جريـر الطبـري          

المحقّق لهذا الشأن، وابن أبي األزهر في تاريخه، وأبو حنيفة الدينوري في األخبار   

ل، وصاحب كتاب الفاخر، مـصنّف مـن أصـحابنا اإلماميـة ذكـره شـيخنا أبـو         الطوا

جعفر في فهرست المصنّفين، وأبو علي بن همام في كتاب األنوار في تواريخ أهل 

البيت ومواليدهم، وهو من جملة أصحابنا المصنّفين، وهؤالء جميعـاً أطبقـوا علـى            

مما ال يهمنا نقله، وتبعه في ذلك   هذا القول، وهم أبصر بهذا النوع إلى آخر ما قال           

يستحب إذا زار الحسين عليه : الشيخ الشهيد رحمه اهللا في مزار الدروس حيث قال      

السالم أن يزور عقيبه ولده عليا، وهو األكبـر علـى األصـح، وأمـه ليلـى بنـت أبـي                  

لد ل من ويمسعود، وهذا غلط قطعاً لما عرفت في نسبها المتسالم عليه، وهو أول قت  

.علي عليه السالم في الطف، وله رواية عن جده إلى آخره

عليه هو كون اإلمام هو علي بـن شـاه         المتّفق  وفي تنقيح المقال أن المتسالم      

زنان، وكون المقتول بالطف مع أبيه هـو علـي بـن ليلـى، وقـد كنـت أزعـم سـابقاً                    

الطف، وأن من وصف تسالمهم على كون اإلمام عليه السالم أكبر سنّاً من الشهيد ب
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إلى كونه أكبر سنّاً من الثاني، فيكون الثاني أصغر، ومن وصـف     راألول باألكبر نظ  

الثاني باألكبر نظر إلى كونه أكبر من الرضيع المشتهر أيـضاً بعلـي، إالّ أنّـي وقفـت        

يدلّ على كـون غـرض مـن وصّـف الـشهيد بـالطف       في كالم ابن إدريس على ما     

سنّاً من اإلمام السجاد، وهو قوله بعد جملة كالم له قال محمد بـن  باألكبر أنّه أكبر  

وأي غضاضة تلحقنا، وأي نقـٍص يـدخل علـى مـذهبنا إذا كـان المقتـول           : إدريس

علياً األكبر وكان علياً األصغر اإلمام بعد أبيه الحسين عليه السالم، فإنّه كـان لـزين               

      ثالث وعشرون سنة، ومحم لـه         العابدين يوم الطف د ولده الباقر عليه الـسالم حـي

.)١()...ثالث سنين وأشهر

ه يثنون عليه ويشهدون بحّقهؤأعدا

وأثنى عليه مخـالفوه ثنـاًء تنطـوي فـي أعماقـه حقـائق، وتتجلّـى مـن خاللـه             

للحصيف صور الصراع بين الحق والباطل المتمثّلـين فـي قطبـي قـريش، أحـدهما                 

يترفّع إلى مدارك الكمـال ومراتـب الهـدى،        يتهالك على السلطة واإلمارة، واآلخر    

أمية، واآلخـر بنـو هاشـم، والروايـة التاليـة تعكـس بجـالء                ووهو الحق، أحدهما بن   

: بـسنده عـن مغيـرة، قـال       : روى اإلصفهاني في مقاتل الطالبيين    .صورة هذا الصراع  

اس بهذا األمر ال، أولى النّ: أنت، قال: من أحق الناس بهذا األمر؟ قالوا  : قال معاوية (

علي بن الحسين بن علي جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وفيـه شـجاعة           

.)٢()بني هاشم، وسخاء بني أمية، وزهو ثقيف

)١( 
)٢( 
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والرواية تعكس مشهد النفـاق لـدى العامـة، وحالـة تـسويق المـصالح لـدى                  

م التـي  الساسة وقت ذاك، فقولهم أنت أحق باألمر نفـاق صـريح تـستجليه دواخلهـ      

ــة   ــافعهم، وقــول معاوي ــسياسي  ) ال: (عكفــت علــى مــداراة من اســتنطاق للمــشهد ال

المتأجج لصالح العلويين، وكون الواقع شاهداً علـى عـدم أحقيـة األمـويين بـاألمر              

وتسلّطهم على مقاليد النظام دون أهلية يشهد بها واقعهم، إالّ أن اسـتدراك معاويـة         

مر علي بن الحسين بن علـي جـده رسـول اهللا صـلى اهللا     أولى النّاس بهذا األ : (بقوله

الـخ، شـهادة زور تحمـل فـي طياتهـا دسـائس مكـر وتحريـف           ... عليه وآله وسـلم   

يحاول عاجزاً من خاللها إعطـاء أحقيـة مـزورة لألمـويين فـي أمـر الخالفـة، وهـو                    

الـسالم،  ه الحسين عليـه  ايعرف جيداً أن جده علي بن أبي طالب وعمه الحسن وأب          

ال يرقى إلى أحقّيـتهم أحـد مهمـا كانـت صـفاته وخـصوصياته، ومعاويـة بـن أبـي             

إلى علي بن الحسين إلبعادها عن آبائه مـداراةً لعلقـة النـسب             ) بخبث(سفيان يشير   

األموية التي يختصّ بها علي بن الحسين، فمعاوية أراد أن يعزّز هذه العلقة األموية        

، وهو بهذا حـاول إبعـاد آل    )األموية(فة لهذه الخصوصية    فيه، وكونه استحق الخال   

علي عليه السالم عـن الخالفـة، مـشيراً إلـى أهليـة األمـويين لهـا بأسـلوٍب مـاكر ال              

.يخفى على اللبيب
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١٢١

القاسم بن احلسن عليهما السالم
خرج إلينـا غـالم كـأن       : (روى الطبري في تاريخه، عن حميد بن مسلم، قال        

ة قمـر فـي يـده الـسيف، عليـه قمـيص وإزار ونعـالن، قـد انقطـع ِشـسع                   وجهه شـقّ  

! واهللا: أحدهما، ما أنسى أنّها اليسرى، فقـال لـي عمـرو بـن سـعد بـن نفيـل األزدي             

سبحان اهللا، وما تريد إلى ذلـك يكفيـك قتـل هـؤالء الـذين       : ألشدن عليه، فقلت له   

شد عليه، فما ولّى حتّى ضرب    واهللا ألشدن عليه، ف   : فقال: تراهم قد احتولوهم، قال   

فجلّى الحـسين كمـا يجلّـي    : يا عماه، قال: رأسه بالسيف، فوقع الغالم لوجهه، فقال   

الصغر ثم شد شدة ليٍث أغضب، فضرب عمراً بالسيف فاتّقاه بالـساعد فأطنّهـا مـن           

لدن المرفق، فصاح ثم تنحى عنه، فحملت خيل ألهل الكوفة ليستنقذوا عمراً مـن               

، فاستقبلت عمراً بصدورها، فحرت حوافرها وجالت الخيل بفرسـانها عليـه،         حسين

فتوطأته حتّى مات، وانجلت الغبرة فإذا أنا بالحسين قائم على رأس الغالم، والغالم   

:يفحص برجليه، وحسين يقول

.»بعداً ِلقوٍم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك«
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:ثم قال

تدعوه فال جييبك، أو جييبك ثـم ال ينفعـك،   عز وا على عمك أن   «
.»صوت وا كثر واتره، وقلّ ناصره

ثم احتمله، فكأنّي أنظر على رجلي الغالم يخطّـان فـي األرض، وقـد وضـع                

ما يصنع به، فجـاء بـه حتّـى ألقـاه     : فقلت في نفسي: حسين صدره على صدره، قال    

ل بيته، فسألت عن الغالم فقيل مع ابنه علي بن الحسين وقتلى قد قتلت حوله من أه

.)١()القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: هو

:ثم برز قاسم بن الحسن وهو يرتجز ويقول: (قال ابن شهر آشوب

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

ثم خرج من بعده عبد اهللا بن الحسن بـن علـي    : (في البحار  وروى المجلسي 

بن أبي طالب عليهما الـسالم، وفـي أكثـر الروايـات أنّـه القاسـم بـن الحـسن عليـه               ا

، وجعال السالم، وهو غالم صغير لم يبلغ الحلم، فلما نظر الحسين إليه قد برز اعتنقه

سالم فـي المبـارزة، فـأبى    يبكيان حتّى غُشي عليهما، ثـم اسـتأذن الحـسين عليـه الـ             

الحسين أن يـأذن لـه، فلـم يـزل الغـالم يقبـل يديـه ورجليـه حتّـى أذن لـه، فخـرج                  

:ودموعه تسيل على خديه وهو يقول

 
 

  
 

)١( 
)٢( 
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القمر، فقاتل قتاالً شديداً حتّى قتـل علـى صـغره خمـسة          وكان وجهه كفلقة  

.)١()وثالثين رجالً

وعبد اهللا هو أبو بكر بن الحسن، كما عن أكثرهم، وهو الذي تزوج سـكينة           

بنت الحسين عليه السالم، فقتل عنها ولم يعقّـب، وسـكينة لـم تتـزوج بعـده حتّـى                    

.)٢(ماتت رضوان اهللا عليها

وقتل معه يومئذ عبد اهللا بن الحـسن  : (ن كذلك بقولهوهو عند القاضي النعما   

عليه السالم ألم ولد وكان الحسين عليه السالم قد زوجه ابنته سكينة، فقتل يومئـذ                

.)٣()قبل أن يبني بها

القاسم هو هذا الخلط الـذي وجـدناه فـي    منوالظاهر أن شبهة زواج سكينة    

ا إلـى عبـد اهللا أخيـه ثـم      أكثر من كتاب حيث ترجموا للقاسم بن الحـسن وأشـارو          

وزوجه ابنته سكينة حيـث الـضمير يعـود إلـى عبـد اهللا فظنـوه أنـه عائـد إلـى           : قالوا

ب ما وقعوا به من الشبهة في زواج القاسـم مـن سـكينة             اأحد أسب  االقاسم ولعل هذ  

.في الطف كما ظنوا

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٢٤

مسلم بن عقيل عليه السالم
:السالمقال العالّمة المقرم في مقتل الحسين عليه

ولما بلغ مسلماً خبر هاني خاف أن يؤخذ غيلة، فتعجل الخروج قبل األجل       (

الذي بينه وبين النّاس، وأمر عبد اهللا بن حازم أن ينادي في أصحابه، وقد مـأل بهـم           

).يا منصور أمت: (الدور حوله، فاجتمع إليه أربعة ينادون بشعار المسلمين يوم بدر

سر : رو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة وقالثم عقد لعبيد اهللا بن عم

: أمامي على الخيل، وعقد لمسلم بن عوسجة األسدي على ربع مذحج وأسد وقال  

أنزل في الرجال، وعقـد ألبـي ثمامـة الـصائدي علـى ربـع تمـيم وهمـدان، وعقـد                     

.للعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة

فيه، وغلق األبواب ولم يستطع المقاومة؛ وأقبلوا نحو القصر، فتحرز ابن زياد 

ألنّه لم يكن معه إالّ ثالثون رجالً من الشرطة عشرون رجالً من األشراف ومواليه،        

لكن نفاق أهل الكوفة وما جبلوا عليه من الغدر لم يدع لهم علماً يخفق، فلـم يبـق          

.)١(من األربعة آالف إالّ ثالثمائة

)١( 
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خرجنا مع ابن عقيل أربعة آالف، فمـا    : لنقل الطبري عن عباس الجدلي، قا     

وأقبـل مـسلم يـسير فـي النّـاس مـن مـراد حتّـى         : بلغنا القصر إالّ ونحن ثلثمائة، قال     

مـا لبثنـا إالّ قلـيالً، حتّـى      ! أحاط بالقصر، ثم إن النّاس تداعوا إلينا واجتمعوا، فو اهللا         

ء، فـضاق بعبيـد اهللا   امتأل المسجد من النّاس والسوق وما زالوا يثوبـون حتّـى المـسا           

ذرعه، وكان أكبر أمره أن يتمسك بباب القصر ولـيس معـه إالّ ثالثـون رجـالً مـن              

الشّرط، وعشرون رجالً من أشراف النّاس وأهل بيته ومواليه، وأقبل أشراف النّاس          

يأتون ابن زياد يشرفون عليهم، وينظرون إليهم، فيتّقون أن يرموهم بالحجارة، وأن     

يفترون على عبيد اهللا وعلى أبيه، ودعا عبيد اهللا كثير بـن شـهاب       يشتموهم وهم ال  

بن الحصين الحارثي فـأمره أن يخـرج فـيمن أطاعـه مـن مـذحج فيـسير بالكوفـة،               ا

ويخذّل النّاس عن ابن عقيل، ويخوفهم الحرب، ويحذّرهم عقوبة السلطان، وأمـر             

رايـة أمـان   وحضرموت فيرفـع ةمحمد بن األشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كند       

لمن جاءه من النّاس، وقال مثل ذلك للقعقاع بـن شـور الـذهلي وشـبث بـن ربعـي                   

وحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن العامري وحبس سائر وجوه النّاس 

عنده استيحاشاً إليهم لقلّة عدد من معه من النّاس، وخرج كثير بـن شـهاب يخـذّل           

.النّاس عن ابن عقيل

حدثني سليمان بـن أبـي راشـد عـن     ـ  ما نقله عن أبي مخنفعـ  قال الطبري

أشـرف علينـا األشـراف      : حازم الكبري مـن األزد مـن بنـي كبيـر، قـال            بن  عبد اهللا   

أيها النـاس،  : فتكلّم كثير بن شهاب أول النّاس حتّى كادت الشمس أن تجب فقال 

فإن هذه جنود أميـر     الحقوا بأهاليكم وال تعجلوا الشر، وال تعرضوا أنفسكم للقتل،          
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المؤمنين يزيد قد أقبلت، وقد أعطى اهللا األمير عهداً لئن أتممـتم علـى حربـه ولـم             

عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء، ويفرق مقاتلتكم فـي مغـازي أهـل         منتنصرفوا  

ب حتّى ال يبقى لـه    ائقيم، والشاهد بالغ  سبال يءالشام على غير طمع، وأن يأخذ البر      

أهل المعصية إالّ أذاقها وبال ما جرت أيديها، وتكلّم األشراف بنحٍو فيكم بقية من

.من كالم هذا، فلما سمع مقالتهم النّاس أخذوا يتفرقون وأخذوا ينصرفون

فحـدثني المجالـد بـن سـعيد أن المـرأة كانـت            : قال الطبري عن أبي مخنف    

رجـل إلـى ابنـه أو    النّاس يكفونـك، ويجـيء ال  انصرف؛  :أخاها فتقول تأتي ابنها أو    

أخيه، فيقول غداً يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر؟ انصرف، فيذهب به،            

ا زالوا يتفرقون ويتصدعون حتّـى أمـسى ابـن عقيـل ومـا معـه ثالثـون نفـساً فـي            مف

فلمـا رأى  المسجد حتّى صلّيت المغرب، فما صلّى مع ابن عقيل إالّ ثالثون نفـساً،             

فلمـا بلـغ   ه أولئك النفـر خـرج متوجهـاً نحـو أبـواب كنـده،           أنه قد أمسى وليس مع    

األبواب ومعه منهم عشرة، ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنـسان، والتفـت فـإذا            

هو ال يحس أحـداً يدلّـه علـى الطريـق وال يدلّـه علـى منـزٍل وال يواسـيه بنفـسه إن           

ي أيـن يـذهب،   عرض له عدو، فمضى على وجهه يتلدد في أزقّـة الكوفـة ال يـدر       

حتّى خرج إلى دور بني جبلة من كندة، فمشى حتّى انتهى إلى باب امرأة يقال لها       

هــا أســيد الحــضرمي، ت لألشــعث بــن قــيس، فأعتقهــا، فتزوجطوعــة، أم ولــد كانــ

.فولدت له بالالً

قد خرج مع النّاس وأمه قائمـة تنتظـره، فـسلّم عليهـا ابـن عقيـل،          وكان باللٌ 

يا أمة اهللا، اسقيني ماء، فـدخلت فـسقته، فجلـس، وأدخلـت             : لها فردت عليه، فقال  
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.بلى: يا عبد اهللا، ألم تشرب؟ قال: اإلناء ثم خرجت، فقالت

فاذهب إلى أهلك، فسكت، ثم عادت فقالت مثل ذلك، فـسكت، ثـم       : قالت

صلح لك في اهللا، سبحان اهللا يا عبد اهللا، فمر إلى أهلك عافاك اهللا، فإنّه ال ي: قالت له

.الجلوس على بابي، وال أحلّه لك

يا أمة اهللا، ما لي في هذا المصر منزلٌ وال عشيرة، فهـل لـك علـى                : فقام فقال 

أجٍر معروٍف، ولعلّي مكافئِك به بعد اليوم؟

أنا مـسلم بـن عقيـل، كـذّبني هـؤالء القـوم       : يا عبد اهللا وما ذاك؟ قال  : فقالت

ادخـل، فأدخلتـه بيتـاً فـي دارهـا غيـر       : قالتنعم، : أنت مسلم؟ قال: وغروني، قالت 

البيت الذي تكون فيه، وفرشت له، وعرضت عليه العـشاء فلـم يـتعشّ، ولـم يكـن                 

.بأسرع من أن جاء ابنها، فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه

إنّه ليريبني كثرةُ دخولِك هذا البيت منذ الليلة وخروجِك منه، إن      ! واهللا: فقال

أقبل على شأنك : واهللا لتخبرني، قالت  : يا بني، الْه عن هذا، قال لها      : ؟ قالت لِك شأناً 

يا بني، ال تحدثن أحـداً مـن النّـاس بمـا            : وال تسألني عن شيء، فألح عليها، فقالت      

أخبــرك بــه، وأخــذت عليــه األيمــان، فحلــف لهــا، فأخبرتــه، فاضــطجع وســكت،  

.كان يشرب مع أصحاب له: بعضهموزعموا أنّه قد كان شريداً من النّاس، وقال 

ولما طال على ابن زياد وأخذ ال يسمع ألصحاب ابن عقيل صوتاً كما كـان              

أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحداً، فأشرفوا فلـم  : يسمعه قبل ذلك، قال ألصحابه  

فـانظروا لعلّهـم تحـت الظـالل قـد كمنـوا لكـم، ففرعـوا بحــابح         : يـروا أحـداً، قـال   

فضون شُعلَ النّار في أيديهم ثم ينظرون هل في الظالل أحـد،         المسجد وجعلوا يخ  
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           وكانت أحياناً ال تُضيُء لهـم كمـا يريـدون، فـدلوا القناديـل أنـصاف الطنـان تـشد

.بالحبال ثم تجعل فيها النيران ثم تُدلّى حتّى تنتهي إلى األرض

لّـة التـي   ففعلوا ذلك في أقصى الظالل وأدناها وأوسطها حتّى فعلوا ذلك بالظ  

فيها المنبر، فلما لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد، ففتح باب السدة التي فـي المـسجد،             

ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصـحابه معـه، فـأمرهم فجلـسوا حولـه قبيـل العتمـة،            

وأمر عمرو بن نافع أال برئت الذمة من رجل من الـشرطة والعرفـاء أو المناكـب أو           

.إالّ في المسجدالمقاتلة صلّى العتبة 

فلم يكن له إالّ ساعة حتّى امتأل المـسجد مـن النّـاس، ثـم أمـر مناديـه فأقـام              

إن شـئت صـلّيت بالنّـاس أو يـصلّي بهـم غيـرك       : الصالة، فقال الحـصين بـن تمـيم     

مـر  : ودخلتَ أنت فصلّيت في القصر، فإنّي ال آمن أن يغتالك بعض أعدائك، فقال       

وا يقفون ودر فيهم فإنّي لست بـداخل إذاً، فـصلّى         حرسي فليقوموا ورائي كما كان    

قد أتى ما قد .. أما بعد، فإن ابن عقيل: بالنّاس، ثم قام فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

رأيتم من الخالف والشقاق فَبرئت ذمة اهللا من رجٍل وجدناه فـي داره، ومـن جـاء               

تكم وبيعتكم، وال تجعلوا على أنفـسكم  به فله ديته، اتّقوا اهللا عباد اهللا، والزموا طاع        

.سبيالً

يا حصين بن تميم، ثكلتك أمك إن صاح باب سكٍة مـن سـكك الكوفـة، أو        

سلّطتك على دور أهل الكوفة فابعث مراصدةً      خرج هذا الرجل ولم تأتني به، وقد        

على أفواه السكك، وأصبح غداً واسـتبر الـدور وجـس خاللهـا حتّـى تـأتيني بهـذا                

كان الحصين على شُرطِه وهو من بني تميم، ثم نزل ابن زياد فدخل وقد     الرجل، و 
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عقد لعمرو بن حريث راية وأمـره علـى النّـاس، فلمـا أصـبح جلـس مجلـسه وأِذن                

مرحبـاً بمـن ال يـستغشّ وال        : عليه، وأقبل محمد بن األشعث فقـال       واللنّاس، فدخل 

وهو بالل بن أسيد الذي آوت      زويتّهم، ثم أقعده إلى جنبه، وأصبح ابن تلك العج        

أمه ابن عقيل، فغدا إلى عبد الرحمن بن محمـد بـن األشـعث فـأخبره بمكـان ابـن               

.عقيل عند أمه

فأقبل عبد الرحمن حتّى أتى أباه وهو عند ابن زياد، فساره، فقال له ابن    : قال

لقضيب في أخبرني أن ابن عقيل في داٍر من دورنا فنخس با     : ما قال لك؟ قال   : زياد

فأنفذ عبيد اهللا : قم فأتني به الساعة، قال ابن شهر آشوب في المناقب: جنبه، ثم قال

عمرو بن حريث المخزومي ومحمد بن األشـعث فـي سـبعين رجـالً حتّـى أطـافوا                 

:بالدار، فحمل مسلم عليهم وهو يقول

       
 

  
 

 
 

  
 

فقتل منهم واحداً وأربعين رجالً، فأنفذ ابن زياد الالئمة إلـى ابـن األشـعث،               

مام، أيها األمير، إنّك بعثتني إلى أسٍد ضرغام، وسيٍف حسام، في كف بطٍل ه: فقال

:ويحك ابن عقيل لك األمان، وهو يقول: ، قال)١(من آل خير األنام

)١(
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:، وهو يرتجز)١(ال حاجة لي في أمان الفجرة
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مـا لكـم ترمـوني      : فضربوه بالسهام واألحجار حتّى عيي واستند حائطاً، فقال       

              باألحجار كما تُرمى الكُفّار، وأنـا مـن أهـل بيـت األنبيـاء األبـرار، أال ترعـون حـق

أؤسر : نفسك وأنت في ذمتي، قالال تقتل : رسول اهللا في ذريته؟ فقال ابن األشعث    

.وبي طاقة، ال واهللا، ال يكون ذلك أبداً، وحمل عليه، فهرب منه

اللّهم إن العطش قد بلـغ منّـي، فحملـوا عليـه مـن كـلّ جانـب،             : (فقال مسلم 

فضربه بكير بن حمران األحمري على شفته العليا، وضربه مسلم فـي جوفـه فقتلـه،              

.، فأِسروطُعن من خلفه فسقط من فرسه

اسقوني شربة من ماء، فأتاه غالم عمرو بن حريث بشربة زجـاج     : فقال مسلم 

وكانت تُملى دماً، وسقطت فيه ثنية، فأتي به إلى ابن زياد فتجاوبا، وكان ابن زيـاد       

.يسب حسيناً وعلياً عليهما السالم

فـوق  اصعدوا بـه : فاقض ما أنت قاٍض يا عدو اهللا، فقال ابن زياد  : فقال مسلم 

اللّهـم احكـم بيننـا وبـين قـوم      : القصر واضربوا عنقه، وكان مسلم يدعو اهللا ويقـول      

غرونا وخذلونا، فقتله وهو على موضع الحدائين، ثم أمر بقتل هانئ بـن عـروة فـي              

:محلّة يباع فيها الغنم، ثم أمر بصلبه منكوساً، وأنشد أسدي

        
 

  
 

وأنفذ رأسيهما إلى يزيد في صحبة هانئ بن حبوة الوادعي، فنصب الرأسين            

.)١(...في درب من دمشق

)١( 
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١٣٢

عبد ا بن مسلم بن عقيل

مبارزته

وخرج عبدا هللا بن مسلم بن عقيل بن أبي طالـب، وأمـه رقيـة الكبـرى بنـت                    

:يه السالم، وهو يقولأمير المؤمنين عل

 
 

  
 

فقتل جماعة بـثالث حمـالت ورمـاه يزيـد بـن الرقّـاد الجهنـي فاتّقـاه بيـده،            

اللّهـم إنّهـم اسـتقلّونا    : فسمرها إلى جبهته، فما استطاع أن يزيلها عـن جبهتـه، فقـال      

بينا هو على هذا، إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه   واستذلّونا، فاقتلهم كما قتلونا، و    

في قلبه ومات، فجاء إليه يزيد بن الرقّاد وأخرج سهمه من جبهته وبقي النصل فيها       

.)١(وهو ميت

:أما برواية اإلصفهاني

.)٢(إن الذي قتله هو عمرو بن صبيح: فقد روى اإلصفهاني في مقاتله

)١( 
)٢( 
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أّول من برز من بني هاشم

:ب يعده في أول من برز من بني هاشم، وهو يقولوابن شهر آشو

 
 

  
 

 
 

  
 

 

فقاتل حتّى قتل ثمانية وتسعين رجـالً بـثالث حمـالت، ثـم قتلـه عمـرو بـن                

.)١(وي، وأسد بن مالكصبيح الصيدا

رجزه على رواية أخرى

:أنّه لما عزم على الجهاد خرج وهو يقول: وفي رواية أخرى

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

)١( 
)٢( 
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١٣٤

حممد بن مسلم بن عقيل
ـ  أي مـن بعـد عبـد اهللا بـن مـسلم     ـ  وخرج من بعده: (رقال في القمقام الزخّا

محمد بن مسلم، وأمه أم ولد، قتله فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن علـي، أبـو               

.)٢()، ولقيط بن أياس الجهني)١(مرهم األزدي

لكن سيأتي الكالم في أوالد مسلم بن عقيل تحت هذا العنوان ليتبين لنا هل        

مذكور هذا غير محمد بن مسلم صاحب القضية المفجعة في أن محمد بن مسلم ال   

.شهادته مع أخيه إبراهيم

)١(
)٢( 
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١٣٥

أوالد مسلم بن عقيل، إبراهيم وحممد
ن بعنوان أوالد مـسلم بـن عقيـل وهمـا إبـراهيم ومحمـد               ان األخو اشتهر هذا 

المرقد المـشهور فـي العـراق مـن مدينـة المـسيب وهـو مـشهور عنـد العـام                اصاحب

.والخاص

:هادتيهما روى الصدوق في أماليه قالوفي ش

حدثنا علي بن إبراهيم بـن هاشـم، عـن أبيـه، عـن              : حدثنا أبي رحمه اهللا قال    

حـدثني عثمـان بـن داود    : إبراهيم بن رجاء الجحـدري، عـن علـي بـن جـابر، قـال           

الهاشمي، عن محمد بن مسلم عن حمران بن أعين، عـن أبـي محمـد شـيخ ألهـل         

:الكوفة، قال

سين بن علي عليهما السالم أسر مـن معـسكره غالمـان صـغيران،     لما قتل الح 

خـذ هـذين الغالمـين إليـك فمـن      : فأتى بهما عبيد اهللا بن زياد فدعا سجاناً له فقـال        

.طيب الطعام فال تطعمهما ومن البارد فال تسقهما وضيق عليهما سجنهما

شعير وكوز وكان الغالمان يصومان النهار، فإذا جنهما الليل أتيا بقرصين من  

من ماء القراح، فلما طال بالغالمين المكـث حتـى صـارا فـي الـسنة، قـال أحـدهما                    
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يا أخي قد طال بنا مكثنا ويوشك أن تفنى أعمارنا، وتبلى أبداننا، فإذا جاء : لصاحبه

الشيخ فاعلمه مكاننا، وتقرب إليه بمحمد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم لعلـه يوسـع                 

.ي شرابناعلينا في طعامنا ويزيدنا ف

فلما جنهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القـراح،      

كيف ال أعـرف محمـداً وهـو      : يا شيخ أتعرف محمداً؟ قال    : فقال له الغالم الصغير   

.يينب

وكيف ال أعرف جعفراً وقـد أنبـت        : أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟ قال     : قال

.ئكة كيف يشاءاهللا له جناحين يطير بهما مع المال

وكيـف ال أعـرف عليـاً    : أفتعرف علي بن أبي طالب عليه الـسالم؟ قـال      : قال

.وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي

يا شيخ، فنحن من عترة نبيك محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ونحن        : قال له 

من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بيدك أسارى نسألك مـن طيـب الطعـام، فـال           

رد الشراب فال تسقينا وقـد ضـيقت علينـا سـننا فانكـب الـشيخ علـى             تطعمنا ومن با  

أقدامهما يقبلهما ويقول نفسي لنفسكما الفداء ووجهـي لوجهكمـا الوقـاء يـا عتـرة           

يـديكما مفتـوح، فخـذا أي طريـق شـئتما،      نبي اهللا المصطفى هذا باب السجن بـين   

راح ووقفهمـا علـى   وكوز مـن المـاء القـ    فلما جنهما الليل أتاهما بقرصين من شعير      

النهار حتى يجعل اهللا عز وجل الليل، واكمناـ  يا حبيبيـ  سيرا: الطريق، وقال لهما

.ففعل الغالمان ذلك، لكما من أمركما فرجا ومخرجا

يا عجوز، إنا غالمان   : فلما جنهما الليل، انتهيا إلى عجوز على باب، فقاال لها         
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١٣٧...................................................................ومصارعاقفموالسالمعليهاحلسنيأنصار

وهـذا الليـل قـد جننـا أضـيفينا سـواد        صغيران غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق،     

.هذه، فإذا أصبحنا لزمنا الطريقليلتنا

الـروائح كلهـا، فمـا شـممت        فمن أنتما يا حبيبي، فقـد شـممت       : فقالت لهما 

عترة نبيـك محمـد صـلى    يا عجوز، نحن من: رائحة أطيب من رائحتكما، فقاال لها    

يـا حبيبـي،   : قالت العجوزلقتلاهللا عليه وآله، هربنا من سجن عبيد اهللا بن زياد من ا     

زياد، أتخوف أن يصيبكما هاهنا إن لي ختنا فاسقا، قد شهد الواقعة مع عبيد اهللا بن

.فيقتلكما

سآتيكما بطعـام، ثـم   : فقالت،الطريقسواد ليلتنا هذه، فإذا أصبحنا لزمنا  : قاال

خي، إنا نرجـو    يا أ : فلما ولجا الفراش قال الصغير للكبير     ،  أتتهما بطعام فأكال وشربا   

هذه، فتعال حتـى أعانقـك وتعـانقني وأشـم رائحتـك وتـشم       أن نكون قد أمنا ليلتنا    

.ففعل الغالمان ذلك، واعتنقا وناما،الموت بيننارائحتي قبل أن يفرق

فلما كان في بعض الليل أقبل ختن العجـوز الفاسـق حتـى قـرع البـاب قرعـا              

ما الذي أطرقك هذه الـساعة،  : قالت،أنا فالن: من هذا؟ قال : فقالت العجوز خفيفا،

ويحك افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشق مرارتي : لك بوقت؟ قال  وليس هذا 

هـرب  : ويحك مـا الـذي نـزل بـك؟ قـال      : قالت ،جهد البالء قد نزل بي    في جوفي، 

مـن جـاء    : عسكر عبيد اهللا بن زياد، فنادى األمير في معـسكره         غالمان صغيران من  

ألف درهم، ومن جاء برأسيهما فله ألفا درهـم، فقـد أتعبـت    ما فلهبرأس واحد منه  

.يءشوتعبت ولم يصل في يدي

،يا ختني، احذر أن يكون محمـد خـصمك فـي يـوم القيامـة        : فقالت العجوز 
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ومـا تـصنع بالـدنيا، ولـيس معهـا      : فقالـت  ،ويحك إن الدنيا محـرص عليهـا      : لهاقال

عندك من طلب األميـر شـيئا، فقـومي          إني ألراك تحامين عنهما، كأن    :آخرة؟ قال 

.فإن األمير يدعوك

إنمـا لـي   : وما يصنع األمير بي، وإنما أنا عجـوز فـي هـذه البريـة؟ قـال       : قالت

لي الباب حتى أريح وأستريح، فإذا أصبحت بكرت في أي الطريـق            طلب، افتحي 

.آخذ في طلبهما

.ففتحت له الباب، وأتته بطعام وشراب فأكل وشرب

ي بعض الليل سمع غطيط الغالمين في جوف البيت، فأقبل يهيج        فلما كان ف  

كما يهيج البعير الهائج، ويخور كما يخور الثور، ويلمس بكفه جدار البيـت حتـى          

أمـا أنـا فـصاحب    : مـن هـذا؟ قـال   : يده على جنب الغـالم الـصغير، فقـال لـه      وقعت

ي، فقـد واهللا  قـم يـا حبيبـ   : أنتما؟ فأقبل الصغير يحـرك الكبيـر ويقـول        المنزل، فمن 

.وقعنا فيما كنا نحاذره

، نعم: يا شيخ، إن نحن صدقناك فلنا األمان؟ قال       : من أنتما؟ قاال له   : قال لهما 

ومحمد بن عبد   : قاال ،نعم: أمان اهللا وأمان رسوله، وذمة اهللا وذمة رسوله؟ قال        : قاال

: شهيد؟ قالواهللا على ما نقول وكيل و   : قاال،  نعم: على ذلك من الشاهدين؟ قال    اهللا

يا شيخ، فنحن من عترة نبيك محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه، هربنـا مـن       : قاال له ،  نعم

مـن المـوت هربتمـا، وإلـى المـوت          : فقـال لهمـا    ،زياد من القتل  سجن عبيد اهللا بن   

فقـام إلـى الغالمـين فـشد أكتافهمـا، فبـات         ،أظفرني بكمـا  وقعتما، الحمد هللا الذي   

.الغالمان ليلتهما مكتفين
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خذ هذين: فليح، فقال: ، دعا غالما له أسود، يقال لهما انفجر عمود الصبحفل

، وائتنـي برأسـيهما    الغالمين، فانطلق بهمـا إلـى شـاطئ الفـرات، واضـرب عنقيهمـا             

.ألنطلق بهما إلى عبيد اهللا بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم

حتى قال، ومشى أمام الغالمين، فما مضى إال غير بعيد        فحمل الغالم السيف  

يا أسود، ما أشبه سوادك بسواد بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه         : أحد الغالمين 

!وآله

يـا أسـود، نحـن مـن        : إن موالي قد أمرني بقتلكما، فمن أنتما؟ قـاال لـه          : قال

: محمد صلى اهللا عليه وآله، هربنا من سجن عبيد اهللا بن زياد مـن القتـل          عترة نبيك 

فانكب األسود على أقـدامهما يقبلهمـا     ،يريد موالك قتلنا  هذه، و أضافتنا عجوزكم 

ــول ــسي: ويق ــي اهللا     نف ــرة نب ــا عت ــاء، ي ــا الوق ــي لوجهكم ــداء، ووجه ــسكما الف لنف

.محمد صلى اهللا عليه وآله خصمي في القيامةالمصطفى، واهللا ال يكون

نفـسه فـي الفـرات، وعبـر إلـى       ثم عدا فرمى بالسيف من يده ناحية، وطـرح        

يا موالي، إنمـا أطعتـك مـا     :فقال! يا غالم عصيتني  : خر، فصاح به مواله   الجانب اآل 

.واآلخرةفي الدنيايءدمت ال تعصي اهللا، فإذا عصيت اهللا فأنا منك بر

يـا بنـي، إنمـا أجمـع الـدنيا حاللهـا وحرامهـا لـك، والـدنيا             : فدعا ابنـه، فقـال    

الفــرات، عليهــا، فخــذ هــذين الغالمــين إليـك، فــانطلق بهمــا إلــى شــاطئ محـرص 

وائتني برأسيهما، ألنطلق بهما إلى عبيد اهللا بن زياد وآخذ جـائزة            فاضرب عنقيهما 

.ألفي درهم

فأخذ الغالم السيف، ومشى أمام الغالمين، فما مضى إال غير بعيد حتـى قـال    
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يا حبيبي، : فقال! يا شاب، ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهنم         : أحد الغالمين 

،من عتـرة نبيـك محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه، يريـد والـدك قتلنـا         : فمن أنتما؟ قاال 

على أقدامهما يقبلهما، وهو يقول لهما مقالة األسود، ورمى بالسيف          فانكب الغالم 

ن أطيـع  أل: قال! يا بني عصيتني: نفسه في الفرات وعبر، فصاح به أبوه     ناحية وطرح 

.من أن أعصي اهللا وأطيعكيأحب إلاهللا وأعصيك

ال يلي قتلكما أحد غيري، وأخـذ الـسيف ومـشى أمامهمـا، فلمـا       : لشيخقال ا 

إلى شاطئ الفرات سـل الـسيف مـن جفنـه، فلمـا نظـر الغالمـان إلـى الـسيف                     صار

يا شيخ، انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا،        : اغرورقت أعينهما، وقاال له   مسلوال

، ولكن أقتلكما وأذهب ال: فقال،أن يكون محمد خصمك في القيامة غدا    وال ترد 

يـا شـيخ، أمـا    : فقـاال لـه  ،إلى عبيد اهللا بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم        برأسيكما

،ما لكما من رسول اهللا قرابة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله؟ فقال تحفظ قرابتنا من  

ى مـا إلـ  : قـال ،إلى عبيد اهللا بن زياد حتى يحكم فينا بأمرهيا شيخ، فائت بنا: قاال له 

مـا  : يا شيخ، أما ترحم صغر سـننا؟ قـال  : قاال له  ،بدمكماذلك سبيل إال التقرب إليه    

يا شيخ إن كان وال بد، فدعنا نصلي   : قاال ،الرحمة شيئا جعل اهللا لكما في قلبي من     

.نفعتكما الصالةفصليا ما شئتما إن: قال،ركعات

حـي يـا    يا: ناديافصلى الغالمان أربع ركعات، ثم رفعا طرفيهما إلى السماء ف         

.حليم يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق

فقام إلى األكبر فـضرب عنقـه، وأخـذ برأسـه ووضـعه فـي المخـالة، وأقبـل            

حتى ألقى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : الصغير يتمرغ في دم أخيه، وهو يقول      الغالم
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١٤١...................................................................ومصارعمواقفالسالمعليهاحلسنيأنصار

ثـم قـام إلـى    ال عليك سوف ألحقـك بأخيـك،    : فقال ،مختضب بدم أخي  وآله وأنا 

فضرب عنقه، وأخذ رأسه ووضعه في المخالة، ورمـى ببـدنيهما فـي     الغالم الصغير 

.يقطران دماالماء، وهما

ومر حتى أتى بهما عبيد اهللا بن زياد وهو قاعد على كرسي له، وبيده قضيب  

خيزران، فوضع الرأسين بين يديه، فلما نظر إليهما قام ثم قعد ثم قام ثم قعد ثالثـا،   

فما عرفت لهما : قال،أضافتهما عجوز لنا: الويل لك، أين ظفرت بهما؟ قال: القثم

.ال: الضيافة؟ قالحق

يا شيخ، اذهب بنا إلى السوق فبعنا وانتفع      : قاال: قاال لك؟ قال   يءش فأي: قال

فـأي  : قال،بأثماننا فال ترد أن يكون محمد صلى اهللا عليه وآله خصمك في القيامة         

ال، ولكن أقتلكما وأنطلق برأسيكما إلـى عبيـد اهللا بـن          : قلت: قاللهما؟  قلت يءش

.جائزة ألفي درهمزياد، وآخذ

ائت بنا إلى عبيد اهللا بن زياد حتى يحكم    : قاال: قاال لك؟ قال   يءفأي ش : قال

ليس إلـى ذلـك سـبيل إال التقـرب إليـه      : قلت: قلت؟ قال يءفأي ش : قال ،بأمرهفينا

.بدمكما

بهمـا حيـين، فكنـت أضـعف لـك الجـائزة، وأجعلهـا أربعـة             أفال جئتني : قال

آالف درهم؟

.ما رأيت إلى ذلك سبيال إال التقرب إليك بدمهما: قال

يا شيخ، احفظ قرابتنا من رسول     : لي قاال: قاال لك أيضا؟ قال    يءش فأي: قال

.ما لكما من رسول اهللا قرابة: قلت: قال؟قلت لهمايءفأي ش: قال،اهللا
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٤٢

،يا شـيخ، ارحـم صـغر سـننا        : قاال: قاال لك أيضا؟ قال    يءش ك، فأي ويل: قال

.ما جعل اهللا لكما من الرحمة في قلبي شيئا: قلت: فما رحمتهما؟ قال:قال

:فقلـت  ،دعنا نصلي ركعات  : قاال: قاال لك أيضا؟ قال    يءويلك، فأي ش  : قال

يءفـأي شـ  : قـال ،فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصالة، فصلى الغالمان أربع ركعات   

يا حـي يـا حلـيم، يـا        : رفعا طرفيهما إلى السماء، وقاال    : في آخر صالتهما؟ قال   قاال

.الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحقأحكم

فإن أحكم الحاكمين قد حكـم بيـنكم، مـن للفاسـق؟        : قال عبيد اهللا بن زياد    

إلـى الموضـع    فـانطلق بـه   : قـال    ،أنـا لـه   : فانتدب له رجل من أهل الشام، فقال      :قال

الغالمين، فاضرب عنقـه، وال تتـرك أن يخـتلط دمـه بـدمهما وعجـل       الذي قتل فيه 

ذلك، وجاء برأسـه فنـصبه علـى قنـاة، فجعـل الـصبيان يرمونـه           برأسه، ففعل الرجل  

.)١()هذا قاتل ذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: يقولونبالنبل والحجارة وهم

عن قصة شهادتهما صـلوات اهللا وسـالمه       وبهذا فقد تحدثت رواية الصدوق    

ــذي رواه       ــى ال ــذا المنح ــه به ــدناها تتج ــة وج ــصادر التاريخي ــع الم ــا وجمي عليهم

الصدوق رضوان اهللا عليه، ومثله ما أورده المقرم في كتابه الشهيد مسلم بـن عقيـل       

وكذلك أشار إلى هذه الواقعة المحقق حرز الدين في مراقد المعـارف، فرحمهمـا            

يدين وفيا فأحسنا الوفاء، وأديا المهمة وال حول وال قـوة إال بـاهللا العلـي            اهللا من شه  

.العظيم

)١(
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١٤٣

عبد الرمحن بن عقيل
:ثم برز عبد الرحمن بن عقيل، وهو يرتجز: قال ابن شهر آشوب

 
 

  
 

 
 

  
 

 

.فقتل سبعة عشر فارساً، قتله عثمان بن خالد الجهني

جعفر بن عقيل بن أبي طالب
:ثم برز جعفر بن عقيل قائالً

 
 

  
 

 
 

  
 

.)١(خمسة عشر فارساً، قتله بشر بن سوط الهمداني: رجلين، وفي قولفقتل 

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٤٤

وأمـه أم بنـت عـامر بنـت         : (قال أبو الفـرج اإلصـفهاني فـي مقاتـل الطـالبيين           

.الهصان العامري من بني كالب

قتله عروة بن عبد اهللا الخثعمي، فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن علي بن 

.)١()حسين، وعن حميد بن مسلم

حممد بن عبد ا بن جعفر عليه السالم
:وأمه الخوصاء بنت حفصة، خرج وهو يرتجز

 
 

  
 

 
 

  
 

)٢( 

)١( 
(٢)
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١٤٥

جعفر بن أبي طالبعون بن عبد ا بن 
أمه زينب العقيلة بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنـت  : (قال أبو الفرج 

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإياه عنى سليمان بن قتّة بقوله

 
 

  
   

 
  

 
:والعقيلة هي التي روى ابن عباس عنها كالم فاطمة في فدك، فقال

حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي، ثم روى أبو الفرج مـسنداً عـن حميـد بـن       (

.)١(أن عبد اهللا بن قطنة التيهاني، قتل عون بن عبد اهللا بن جعفر: مسلم

.)٢(عبد اهللا بن قطبة الطائي: وابن األثير يثبت قاتله

.)٣(عبد اهللا بن قطبة الطائي ثم النبهاني: وفي الطبري

:قائالً) وهو يرتجز(برز عون بن جعفر : قال ابن شهر آشوب

 
 

  
   

 
  

  ٤(ه عبــد اهللا بــن قطنــة الطــائيفقتــل ثالثــة فــوارس وثمانيــة عــشر راجــالً، قتلــ(.

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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١٤٦

حممد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب
إنّي لواقف عاشر عشرة لمـا صـرع الحـسين؛      : (قال هاني بن ثبيت الحضرمي    

لى غالم من آل الحـسين عليـه إزار وقمـيص وفـي أذنيـه درتـان وبيـده         إإذ نظرت   

، فأقبل رجل يركض حتّى   عمود من تلك األبنية، وهو مذعور يتلفّت يميناً وشماالً        

فسه وذلك نإذا دنا منه مال عن فرسه وعاله بالسيف فقتله، فلما عيب عليه كنّى عن 

الغالم هو محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب، وكانت أمه تنظر إليه وهـي            

.)١()مدهوشة

وال تستغرب من أن الراوي الذي يروي قتل هذا الغالم وينسبه إلى رجل هو  

فسه القاتل، إالّ أن الخـزي الـذي استـشعره والعـار الـذي ارتكبـه مـن قتـل الغـالم             ن

أحرجه بالتصريح عن نفسه في قتله الغالم، بل يروي الروايـة وينـسبها إلـى رجـل،                

ة فعلهم، وخساسة عملهم حتّى يستحي أحـدهم أن ينـسب     ءفتعساً لقوٍم شعروا بدنا   

!وأخس من هذه الفضيحة؟ما فعله إلى نفسه، وهل أعظم من هذا العار،

)١( 
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١٤٧

عمر بن علي بن أبي طالب
ابن داود إلى رجال الشيخ عده من أصحاب أمير المؤمنين عليه الـسالم   هنسب

الـشيخ رحمـه اهللا      رجـال معروف، ولم أقـف فـي       : منهم عمر بن علي، وقال    : بقوله

ثبتة في كتب يعنونه غير ابن داود أيضاً، نعم للرجل ترجمة معلى ما نسبه إليه، ولم 

وكانـا آخـر مـا ولـد     ،األنساب والسير، وأمه الصهباء الثعلبية، ولدته مع رقيـة توأمـاً      

ألمير المؤمنين عليه السالم، وقد نصّ أبو مخنف وابن شهر آشوب وفاضل البحار              

وغيرهم من أرباب المقاتل من العامة والخاصّة بأنّه خرج مـع أخيـه الحـسين عليـه                 

إلى العراق، وكانـت أمـه وأختـه وولـداها عبـد اهللا ومحمـد ابنـا        السالم من المدينة  

بكـر بـن علـي عليـه     يمسلم بن عقيل معه، وبرز يوم عاشوراء بعد مبارزة أخيـه أبـ           

:يرتجزة الظهر، وهوالقتال بعد صالاد السالم وشهادته، حيث اشتد

 
 

  
   

 
  

   
 

  
         رجع إلى ال يـسرة وهـو يرتجـز    موقاتل حتّى قتل من القوم جماعة كثيرة، ثم

:ويقول
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٤٨

ولم يزل يقاتل حتّى قتل فـي حومـة الحـرب بعـدما عقـر فرسـه رضـوان اهللا                   

.)١()عليه

: وفي ناسخ التواريخ استبعد استشهاده مـع الحـسين عليـه الـسالم حيـث قـال           

شـهداء كـربالء،   نوقد ذكرت كتب المقاتل مبارزات عمر بـن علـي، وعـدوه مـ     (

واستقصائي ألوالد اإلمام أميـر المـؤمنين عليـه الـسالم      والذي استقر عليه استقرائي     

كما ذكرت ذلك في كتاب أمير المؤمنين عليه السالم إن عمر بن علي قـد يكـون            

.)٢()حضر في كربالء إالّ أنّه لم يستشهد

كان ألمير المؤمنين عليه السالم ثمانيـة عـشر ولـداً،           :فقال لذلك دليالً  روذك

األكبر وعمر األصغر، فأما عمر األصـغر فلـم يـذكر    فيهم ولدان يسميان عمر، عمر  

وأمه أم حبيبة بنت ربيعة، وأمـا عمـر األكبـر فأمـه الـصهباء،        اًوال أثر  اًعنه أحد خبر  

جاء بها خالد بن الوليد في سبي عين تمر أيـام حـرب الـردة فـي خالفـة أبـي بكـر              

همـا توأمـان،    فاشتراها علي عليه السالم ثم تزوجها فأولـدها عمـر األكبـر ورقيـة و              

.وكان عمر األكبر يكنى أبو القاسم، وقال ابن خداع كنيته أبو حفص

وكان عمر األكبر ذا لسان وفصاحة وجود وعفة، واجتاز في سفر كان له في  

بيوت من بني عدي فنزل عليهم، وكانت سنة قحط، فجاءه شيوخ الحي فحـادثوه،   

لم بن قتـة ولـه انحـراف عـن     سا: من هذا؟ فقال: واعترض رجل ماراً له شارة، فقال   

ليمان مـن الـشيعة،    سـ بني هاشم، فاستدعاه وسأله عن أخيه سليمان بن قتـة، وكـان             

)١( 
)٢( 
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١٤٩...................................................................ومصارعمواقفالسالمعليهاحلسنيأنصار

ويشرح له في األدلة حتـى رجـع   طق له في القول  نفخبره أنه غائب، فلم يزل عمر ي      

عن انحرافه عن بني هاشـم، وفـرق عمـر أكثـر زاده ونفقتـه وكـسوته علـيهم، فلـم               

هـذا أبـرك النـاس حـالً        : وا وأخـصبوا فقـالوا    ثـ لـة حتـى غي    يرحل عنهم بعد يوم ولي    

:وكانت هداياه تصل إلى سالم بن قتة، فلما مات عمر قال سالم يرثيه.ومرتحالً

 
 

  
 

 
 

  
 

.)١(عمر األكبر لم يقتل في كربالءتبين مما ذكرنا أن

:لكن يرد هذا من وجوه

لم نقف على نسبة هذه األبيات لسالم بن قتة، أو أنها له لكن لـم يثبـت      : أوالً

.ذلكبأنه يشير إلى قبر عمر لعدم تصريحه في البيتين 

ولو تنزلنا وقلنا بصحة النسبة له، إال أن ذلك لعله بعد مقتله فـي كـربالء          : ثانياً

.بيضاء فأراد أن يكافئه بالرثاء ويخصه بهاًقف على قبره ألن له يدفو

لم يثبت أن أحد أوالد أمير المؤمنين عليه السالم ممـن حـضر كـربالء                : ثالثاً

قد نجا من القتل، مع تأكيد أهل السير على قتاله في كربالء فكيف ينجو من القتل        

!من كانت هذه حاله في كربالء؟

الذي لم يحمد موقفه ولم يمـدح رأيـه، فلعـلّ عمـر بـن        ولعلّه ليس هو عمر     

علي الذي تخلّف عن الحسين عليه السالم وانضم إلـى عبيـد اهللا بـن الزبيـر غيـره،                

.واهللا العالم بحقائق األمور

)١( 
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اهلامشينياألنصار من غري
ودونـك قـوائم األنـصار مـن غيـر بنـي هاشـم كمــا        

وخّينـا تقـصّي   تسير، و أوردتها مصادر األخبار ومالحم الـ     

.ضبط أسمائهم، واإلشارة إلى اختالف موارد الخالف
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١٥٣

إبراهيم بن احلصني
هكـذا دون أن    (برز إبـراهيم بـن الحـصين        : قال الدربندي في أسرار الشهادة    

:وأنشأ يقول) ينسبه

 
 

  
   

 
  

   
 

 )١( 

إبـراهيم بـن الحـصين      : إالّ أن ابن شـهر آشـوب نـسبه إلـى بنـي أسـد، فقـال                

.األسدي

ونسب إليه رجزاً يختلف عما ذكره الدربندي الـذي اعتمـد علـى اللهـوف،             

:واألبيات هكذا

 
 

  
   

 
  

  .)٢(ن رجالًيفقتل منهم أربعة وثمان

.)٣(وذكر هذا الرجز كذلك في القمقام الزخّار

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٥٤

أبو عمرو النهشلي
شهدت كربالء مع الحسين عليه السالم، : حدث مهران مولى بني كاهل، قال

ال يحمل على قـوم إالّ كـشفهم، ثـم يرجـع إلـى الحـسين       فرأيت رجالً يقاتل قتاالً    

:عليه السالم، ويرتجز ويقول

 
 

  
 

الخثعمـي، فاعترضـه عـامر      : ابو عمرو النهشلي، وقيل   : من هذا؟ فقالوا  : فقلت

.ثعلبة فقتله واحتزّ رأسهبن نهشل أحد بني تيم الالت منا

.)١(وكان أبو عمرو هذا متهجداً، كثير الصالة

)١( 
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١٥٥

أمحد بن حممد اهلامشي
:ذكره ابن شهر آشوب، وروى له رجزاً

 
 

  
 )١( 

وأول مـن تقـدم   : (اليعده في شهداء الهاشميين، فبعد أن أورد رجزه قـ         ولم

).من بني هاشم عبد اهللا بن مسلم

   ن تقـدل موظـاهر عبارتـه   مـن بنـي هاشـم،    مبعد أن أورد ذكره أشار إلى أو

.عدم عد أحمد بن محمد الهاشمي من الهاشميين

فهل هـذا يعنـي عـدم عـده مـن الهاشـميين، مـع أن رجـزه ينبـئ عـن حـسبه              

:الشريف، فقوله

إشارة إلـى رفيـع حـسبه بـسبب انتـسابه إلـى بيـٍت            ) ي وديني اليوم أبلو حسب  (

.كريم، ومقاٍم رفيع، وال يتم هذا إالّ النتسابه الهاشمي الكريم

يذكره سوى ابن شهر آشوب، وسكت عنه البـاقون، ولعلّـه           والعجيب أنّه لم  

.أحد بني هاشم الشهداء، ورجزه منسوب ألحدهم، واهللا العالم

)١(
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١٥٦

لعبدياألدهم بن أمية ا
  الطبقات       يهو ابن أم ـة   : ة العبدي البصري، عن ابن سعد في محكيأبـا أمي أن

.)١(صحب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، ثم سكن البصرة وأعقب بها

تاريخ جهاده

أن األدهم بن أمية كان مـن شـيعة البـصرة الـذين يجتمعـون               : عن أبي جعفر  

سـعيد العبديـة تتـشيع، وكانـت دارهـا مألفـاً            عند مارية، وكانت مارية ابنة منقذ أو        

للشيعة يتحدثون فيها، وقد كان ابن زياد بلغه إقبال الحسين عليـه الـسالم ومكاتبـة               

أهل العراق له، فأمر عامله أن يضع المناظر ويأخذ الطريق، فأجمع يزيـد بـن ثبـيط                  

الخروج على الخروج إلى الحسين عليه السالم، وكان له بنون عشرة، فدعاهم إلى          

معه، وخرج األدهم بن أمية مع يزيد بن ثبيط وابناه عبد اهللا وعبيد اهللا حتّـى انتهـى             

إلى الحسين عليه السالم وهو األبطح من مكّة، فاستراح في رحلة، ثـم ضـم رحلـه             

.)٢(عه حتّى أتى كربالءمزال إلى رحل الحسين عليه السالم، وما 

)١( 
)٢( 
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١٥٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

مصرعه

ه لما كان يوم الطف وشب القتال، تقدم بين إنّ: قال صاحب الحدائق الوردية

يدي الحسين عليه الـسالم، وقتـل فـي الحملـة األولـى مـع مـن قُتـل مـن أصـحاب                

.)١(السالم رضوان اهللا عليهمالحسين عليه

)موىل كلب(أسلم 
أسلم مـولى كلـب كمـا عـده الفـضيل بـن الزبيـر فـيمن استـشهد مـع اإلمـام               

في رجاله عده من أصحاب الحسين عليـه الـسالم إالّ   الحسين عليه السالم، والشيخ 

أن العالّمة المامقاني رحمه اهللا وصفه بأنّه مـولى ابـن المدنيـة، ولـم يقـف لـه علـى           

، ولعلّ ابن المدينة المذكور متّحد مـع أسـلم   )٢(ترجمة، كما ادعاه رضوان اهللا عليه 

.مولى كلب، فال تنافي في الكالم

ة بن سعد الطائييأم
أمية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم تابعياً نـازالً فـي الكوفـة، سـمع        كان

.بقدوم الحسين عليه السالم إلى كربالء، فخرج إليه أيام المهادنة وقتل بين يديه

قُتــل فــي أول الحــرب، يعنــي فــي الحملــة : قــال صــاحب الحــدائق الورديــة

.)٣(األولى

)١( 
)٢(
)٣( 
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١٥٨

أنس بن احلارث الكاهلي

ضوان اهللا عليهنسبه ر

ابن نبيه بن كاهل بن عمـرو بـن صـعب    ـ  أبو الحرثـ  أنس بن الحارث: هو

.بن أسد بن خزيمة األسدي الكاهليا

انتسابه

                  وكان أنس بن الحارث عداده فـي أهـل الكوفـة، وهـو مـن أصـحاب النبـي

:صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكان قد سمع النبي يقول

يقتـل بـأرض مـن العـراق، فمـن أدركـه       ـ  يعـين احلـسني  ـ  إن ابين هـذا «
.»فلينصرهمنكم 

.فكان بانتظار هذا اليوم حتّى خرج اإلمام فصحبه إلى كربالء

تاريخ جهاده

أن أنس بن الحرث الكاهلي كان شـيخاً كبيـراً      : روى لوط بن يحيى األزدي    
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١٥٩......................................................................................امشينياهلغريمناألنصار

.)١(اًوحنيناًقد شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بدر

مصرعه

السالم، فـأذن لـه، فخـرج    ما كان يوم العاشر طلب اإلذن من الحسين عليه  ول

:وهو يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.)٢(قُتل رحمه اهللاوحمل عليهم فقاتل حتّى 

:وروى ابن أعثم الكوفي رجزه هكذا

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
 )٣( 

.)٤()مالك بن أنس المالكي(نه المجلسي بـوعنو

)١(


 
)٢( 
)٣(
)٤( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٦٠

أنس يروي عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

.)١()أنس بن الحرث األسدي الكاهلي(وأثبته العالّمة السماوي بـ

عـداده  : قـال ابـن منـدة   .. أنس بن الحرث بن نبيه: (قال ابن حجر في اإلصابة 

ع الحـسين بـن علـي سـمع       أنس بن الحرث قتل مـ     : في أهل الكوفة، وقال البخاري    

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قاله محمد عن سعيد بن عبد الملك الحرانـي، عـن              

عطاء بن مسلم، حدثنا أشعث بن سحم، عن أبيه، سمعت أنـس بـن الحـرث ورواه          

سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا    : البغوي وابن السكنى وغيرهما من هذا الوجـه ومتنـه     

:عليه وآله وسلم يقول

يقتـل بـأرض يقـال هلـا كـربالء، فمـن شـهد        ـ  يعـين احلـسني  ـ  إن ابين هذا«
.»ذلك منكم فلينصره

.)٢(فخرج أنس بن الحرث إلى كربالء فقتل بها مع الحسين: قال

داللة الرواية

على أن هذه الرواية تعني شيئاً خطيراً، فأمر النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم             

ى من شهد ذلك، أي من بلغه ذلك ولم ينـصره فهـو          بنصرة الحسين عليه السالم عل    

خارج عن طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم منـافق أو كـافر مـا لـم يكـن            

.معذوراً

أو قتلـه؟ وهـل تبقـى لـدى الـبعض مندوحـة         فما بالـك بمـن يقتلـه أو يـأمر ب          

)١( 
)٢( 
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١٦١......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

!التوقّف بلعن يزيد بن معاوية فضالً عن الحكم بكفره؟

إنّه كان شيخاً كبيراً، قد شهد مع رسول اهللا صلى اهللا  : قالوجاء في تنقيح الم   

عليه وآله وسلم يوم بدر وحنين، وأنّه لما أذن له الحـسين عليـه الـسالم فـي القتـال       

ة عصّب بها حاجبيه رفعهما عن عينيـه، والحـسين   بعصاباشد وسطه بعمامته، ثم دع   

:عليه السالم ينظر إليه ويبكي ويقول

.)١(»يا شيخشكر ا لك «

، والـصحيح مـا   )٢()مالك بـن أنـس الكـاهلي   (إالّ أن ابن شهر آشوب عنونه بـ    

.أثبتناه لما عليه األكثرية من أرباب السير والتواريخ

)١( 
)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٢

أنيس بن معقل األصبحي
ذكره الخوارزمي في مقتله فـيمن تقـدم وقاتـل، ثـم قُتـل رضـوان اهللا عليـه،                  

:وأنشد

 
 

  
   

 
  

   
 

 )١( 

االختالف َّـ رواية رجزه رضوان اهللا عليه

:وروى األبيات ابن أعثم في تاريخه هكذا

 
 

  
   

 
  

   
 

 )٢( 

:وابن شهر آشوب روى هكذا

 
 

  
   

 
  

  )٣( 

)١( 
)٢( 
)٣(
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١٦٣

)١(بن خضريربري

نسبه

هو برير بن خضير الهمداني المشرقي، وبنو مـشرق بطـن مـن همـدان، وهـو              

هو بريـر بـن الحـصين، والظـاهر       : خال أبي إسحاق الهمداني السبعي، وبعضهم قال      

.أنّه ابن خضير، كما هو مشهورهم

عليهسته رضوان اهللا

أن الرجـل كـان شـجاعاً تابعيـاً ناسـكاً قارئـاً للقـرآن، مـن         : ذكر علماء الـسير  

القراء، ومن أصحاب أمير المؤمنين عليـه الـسالم، وكـان مـن أشـراف أهـل         شيوخ  

الكوفة من الهمدانين، وله كتاب القضايا واألحكام يرويه عن أمير المؤمنين وعـن             

.)٢(ألصول المعتبرة عند األصحابالحسن عليهما السالم، وكتابه من ا

)١(


)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٦٤

شجاعته ومواقفه رضوان اهللا عليه

يا برير، كيف ترى : ونادى يزيد بن معقل: (في مقتل السيد المقرم رحمه اهللا   

وقبـل  كـذبت  : صنع اهللا بي خيراً، وصنع بـك شـراً، فقـال يزيـد    : صنع اهللا بك؟ فقال  

كـان  : ، وأنت تقول)بني لوذان(ر يوم كنت أماشيك في اليوم ما كنت كذّاباً، أتذكُ    

بلى أشهد أن هذا رأيي، : معاوية ضاالً وأن إمام الهدى علي بن أبي طالب قال برير 

أنّك من الضالّين، فدعاه برير إلى المباهلة، فرفعا أيديهما إلى وأنا أشهد : فقال يزيد

رأسـه  اهللا سبحانه يدعوانه أن يلعن الكاذب ويقتله، ثم تـضاربا، فـضربه بريـر علـى             

غفر والدماغ، فخر كأنما هوى من شـاهق، وسـيف بريـر ثابـت فـي رأسـه                مقدت ال 

وبينا هـو يريـد أن يخرجـه إذ حمـل عليـه رضـي بـن منقـذ العبـدي واعتنـق بريـراً                      

واعتركا فصرعه برير وجلس على صدره، فاستغاث رضي بأصحابه، فذهب كعب           

ف بـن زهيـر بـن أبـي     بن جابر بن عمرو األزدي ليحمل على بريـر فـصاح بـه عنيـ           ا

نـا القـرآن فـي جـامع الكوفـة،      ئقرن خضير القارئ الذي كان ي  بهذا برير   : األخنس

فلم يلتفت إليه وطعن بريراً في ظهره فبرك برير علـى رضـي وعـضّ وجهـه وقطـع       

.)١()ف أنفه وألقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتلهرط

:ني، وهو يقولثم برز برير بن خضير الهمدا: (قال ابن شهر آشوب

 
 

  
   

 
  

  

)١( 
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١٦٥......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.)١(قتله بحير بن أوس الضبي: ثم قال

االختالف َّـ رجزه

:كان يرتجز: (وفي رواية األعيان

 
 

 )٢( 

  اقتربـوا منّـي يـا قتلـة        : وجعل يحمـل علـى القـوم وهـو يقـول          : قال المجلسي 

اقتربوا منّي يا قتلـة أوالد رسـول رب   المؤمنين، اقتربوا منّي يا قتلة أوالد البدريين،        

وكان برير أقرأ أهل زمانه، فلم يزل يقاتل حتّى قتل ثالثين ! العالمين وذريته الباقين

.)٣(...)رجالً

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٦٦

بشر بن عمرو احلضرمي

نسبه

ر بـن عمـرو بـن األحـدوث الحـضرمي الكنـدي، مـن حـضر مـوت،                   شهو بـ  

.وعداده في كندة، كان تابعياً

موقفه وتضحيته بنفسه وولدهعظمة 

ولما خطب الحسين عليه السالم     جاء إلى الحسين عليه السالم أيام المهادنة،        

إن ابنك قد أسر : ف قيل لبشر في تلك الحاليوم العاشر وأِذن ألصحابه في االنصرا

بثغر الري، فقال عند اهللا أحتسبه ونفسي، ما كنت أحب أن يؤسـر وأن أبقـى بعـده،     

رحمك اهللا، أنـت فـي حـلّ مـن بيعتـي،          : فسمع الحسين عليه السالم مقالته، فقال له      

ة فاذهب واعمل في فكاك ابنك، فـأبى ونطـق بمـا سـتقرأه فـي فقـرة زيـارة الناحيـ                   

حتّـى نـال شـرف الـشهادة، وشـرف تخصيـصه       تـل المقدسة، وتقدم يوم الطف فقا 

:بالتسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة بقوله روحي فداه

»ـــِن عرِ بلـــى بِـــشع مالالـــس  َلـــكقَو َلـــك ُا ـــكَرمي، شـــْضرمـــرو الْح
تْين الـسباع   : ْنـصِرافِ لِْلحسيِن علَيِه الـسالم وَقـد أذِن َلـك يف اال           أكَلـَ
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١٦٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

  قْتُكًا إذا فاريح  كْبانالر كنألُ عأسواِن، ، وقِلَّةَ األع عم ذِلُكأخو ،
.)١(»الَ يكُون هذا أبدًا

.)٢(ويماقُتل في الحملة األولى، كما عن الس

االختالف َّـ اسمه

:روى البالذري رجزاً لبشر وهو يقول

 
 

  
 

 
 

 )٣( 

في تعداد من قُتل مع اإلمـام الحـسين عليـه الـسالم            الزبيروعنونه الفضيل بن    

، وكذا البالذري في أنسابه، والصحيح بشر بن عمرو، كما ورد في )بشير بن عمر(بـ

سةزيارة الناحية المقد.

)١( 
)٢( 
)٣(
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١٦٨

 التيمليالتميمي أو بكر بن حي
.هو بكر بن حي بن تيم اهللا بن ثعلبة التيملي

ذكر أهل السير أنّه كان ممن خرج مع عمر بـن سـعد إلـى حـرب الحـسين،                  

إلى الحسين عليه الـسالم، وقاتـل بـين يديـه حتّـى نـال             لإلى أن قامت الحرب فما    

.)١(شرف الشهادة رضوان اهللا عليه

لى تيم اهللا بن ثعلبة، ولعلّه األصح      إنسبة  ) التيملي(الفضيل بن الزبير بـ    وعنونه

.كما عليه األكثر

بدر بن معقل اجلعفي
ة سـ لم يرد في التـراجم لـه ذكـر، لكـن ورد ذكـره فـي زيـارة الناحيـة المقد            

.السالم عليه

)١( 
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١٦٩

)موىل عامر بن هنشل من بين تيم ا(جابر بن احلجاج 
جاعاً كوفياً، بـايع مـسلم بـن عقيـل، ولمـا خـذلوه اختفـى عنـد           كان فارساً ش  

فلما سمع بمجيء الحسين عليه الـسالم إلـى كـربالء خـرج مـن الكوفـة فـي        قومه،  

فلما وصل إلى كربالء لحق بالحسين عليه الـسالم ولزمـه إلـى أن       عسكر ابن سعد،    

.)١(تقدم يوم الطف، وقاتل بين يديه حتّى استشهد رضوان اهللا عليه

: قال صاحب الحدائق الوردية

حضر مع الحسين عليه السالم في كربالء وقُتل بين يديـه، وكـان قتلـه قبـل            (

.)٢()الظهر في الحملة األولى

)١( 
)٢( 
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١٧٠

جابر بن عروة الغفاري
عنونه الدربندي هكذا تبعاً البن طـاووس، وأورد لـه رجـزاً يتّحـد مـع رجـز                  

.تهاالكاهلي، ووصفه بصفثأنس بن الحار

.ير الدربندي تبعاً البن طاووس، الذي انفرد بذكرهغولم يذكره 

إال أن صاحب وسيلة الدارين عـده ممـن أدرك النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه                   

.)١(صاحب الحوادثلوسلم وهو من أهل بدر تبعاً 

١ 
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١٧١

جبلة بن علي الشيباني
.)١(ممن استشهد في الحملة األولى، كما عده ابن شهر آشوب

ان شجاعاً من شجعان الكوفة، شهد صفّين مع أمير المؤمنين عليه الـسالم،            ك

قام مع مسلم بن عقيل، فلما خُذل مسلم فر واختفى عند قومه، فلمـا جـاء الحـسين               

عليه الـسالم إلـى كـربالء أتـى إليـه، وتقـدم يـوم الطـف وقاتـل حتّـى نـال شـرف                  

.)٢(ة الناحية المقدسةالشهادة، ثم شرف تخصيصه بالتسليم عليه في زيار

.)٣()إنّه قُتل في الحملة األولى: (وعن السروي

.)٤(ام الزخّاروكذا في القمق

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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١٧٢

جنادة بن احلارث األنصاري

نسبه

هو جنـادة بـن الحـارث أو الحـرث المـذحجي المـرادي الـسلماني الكـوفي             

.األنصاري

تاريخ جهاده

ة، وعده المامقاني ممـن     كان جنادة بن الحارث أو الحرث من مشاهير الشيع        

صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم، ومـن أصـحاب أميـر المـؤمنين عليـه               

 الً، فلمنظر الخذالن خرج إلى الحسين عليه الـسالم مـع   االسالم، خرج مع مسلم أو

.)١(عمرو بن خالد الصيداوي وجماعة

:ثم خرج جنادة بن الحارث األنصاري، وهو يقول

 
 

  
   

 
  

 حمل فلم يزل يقاتل حتّى قُتل رحمه اهللا ٢(ثم(.

)١( 
)٢( 
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١٧٣

جنادة بن كعب بن احلرث األنصاري اخلزرجي
ذكر علماء السير أنّه كـان مـن الـشيعة ومـن المخلـصين فـي الـوالء، وممـن                   

لحسين عليه السالم من مكّة، وجاء معه هو وأهله إلى كـربالء، فلمـا كـان           صحب ا 

يوم الطف وشب القتال وحمل أهل الكوفة على عسكر الحسين عليه السالم تقدم             

.جنادة هذا وقاتل حتّى نال شرف الشهادة في الحملة األولى

ثم شرف تخصيص الحجة المنتظر عجل اهللا تعالى فرجـه الـشريف، وجعلنـا     

:من كلّ مكروه فداه، إياه بالتسليم عليه بقوله

السالم على جنادة بن كعـب بـن احلـرث اخلزرجـي وابنـه عمـرو بـن          «
.)١(»جنادة

)١( 
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١٧٤

جندب بن حجري
.عده الشيخ رضوان اهللا عليه في رجاله من أصحاب الحسين عليه السالم

شيعة، ومـن  ذكر أهل السير أن له صحبة وأنّه من أهل الكوفة، ومن وجوه الـ      

أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، شهد معه حرب صفّين، وكان أميراً على كندة 

واألزد، ولحق بالحسين عليه السالم قبل اتّصال الحـر بـه، وجـاء معـه إلـى كـربالء                   

وتقدم يوم الطف للجهاد، واستشهد بين يديه عليه السالم في أوائل القتال رضـوان     

على شرف الشهادة تخصيصه بالسالم عليه في زيـارة الناحيـة      اهللا عليه، وزاده شرفاً     

.)١(المقدسة

)١( 
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١٧٥

)موىل أبي ذر الغفاري(جون بن حوي 
كان جون منضّماً إلى أهل البيت عليهم السالم بعد أبي ذر، فكان مع الحسن 

   مع الحسين عليه السالم وصحبه في سفره من المدينة إلى مكّة، ثـم عليه السالم ثم

.لعراقإلى ا

فلما نشب القتال وقف أمام الحـسين عليـه         : (قال السيد رضي الدين الراودي    

يا جون، أنت في إذٍن منّي، : السالم يستأذنه في القتال، فقال له الحسين عليه السالم  

.فإنّما تبعتنا طلباً للعافية فال تبتل بطريقتنا

رسـول اهللا، أنـا فـي    يا بن : فوقع جون على قدمي أبي عبد اهللا يقبلهما ويقول     

ن حسبي للئيم،   إإن ريحي لنتن، و   ! الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم؟     

فتنفّس علي في الجنّة ليطيب ريحي، ويـشرف حـسبي، ويبـيضّ    ن لوني ألسود،   إو

.ال أفارقكم حتّى يختلط هذا الدم األسود مع دمائكم! لوني، ال واهللا

:ز وهو يقولفبر.فأذن له الحسين عليه السالم

 
 

  
 

 

.ثم قاتل حتّى قُتل
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٧٦

:فوقف عليه الحسين عليه السالم، وقال: وقال محمد بن أبي طالب

اللّهم بيض وجهه، وطيب رحيـه، واحـشره مـع األبـرار، وعـرف بينـه وبـني               «
.»حممد وآل حممد

وروى علماؤنا عن اإلمام الباقر عليـه الـسالم، عـن أبيـه زيـن العابـدين عليـه                

أرض المعركة ليـدفنوا القتلـى، وجـدوا جونـاً بعـد          السالم أن بني أسد لما حضروا       

.)١()أيام تفوح منه رائحة المسك

:عن محمد بن أبي طالب أن رجزه كان هكذاروفي البحا

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

جـون بـن   (بـدالً مـن   ) جوين بن أبـي مالـك  (إالّ أن ابن شهر آشوب عنونه بـ     

:، وأن رجزه كان هكذا)حوي

 
 

  
 

 
 

 )٣( 

والظاهر أنّه خلط بينه وبـين جـوين بـن مالـك الـضبعي، وهـو ممـن أدركتـه                     

الرحمة اإللهية، فتحول من معسكر عمر بن سعد إلى معسكر الحسين عليه السالم،          

.فنال شرف الشهادة

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٧٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.)١(مولى أبي ذر) جوين(وكذا عنونه الشيخ المفيد في اإلرشاد بـ

:رويت األبيات هكذاو

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

)٢( 

، والصحيح هو مـا أثبتنـاه     )٣(مولى أبي ذر  ) حوي(وعنونه ابن أعثم الكوفي بـ    

.تبعاً ألكثرهم

جون مولى أبي ذر، عده الشيخ رحمه اهللا   : (قال العالّمة المامقاني في التنقيح    

السالم، وقد نطقت أخبار الطف أنّـه استـشهد       في رجاله من أصحاب الحسين عليه     

ي رضي اهللا عنه بكربالء في عسكر الحسين عليه السالم، ونسب ابن داود إلى الكشّ

إنّه مهمل، ولم أجد في رجال الكشّي ما نسبه إليه، : استظهار أنّه قتل بكربالء، وقال

وما كنت أحب التعبير عمن بذل مهجته في نصرة أبي عبد اهللا عليه السالم الحسين      

روحي فداه بالمهمل، وأي عدٍل أعظم منه رتبة، وأعلى منـه درجـة، وال أقـلّ مـن             

نّه من شهداء كربالء ودونـه    بأ، حيث اقتصر على وصفه      التعبير بنحو ما في الوجيزة    

عدم التعرض لذكره كما صدر من الجزائري فـي الحـاوي، وأقـول هـو جـون بـن                

)١( 
)٢(
)٣( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٧٨

         ،حوي بن قتادة بن األعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن حـوي مـولى أبـي ذر

.وقد وقع الخالف في دركه صحبة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

أنّه كان عبداً أسـود للفـضل بـن العبـاس بـن عبـد المطلّـب        وذكر أهل السير  

اشتراه أمير المؤمنين عليه السالم بمائة وخمـسين دينـاراً، ووهبـه ألبـي ذر ليخدمـه         

وكان عنده، وخرج معه إلى الربذة، فلما توفّي أبو ذر في سنة اثنتين وثالثين رجع           

      إلى أمير المؤمنين عليه السالم، ثم إلـى     العبد وانضم إلى الحسن عليـه الـسالم، ثـم

الحسين عليـه الـسالم، وكـان فـي بيـت الـسجاد عليـه الـسالم، وخـرج معهـم إلـى                       

.)١()كربالء

جوين بن مالك
، وفيمن قُتل مـع الحـسين      )٢(من شهداء الحملة األولى، كما عن إبصار العين       

.الفضيل بن الزبيرعليه السالم، كما عن

الحسين عليه السالم، وهو ممـن مـال مـع مـن            وعده الشيخ ممن استشهد مع      

مال من عشيرته ليالً ورحلوا إلى نصرته عليه السالم واستشهد بين يديه، وقـد زاده             

شرفاً على شرف تـسليم الحجـة عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف عليـه فـي زيـارة               

.)٣(الناحية المقدسة

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٧٩

احلارث بن امرئ القيس الكندي
ه مـن شـهداء الطـف، كـان مـن الـشجعان، ولـه ذكـر فـي              أنّ: ذكر أهل السير  

.المغازي والحروب

أنّه كان ممن خرج في عسكر ابن سعد حتّى : وقال صاحب الحدائق الوردية

صـروه، مـال إليـه وانـضم إلـى      اأتى كربالء، فلمـا ردوا علـى الحـسين شـروطه وح         

.سالم، انتهىأصحابه الكنديين، وهم أربعة نفر فقتلوا مع الحسين عليه ال

وذلك يكشف عن قوة ديانته، وكونه في مرتبة فوق الوثاقة، ويذكر من ثباته 

في اإلسالم والديانة أنّه ممن حضر حـصار المجبـر، فلمـا خـرج المرتـدون ليقتلـوا         

أنت عمي، واهللا : ويحك، أتقتلني أنا عمك؟ فقال   : ليقتله، فقال عمه  عمه   ىوثب عل 

.)١(ربي، فقتله

لفضيل بن الزبير فيمن استشهد مع اإلمام الحسين عليه السالم، وعنونـه          ذكر ا 

.)٢()الحرث بن امرئ القيس(السماوي في إبصار العين بـ

)١( 
)٢( 
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١٨٠

)موىل محزة بن عبد املطّلب(حارث بن نبهان 
.عده الفضيل بن الزبير فيمن قُتل مع الحسين عليه السالم

زة، شـجاعاً فارسـاً، مـات بعـد     إن نبهـان كـان عبـداً لحمـ     : قال أهل الـسير   

       ابنه الحارث إلى أمير المـؤمنين عليـه الـسالم، ثـم شهادة حمزة بسنتين، وانضم

بعده إلى الحسن عليه السالم، ثم إلى الحسين عليه السالم، فلما خرج الحـسين         

عليــه الــسالم مــن المدينــة إلــى مكّــة خــرج الحــرث معــه والزمــه حتّــى وردوا  

الحـرب تقـدم أمـام الحـسين عليـه الـسالم، ففـاز بالـشهادة            كربالء، فلما شـبت     

.)١(رضوان اهللا عليه

العباد، له ذكر فـي  انعنونه السماوي بالحرث بن نبهان، وذكر أنّه من الشجع   

المغــازي، وأنّــه ممــن استــشهد فــي الحملــة األولــى، كمــا عــن صــاحب الحــدائق   

.)٢(الوردية

)١(
)٢( 
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١٨١

حباب بن احلارث
.)١(األولى، كما عده ابن شهر آشوبمن شهداء الحملة

من تيم الالت، كان مـن شـيعة        ) الحباب بن عامر التيمي   (وعنونه المامقاني بـ  

الكوفة، وبايع مسلماً، فلما خذل مسلم اختفى عند قومه، فلما سمع بمجيء الحسين 

عليه السالم خرج من الكوفة مختفياً، فصادف الحـسين عليـه الـسالم فـي الطريـق،           

ه إلى يوم الطف، فتقـدم للقتـال بـين يديـه، ونـال شـرف الـشهادة رضـوان اهللا              فلزم

.)٢(عليه

، وتابعــه القمــي فــي منتهــى )٣()الحبــاب بــن عــامر(ومثلــه فــي إبــصار العــين 

.)٤(اآلمال

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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١٨٢

حبيب بن مظاهر

نسبه

حبيب بن مظاهر بن رئاب بن األشتر بن جخوان بن فقعـس بـن طريـف بـن           

رث بـن ثعلبــة بـن دودان بـن أســد أبـو القاسـم األســدي      عمـرو بـن قـيس بــن الحـ    

.الفقعسي

تاريخ جهاده

كان صحابياً، رأى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ذكـره ابـن الكلبـي، كمـا               

.عن إبصار العين

إن حبيباً نزل الكوفة وصحب عليـاً عليـه الـسالم فـي حروبـه            : قال أهل السير  

.كلّها، وكان من خاصّته وحملة علومه

ولما ورد مسلم بن عقيل إلـى الكوفـة ونـزل دار المختـار، وأخـذت الـشيعة              

تختلف إليه، قام فيهم جماعة من الخطباء يتقدمهم عابس الشاكري، وثناه حبيـب،    

نفـسك بـواجز مـن    فـي   رحمـك اهللا، لقـد قـضيت مـا          : فقام وقال لعابس بعد خطبته    

.أنت عليهالقول، وأنا واهللا الذي ال إله إالّ هو لعلى مثل ما
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١٨٣......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

وجعل حبيب ومسلم بن عوسجة يأخذان البيعة للحـسين عليـه الـسالم            : قالوا

            في الكوفة، حتّى إذا دخل عبيد اهللا بن زيـاد الكوفـة خـذّل أهلهـا عـن مـسلم وفـر

رد الحــسين كــربالء خرجــا إليــه  وأنــصاره حبــسهما عــشائرهما وأخفياهمــا، فلمــا  

.)١(ى وصال إليهمختفين يسيران الليل ويكمنان النهار، حتّ

حبيب وعلم اِّـنايا والباليا

كان حبيب على درجة من العلم، وقد بلغ المرتبة العاليـة، والدرجـة الرفيعـة            

من العلم حين علّمه أمير المؤمنين عليه الـسالم علـم المنايـا والباليـا، أي حـوادث            

.المستقبل وما سيجري عليه وعلى غيره من أحداث

مر ميثم التمار على فرس له، فاستقبل حبيـب بـن    : عن الفضيل بن الزبير، قال    

       ثا حتّـى اختلفـت أعنـاق فرسـيهما، ثـممظاهر األسدي عند مجلس بني أسد، فتحد

لكأنّي بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، وقد صُلب : قال حبيب 

وإنـي  : م على الخـشبة، فقـال ميـث   في حب أهل بيت نبيه عليهم السالم، ويبقر بطنه         

لينصر ابن بنت نبيه عليـه الـسالم، فيقتـل    ألعرف رجالً أحمر ما له ضفيرتان يخرج      

.ويجال برأسه بالكوفة، ثم افترقا

فلـم يفتـرق أهـل      : ما رأينا أحداً أكذب من هذين، قـال       : فقال أهل المجلس  

: ل أهـل المجلـس عنهمـا، فقـالوا        أالمجلس حتّى أقبل رشيد الهجري فطلبهما، فـس       

ويزاد في : رحم اهللا ميثماً، ونسي: يدشترقا، وسمعناهما يقوالن كذا وكذا، فقال ر     اف

هذا واهللا أكذبهم، فقـال  : عطاء الذي يجيء بالرأس مئة درهم، ثم أدبر، فقال القوم  

)١( 
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مصلوباً على باب دار عمر بـن        اًواهللا ما ذهبت األيام والليالي حتّى رأينا ميثم       : القوم

ب بن مظاهر قد قُتل مع الحسين عليه السالم ورأينا كـلّ       حريث، وجيء برأس حبي   

.)١(ما قالوا

مصرعه رضوان اهللا تعاُّـ عليه

يا أبا عبد اهللا، نفـسي لـك   : أن أبا ثمامة الصائدي قال للحسين: (روى الطبري 

ال تُقتل حتّى أقتل دونك إن شـاء  ! الفداء، إنّي أرى هؤالء قد اقتربوا منك، وال واهللا 

 ي وقد صلّيتُ هذه الصالة التي قد دنا وقتها،   اهللا، وأحبفرفـع الحـسين   أن ألقى رب

:عليه السالم رأسه ثم قال

ذكرت الصالة، جعلك ا من املصلّني الذاكرين، نعم، هـذا أول    «
.»وقتها

:ثم قال

.»سلوهم أن يكفّوا عنا حتّى نصلّي«

ال تقبـل  : ب بـن مظـاهر  تقبل، فقال له حبيـ الإنّها : قال لهم الحصين بن تميم   

زعمت الصالة من آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، وتقبـل منـك يـا حمـار؟                 

إليه حبيـب بـن مظـاهر، فـضرب وجـه          فحمل عليهم حصين بن تميم، وخرج       : قال

:فرسه بالسيف، فشب، ووقع عنه، وحمله أصحابه فاستنقذوه، وأخذ حبيب يقول

 
 

  
 

  

)١( 
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١٨٥......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

:وجعل يقول يومئٍذ

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

، فحمل عليه رجل من بني تمـيم بالـسيف فـضربه حبيـب         وقاتل قتاالً شديداً  

على رأسه فقتله، وكان يقال له بديل بن صُريم من بني عقفان، وحمـل عليـه آخـر       

من بني تميم فطعنه، فوضع، فذهب ليقـوم فـضربه الحـصين بـن تمـيم علـى رأسـه              

فـي  إنّي لـشريكك : بالسيف، فوقع ونزل إليه التميمي فاحتزّ رأسه، فقال له الحصين  

أعلّقه في عنـق فرسـي      أعطنيه  : ل الحصين اما قتله غيري، فق   ! واهللا: قتله، فقال اآلخر  

كيما يرى النّاس ويعلموا أنّي شركتُ في قتله، ثم خـذه أنـت بعـد فـامِض بـه إلـى           

فأبى عليه، فأصـلح  : عبيد اهللا بن زياد، فال حاجة لي فيما تُعطاه على قتلك إياه، قال    

هذا، فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر، فجال به في العـسكر،         قومه فيما بينهما على   

قد علّقه في عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلك إليه، فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ اآلخـر         

رأس حبيب فعلّقه في لبان فرسه، ثم دفعه بعد ذلك إليه، فلما رجعـوا إلـى الكوفـة                

ل به إلى ابن زيـاد فـي القـصر،    أخذ اآلخر رأس حبيب فعلّقه في لبان فرسه، ثم أقب         

فبصر به ابنه القاسم بن حبيب وهو يومئٍذ قد راهـق، فأقبـل مـع الفـارس ال يفارقـه،         

مـا لـك بنـي    : كلّما دخل القصر دخل معه، وإذا خرج خرج معه، فارتاب بـه، فقـال   

هذا الرأس الذي معك رأس : بلى يا بني أخبرني، قال له : ال شيء، قال  : تتّبعني، قال 

يـا بنـي ال يرضـى األميـر أن يـدفن، وأنـا أريـد أن        : أفتعطينيه حتّى أدفنـه؟ قـال  أبي  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................١٨٦

على قتله ثواباً حسناً، قال له الغالم، لكـن اهللا ال يثيبـك علـى ذلـك إالّ              راألمييثيبني  

.أسوأ الثواب، أما واهللا قتلت خيراً منك وبكى

ثـر قاتـل أبيـه ليجـد     فمكث الغالم حتّى إذا أدرك لم يكن له همةٌ إالّ اتّبـاع أ  

منه غرة فيقتله بأبيه، فلما كان زمان مصعب بن الزبير وغزا مصعب با جميـر، دخـل     

عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه، فأقبل يختلف في طلبه، والتماس غرتـه،      

.)١(فدخل عليه وهو قائل نصف النهار، فضربه بسيفه حتّى برد

تل حبيب بن مظاهر، هد ذلـك حـسيناً، وقـال           لما قُ : وفي القمقام الزخّار، قال   

.)٢()أحتسب نفسي وحماة أصحابي: (عند ذلك

)١( 
)٢( 
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١٨٧

احلجاج بن بدر التميمي السعدي
كان الحجاج بصرياً من بني سعيد بن تميم، جاء بكتـاب مـسعود بـن عمـرو             

.إلى الحسين عليه السالم، فبقي معه وقُتل بين يديه

الحّجاج سف الشهادة

يزيد بن مسعود النهشلي إلى الحسين عليه السالم مع الحجاج بـن    وقد كتب   

:بدر السعدي، كتاباً هذا نصّه

فقد وصل إلي كتابك، وفهمـت مـا نـدبتني إليـه، ودعـوتني لـه مـن                 : أما بعد 

األخذ بحظّي من طاعتك، والفوز بنصيبي مـن نـصرتك، وأن اهللا لـم يخـل األرض                

يل، وأنتم حجة اهللا علـى خلقـه، ووديعتـه فـي     من عامل عليها بخير، ودليل على سب  

أرضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية، هو أصلها وأنتم فرعها، فاقـدم سـعدت بأسـعد                

ذلّلت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشـد تتابعـاً فـي طاعتـك مـن اإلبـل           طائر فقد   

اء الظماء لورود الماء يوم خمسها، وقد ذلّلت لك بني سعد وغسلت درن قلوبها بمـ  

.سحابة مزن حيث استهلّ برقها فلمع
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ثم أرسل الكتاب مع الحجاج، وكان متهيأ للمسير إلـى الحـسين بعـدما سـار             

مـا  : إليه جماعة من العبدين، فجاءوا إليه عليه السالم بالطف، فلما قرأ الكتاب قـال             

.لك آمنك اهللا من الخوف، وأعزّك يوم العطش األكبر

.تل بين يديهوبقي الحجاج معه حتّى قُ

.)١(عنونه المامقاني بالحجاج بن زيد التميمي

حبشي بن قيس النهمي
حبشي بن قيس بن سلمة بن طريف بن أبان بن سـلمة بـن حارثـة الهمـداني           

.م بطن من همدانهالنهمي وبنو نَ

كان سلمة صحابياً ذكـره جماعـة مـن أهـل الطبقـات وابنـه قـيس لـه إدراك             

ن حضر الطف وجاء الحسين عليه الـسالم فـيمن جـاء          ورؤية وابن قيس حبشي مم    

.أيام الهدنة

.قال ابن حجر وقتل مع الحسين عليه السالم

)١( 
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١٨٩

احلجاج بن مسروق اجلعفي

نسبه

ي، ونـسبه   فـ الحجاج بن مسروق بن جعفر بن سعد العـشيرة المـذحجي الجع           

اع الحجاج بن مـسروق بـن مالـك بـن كثيـف بـن عتبـة بـن الكـد                  : البالذري هكذا 

.)١(الجعفي

مصرعه رضوان اهللا تعاُّـ عليه

:ثم برز الحجاج بن مسروق الجعفي، وهو يقول

 
 

  
 

 
 

  
 

.)٢(فقتل خمساً وعشرين رجالً

)١( 
)٢( 
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:وزاد ابن أعثم في األبيات

 
 

  
 

)١( 

ونسبه صاحب القمقام الزخّار إلى أنّه مؤذّن الحسين عليـه الـسالم، وزاد فـي          

، )الوليـا ) (الوفيـا (، و)الرضـا ) (التقي(األبيات ما زاده ابن أعثم الكوفي، إالّ أن بدل        

:هكذا

 
 

 )٢( 

ولعلّــه ، )٣()الحجــاج بــن مــسرور(وعنونــه الــشيخ المفيــد فــي اإلرشــاد بـــ

ولعلـه تـصحيف   ) الحجاج بن مـرزوق (، كما عنونه الشيخ في رجاله بـ  تصحيف

.أيضاً

ـ   حـسين عليـه الـسالم       نه كان يمـسك لـه ـــ أي لإلمـام ال           إ: وقيل الزمـام إذا   ــ

.)٤(برك

الحّجاج بن مسروق مؤّذنًا

ــين الحــسين      ــه ب ــأذاٍن يرفع ــصالة ب ــات ال ــد وعــى أوق ــاج ق وإذا كــان الحج

.وأصحابه، فإنّه اليوم يؤذّن للشهادة رافعاً صوته داعياً للمجد والخلود

)١(
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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:قال في اإلرشاد

وأمر الحـسين الحجـاج بـن مـسرور أن      : ين عليه السالم، قال   سنّه مؤذّن الح  إ(

الحسين عليه السالم في إزار ورداٍء ونعلينيؤذّن، فلم إلى ... ا حضرت اإلقامة خرج

.)١(آخر الخبر

:قال المامقاني في تنقيح المقال

الحجاج بن مسروق الجعفي قد ذكر أهل السير أنه كان من الشيعة، صـحب              

أمير المؤمنين عليه السالم بالكوفة، ثم لمـا خـرج الحـسين عليـه الـسالم إلـى مكّـة         

ج هو من الكوفة إلى مكّة لمالقاته فصحبه، وكان مؤذّناً له في أوقات الـصالة،          خر

واستأذنه يوم العاشر، فبرز وقاتل قتال المشتاقين وقتل من القـوم فـي مـرتين قـرب                 

.رجالً، ثم استشهد رضوان اهللا عليهينالخمس

.)٢(وقد زاد شرفاً بتخصيصه بالسالم عليه في زيارة الناحية المقدسة

إن الحجاج بن مسروق وغالمه مبارك قتال مائة وخمسين : وفي شرح الشافية

.)٣(ثم قتال

)١( 
)٢( 
)٣( 
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١٩٢

حجري بن جندب
عده الفضيل بن الزبير ممن استشهد مع اإلمام الحسين عليه السالم، وكان مع 

.أبيه جندب بن حجير، ولم يذكره غيره

احلرث بن نبهان موىل محزة بن عبد املطلب
أي [والحـرث ابنـه   : ر العين كما عن صاحب الحديقـة الورديـة        قال في إبصا  

انـضم إلـى الحـسين عليـه الـسالم بعـد       ] ابن نبهان وكان عبداً لحمزة شجاعاً فارسـاً   

انضمامه إلى علي بن أبي طالب عليه السالم والحسن عليه السالم، جاء مع الحسين     

.)١(عليه السالم إلى كربالء وقتل بها في الحملة األولى

١ 
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١٩٣

احلر بن يزيد الرياحي

نسبه

الحر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربـوع بـن        

.)١(حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم التميمي اليربوعي الرياحي

الحّر تشمله الرحمة اإللهية

قال المجلسي رحمه اهللا كما عن المناقب وابن األثير في الكامل

يا بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : حسين عليه السالم فقال إن الحر أتى ال   (

وسلم، كنت أول خارج عليك، فائذن لي ألكون أول قتيل بـين يـديك، وأول مـن       

    ك غداً، وإنّما قال الحرل قتيل بـين يـديك، والمعنـى يكـون     : يصافح جدألكون أو

وا فـي الحملـة األولـى كمـا       أول قتيل من المبارزين، وإالّ إن جماعة كانوا قـد قتلـ           

:وجعل ينشدذكر، فكان أول من تقدم إلى براز القوم، 

 
 

  
 

 
 

  
 

)١( 
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تمـيم يقـال لـه    مـن وروي أن الحر لما لحق بالحسين عليه السالم قال رجـل           

أمـا واهللا لـو لحقتـه التّبعتـه الـسنان، فبينمـا هـو يقاتـل وأن فرسـه                 : بـن سـفيان    يزيد

يـا يزيـد هـذا    : لمضروب على أذنيه وحاجبيه، وأن الـدماء لتـسيل إذ قـال الحـصين     

نعم، فخرج إليه، فما لبث الحر أن قتله، وقتل أربعـين     : الحر الذي كنت تتمنّاه، قال    

:حتّى عرقب فرسه، وبقي راجالً، وهو يقولفارساً وراجالً، فلم يزل يقاتل 

 
 

  
   

 
  

 
ثم لم يزل يقاتل حتّى قُتل رحمه اهللا، فاحتمله أصحاب الحسين عليه السالم          

رمق، فجعل الحسين يمسح وجهـه  حتّى وضعوه بين يدي الحسين عليه السالم وبه    

:ويقول

أنــت احلــر كمــا مستــك أمـــك، وأنــت احلــر يف الــدنيا، وأنــت احلـــر يف         «
.»اآلخرة

رثاؤه رضوان اهللا تعاُّـ عليه

رثاه علي بـن الحـسين     لرثاه رجل من أصحاب الحسين عليه السالم وقيل ب        

:عليهما السالم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

:وروي أن الحر كان يقول
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)١( 

:وأخذ يقول أيضاً: قال الطبري

 
 

  
 

والفضل ما شهدت به األعداء

أنا واهللا عقرتُ بالحر : وروي كذلك أن أيوب بن مشرح الخيواني كان يقول

فما لبث أن أرعد الفرس واضطرب وكبا فوثـب عنـه    ،هماًبن يزيد فرسه حشأته س    ا

:الحر كأنّه ليث والسيف في يده، وهو يقول

 
 

  
 

أنـت  : فقـال لـه أشـياخ مـن الحـي         : أحداً قطّ يفري فريه، قال     تفما رأي : قال

نّـي قتلتـه، فقـال لـه أبـو      أه غيري، وما أحب ال واهللا ما أنا قتلته ولكن قتل  : قتلته؟ قال 

ذلـك إثمـاً ألن    لئن كـان    ! زعموا أنّه كان من الصالحين، فو اهللا      : قال! وِلم؟: الوداك

ألقى اهللا بإثم الجراحة والموقف أحب إلي من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم، فقالوا               

معين، أرأيت لو أنّك رميـتَ ذا     ما أراك إالّ ستلقى اهللا بإثم قتلهم أج       : له أبو الوداك  

فعقرت ذا، ورميـتَ آخـر ووقفـت موقفـاً وكـررتَ علـيهم، وحرضـتَ أصـحابك،            

وكثرت أصـحابك، وحمـل عليـك، فكرهـت أن تفـر، وفعـل آخـر مـن أصـحابك                  

أنتم شركاُء كلّكم في دمائهم، !؟كفعلك، وآخر وآخر، كان هذا وأصحابه يقتلون

)١( 
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لتُقنطنا من رحمة اهللا إن كنت ولي حـسابنا يـوم القيامـة    كيا أبا الوداك، إنّ : فقال له 

.)١()هو ما أقول لك: فال غفر اهللا لك إن غفرت لنا، قال

وحالة أيوب بن مـشرح الخيـواني تمثّـل نموذجـاً لـشريحة النفـاق والتزلّـف               

للسلطان، مع ما يعلم أن تورطه في مقتل الحسين عليه السالم وأصـحابه جريمـة ال             

لصاحبها، وهو مع هذا يجادل في شموله لرحمـة اهللا وعـدم قنوطـه، وهـي        يغفر اهللا 

ــة  ــس(حال ــدييت ــا، أي  ) يس عقائ ن حــاالت إحــاول النظــام أن يربــي أتباعــه عليه

ــة يم  ــدي المرتكب ــراف العقائ ــاالنح ــروفهم    ك ــيهم ظ ــه عل ــا تملي ــصحيحها بم ن ت

عن الدين، ومصالحهم، فحربهم للحسين عليه السالم مع علمهم بأنّه ضالل وخروج 

فهم يتشبثون بإمكانية مشروعية خروجهم على الحسين عليه السالم، وتصحيح ذلك 

بأن اهللا سيشملهم برحمته فال قنوط وال بأس من المغفرة، وهذه حالة مستشرية لدى 

أتباع النظام، فال يمكن أن نوعز ذلك إلى جهلهم أو عدم تفقّههم، بل هم على علٍم 

هذه الجريمة التي راح ضحيتها سيد شباب أهل الجنّة وأهل وإصرار من ارتكابهم ل

بيته وأصحابه النجباء، ومقتضيات الظرف السياسي تبيح لهم ارتكـاب كـلّ مـا هـو              

كما فعلها الذين من قـبلهم فـي      ) الضرورة ومصلحة األمة  (خارج عن الدين بحجة     

.ماستيالئهم على الخالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

عده الـشيخ رحمـه اهللا   .. الحر بن يزيد  : (وترجمه صاحب تنقيح المقال بقوله    

من أصحاب الحسين عليه السالم، وهوالذي ختم اهللا له بالـسعادة والـشهادة وظهـر               

:فيه مصداق قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
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١٩٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.»تفكّر ساعة خري من عبادة سبعني سنة«

اهللا جزائري التستري فـي كتابـه األنـوار      ونقل السيد الحائري عن السيد نعمة     

حدثني جماعة من الثقات أن الشاه إسماعيل لما ملك بغداد أتى إلى : قال: النعمانية

مشهد الحسين عليه السالم وسمع من بعض النّاس الطعن على الحر، أتى إلى قبـره              

عصابة مشدوداً بها وأمر بنبشه، فنبشوه، فرآه نائماً كهيئته لما قتل، ورأوا على رأسه  

أخذ تلك العـصابة لمـا نقـل فـي كتـب الـسير       ـ  نور اهللا مضجعهـ  رأسه، فأراد الشاه

للحسين عليه السالم وشد بها رأسه الحـر لمـا          )١(والتواريخ أن تلك العصابة دسمال    

وكلّمـا  أصيب في تلك الواقعة، ودفن على تلك الهيئـة، فلمـا حلّوهـا جـرى الـدم،                 

حالـه،  الجوا قطع الدم بغير تلك العصابة لم يمكنهم، فتبين لهم حـسن           أرادوا أن يع  

.فأمر فبنى على قبره بناء وعين له خادماً يخدم قبره، انتهى

هتشكيك َّـ غ محّله، وطعٌن َّـ غ مورد

وما ذكره من الطعن لم أره فـي كتابـه، فإنّـه نقـل عـن      : وعقبه الحائري بقوله  

   اً بأنفـي عفـوه   تـيقّن، ومـا ورد   مخروجه عليه عليـه الـسالم   بعٍض الطعن فيه محتج

.عليه السالم عنه، وقبول توبته خبر واحد وفيه ما فيه، انتهى

إن خبر الغـار    : ال أتصور جهالة كجهالة هذا الطاعن إالّ جهالة من قال         : أقول

دراية وخبـر الغـدير روايـة، والروايـة ال تعـارض الدرايـة، فـإن تلـك وأمثالهـا مـن                  

)١( 
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قضايا التي برهان فسادها معها، فكيف يمكن المناقشة في قبول توبة من باع دنياه  ال

بآخرته ربح، وال يعقل من سيد الكرماء صلوات اهللا عليه أن ال يقبل توبة مثل هـذا      

وأرمل عياله لمحبته عليه السالم، هذا مـع   الرجل الذي فداه بمهجته، وأيتم أطفاله،       

الحسين عليه السالم ليقع الكـالم فـي توبتـه وقبولهـا،            أن خروجه لم يكن لمحاربة      

وقد روى ابن جرير الطبري وغيره مـن المـؤرخين أنّـه قـال للحـسين عليـه الـسالم              

إنّي كنت قلت في نفسي ال أبالي أن أصـانع القـوم فـي بعـض       : معتذراً عن خروجه  

عليـه  وال يظنّون أنّي خرجت عن طاعتهم، وأما هم فسيقبلون من الحـسين           أمرهم،  

لو أنّي ظننت أنّهـم ال  ! السالم ما يعرضه عليهم، يعني رجوعه من حيث أتى، وواهللا    

وال ارتكبـت مـا ارتكبـت، فهـذا يـدلّ علـى اعتقـاده أن          يقبلون ما خرجت معهـم،      

خروجه وتخلّفه سواء فـي أن كـالّ منهمـا ال تترتّـب عليـه جريمـة االشـتراك بقتـل               

ف لمـا كـان فيـه داللـة علـى الخـروج عـن        الحسين عليـه الـسالم، سـوى أن التخلّـ     

طاعتهم آثر عليه الخروج معهم مصانعة لهم مع سالمة آخرتـه، ولمـا رأى أنّـه لـم                   

تسلم له تقدم إلى الحسين عليه السالم عند أول حملة من القوم، وقتـل فـيمن قتـل       

.ائذن لي أن أكون أول قتيل بين يديك: فيها، ولذلك يقول له

أن الحر عند خروجه من : ي المثيرفعفر بن محمد بن نما      وقد روى الشيخ ج   

.من ذلك حيث لم ير أحداًبأبشر يا حر بالجنّة، فتعج: الكوفة نودي من خلفه

أنّه قصّ ذلك علـى الحـسين عليـه الـسالم،           : وروى ابن الجوزي في التذكرة    

.)١(ذلك هو الخضر، جاء مبشّراً لك: فقال له

)١( 
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١٩٩

احيييزيد الرحجر بن احلر بن 
وهذا الشهيد هو أحد أوالد الحـر الريـاحي الـذي اصـطحبه فـي مـسيره إلـى           

كربالء، وقد نال الشهادة بين يدي الحسين عليه السالم بعدما استجاب لنداء والده، 

: األسـفرائيني فـي كتـاب نـور العـين     فقد ذكر صحاب القول السديد عما نقله عـن       

يـا أبـا عبـد    : ى الحسين عليه الـسالم وقـال  فبرز من عسكر ابن سعد فارس، وأتى إل   

ن سـعد لعنـه اهللا   اهللا، اعلم أني حجر بن الحر، وأستشهد بين يديك، وبرز في قوم اب     

.ثم قتل رحمه اهللاحتى قتل منهم مائة وعشرين فارساًزل يقاتل وحمل فيهم، ولم ي

م الحمـد هللا استـشهد ولـدي قـدا      : رح فرحاً شـديداً وقـال     ففلما نظر إليه أبوه     

.الحسين عليه السالم

يا موالي ولدي استشهد بين يـديك وأنـا تـابع    : ثم أتى إلى الحسين، وقال له  

.له

:فقال الحسين عليه السالم
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اصبر حتى آتيك بابنك، وحمل على القوم ولم يزل يقاتل فـيهم حتـى قتـل         «

.)١(منهم ثمانمائة وحمل حجراً، وأتى به إلى خيمة الحرم ووضعه

م لهـؤالء ال يـشك   ي ذكره في قتل اإلمام الحسين عليه الـسال وهذا العدد الذ  

فيه، إذا ما عرفنا أن المعركة كانت في بدايتها والجيش األمـوي مـذعور مـن تلـك        

المواجهة قبل أن يقع القتل في أصحاب الحسين عليه الـسالم فـضالً عـن الخـوف                

قتالـه، فهـم    والهلع الذي يسيطر على هؤالء لسمعة الحـسين فـي وثبتـه وشـجاعته و              

الحـسين فـي الميـدان،    مهزومون قبل أن يهزموا يتراجعون من أدنى صيحة يطلقهـا    

فضالً عن كون الهجوم يكلّف دائما عدداً من الرجالة لمـا يـصيب أحـدهم اآلخـر          

              عند تراجعهم وفرارهم دون أن يضع الحسين عليه السالم السيف فـيهم وهـذا أمـر

.معهود في أكثر الحروب آنذاك

)١(
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٢٠١

لي بن احلر بن يزيد الرياحيع
            إذا مـا  وهو ولد الحر صحبه معه إلى كربالء في رحلته، ولعـل ذلـك ممكـن

يـصحب بعـض مقربيـه فـي بعـض           عـسكري معـروف    عرفنا أن الحر بن يزيد قائد     

مهامه وال تتصور أن يكون مثل الحر وحده في هذه المهمة، لذا فقـد تـشرف مـن                

.الحسين عليه السالم واستشهدوا معهكان معه من أوالده بالقتال بين يدي

ففـي بعـض الطـرق    : قال السيد محمد هـادي الحـسيني الخراسـاني الحـائري         

يـا ولـدي احمـل علـى أعـداء اهللا      : ثم أقبل الحر على ولده، وقال له      : (ألبي مخنف 

:بياتوأعداء رسوله، القوم الظالمين فحمل وأنشأ هذه األ

 
 

  
 

 
 

  
 

ثـم حمـل علــى القـوم وقــاتلهم قتـاالً شـديداً، حتــى قتـل مــن القـوم مــائتين        

: فلمـا رآه أبـوه فـرح فرحـاً شـديداً وقـال      .وخمسين فارساً، ثم قتل رضـي اهللا عنـه        

.مالالحمد هللا استشهد ولدي بين يدي الحسين عليه الس

وذكر صاحب القول السديد أن للحر ولـداً اسـمه علـي كـذلك ولقبـه بعلـي               

الثاني استشهد بعد أبيه وعمه ولـم نعثـر علـى مـصدر معتبـر يؤكـد مـا ذكـر الـسيد                

.)١(المحقق حيث انفرد به، ولعله يشير إلى علي صاحب العنوان فالحظ

)١( 
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٢٠٢

بكري بن احلر بن يزيد الرياحي
بن يزيد الرياحي استشهد مـع أبيـه الحـر ونـال درجـة      وهو االبن اآلخر للحر     

.السعادة حينما أذعر للحق مع أبيه ورجع إلى حظيرة الحق

روى صاحب القول السديد العالمة الخراساني عـن أبـي مخنـف فـي بعـض           

ثـم ضـرب فرسـه،     ... قال فجعل الحر يدنو من الحسين قليالً قليال، إلى قولـه          : طرقه

كن على أثري، والحق بالحـسين، فـأتى    : لده بكير وقال  وركله برجله، وأومأ إلى و    

.إليه واعتذر

:قال عليه السالمهل من توبة؟: وقال

.»يتوب ا عليك«

:ـ عليه السالمـ فقال.ففرح به

.»كمن هذا الغالم الذي مع«

:فقال عليه السالم.سيدي هذا ولدي: قال

.»جزاكما ا عين خريا«
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٢٠٣......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

:الم قال لهثم إن الحسين عليه الس

.»أنزل يا حر«
أنا فارساً خير مني راجالً، واستأذن من الحسين عليه السالم ورجع إلى      : فقال

فـاتقوا  فأنا الحر بـن يزيـد الريـاحي، أال   يا أهل الكوفة اسمعوا قولي،   : القوم ونادى 

احمل على القوم، بارك اهللا فيك، فـإني علـى  : ثم قال لولده: إلى قولهـ  اهللا عباد اهللا

.أثرك فداًء البن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

فدنا بكير من الحسين عليـه الـسالم وقبـل رجليـه ويديـه، وسـلم علـى جـده           

.رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبيه، وودعه وكذلك أصحابه

يـا بنـي الحمـد هللا الـذي طهرنـا مـن           : وبرز بكير بين الصفين فأتاه أبوه وقـال       

فلما برز ولده إلى عسكر ابـن سـعد لعنـه اهللا جعـل ينـشد             : وم الظالمين إلى قوله   الق

:ويقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

للخياباني التبريـزي روى عـن اإلمـام الـصادق عـن أبيـه       وعن الجوهر الثمين  

:عليهما السالم أنه قال

عاشوراء والتحق مع ابنه بكري إىل احي يف يوم يملا ندم احلر بن يزيد الر    «
.)١(»...احلسني عليه السالم

١ 
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٢٠٤

مصعب بن يزيد الرياحي
أن : يدذكره في رياض الشهادة ومصائب األبرار ونقل عنهما في القول السد         

مصعب بن يزيد أخا الحر لما رأى أن أخاه اشترى آخرته بدنياه، أجال فرسه حتى            

.أخي صرت سبباً لهدايتي فخذ بي إلى موالك الحسين: أتى الحر، وقال

فأتى به نحو الحسين عليه السالم فتالطـف بـه، وكـان عنـده حتـى استـشهد                   

تـل قتـاالً شـديداً حتـى      أخوه الحر، فلمـا رأى ذلـك اسـتأذن فـي البـراز، فبـرز، وقا               

.)١(استشهد

)١( 
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٢٠٥

قرة عبد للحر بن يزيد الرياحي
بعد ثبوت شهادة ولدي الحر وأخيه يضيف صاحب القول الـسديد أن عبـداً       

للحر بن يزيد يسمى قرة استشهد مع الحسين عليه السالم بعد شهادة الحـر وولديـه       

:وأخيه قائالً

واله وولـده استـشهدا لـم يملـك         نه كان للحر عبد اسمه قرة، لما رأى أن مـ          إ

نفسه وسلّ سيفه وقاتل مقتلة عظيمة، ثم التفت وانحـاز عـن المعركـة وتوجـه إلـى       

م معتذراً وطلب اإلذن، فأذن له فرجع إلى القتـال وجاهـد حتـى        الحسين عليه السال  

.استشهد

فلما رأى اإلمام عليه السالم أولئك األربعة مصرعين توجه نحـو عـسكر ابـن       

م ونصحهم فلما رأى أنه ال يؤثر فـيهم موعظـة وال ترجـى هـدايتهم                سعد، ووعظه 

أصالً، طلب منهم القتال بالمبارزة دون المهاجمة، فقبلـوا منـه ذلـك، وإن لـم يفـوا              

.)١(بعده

)١( 
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حالس بن عمرو الراسيب

والنعمان بن عمرو الراسيب
.)١(من شهداء الحملة األولى، كما عن ابن شهر آشوب

الس ابنـا عمـرو الراسـبيان مـن أهـل الكوفـة، وكانـا مـن              كان النعمـان والحـ    

.أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، وكان الحالس على شرطته بالكوفة

خرجا مع عمر بـن سـعد، فلمـا رد ابـن سـعد الـشروط       : قال صاحب الحدائق  

.م ليالً فيمن جاء، وما زاال معه حتّى قُتال بين يديهجاءا إلى الحسين عليه السال

.)٢(قتال في الحملة األولى: ل السرويقا

.)٣(وذكرهما الفضيل بن الزبير فيمن قُتل مع الحسين عليه السالم

.)٤(كان فقيهاً من أصحاب علي: ذكر ابن حجر، الحالس بن عمرو وقال

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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٢٠٧

حنظلة بن سعد الشبامي
وتقدم حنظلةُ  بن سعد الشبامي بين يدي الحسين عليه الـسالم، فنـادى أهـل      

يا قوم، إنّي أخاف عليكم مثل يوم األحزاب، يا قوم، إنّـي أخـاف علـيكم        : فةالكو

          ـن افتـرى، ثـمسحتكم اهللا بعذاب وقد خاب ميوم التناد، يا قوم، ال تقتلوا حسيناً في

.)١(فقاتل حتّى قُِتلَ رحمه اهللاتقدم 

:وكان عند مبارزته يرتجز ويقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

وكان حنظلة بن سعد الشبامي وجهـاً مـن وجـوه الـشيعة ذا لـسان وفـصاحة،             

.شجاعاً قارئاً، وكان له ولد يدعى علياً، له ذكر في التاريخ

ة إلى الحسين عليه السالم عندما ورد الطف، وكان الحـسين عليـه      جاء حنظل 

.)٣(السالم يرسله إلى عمر بن سعد بالمكاتبة أيام الهدنة

)١( 
)٢(
)٣( 
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لما كان يوم العاشر ورأى أن أصحاب الحسين عليـه الـسالم قـد أصـيبوا                

ولم يبق منهم إالّ نفر، وقف بين يديه يقيـه الـسهام والرمـاح والـسيوف بوجهـه            

.)١(ونحره

حنظلـة بـن عبـد اهللا     : وذكره ياقوت الحموي في من نـسب إلـى شـبام، قـال            

.)٢(قُتل مع الحسين عليه السالمرحمه اهللا الشبامي 

.والظاهر حنظلة بن سعد، كما هو عليه األكثر

حنظلة بن عمرو الشيباني
من شـهداء الحملـة األولـى، كمـا عنـد ابـن شـهر               : حنظلة بن عمرو الشيباني   

.)٣(آشوب

، والظاهر )٤(د مع حنظلة بن سعد الشبامي     حمل العالّمة المقامقاني أنّه متّ    واحت

ي قتل مبارزةً وحده، وله قبل مبارزتـه خطبـة معروفـة، والمعنـون          متعدده فإن الشبا  

.قُتل في الحملة األولى مع الخمسين نفراً

.، من شهداء الحملة األولى)٦(، والقمقام الزخّار)٥(معدود في منتهى اآلمال

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥(
)٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٩

)موىل ابن احلمق(زاهر بن عمرو 
.)١(من شهداء الحملة األولى، كما عده ابن شهر آشوب

تاريخ جهاده رضوان اهللا عليه

من أصحاب الـشجرة، روى عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وشـهد           

الحديبية وخيبر، وكان من أصحاب عمرو بـن الحمـق الخزاعـي، كمـا نـصّ علـى              

يهم السالم لإنّه كان بطالً مجربا شجاعاً محباً ألهل البيت ع    : قالواذلك أهل السير، و   

عروفاً، وحج سنة ستّين، فالتقى مع الحسين عليه السالم فصحبه، وكـان مالزمـاً لـه             

حتّى حضر معه كربالء، واستشهد بين يديه، وقد زاده على شرف الـشهادة شـرف             

:ة بقوله عليه السالمتخصيصه بالتسليم عليه في زيارة الناحية المقدس

.)٢(»السالم على زاهر موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي«

أن عمرو بن الحمق بقي بعد علي عليه        : (وروي عن القاضي نعمان المصري    

)١( 
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢١٠

السالم فطلبه معاوية، فهرب منه نحو الجزيرة، ومعه رجل من أصـحاب علـي عليـه      

حية فـي جـوف الليـل، فأصـبح     السالم يقال له زاهر، فلما نزل الوادي نهشت عمراً     

يا زاهر، تنح عنّي، فإن حبيبي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم               : منتفخاً، فقال 

قد أخبرني أنّه سيشترك في دمي الجن واإلنس، والبد لي مـن أن أقتـل، فبينـا همـا        

يا زاهر، تغيب، فإذا قُتلت فإنّهم سـوف        : كذلك إذ رأيا نواصي الخيل وطلبه، فقال      

ال، بل أنثر نبلي ثـم  : يأخذون رأسي، فإذا انصرفوا فأخرج جسدي فواره، قال زاهر    

ال، بل تفعل ما سألتك به ينفعك اهللا به، : أرميهم به، فإذا فنيت نبلي قُتلت معك، قال   

فاختفى زاهر وأتى القوم فقتلوا عمراً واحتزّوا رأسه فحملـوه، فلمـا انـصرفوا خـرج        

.)١(حتّى قُتل مع الحسين عليه السالمزاهر فوارى جسده ثم بقي

)١( 
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٢١١

زياد أبو عمرة اهلمداني الصائدي
هو زياد بن عريب بـن حنظلـة بـن دارم بـن عبـد اهللا بـن كعـب الـصائد بـن                    

شرحبيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون بـن عـوف بـن همـدان             

.أبو عمرة الهمداني الصائدي، وبنو الصائد بطن من همدان

كره جملة من أهل الطبقات، وأبو عمرة ولـده هـذا لـه       ذب صحابياً   كان عري 

.إدراك، وكان شجاعاً ناسكاً معروفاً بالعبادة

.إنه حضر وقتل مع الحسين عليه السالم: قال صاحب اإلصابة

شـهدت كـربالء   : وروى الشيخ ابن نما عن مهران الكـاهلي مـولى لهـم قـال            

ل علـى قـوم إال كـشفهم ثـم يرجـع إلـى       فرأيت رجالً يقاتل قتـاالً شـديداً ال يحمـ      

:الحسين عليه السالم فيقول له

 
 

  
 

.أبو عمرة الحنظلي: قالمن هذا؟: فقلت

.فاعترضه عامر بن نهشل أحد بني تيم الالت بن ثعلبة فقتله واحتز رأسه

.)١(وكان مجتهداً: قال

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٢

شر اخلثعميزهري بن ب
.)١(ذكره ابن شهر آشوب ممن استشهد في الحملة األولى

.)٣(، والقمي في منتهى اآلمال)٢(وتابعه القاجاري في القمقام

ولم يذكره غيرهم، حتّى أن الفضل بن الزبير في روايته ِلمـن قُتـل مـع الحـسين                   

شر وسويد بن عمرو عليه السالم لم يذكره، واقتصر على الخثعميين بذكر عبد اهللا بن ب         

.بن بشر الخثعمي، وزهير تصحيفن، ونرجح أنّه هو عبد اهللايبن المطاع الخثعميا

زهري بن سليم األزدي
ممن صار إلى الحسين عليه الـسالم فـي الليلـة العاشـرة عنـدما رأى تـصميم                  

، فانضم إلى أصحابه األزديين الذين كانوا مع الحسين عليه السالمالقوم على قتاله، 

وتقدم يوم الطف للقتال وقاتل قتال المشتاقين حتّى استـشهد فـي الحملـة األولـى،            

ونال بعد شرف الشهادة شرف تخصيصه بالتسليم عليه في زيارة الناحيـة المقدسـة             

.)٤(رضوان اهللا عليه

)١( 
)٢(
)٣( 
)٤( 
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٢١٣

زهري بن القني البجلي
مغـازي  كان رجالً شريفاً فـي قومـه، نـازالً فـيهم بالكوفـة، شـجاعاً لـه فـي ال                

مواقف مشهورة، ومواطن مشهودة، وكان أوالً عثمانياً، فحج سنة ستّين فـي أهلـه،              

الحج فوافق الحسين عليه السالم في الطريق، فأرسل عليه السالم خلفه،     ثم عاد من  

فتماهل فالمته زوجته، دلهم بنت عمرو على ذلك فمضى إليـه، فمـا لبـث أن صـار           

وجهه، فأمر بفـسطاطه وثقلـه فقـوض وحمـل إلـى      فرسأوجاء مستبشراً وقد     ،علوياً

والزم الحـسين  ،)١(الحسين عليه السالم، فطلّق زوجته وأمرهـا بـاللحوق إلـى أهلهـا      

)١(
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عليه السالم وجعل يقاتل يوم الطف قتاالً شديداً لم ير مثلـه إلـى أن نـال الـشهادة،               

تعـالى فرجـه   وقد زاد على شرف الشهادة بشرف تسليم الحجـة المنتظـر عجـل اهللا     

:الشريف عليه في زيارة الناحية المقدسة بقوله عليه السالم

وقَد ــِملْحسينِ علَيهِ الساللِ ِلِئالسالم على زُهيرِ بنِ الْقَينِ الْبجلي اْلقا«
ــْنــصِرافِأِذن َلــه يف اال ــِن  ـ ـ ُك ابأْتــرــداً، ء أب ذِلــك ُكــونال ي ِاَال و

        ُا و، الَ أرانيأْنجداِء وِد األعأسِرياً يف ي ّلمسآلِِه وِه ولَيع ُلّى اص ِوِل اسر
موالْي ١(»ذلِك(.

قرار األحرار الحاسم َّـ نصرة الحّق

إن موقفي زهير بن القين وكذلك الحر بن يزيد لجديران بالتأمل والعظة فـي   

مة ربه ليهديه إلى حيث الخلود دون أن يتشبث بآرائه دون كيفية تلقّي اإلنسان رح

.طائل، فإذا عرض عليه الحق قبله دون تعصٍّب وعناد

كنّا مـع زهيـر بـن القـين البجلـي      : روى الطبري عن رجل من بني فزارة، قال      

حين أقبلنا من مكّة نساير الحسين، فلم يكن شيء أبغض إلينـا مـن أن نـسايره فـي                 

ر الحسين تخلّف زهير بن القين، وإذا نزل الحسين تقدم زهيـر حتّـى         منزل، فإذا سا  

نزلنا يومئٍذ في منزل لم نجد بداً من أن ننازله فيه، فنـزل الحـسين عليـه الـسالم فـي          

جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن جلـوس نتغـدى مـن طعـام لنـا؛ إذ أقبـل رسـول                  

ا زهيـر بـن القـين، إن أبـا عبـد اهللا            ي: حتّى سلّم، ثم دخل فقال    الحسين عليه السالم    

فطرح كلّ إنسان ما في يده حتّى كأنّا على : الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيه، قال

)١( 
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٢١٥......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.رؤوسنا الطير

فقلـت  : فحدثتني دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين قالت    : قال أبو مخنف  

فـسمعت كالمـه ثـم    هتأيبعث إليك ابن رسول اهللا ثم ال تأتيه، سبحان اهللا، لو أتي     : له

فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جـاء مستبـشراً قـد أسـفر وجهـه،                 : انصرفت، قالت 

: فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقدم، وحمـل إلـى الحـسين، ثـم قـال المرأتـه       : قالت

أنت طالق، الحقي بأهلك، فـإنّي ال أحـب أن يـصيبٍك مـن سـبي إالّ خيـر، ثـم قـال             

: منكم أن يتّبعني وإالّ فإنّه آخر العهد، إنّي سـأحدثكم حـديثاً            من أحب : ألصحابه

أفـرحتم بمـا فـتح      : غزونا لنجر ففتح اهللا علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان الباهلي          

إذا أدركتم شباب آل محمـد  : نعم، فقال لنا: اهللا عليكم، وأصبتم من المغانم؟ فقلنا     

صبتم من الغنائم، فأما أنا فإنّي استودعكم اهللا، فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهم بما أ

.ثم واهللا ما زال في أول القوم حتّى قتل: قال

الحسين عليـه الـسالم بـذي حـسم،        مقا: قال الطبري عن عقبة بن أبي العيزاز      

:فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

الدنْيا َقد َتغَيرت وتَنكَّرت، ه قَد نَزَل بِنا مِن األمرِ ما َقد َترون، وإن إنَّ«
ـبابٌة َكــصبابِة اإلنــاءِ،           هــا إالَّ صـِمن ــقبي َفلَــم ـتَمرت اسـوفُهــا، ورعم ــربأدو
ــهِ،     ــرون إلَــى اْلحــق الَ يعمــلُ بِ ــالْمرعى الْوبِيــلِ، أالَ تَ ــيشٍ كَ ع ــسيسخو

 ــه نتَنــاهى عــلِ الَ ي ــإّني َال   وإلَــى الْباطِ ــًا، َف ــِه محِقّ بيف ِلقــاءِ ر مِنــؤ اْلم َغــبرِلي ،
.»أرى الْموت إالّ سعادة واْلحياة مع الظّالِمِني إّال برمًا

ال : تتكلّمون أم أتكلّم؟ قالوا   : فقام زهير بن القين البجلي فقال ألصحابه      : قال
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سـمعنا هـداك اهللا يـا بـن رسـول اهللا       قـد   : بل تكلّم، فحمد اهللا فأثنى عليـه، ثـم قـال          

مقالتك، واهللا لو كانت الدنيا لنا باقية وكنّا فيهـا مخلّـدين إالّ أن فراقهـا فـي نـصرك        

.ومواساتك آلثرنا الخروج معك على اإلقامة فيها

.)١(فدعا له الحسين عليه السالم: قال

.)٢(وروى السيد ابن طاووس ما أورده الطبري كذلك

بن القين يوم عاشوراء وضع يده على منكب الحسين وقـال   ولما خرج زهير  

:مستأذناً

 
 

  
 

 
 

  
 

 

:فقال الحسين عليه السالم

.»وأنا ألقامها على أثرك«

:وفي حمالته يقول

 
 

  
 

فقتل مائة وعشرين، ثم عطف عليه كثير بن عبد اهللا الـصعبي والمهـاجر بـن                 

:أوس فقتاله، فوقف الحسين عليه السالم على مصرعه، وقال

)١( 
)٢( 
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٢١٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

لــذين مــسخوا قـــردة   يبعــدّنك ا يــا زهـــري، ولعــن قاتليــك لعـــن ا    ال«
.)١(»وخنازير

:وروى ابن شهر آشوب تكملة رجزه هكذا

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

:وأضاف المجلسي هكذا

 
 

  
 

)٣( 

)١( 
)٢(
)٣(
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٢١٨

وأخوه أبو احلتوفسعد بن احلرث األنصاري

نسبهما

.صاري العجالنينهما ابنا الحرث بن سلمة األ

تحّوالت األحرار

كانا في الكوفة، رأيهما رأي الخوارج، فخرجا مع عمر بن سعد إلـى حـرب          

ــسماع     ــساء واألطفــال ل ــسالم، فلمــا ســمعا استنــصاره وصــراخ الن الحــسين عليــه ال

نّا نقـول ال حكـم إالّ هللا،      إ: صاره، نالتهما الهداية اإللهية، وتوفيق السعادة، فقاال      استن

وال طاعة لمن عصاه، وهذا الحسين بن بنت نبينا محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم،               

وهو بهذا الحال، نراه ال ناصر له هشفاعة جده يوم القيامة، فكيف نقاتلوونحن نرج

يفيهما بين يديه على أعدائه، وجعال يقاتالن قريباً منه حتّى قَتال         وال معين، فماال بس   

.)١(جمعاً، وجرحا آخرين، ثم قُتال معاً في مكان واحد رضوان اهللا عليهما

قُتل مع الحسين عليه الـسالم، ولكـن بعنـوان    نعنونهما الفضيل بن الزبير فيم 

.سعد بن الحارث

.بن الحرث، كما عليه األكثراوالظاهر 

)١( 
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٢١٩

سعد بن احلرث اخلزاعي
مولى أمير المؤمنين عليه السالم، له إدراك لـصحبة النبـي صـلى اهللا عليـه         

وآلـه وسـلم، وكـان علــى شـرطة أميـر المــؤمنين عليـه الـسالم بالكوفــة، ووالّه        

آذربيجان، وانضم بعده إلى الحسن عليه السالم، ثم إلى الحسين عليه الـسالم،             

    م يوم العاشر أمامه وقاتل حتّى قُتل          وخرج معه إلى مكّة، ثمإلى كربالء، وتقد

.)١(رضوان اهللا عليه

قُتل في الحملة األولـى، ذكـره ابـن شـهر آشـوب فـي المناقـب وغيـره مـن                      

.)٢(المؤرخين

)١( 
)٢( 
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٢٢٠

سعد بن حنظلة التميمي
:برز سعد بن حنظلة التميمي مرتجزاً

 
 

  
 

 
 

  
 

 

.)١(هكذا أورده ابن شهر آشوب

:لكن المجلسي أورد األبيات بإضافة زيادة

 

.)٢(ثم حمل وقاتل قتاالً شديداً ثم قُتل رضوان اهللا عليه: وقال

شـعبة  (في تاريخه أورد نفس كالم المجلسي، ولكن بعنوان إالّ أن ابن أعثم 

.، والظاهر اتّحاده مع حنظلة بن سعد الشبامي)٣()بن حنظلة التميميا

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٢١

سعيد بن عبد ا احلنفي
إن الحسين عليه السالم أمر زهير بن القين وسعيد بن عبد اهللا أن يتقدما أمامه 

حو من نصف أصحابه حتّى صلّى بهـم صـالة   حتّى يصلّي الظهر، فتقدما أمامه في ن    

.الخوف

وروي أن سعيد بن عبد اهللا الحنفي تقدم أمام الحسين فاستهدف لهم يرمونه 

بالنبل كلّما أخذ الحسين عليه السالم يميناً وشماالً، قام بين يديه، فما زال يرمى بها 

:حتّى سقط إلى األرض وهو يقول

لهم أبلغ نبيك السالم عني، وأبلغـه مـا لقيـت    اللهم العنهم لعن عاد وثمود، ال (

ثـم مـات رضـوان اهللا عليـه،     ،)من ألم الجراح، فإنّي أردت بذلك نصرة ذرية نبيك       

.)١(فوجد به ثالثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح

:إالّ أن ابن أعثم في تاريخه ادعى مبارزته وذكر له رجزاً

    
 

  
   

 
  

   
 

  
 

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٢٢

.واألبيات ذكرها ابن شهر آشوب كذلك ناسباً إياها له رضوان اهللا عليه

السالم بنفسه أن ال تصل إليه سهام      والظاهر أنّه استشهد وهو يقي اإلمام عليه      

.القوم

وقد نسب السيد األمين العاملي الرجز إلى سويد بن عمرو بـن أبـي المطـاع،        

.وليس بمعروف عنه هذا الرجز رضوان اهللا عليه، كما عليه األكثر

اإلمام الحّجة يشهد له بعظمة مواقفه

هناحية المقدسـة فـي حقّـ   لو لم يكن إالّ ما ورد في ال  : (قال العالّمة المامقاني  

.لكفى في الكشف عن ثقته وجاللته

:قال عجلّ اهللا تعالى فرجه الشريف

وقد أذن ـ السالم على سعيِد بِن عبيد اهللا الحنفي القائِل للحسين عليه السالم«

ال نُخلّيك حتّى يعلم اُهللا أنا قد حِفظنـا غَيبـةَ رسـول اهللا   ! الَ واهللا: ـ  نصرافله في اال

لو أعلم أني أقتل، ثم أحرق، ثم أذرى، يفعل ! صلى اهللا عليه وآله وسلم فيك، واهللا

حمامي دونك، وكيف أفعل ذلـك وإنمـا   فارقتك حتّى ألقى ما بي ذلك سبعين مرة  

.هي موتةٌ أو هي قتلةٌ واحدةٌ، ثم بعدها الكرامة التي ال انقضاَء لها أبداً

مــن ا الكرامــة يف فقــد لقيــت محامــك، وواســيت إمامــك، ولقيــت 
دار املقامة، حـشرنا ا معكـم يف املستـشهدين، ورزقنـا مـرافقتكم يف        

.»أعلى عليني
.انتهى كالمه عجل اهللا تعالى فرجه

الجهاد والفداء والتضحية في وقايته للحسين عليه السالم عنـد          وقد بلغ ذروة    
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٢٢٣......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

ه السالم الظهر صـالة  الصالة، فقد روى أبو جعفر الطبري أنّه لما صلّى الحسين علي         

الخوف اقتتلوا بعد الظهر فاشتد القتال، ولما قرب األعداء من الحسين عليه الـسالم      

وهو قائم بمكانه استقدم سعيد الحنفي أمام الحسين عليـه الـسالم، فاسـتهدف لهـم        

يرمونه بالنبل يميناً وشماالً وهو قائم بين يـدي الحـسين عليـه الـسالم يقيـه الـسهام                  

هه، وطـوراً بـصدره، وطـوراً بيـده، وطـوراً بجنبـه، فلـم يكـد يـصل إلـى           طوراً بوج 

: الحسين عليه السالم شيء من ذلك حتّى سـقط الحنفـي إلـى األرض، وهـو يقـول       

إلى آخر كالمه رضـوان اهللا عليـه، ثـم التفـت إلـى              ....) اهللا العنهم لعن عاد وثمود    (

:اهللا عليه وآله وسلم؟ قالأوفيت يا بن رسول اهللا صلى : الحسين عليه السالم فقال

.»نعم، أنت أمامي يف اجلنة«
.)١(ثم فاضت نفسه النفيسة رضوان اهللا عليه

سلمان بن مضارب
ابن عم زهير بـن القـين، مـن أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم المستـشهدين                    

بالطف، كان مع زهير، فلما عدل زهير إلى الحسين عليه الـسالم عـدل معـه، وقتـل       

.)٢(وان اهللا عليهيوم الطف رض

إن سلمان قتل فيمن قتـل بعـد صـالة الظهـر،      : (قال صاحب الحدائق الوردية   

.)٣()فكأنّه قتل قبل زهير

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٢٤

)موىل احلسني عليه السالم(سليمان 
وقُتـل  : (الـسالم قال الفضيل بن الزبير في تعـداد مـن قُتـل مـع الحـسين عليـه         

.)١()قتله سليمان بن عوفسليمان مولى الحسين بن علي عليهما السالم، 

رسول العقيدة والجهاد

كان سليمان هذا من موالي الحسين عليه الـسالم أرسـله بكتـب إلـى رؤسـاء             

.األخماس بالبصرة حين كان بمكّة

كتب الحسين عليه السالم إلى رؤساء األخماس بالبصرة وإلـى   : (قال الطبري 

يمـي، والمنـذر بـن      البكـري، واألحنـف بـن قـيس التم         معاألشراف كمالك بن مس   

الجارود العبدي، ومسعود بن عمرو األزدي، وقيس بن الهيثم، وعمرو بن عبيد اهللا       

:بن معمر، فجاء الكتاب بنسخة واحدةا

فإن ا اصطفى حممداً صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم علـى خلقـه،           : أما بعد «
باده، وبلّغ وقد نصح لعوأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه ا إليه،

ه وورثتـه، وأحـق النـاس مبقامـه     ءه وأوصياءما أرسل فيه، وكنا أهله وأوليا  

)١( 
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٢٢٥......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

يف النـاس، فاسـتأثر علينـا قومنـا بـذلك، فرضـينا وكرهنـا الفرقـة وأحببنــا         
لكم العافية، وحنن نعلم أنّا أحق بذلك احلق املستحق علينا ممن     

ــ   ىل إا أدعـــوكم تـــوّاله، وقـــد بعثـــت إلـــيكم رســـويل هبـــذا الكتـــاب وأنـ
ن البدعـة قـد أحييـت،    إكتاب ا وسنة نبيـه، فـإن الـسنة قـد أميتـت، و            

.»كم سبيل الرشادوتطيعوا أمري أهدِفإن تسمعوا قويل 

بعض الخبر وأجاب باالعتـذار أو بالطاعـة والوعـد، وظـن المنـذر بـن             مفكت

د تحـت عبيـد    دسيس عبيد اهللا، وكان صهره، فإن بحرية بنـت الجـارو           هالجارود أنّ 

اهللا، فأخذ الكتاب والرسول فقدمهما إلى عبيد اهللا بـن زيـاد فـي العـشية التـي عـزم           

على السفر إلى الكوفة صبيحتها، فلما قرأ الكتاب قـدم الرسـول؛ سـليمان وضـرب              

عنقه، وصعد المنبر صباحاً وتوعد الناس وتهددهم، ثم خـرج إلـى الكوفـة ليـسبق                

.)١(الحسين عليه السالم

سليمان بن ربيعة
.)٢(تفرد بذكره الفضيل بن الزبير، وعده ممن قتل مع الحسين عليه السالم

.ولم يذكره أحد غيره

)١( 
)٢( 
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٢٢٦

سوار بن أبي عمري
كان سوار ممن أتى إلى الحسين عليه السالم أيام الهدنة، وقاتل فـي الحملـة     

.األولى، فجرح وصرع

ى إذا صُِرع أتي بـه أسـيراً إلـى عمـر بـن      حتّرقاتل سوا: قال في الحدائق الوردية 

.سعد فأراد قتله، فشفّع فيه قومه، وبقي عندهم جريحاً حتّى توفّي على رأس الستّة أشهر

أنّه بقي أسيراً حتّى توفّي، وإنّما كانـت شـفاعة قومـه       : وقال بعض المؤرخين  

.الدفع عن قتله

:ويشهد له ما ذكر في القائميات من قوله عليه السالم

.»السالم على اجلريح املأسور سوار بن أبي عمري النهمي«

.)١(على أنّه يمكن حمل العبارة على أسره في أول األمر

تبعاً للفضيل بـن الزبيـر       هولعلّ ،)٢()سوار بن أبي حمير   (وعنونه السيد المقرم بـ   

).سوار بن حمير: (الذي عنونه هكذا

، تبعاً )٣()عم بن حابس النهميسوار بن من: (والشيخ شمس الدين عنونه هكذا

)١( 
)٢( 
)٣(
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٢٢٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.)١(للشيخ في رجاله

سـوار بـن أبـي    (وأورده ابن شهر آشوب ممن استشهد في الحملة األولـى بــ        

.)٢()عمير الفهمي

:والسيد الخوئي في معجمه أورده بعنوانين

سوار بن أبي عمير، وعـده مـن أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم،وهو               : األول

.بل الناحية المقدسةِقالتسليم عليه منالجريح المأسور الذي ورد

سوار بن المنعم بن الحابس،وعده من أصحاب الحسين عليه السالم     : والثاني

.)٣(كذلك دون أن يذكر له ترجمة

والظاهر اتّحادهما، وكونه سوار بن أبي عمير أوفق لما ورد في التسليم عليـه      

ده العالّمـة المامقـاني تحـت       وأور.في الزيارة، والنصّ على اسـمه بـابن أبـي عميـر           

عـده الـشيخ فـي رجالـه مـن أصـحاب       : (عنوان سوار بن المنعم بن الحابس، وقـال       

الحسين عليه الـسالم، وقـد وقـع فـي طريـق الـصدوق رحمـه اهللا فـي بـاب ميـراث              

الجنين، وهو ثقة لما بيناه في الفوائد المقدمة من وثاقة شهداء الطف بال شبهة وهو 

هل السير بأن سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير النهمـي كـان     منهم، فقد نصّ أ   

السالم أيام المهادنة، وبقي معه إلى اليوم العاشر، فلما شـب      ممن أتى الحسين عليه   

.)٤()القتال قاتل في الحملة األولى، فجرح وصرع، فأتي به أسيراً

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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٢٢٨

سويد بن عمر بن أبي املطاع

اإلمامة حّتى يلتحق بقافلة الخلودال يقنع بما قّدمه من أجل

ن شـريفاً  اوتقدم سويد بن عمر بن أبي المطـاع، وكـ    : قال السيد ابن طاووس   

الصالة، فقاتل قتال األسد الباسل، وبالغ في الصبر على الخطب النـازل، حتّـى     كثير  

سقط بين القتلى وقـد أثخـن بـالجراح، فلـم يـزل كـذلك ولـيس بـه حـراك، حتّـى              

قتل الحسين، فتحامل وأخرج من خفّه سكّيناً، وجعل يقاتلهم بهـا            :سمعهم يقولون 

.)١(حتّى قُتل رضوان اهللا عليه

ثم إنّه قُتـل،  : (ـ  بعد أن أورد ما ذكرناه عن السيد ابن طاووسـ  قال الطبري

.)٢()قتله عروة بن بطّار التغلبي وزيد بن رقاد الجنبي، وكان آخر قتيل

، )٣(، إالّ أنّه قال الـذي قتلـه عـروة بـن بطّـان الثعلبـي      ومثله الكامل البن األثير  

.ولعلّه تصحيف

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٢٩......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

ووصفه علماء : (قالـ  بعد أن أورد قصّته رضوان اهللا عليهـ  والشيخ المامقاني

.)١()السيرة باألنماري الخثعمي

فتقدم سويد وقاتل حتّى أثخن بالجراح، وسـقط علـى         (... (: وقال أهل السير  

قتل الحـسين،  : ل، فلما قتل الحسين عليه السالم وسمعهم يقولونوجهه فظن بأنّه قت 

ها، وكان قد أخذ سيفه منـه، فقـاتلهم بـسكّينه    أبخوجد به إفاقة وكانت معه سكّين  

.)٢()ساعة، ثم إنّهم تعطّفوا عليه فقتله عروة بن بكّار التغلبي وزيد بن ورقاء الجهني

لحسين عليه السالم تبعاً للشيخ وعده السيد الخوئي في معجمه من أصحاب ا 

في رجاله، وأورد عبارة السيد ابن طـاووس فـي كتـاب اللهـوف أواسـط المـسلك                  

وكان شريفاً كثير الصالةـ  تقدم سويد بن عروة بن أبي المطاع: قال الراوي: الثاني

قتال األسد الباسل، وبالغ في الصبر علـى الخطـب النـازل حتّـى سـقط بـين               فقاتل  ـ  

.)٣()القتلى

وآخر من بقي من أصحاب اإلمام الحسين عليه السالم سويد بن أبي المطاع     

.. .الخثعمي

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٣٠

الفتيان اجلابريان

سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد بن سريع

)الجابريان(كّلنا .. من أجل اِّـبدأ

ــداء،       ــضحية والف ــي الت ــب ف ــد العج ــشابين ليج ــذين ال ــوقفي ه ــتمعن لم الم

مـا ال يأسـفان إالّ علـى      هلإلمامـة، بـل      فـداءً يقنعا أن يقدما نفـسيهما       فالجابريان لم 

.وحدِة الحسين وغربته، ولم يستطيعا الذب عن إمامهما

قدمانها الجابريان درساً للدفاع عـن العقيـدة والتـضحية     يهذه روائع التضحية    

.من أجل المبدأ

ن سريع، ومالك بن    وجاء الفتيان الجابريان سيف بن الحارث ب      : (قال الطبري 

:عبد بن سريع، وهما ابنا عم وإخوان ألم، فأتيا حسيناً فدنوا منه وهما يبكيان، فقال

»إّني ألرجو أن تكونا عن ساعةٍ قريري عني! أي بين أخي، فو ا«.

ما على أنفسنا نبكي، ولكنّا نبكي عليـك نـراك    ! جعلنا اهللا فداك، ال واهللا    : قاال

:على أن نمنعك، فقالقد أحيط بك وال نقدر
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٢٣١......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

ــا بــين أخــي بوجودكمــا مــن ذلــك، ومواســاتكما       « جزاكمــا ا ي
.»إياي بأنفسكما أحسن جزاء املتّقني

: لـى حـسين ويقـوالن     إن يلتفتـان    ثـم اسـتقدم الفتيـان الجابريـا       : (قال الطبري 

:الم عليك يا بن رسول اهللا، فقالالس

»وعليكما السالم ورمحة ا«.

.)١()القُتفقاتال حتّى 

سيف بن أبي الحرث بـن سـريع، ومالـك          (وعنونهما الدربندي تبعاً للهوف بـ    

.)٢()بن عبد اهللا بن سريع الجابريانا

سيف بن أبي الحارث بن سريع، ومالك بن عبد اهللا بن : (وفي ناسخ التواريخ

).سريع الجابريان

)١(

 

)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٢

سيف بن مالك النمريي
.)١(بن شهر آشوبمن شهداء الحملة األولى، كما عده ا

وفي إبصار العين أنّه قُتل مبارزة بعد صالة الظهر، وكان مـن الـشيعة، وممـن        

الـسالم،  يجتمع في دار مارية، فخرج مع يزيد بن ثبيط العبدي إلـى الحـسين عليـه         

.)٢(وانضم إليه وما زال معه حتّى قتل بين يديه في كربالء

يز بين العبدي والنميري أن نُمير يالتموفي تنقيح المقال أنّه كان عبدياً، ولعلّ  

.بطن من العبديين فهو النميري العبدي

)١( 
)٢( 
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٢٣٣

الشاب الشهيد
اخـرج  : ثم خرج شاب قتل أبوه في المعركة، وكانت أمه معه، فقالت له أمه            

يا بني وقاتل بـين يـدي ابـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، فخـرج فقـال              

:الحسين

.»بوه، ولعلّ أمه تكره خروجههذا شاب قتل أ«

:أمي أمرتني بذلك، فبرز وهو يقول: فقال الشاب

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

لـى معـسكر الحـسين عليـه الـسالم،          ل، وحزّ رأسه ورمي بـه إ      توقاتل حتّى قُـ  

أحسنت يا بني، يا سرور قلبي، ويا قرة عينـي، ثـم رمـت      : فحملت أمه رأسه وقالت   

:برأسه ابنها رجالً فقتلته، وأخذت عمود خيمته، وحملت عليهم، وهي تقول
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٣٤

.)١(وضربت رجلين فقتلتهما، فأمر الحسين عليه السالم بصرفها ودعا لها

واحتمل السيد المقرم أن الشاب الـشهيد هـذا هـو عمـرو بـن جنـادة، وأورد                 

رجز أمه دون ذكر رجزه، وال يوافقه ما ذكره المؤرخـون مـن أن عمـر بـن جنـادة            

كـذلك، مـع أن العالّمــة   هـذا غيـر الـشاب الـشهيد، فلـه ترجمتـه الخاصّـة، ورجـزه         

.المحقّق السيد المقرم لم يذكر هذا الرجز ولم ينسبه إلى أحد

عمر (ن بـ ي، وآخر )عمرو بن جنادة  (عنونه بـ  قدس سره على أن السيد المقرم     

.)٢(، فهل هما اثنان أم واحد في نظره الشريف؟)بن جنادةا

.والظاهر االتّحاد، كما سيأتي

)١( 
)٢(
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٢٣٥

 النهشليشبيب بن عبد ا
بصري، عده الشيخ في رجاله من أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم، وقـال        

علماء السير، أنّه كان تابعياً من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، وحضر معه 

في حروبه الثالثة، وبعده انضم إلى الحـسن بـن علـي عليهمـا الـسالم، ثـم إلـى          

فلما خرج الحسين عليه السالم الحسين عليه السالم، وكان من خواصّ أصحابه،

من المدينة خرج معه إلى مكّة، ثم إلى كربالء، وتقدم يوم الطف إلـى القتـال               

فقتل في الحملة األولى، وقـد تعـزّز شـرف شـهادته بـشرف تخـصيص الحجـة                  

المنتظر عجل اهللا فرجه، وجعلنا من كلّ مكـروه فـداه، إيـاه بالتـسليم عليـه فـي            

.)١(دسةزيارة الناحية المق

)١( 
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٢٣٦

 موىل احلرث(شبيب بن عبد ا(
شبيب بن عبد اهللا مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري، والجابري نسبة      

إلى جابر بطن من همدان، صرح أهـل الـسير بـأن شـبيباً هـذا كـان صـحابياً، أدرك             

صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وشهد مـع علـي عليـه الـسالم مـشاهده                 

ين، وأنّه كان بطالً شجاعاً، وحضر وقعة الطفِعداده في الكوفي كلّها، وأن.

واستشهد بين يدي الحسين عليه السالم فـي الحملـة األولـى، وقـد نـال بعـد                

شرف الشهادة شرف تخصيصه بالتسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة رضوان اهللا 

.)١(تعالى عليه

)١( 
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٢٣٧

)موىل شاكر(شوذب 
الـسالم عليـك يـا أبـا عبـد اهللا ورحمـة اهللا        : شوذب مولى شاكر فقـال    وتقدم  

.)١(وبركاته، استودعك اهللا واسترعيك، ثم قاتل حتّى قتل رحمه اهللا

اِّـحّدث الشهيد

كان شوذب من رجال الشيعة ووجوهها، ومن الفرسـان المعـدودين، وكـان            

.حافظاً للحديث حامالً له عن أمير المؤمنين عليه السالم

ــا ــة ق ــه   : (ل صــاحب الحــدائق الوردي ــشيعة فيأتون وكــان شــوذب يجلــس لل

.)٢()للحديث، وكان وجهاً فيهم

بصة العاِلم العامل

وجـاء عـابس بـن أبـي شـبيب         : (وروى المجلسي عن محمد بن أبـي طالـب        

ما : يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ قال: الشاكري معه شوذب مولى شاكر وقال

.أصنع؟ أقاتل حتّى أقتل

)١( 
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٣٨

ذاك الظن بك، فتقدم بين يدي أبي عبد اهللا حتّى يحتسبك كما احتسب : قال

غيرك، فإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه األجر بكلّ ما نقدر عليه، فإنّـه ال عمـل              

.بعد اليوم وإنّما هو الحساب

ما أمسى ! يا أبا عبد اهللا، أما واهللا: فتقدم فسلّم على الحسين عليه السالم، وقال

على وجه األرض قريب وال بعيد أعز علي وال أحب إلي منك، ولـو قـدرت علـى             

أن أدفع عنك الضيم أو القتل بـشيء أعـزّ علـي مـن نفـسي ودمـي لفعلـت، الـسالم          

عليك يـا أبـا عبـد اهللا، أشـهد أنّـي علـى هـداك وهـدى أبيـك، ثـم مـضى بالـسيف                

.)١(نحوهم

الضباب بن عامر
.يذكره غيرهقُتل مع الحسين عليه السالم، ولمذكره الفضيل بن الزبير فيمن

.وهو من بني الحارث بن كعب

)١( 
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٢٣٩

ضرغامة بن مالك
وكذا القمي في منتهى ،)١(عده ابن شهر آشوب ممن قُتل في الحملة األولى    

.)٢(تبعاً لهاآلمال 

صرح بأنّه قُتل مبارزة بين يـدي الحـسين         )٣(إالّ أن السماوي في إبصار العين     

السالم بعد صالة الظهر، وقد مال مع الحسين عليه السالم بعد أن خرج مع ابن عليه 

.سعد فنال شرف الشهادة رضوان اهللا عليه

والمامقاني تبعاً للشيخ في رجاله عده من أصحاب الحسين عليه السالم، وهو 

.ما نصّ عليه أهل السير

    ن بايع مسلماً عند وروده الكوفة، فلموهو من الشيعة ومم    ،ا خـذل مـسلم فـر

ثم خرج مع عمر بن سعد ولحق بالحسين عليه السالم، وقاتل يـوم الطـف مبـارزةً،         

وقَتل من القوم جماعة كثيرة، ثم قُتل رضـوان اهللا عليـه، وزاده شـرفاً علـى شـرف                    

الشهادة تسليم اإلمام عليه السالم في زيارة الناحية المقدسة والزيـارة المخـصوصة             

.)٤(بذلك شهادة على وثاقته وجاللتهبأول رجب، وكفى

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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٢٤٠

عابس بن أبي شبيب الشاكري
وتقدم عابس بن أبـي شـبيب الـشاكري، فـسلّم علـى الحـسين عليـه الـسالم                    

.)١(رحمه اهللاوودعه وقاتل حتّى قُتل 

من وجوه الشيعة وخطبائهم

بنو كان عابس من رجال الشيعة رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهجداً، وكانت            

م السالم، خصوصاً أمير المؤمنين عليـه       هشاكر من المخلصين بوالء أهل البيت علي      

لمنقري السالم، وفيهم يقول عليه السالم يوم صفّين على ما ذكره نصر بن مزاحم ا              

ألفاً لعبـد اهللا حـق عبادتـه، وكـانوا مـن شـجعان العـرب            لو تمت عدتهم    : في كتابه 

ن همدان، وكانوا يلقّبون بفتيان الصباح؛ لذا يقال وحماتهم، فنزلوا في بني وداعة م

.لعابس الشاكري والوادعي

يـا أبـا عبـد اهللا، أمـا         : عند خروجه ودع الحسين عليه السالم بهـذه الكلمـات         

ما أمسى على وجه األرض قريب وال بعيد أعزّ علي وال أحب إلي منك، ولو           ! واهللا

)١( 
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٢٤١......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

ء أعزّ علي من نفسي ودمي لفعلت، قدرت على أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشي     

السالم عليك يا أبا عبدا هللا، أشهد أنّي على هداك وهدى أبيك، ثم مضى إلى القوم 

.وبارز حتّى نال شرف الشهادة

وزاده شرفاً تخصيـصه بالتـسليم عليـه فـي زيـارة الناحيـة المقدسـة والزيـارة                  

.الرجبية رضوان اهللا تعالى عليه

حدثني نُمير بن وعلة، عن رجل مـن      : (عن أبي مخنف  قال الطبري عما نقله     

لمـا رأيتـه مقـبالً    : بني عبد من همدان يقال له ربيع بن تميم شهد ذلـك اليـوم، قـال       

أيها الناس، هـذا أسـد   : عرفته وقد شاهدته في المغازي، وكان أشجع الناس، فقلت     

ال رجـل  األسود، هذا ابن أبي شبيب، ال يخـرجن إليـه أحـد مـنكم فأخـذ ينـادي أ                 

فرمي بالحجارة من كلّ جانب، : ارضخوه بالحجارة، قال: لرجل فقال عمر بن سعد

لرأيته يطرد أكثر من ! فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على الناس، فو اهللا          

فرأيت رأسه فـي  : مائتين من الناس، ثم إنّهم تعطّفوا عليه من كل جانب فقُتل، قال        

يقول أنا قتلته، وهذا يقول أنا قتلته، فأتوا عمر بن سـعد   أيدي رجاٍل ذوي عدة هذا    

.)١()القولال تختصموا، هذا لم يقتله سنان واحد، ففرق بينهم بهذا : فقال

عابس بن أبي شبيب كما ضبطه األكثر، إالّ أن صاحب المعجم قـدس سـره            

د ممـن  عابس بن شبيب، والظاهر أنّه هو الصحيح وفاقاً لما ذكر في غير واح           : (قال

.)٢()تعرض له

)١( 
)٢( 
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٢٤٢

عامر بن مسلم العبدي

سامل بن يزيد بن ثبيط العبدي: ومواله
، )١(ممن استشهد في الحملة األولـى، كمـا فـي المناقـب البـن شـهر آشـوب        

وهو عامر بن مسلم بـن حـسان، ومـسلم بـن حـسان هـذا            ،)٢(وكذا في إبصار العين   

سالم، كما في التنقيح، فلما بلـغ عـامر   ممن قُتل في صفّين مع أمير المؤمنين عليه ال        

خبر الحسين عليه السالم خرج هو ومواله سالم بن يزيد، وانضما إلى الحسين عليه 

وكانا معه يوم الطف، فلما شـبت  السالم باألبطح من مكّة حتّى وردوا معه كربالء،  

.الحرب قُِتلوا فيمن قُتل رضوان اهللا عليهم أجمعين

ى شرف الشهادة تخصيـصه بالتـسليم عليـه فـي زيـارة الناحيـة        وقد زاده شرفاً عل   

إنّـه  : (المقدسة، ومن هنا ظهر أن ما صدر في الخالصة من عده في القسم الثاني، وقوله 

من عدم الفحص عن حاله، وإالّ فأي مجهول، ناشئ) الحسين عليه السالممن أصحاب

م العادة بظفر الخصم، وأغـرب     عدالة وثقة أعظم كاشفاً من بذل النفس مع العلم بحك         

.)٣(الضعفاءمما صنعه صاحب الخالصة، ما صنعه الجزائري من عده إياه في 

)١( 
)٢(
)٣( 
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٢٤٣

عباد بن أبي مهاجر اجلهين
نـة،  يكان فيمن تبع الحسين عليه السالم من أهـل ميـاه جهينـة حـول المد          

بـن   ولما وصل عليه السالم إلى زبالة انفـضّ األعـراب مـن حولـه، وأقـام عبـاد                 

المهاجر معه، وكان مالزماً له حتّى أتى كـربالء، وتقـدم بـين يديـه حتّـى قُتـل                   

.)١(رضوان اهللا عليه

)١( 
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٢٤٤

عبد الرمحن بن عبد ربه اخلزرجي
صحابي كما عده ابن األثير في أسد الغابة، وكان من مخلصي أمير المؤمنين  

:عليه السالم، وقد علّمه القرآن ورباه، وهو من رواة حديث

.»من كنت مواله فعلي مواله«

حين طلب عليه السالم رواية من سمع ذلك مـن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه            

وسلم وكان مالزماً له، وجاء مع الحسين عليه السالم من مكّة إلى كـربالء مالزمـاً              

        ،القتال يوم الطف م بين يديـه عليـه الـسالم وقاتـل حتّـى نـال          له، إلى أن شبفتقد

.)١(رضوان اهللا عليهشرف الشهادة 

والظاهر هو عبـد الـرحمن بـن عبـد ربـه األنـصاري، الـذي أوردت المقاتـل              

قصّته مع برير بن خضير، فجعل برير يضاحك عبد الرحمن بـن عبـد ربـه فقـال لـه                    

).يا برير، أتضحك ما هذه ساعة ضحك وال باطل: (عبد الرحمن

هالً وال شاباً، وإنّما أفعـل  لقد علم قومي أنّني ما أحببت الباطل ك: (فقال برير 

.)٢()ذلك استبشاراً بما نصير إليه

)١( 
)٢( 
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٢٤٥

عبد الرمحن بن عبد ا األرحيب
وهو عبد الرحمن بن عبد اهللا األرحبي، عده ابـن شـهر آشـوب مـن شـهداء                 

والسماوي في إبصار العين ذكر ممن بارز بين يدي الحسين عليه ،)١(الحملة األولى

:هكذاالسالم، وذكر له رجزاً 

 
 

 )٢( 

والصحيح أن هذا رجز سعد بن حنظلة الـشبامي، كمـا أورده المجلـسي فـي            

.ي المناقب، وابن أعثم في تاريخهفالبحار، وابن شهر آشوب 

أنّه كان تابعياً شجاعاً مقـداماً، وهـو أحـد األربعـة الـذين             : وفي تنقيح المقال  

مضوا إلى مكة في طلب الحسين عليه السالم ومعهم نيف وخمـسون صـحيفة مـن        

ليلـة خلـت مـن شـهر رمـضان، وهـو أحـد        ةأهل الكوفة، ودخلوا مكّة الثنتي عشر   

النفر الذين وجههم الحسين عليه السالم مع مسلم بن عقيل، فلما خذل أهل الكوفة 

الـسالم مـن الكوفـة، والزمـه     مسلماً وقتل رجع عبد الرحمن هذا إلى الحسين عليه    

حتّـى نـال شـرفي الـشهادة وتـسليم اإلمـام عليـه الـسالم عليـه فـي زيـارتي الناحيــة            

.)٣(والرجبية رضوان اهللا عليه

)١( 
)٢(
)٣( 
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٢٤٦

عبد الرمحن بن عبد ا اليزني
:برز وهو يرتجز

 
 

  
 

   
 
.)١(ثم حمل فقاتل حتّى قُتل رحمة اهللا عليه

عبد ا بن بشر اخلثعمي
كان ممن خرج مع عمر بن سعد إلى كربالء، فلحـق بالحـسين عليـه الـسالم         

في كربالء قبل الحرب، والزمه حتّى استشهد بـين يديـه يـوم الطـف، وزاده شـرفاً         

.)٢(عليه بالخصوص في زيارة الناحية المقدسةعلى شرف الشهادة التسليم

كان عبد اهللا بن بـشر الخثعمـي مـن مـشاهير الكمـاة والحمـاة للحقـائق، ولـه             

.وألبيه ذكر في المغازي والحروب

)١( 
)٢( 
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٢٤٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

بشر بن ربيعة الخثعمـي هـو صـاحب الخطّـة بالكوفـة التـي          : (قال ابن الكلبي  

.)١()يقال لها جبانة بشر

مظاهر األسدي رضوان اهللا عليـه، حيـث دعـا       وهو أول من أجاب حبيب بن       

إنّي قد أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوٍم، أتيتكم أدعوكم إلى نصر       : قومه بقوله 

ابن بنت نبيكم، فإنّه في عصابة من المؤمنين، الرجل منهم خير من ألف رجل، لن               

وعشيرتي، يخذلوه ولن يسلموه أبداً، وهذا عمر بن سعد قد أحاط به، وأنتم قومي          

ي نـصرته تنـالوا بهـا شـرف الــدنيا     فـ وقـد أتيـتكم بهـذه النـصيحة فـأطيعوني اليـوم       

واآلخرة، فإنّي أقسم باهللا ال يقتل أحد منكم في سبيل اهللا مـع ابـن بنـت رسـول اهللا            

صلى اهللا عليه وآله وسلم صابراً محتسباً إالّ كان رفيقاً لمحمد صلى اهللا عليـه وآلـه          

.وسلم في علّيين

: قال الراوي

أنـا أول مـن يجيـب    : فوثب رجل من بني أسد يقال له عبد اهللا بن بشر، فقال        

:إلى هذه الدعوة، ثم جعل يرتجز ويقول شعراً

 
 

  
 

 
 

 )٢( 

)١( 
)٢(
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٢٤٨

عبد ا بن خالد الصيداوي
يـا أبـا عبـد    : تقدم عبد اهللا بن خالد الصيداوي إلى الحسين عليه السالم فقال        

اهللا، جعلتُ فداك، قد هممـت أن ألحـق بأصـحابك، وكرهـت أن أتخلّـف فـأراك                  

:وحيداً من أهلك، قتيالً، فقال له الحسين عليه السالم

.»تقدم، فإنّا الحقون بك عن ساعة«

.عليهفتقدم فقاتل حتّى قُتل رضوان اهللا

.)١(تفرد به الدربندي كما عن اللهوف

)١(
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٢٤٩

عبد ا وعبد الرمحن ابنا عروة الغفاريان
جعانهم، شـ كان عبد اهللا وعبد الرحمن الغفاريان من أشـراف الكوفـة، ومـن        

وذوي المواالة منهم، وكان جدهما حراق من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، 

.لثالثوممن حارب معه في حروبه ا

.الطفبوجاء عبد اهللا وعبد الرحمن إلى الحسين عليه السالم 

لمـا رأى أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم أنّهـم قـد كثـروا                 : (قال أبو مخنف  

وأنّهم ال يقدرون على أن يمنعوا الحسين عليه السالم وال أنفسهم، تنافـسوا فـي أن         

يـا أبـا عبـد      : الغفاريان فقـاال   يـقتلوا بين يديه، فجاء عبد اهللا وعبد الرحمن ابناعروة        

قتـل بـين يـديك نمنعـك ونـدفع         نُاهللا، السالم عليك، حازنا العدو إليك، فأحببنـا أن        

.عنك

.مرحباً بكما، ادنوا منّي: فقال

فدنوا منـه، فجعـال يقـاتالن قريبـاً منـه، وأن أحـدهما يرتجـز يـتم لـه اآلخـر،             

:فيقوالن
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٥٠

 
 

  
 

      
 

  
 

.)١()فلم يزاال يقاتالن حتّى قُتال

.وفي الطبري عنونهما بابنا عزرة بدل عروة

:ن، ثم الثالث هكذا أوردهوأورد البيتين األولي

      
 

 )٢( 

وعنونهما الفضيل بـن الزبيـر فـي تعـداد مـن قُتـل مـع الحـسين عليـه الـسالم                  

:كاآلتي

.)٣(عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا قيس بن أبي عروة

.والظاهر عبد الرحمن بدل عبيد اهللا، كما عليه األكثر، واهللا العالم

)١( 
)٢(
)٣( 
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٢٥١

عبد ا بن عمري الكليب
كـان منـا رجـل      : حدثني أبو جناب قال   : (ري عن أبي مخنف، قال    روى الطب 

يدعى عبد اهللا بن عمير من بني عليم كان قد نزل الكوفة، واتّخذ عنـد بئـر الجعـد                  

أم وهـب بنـت   : له من النمر بن قاسـط يقـال لهـا   من همدان داراً، وكانت معه امرأةٌ  

فسأل عنهم فقيل له : حسين، قالعبد، فرأى القوم بالنُخيلة يعرضون ليسرحوا إلى ال       

: يسرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، فقـال             

وإنّـي ألرجـو أالّ يكـون جهـاد      د كنت على جهاد أهـل الـشرك حريـصاً         لو ق ! واهللا

هؤالء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابـاً عنـد اهللا مـن ثوابـه إيـاي فـي جهـاد                    

أصـبت  : ن، فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع، وأعلمها بما يريد، فقالت      المشركي

فخرج بها ليالً حتّى أتـى     : أصاب اُهللا بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك، قال        

ابن سـعد ورمـى بـسهم، ارتمـى النّـاس، فلمـا ارتمـوا        حسيناً فأقام معه، فلما دنا منه    

من يبارز : مولى عبيد اهللا بن زياد، فقاالى زياد بن أبي سفيان وسالم لخرج يسار مو

.خُضيربن فوثب حبيب بن مظاهر وبرير : ليخرج إلينا بعضكم، قال

:فقال لهما الحسين

.»اجلسا«
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٥٢

أبـا عبـد اهللا، رحمـك اهللا، ائـذن لـي         : فقام عبـد اهللا بـن عميـر الكلبـي، فقـال           

يـد مـا بـين    فألخرج إليهما، فرأى الحـسين رجـالً آدم طـويالً شـديد الـساعدين بع            

.المنكبين

:فقال حسين

.»إنّي ألحسبه لألقران قتّاالً، أخرج إن شئت«

ال نعرفك، ليخـرج    : من أنت؟ فانتسب لهما، فقاال    : فخرج إليهما فقاال له   : قال

إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر، أو بريـر بـن خـضير، ويـسار مـستَنِتلٌ أمـام                  

ية وبك رغبة عن مبارزة أحد من النّاس، وما يخرج يابن الزان: سالم، فقال له الكلبي

إليك أحد من الناس، إالّ وهو خير منك، ثم شد عليه فضربه بسيفه حتّى بـرد، فإنّـه            

فلم يأبه : لمشتغل به يضربه بسيفه؛ إذ شد عليه سالم، فصاح به قد رهقك العبد، قال 

فأطار أصابع كفّه اليـسرى،  يده اليسرى، بله حتّى غشيه فبدره الضربة فاتّقاه الكلبي        

ثم مال عليه الكلبي فضربه حتّى قتله وأقبل الكلبي مرتجزاً وهو يقول وقـد قتلهمـا                 

:جميعاً

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

 

فـداك أبـي    : فأخذت أم وهب امرأته عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقـول لـه            

وأمي، قاتل دون الطيبين ذريـة محمـد، فأقبـل إليهـا يردهـا نحـو النـساء، فأخـذت                  
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٢٥٣......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

:معك، فناداها حسين فقالإنّي لن أدعك دون أن أموت : تجاذب ثوبه، ثم قالت

مــن أهــل بيــت خــريًا، ارجعــي رمحــٍك ا إىل النــساء، فاجلــسي    جــزيتم «
.»معهن، فإّنه ليس على النساء قتال

١(فانصرفت إليهن(.

فلم يزل يقاتل حتّى قتل تسعة عشر فارسـاً   : (وفي المناقب البن شهر آشوب    

.)٢()نه وأخذ أسيراًيواثني عشر راجالً، ثم قطعت يم

حمل عمـرو بـن الحجـاج الزبيـدي علـى الميمنـة،             : (وروي في إبصار العين   

فثبتوا له وجثوا على الركب، وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل، وحمل شـمر علـى                

قتال ذي لبد، وقتـل  ـ  وكان في الميسرةـ  الميسرة فثبتوا له وطاعنوه، وقاتل الكلبي

ضرمي وبكير بن حي التميمي مـن      بن ثبيت الح  من القوم رجاالً، فحمل عليه هاني       

.تميم اهللا بن ثعلبة، فقتاله

ثــم عطفــت الميمنــة والميــسرة والخيــل والرجــال علــى  : وقــال أبــو مخنــف

أصحاب الحسين عليه السالم، فاقتتلوا قتاالً شديداً وصرع أكثرهم، فبانت بهم القلّة 

نـد رأسـه   وانجلت الغبرة، فخرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتّى جلست ع          

هنيئاً لك الجنّة، أسأل اهللا الذي رزقك الجنّة أن يصحبني : تمسح التراب عنه وتقول

.معك

ه خاضـرب رأسـها بـالعمود، فـضرب رأسـها فـشد           : فقال شمر لغالمـه رسـتم     

)١( 
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٥٤

.)١()فماتت مكانها

وهب بن عبد اهللا بن (هذا قول أكثر أرباب المقاتل، إالّ أن المجلسي عنونه بـ 

:هكذا أورد مقتله رضوان اهللا تعالى عليه، و)حباب الكلبي

قـم يـا بنـي فانـصر ابـن بنـت رسـول اهللا؟           : وقد كانت معه أمه يومئذ فقالت     (

:افعل يا أماه وال أقصّر، فبرز وهو يقول: فقال

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

      
 

ثم حمل فلم يزل يقاتل حتّـى قتـل مـنهم جماعـة، فرجـع إلـى أمـه وامرأتـه                 

مـا رضـيت أو تقتـل بـين يـدي         : يـا أمـاه، أرضـيِت؟ فقالـت       : فوقف عليهمـا، فقـال    

يـا بنـي،   : باهللا ال تفجعني في نفسك، فقالت أمه   : الحسين عليه السالم، فقالت امرأته    

ال تقبل قولها وارجع، فقاتل بين يـدي ابـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         

.فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي اهللا

:إالّ أن المجلسي يلحق بهذه الرواية ما رويناه عن الطبري فيكمل روايته

:قائالًعفرج(

 
 

  
 

 
 

  
 

)١( 
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فلم يزل يقاتل حتّى قتل تسعة عـشر فارسـاً واثنـي عـشر راجـالً، ثـم قُطعـت            

ك أبي وأمي، قاتل دون فدا: يداه، فأخذت امرأته عموداً وأقبلت نحوه، وهي تقول

الطيبين حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، فأقبـل كـي يردهـا إلـى النـساء              

:لن أعود أو أموت معك، فقال الحسين: فأخذت بجانب ثوبه، وقالت

»جزيتم من أهل بيت خرياً، ارجعي إىل النساء رمحك ا«.

فـذهبت امرأتـه   : قـال فانصرفت، وجعل يقاتل حتّـى قُتـل رضـوان اهللا عليـه،             

تمسح الدم عن وجهه فبـصر بهـا شـمر، فـأمر غالمـاً لـه فـضربها بعمـود كـان معـه                     

.)١()الحسينت في عسكر لفشدخها وقتلها، وهي أول امرأة تق

والظاهر أن وهب الكلبي غيـر عبـد اهللا بـن عميـر الكلبـي، فـالكلبي متعـدد،                 

اخـتلط علـى النـساخ    وتشابه ذيـل روايـة المجلـسي عـن وهـب الكلبـي بـسبب مـا             

فأوردوا قضية عبد اهللا بن عمير الكلبي مع ترجمـة وهـب الكلبـي، فـأكثر المقاتـل              

        المجلسي يـرى أن ه، على أنتورد قصّة عبد اهللا بن عمر وزوجته دون أن تذكر أم

وهب الذي صحب أمه وزوجته كان نصرانياً، والذي أخذ أسيراً لـيس عبـد اهللا بـن     

بن عميـر  ى كثير منهم أن عبد اهللا     و وهب الكلبي لذا اختلط عل     عمير الكلبي، بل ه   

أخذ أسيراً وقتل صبراً، كما في المناقـب البـن شـهر آشـوب، والـسيد المقـرم فـي              

.مقتله، والشيخ األعلمي في دائرة المعارف، وفي غيرها

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٥٦

ومن جهة أخرى نجد بعضهم يروي أنّـه قاتـل حتّـى قُتـل رضـوان اهللا عليـه،        

ند الطبري فـي تاريخـه والـشيخ الـسماوي فـي إبـصار العـين، والـسيد                 كما نجده ع  

.العاملي في أعيانه

على أن السيد محسن األمين العاملي في أعيانه تنبه إلى ذلـك، إالّ أنّـه أثبـت           

اًاتّحادهما، فترجم مرة أخرى لوهب بن حباب الكلبـي، وذكـر أن لوهـب هـذا أمـ          

أن فـي هامــشه عـدل عــن ذلـك وجعلهمــا    وزوجـة فـي المعركــة قـد صــحبتاه، إالّ   

:متّحدين، وكون تعددهما تصحيفاً من النساخ، قال في هامشه

وابن األثير والمفيد، وقد ينـافي      هذا ذكره ابن طاووس ولم يذكره الطبري      (

حاشية لواعج األشجان وقوع خلط مـن المـؤرخين بـين قـصّة عبـد اهللا بـن جنـاب               

ذا، والـصواب مـا ذكرنـاه هنـا، ويحتمـل كونهمـا             الكلبي المتقدمة وقصّة وهب هـ     

.)١()باب تصحيف جنابحرجالً واحداً، وأن وهب تصحيف أبو وهب و

عبـد  : كما أن العالمة الشيخ مهدي شمس الدين يذكره متعدداً فيعنون اثنين  

.)٢(اهللا بن عمير الكلبي، ووهب بن عبد اهللا الكلبي، ويجعلهما متعددين

ميل إلى تعددهما، فعبد اهللا بن عمير الكلبي غيـر وهـب بـن      أنّنا ن : والخالصة

:عبد اهللا الكلبي؛ وذلك لقرائن

هما تـذكر أنّـه أخـذ أسـيراً وقُتـل         احـد إأن قصتي مقتلهمـا مختلفتـان، ف      : أوالً

صبراً، والظاهر هو وهب بن عبد اهللا الكلبي، واألخرى تذكر أنّـه قاتـل حتّـى قُتـل،        

)١( 
)٢( 
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٢٥٧......................................................................................اهلامشينيغريمننصاراأل

.ر الكلبيوالظاهر هو عبد اهللا بن عمي

أن أحدهما صحب زوجته فقط، وهـو عبـد اهللا بـن عميـر الكلبـي، وأن        : ثانياً

.وهب بن عبد اهللا الكلبي صحب أمه وزوجته

يبدو في قصّة وهب بن عبد اهللا الكلبي أن زوجتـه تمـانع مـن مبارزتـه،        : ثالثاً

علـيهم، فـي   وأن أمه تدعوه إلى النزال والدفاع عن الحسين وأهل بيته صـلوات اهللا   

الكلبي كانت تحثّه على النـزال، بـل      حين تتّفق المقاتل أن زوجة عبد اهللا بن عمير          

كانت تدافعه لتشاركه في القتال لوال نهي اإلمام عليه السالم لها، وأمرهـا بـالرجوع         

.إلى النساء، وواضع أن موقف المرأتين مختلف، مما يعني تعدد الشخصين

عمير الكلبي نزيل الكوفة معروفاً بوالئه ألهـل البيـت   كون عبد اهللا بن   : رابعاً

عليهم السالم، في حين أن وهب بن عبد اهللا الكلبي كان نـصرانياً فأسـلم علـى يـد             

:الحسين عليه السالم هو وأمه، وهو ما ذكره المجلسي في بحاره، فقال

ورأيــت حــديثاً أن وهــب هــذا كــان نــصرانياً فأســلم هــو وأمــه علــى يــدي  (

عشر فارساً، ثم أخذ أسيراً، يين، فقتل في المبارزة أربعة وعشرين راجالً واثن الحس

ثم أمـر فـضربت عنقـه، ورمـي برأسـه        ! ما أشد صولتك  : فأتي به عمر بن سعد فقال     

إلى عسكر الحسين عليه السالم، فأخذت أمه الرأس فقبلته، ثم رمت بـالرأس إلـى                

ثم شدت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين، فأصابت به رجالً فقتلته،ابن سعد  ركسع

: فقال لها الحسين

ارجعي يا أم وهب، أنت وابنك مع رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم،    «
.»فإن اجلهاد مرفوع عن النساء
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٥٨

:إلهي ال تقطع رجائي، فقال لها الحسين عليه السالم: فرجعت وهي تقول

.)١(»ال يقطع ا رجاك يا أم وهب«

في ناسخ التواريخ لم يفرق بين وهب بن عبد اهللا الكلبـي وبـين وهـب                لكن  

واعلـم  : (الكلبي الذي عنونه الطريحي بأنه وهب بن وهب، قال في ناسخ التـواريخ    

ريحي ذكر مبارزته يوم الطف باسم وهب، أحدهما وهب بن وهب، وكـان           لطأن ا 

زمـه حتـى استـشهد    نصرانياً وكانت أمه معه، آمن على يد الحسين عليه الـسالم وال   

.معه في كربالء

واآلخر وهب بن عبد اهللا وكان حاضراً مع أمه أيضاً، وإني فحصت فلم أجد      

سـمين،  سوى وهب واحد، وقد ذكر الطريحي أحوال وهب هذا وقـسمها علـى اال           

منها باسم وهب بن وهب، والقسم اآلخر باسم وهب بن عبد اهللا والعلم اًفذكر قسم

.)٢(عند اهللا

.عنا البحث في كليهما بما ينفع في المقاموقد أشب

) تعـدد الكلبيـين  (إالّ أن الذي يوقفنا عن القطـع بهـذه النتيجـة جزمـاً أي            

كون وهب بن عبد اهللا الكلبي لم يرد في زيارة الناحيـة المقدسـة، والـذي ورد     

هو اسم عبد اهللا بن عمير الكلبي، وهذا ما يجعلنا نتوقّف في جزم النتيجة، واهللا          

.لمأع

)١( 
)٢( 
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٢٥٩

عبد ا بن يقطر
.تقدمت بعضُ ترجمته

 قيل إنّه أخو الحسين عليه السالم بالرضاعة، وهذا ليس بصحيح، فقد صح

وكـان  لم ترضعه غير فاطمة عليها صلوات اهللا وسالمه،)١(ما أوردته األخبار أنه 

ي إحدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يلقمه إبهامه تارةً، وتارةً ريقه، وه

معاجز رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكرامات أبي عبد اهللا الحسين عليه         

.السالم

)٢(إنّه كان صحابياً ألنّه لـدة : ـ  كما عن السماويـ  قال ابن حجر في اإلصابة

.الحسين عليه السالم

)١( 
)٢( 
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٢٦٠

موقفان متميزان... عبد ا بن يقطر وقيس بن مسهر
كما أورد ذلك العالمة السماوي في إبصار ـ  بن مسكويهعلى أن ابن قتيبة وا

إن الذي أرسله الحسين قيس بن مـسهر، وأن عبـد اهللا بـن يقطـر بعثـه      : (قاالـ  العين

الحسين عليه السالم مع مسلم، فلما أن رأى الخذالن قبل أن يتم عليه مـا تـم بعـث        

يه الحصين وصار ما صـار   عبد اهللا إلى الحسين يخبره باألمر الذي انتهى، فقبض عل         

.)١(عليه من األمر الذي ذكرناه

عقبة بن الصلت اجلهين
الـسالم  له رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، تبع الحـسين عليـه         

عند توجهه إلى العراق والزمـه، وقاتـل يـوم الطـف بـين يديـه حتّـى نـال الـشهادة                  

.)٢(رضوان اهللا عليه

.)٣(ذلكذكره القاضي النعمان ك

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٦١

عمار بن أبي سالمة الداالني
.)١(ممن استشهد في الحملة األولى، كما عن المناقب

        وقد ذكره العالمة المامقاني فـي أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم، وذكـر أن

.)٢()أبي سالمة(بدل ) سالمة(بعض النسخ 

.)٣(جر عده ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمحوكذلك ذكره ابن 

والعجيب منه رضوان اهللا عليه توقّفه عن إدراجه في الحـسان مـدعياً أنّـه لـم                  

يقف على ما يدرجه في الحسان، واستظهر أنّه إمامي.

وهذا من العجائب أن يتوقّف أحد في إدراج مـن بـذل مهجتـه مـع الحـسين        

يخ عليه السالم في الثقات، فكيف التوقّف في إدراجه في الحسان، وقد تعجب الش    

توثيقهمناط رحمه اهللا ممن توقّف في توثيق أصحاب الحسين عليه السالم، وجعل   

خروجه مع أبي عبد اهللا، فكيف هنا توقّف رضـوان اهللا عليـه، مـع حرصـه الـدائب                    

)١( 
)٢( 
)٣( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٦٢

على تعظيم أصحاب الحسين عليه السالم ودأبه والحثّ على تعظيمهم وتكريمهم، 

.لمعصومين عليهم السالمحشره اهللا مع المدافعين عن حياض األئمة ا

واحتمل الشيخ القمي في منتهى اآلمال أن يكـون صـحابياً أدرك رسـول اهللا                

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلم، فضالً عن صحبته ألمير المؤمنين عليه السالم

عمار بن حسان الطائي
.)٢(ممن استشهد في الحملة األولى، كما عده ابن شهر آشوب

المعروفين، وكان أبـوه     انمخلصين في الوالء، ومن الشجع    كان من الشيعة ال   

حسان ممن صحب أمير المؤمنين عليه السالم وقاتل بين يديـه فـي حـرب الجمـل            

وحرب صفّين فقتل بها، وكان عمار صحب الحسين عليه السالم من مكّـة والزمـه     

.)٣(حتّى قتل بين يديه

عامر (عليه السالم بعنوان وذكره الفضيل بن الزبير فيمن استشهد مع الحسين    

).بن حسانا

.ذكر في زيارة الناحية المقدسة

)١( 
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٢٦٣

عمران بن كعب بن حارث األشجعي
عمران بن كعب بن حارث األشجعي، عـده ابـن شـهر آشـوب مـن شـهداء                  

.)١(الحملة األولى

السالم، كما عن التنقيح، وكونه وتبعه الشيخ فعده من أصحاب الحسين عليه

.)٢(رجات العدالةفي أعلى د

.)٣(ومثله في القمقام الزخّار

.)٤(وفي منتهى اآلمال كذلك

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٦٤

عمرو بن جنادة األنصاري
ثم خرج عمرو بن جنادة بن الحارث األنصاري رضوان اهللا تعالى عليه وهـو       

:يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

 )١( 

والعجيب أن العالمة الشيخ شمس الدين قدس سره جعل مالبـسات مـوقفي     

الشاب الشهيد وعمرو بن جنادة واحدة، وهو ما دفعه إلى القول باتّحادهما، وأشـار    

وى ذكـره  إلى البحار وغيره، إالّ أن البحار لم يتعرض إلى مقتل عمرو بن جنادة س      

.الرجز، وهو مختلف عن رجز الشاب الشهيد كما ترى

)١(
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٢٦٥

عمرو بن خالد األسدي الصيداوي وسعد مواله وجممع بن عبد 

)١(ا العائذي وابنه عائذ، وجابر بن احلارث السلماني

كان عمرو شـريفاً فـي الكوفـة، فخلـص الـوالء ألهـل       : (قال في إبصار العين  

مــسلم حتّــى إذا خانتــه أهــل الكوفــة لــم يــسعه إالّ البيــت علــيهم الــسالم، قــام مــع

االختفاء، فلما سمع بقتل قيس بن مسهر وأنّه أخبـر أن الحـسين عليـه الـسالم صـار           

بالحاجر خرج إليه، ومعه مواله سعد، ومجمع العائذي وابنـه وجنـادة بـن الحـارث            

ه، وأخـذوا  ، وأتبعهم غالم لنافع البجلي بفرسـه المـدعو الكامـل فجنبـو        )٢(السلماني

ألهلـه طعامـاً،    )٣(دليالً لهم الطرماح بن عدي الطائي، وكان جاء إلى الكوفة يمتـار           

)١(



)٢(




)٣( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٦٦

فخرج بهم على طريق متنكبة وسار سيراً عنيفاً من الخوف؛ ألنّهم علموا أن الطريق 

:مرصود، حتّى إذا قاربوا الحسين عليه السالم حدا بهم الطرماح بن عدي، فقال

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

فــانتهوا إلــى الحــسين عليــه الــسالم وهــو بعــذيب الهجانــات، فــسلّموا عليــه   

:قال عليه السالموأنشدوه األبيات، ف

»وا بنا، قتلنا أو إنّي ! أم ظفرناألرجو أن يكون خرياً ما أراد ا«.

إن هـؤالء النفـر     : ولما رآهم الحر قال للحسين عليـه الـسالم        : قال أبو مخنف  

.من الكوفة ليسوا ممن أقبل معك، وأنا حابسهم أو رادهم

:فقال له الحسين عليه السالم

أمنع منه نفسي، إّنمـا هـؤالء أنـصاري وأعـواني وقـد كنـت        هم مما نألمنع«
.»أعطيتين أن ال تعرض يل بشيء حتّى يأتيك كتاب ابن زياد

.أتوا معكيأجل، لكن لم : فقال

:فقال عليه السالم

هم أصحابي وهم مبنزلة من جاء معي، فإن متّمت على ما كان بـيين      «
.»وبينك وإالّ ناجزتك
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٢٦٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

فكف عنهم الحر.

ولما الـتحم القتـال بـين الحـسين عليـه الـسالم وأهـل           : بو مخنف أيضاً  وقال أ 

الكوفة، شد هؤالء مقدمين بأسيافهم في أول القتال على الناس، فلما وغلوا عطـف    

عليهم الناس فأخذوا يجوزونهم وقطعوهم من أصحابهم، فلمـا نظـر الحـسين عليـه      

واسـتنقذهم، فجـاؤوا وقـد     السالم إلى ذلك ندب إليهم أخـاه العبـاس فنهـد إلـيهم            

وا إلـيهم  انجرحوا، فلما كـانوا فـي أثنـاء الطريـق والعبـاس يـسوقهم رأوا القـوم تـد             

قطعوا عليهم الطريق، فانسلّوا عن العباس وشدوا على القوم بأسيافهم شدة واحدة يل

على ما بهم من الجراحات، وقاتلوا حتّى قُتلوا فـي مكـان واحـد، فتـركهم العبـاس            

لى الحسين عليه السالم، فأخبره بذلك، فترحم عليهم الحسين عليه السالم،      إورجع  

).وجعل يكرر ذلك

وسيأتي أن الطرماح سقط في المعركـة جريحـاً ولـم يستـشهد فأخـذه قومـه            

وعالجوه، فهو من أنصار الحسين عليه السالم ولـيس مـن الـشهداء كمـا تقـدم فـي         

.ترجمته فراجع
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٢٦٨

)أبو مثامة(ي عمرو بن خالد الصائد
ن أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم،        في رجاله مـ   رضوان اهللا عليه    عده الشيخ   

فرسان العرب، ووجوه الشيعة، ومن أصحاب أمير المـؤمنين عليـه الـسالم             كان من 

                الذين شهدوا مشاهده كلّها، وبعده عليه السالم صحب الحـسين عليـه الـسالم، ثـم

ثم اجتمع بعد ذلك مع جماعة الشيعة في ، بقي إلى أن هلك معاوية واستخلفه يزيد     

دار سليمان بن صرد الخزاعي، وكتب للحسين عليه السالم كتاباً وأرسله إلى مكّة،      

السالم إلى الكوفة قام معه وصار يقبض األموال مـن  ولما جاء مسلم بن عقيل عليه 

النّـاس عـن   الشيعة بأمر مسلم، فيشتري بها السالح، وكان بصيراً بذلك، ولما تفـرق       

مسلم بالتخذيل اختفى أبو ثمامة عند قومه، فاشتد طلب ابن زيـاد لـه، فخـرج إلـى         

الحسين عليه السالم مختفياّ ومعه نافع بن هالل، فلقياه في الطريق، وصارا معه حتّى 

نزلوا كربالء، وهو الذي منع كثير بن عبد اهللا الصعبي رسول ابن سعد من أن يـدنو    

.)١(م إال بعد نزع سيفهمن الحسين عليه السال

)١( 
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٢٦٩......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

الصالة ثم الشهادة هكذا دأب أنصار الحس عليه السالم

والتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الـشمس قـد     : (قال المحقّق المقرم رحمه اهللا    

نفسي لك الفداء إنّي أرى هؤالء قد اقتربوا منك، : زالت، فقال للحسين عليه السالم    

وأحب أن ألقى اهللا وقد صلّيت هذه الصالة التـي  ال واهللا ال تُقتل حتّى أقتل دونك،   

:دنا وقتها، فرفع الحسين عليه السالم رأسه إلى السماء وقال

ذكرت الصالة، جعلك ا من املصّلني الذاكرين، نعـم هـذا أول          «
»وقتها، سلوهم أن يكفّوا عنا حتّى نصلّي

.إنّها ال تقبل: فقال الحصين

.)١(ان اهللا تعالى عليهإلى آخر ما أوردناه عنه رضو

.ورد شرف التسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة

)١( 
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٢٧٠

)اجلريح املرتث(عمرو بن عبد ا اجلندعي 
.)١(من شهداء الحملة األولى، كما عده ابن شهر آشوب

وهو عمرو بن عبد اهللا الجندعي، ذكر أهل الـسير أن عمـراً هـذا كـان ممـن                    

م في كربالء قبل الحرب، وتقدم إلى القتال يـوم العاشـر،            بالحسين عليه السال  لحق  

وقاتل حتّى وقع صريعاً مرتثاً بالجراحات قد وقعت ضـربةً علـى رأسـه بلغـت منـه،           

فاحتمله قومه وبنو عمومته وبقي عندهم مريضاً مـن الـضربة، صـريع الفـراش سـنة              

     توفّي على رأس السنة، فهو في الحقيقة مـن شـهداء الطـف وقـد رتّـب   كاملة، ثم ،

عليه الحجة المنتظر عجل اهللا فرجه أثر ذلك بتخصيصه بالتسليم عليه مـن، خـصّهم         

:من الشهداء بقوله في زيارة الناحية المقدسة

.»السالم علَى الْجريحِ الْمرَتِثّ معه عمرو بِن عبدِ اِ اْلجندعي«

:ثم قال بال فصل

»  كُملَيع المالس أُكموباِر، وى الدقْبع مفَِنع ،ُتمرببِما ص مبـو َأ األبـرارِ ا

)١( 
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٢٧١......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

َلكُـم الوطـاء، وأجـزَل لَُكـم     دشهد َلقَد كَشف َلكَم الِغطـاء ومهـ   أ
طــاءالع      ـم ــن لَكـُ نَحــرط، و ــتُم لَنــا فُ ــر بطــاءِ، وأْن غَي ــقــنِ اْلحع ــتُم كُنو ،

.)١(»الْبقاءِ، السالم علَيكُم ورحمةُ اِ وبركاتُهخلَطاء يف داِر

تـسمية  (من ارتثّ من همدان، الفضيل بن الزبير األسدي في كتابه         يوذكره ف 

.)٢()من قُِتلَ مع الحسين عليه السالم من ولده وإخوته وأهل بيته وشيعته

.)٣(ومثله السماوي في إبصار العين تبعاً لصاحب الحدائق

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٧٢

)ضبيعة(عمرو بن مشيعة 
، والظاهر هو عمرو )١(هكذا عنونه ابن شهر آشوب من شهداء الحملة األولى

عـد الـشيخ فـي رجالـه مـن       : (بن ضبيعة، كما عنونه المامقـاني فـي تنقيحـه، وقـال           ا

أصحاب الحسين عليه السالم، وقد ذكر علماء الـسير أنّـه ممـن كـان لـه ذكـر فـي                   

ان فارساً شجاعاً له إدراك، وكان ممن خرج مـع عمـر بـن        المغازي والحروب، وك  

على الحـسين عليـه الـسالم وعـدم تمكيـنهم إيـاه مـن           سعد، فلما رأى رد الشروط      

ن حيث أتى انتقل إلى الحسين عليه الـسالم فـيمن انتقـل، وقـصده حتّـى        مالرجوع  

عليه في قُتل بين يديه رضوان اهللا عليه، وزاد على شرف الشهادة بشرف تخصيصه          

.)٣(وتبعه السماوي في إبصار العين.)٢()زيارة الناحية المقدسة وهنيئاً له

، ولـيس بـصحيح،     )٤()عمـرو بـن ضـبية     (والقمي في منتهـى اآلمـال عنونـه بــ         

.والظاهر هو عمرو بن ضبيعة، كما عليه األكثر

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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٢٧٣

عمرو بن مطاع اجلعفي
:لبرز عمرو بن مطاع الجعفي وقا: (قال ابن شهر آشوب

 
 

  
 

 
 

 )١( 

:والمجلسي أورد األبيات هكذا

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

.)٢(ثم حمل فقاتل حتّى قُتل رحمه اهللا

، )٣()عمـر بـن مطـاع الجعفـي    (وابن أعثم أورد نفس األبيات، ولكن عنونه بـ   

.ولعلّه متّحد مع سويد بن عمر بن أبي المطاع، أو هو والد سويد، كما سيأتي

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٧٤

عمري بن عبد ا املذحجي
:وبرز عمير بن عبد اهللا المذحجي قائالً: (قال ابن شهر آشوب

 
 

  
 

 
 

  
 

)١( 

:ت األخير هكذاوأورد األبيات المجلسي، إالّ أن البي

)٢( 

.)٣(بدل عمير) عمرو بن عبد اهللا المذحجي(ولكن ابن أعثم عنونه بـ

، ولـم يــورد  )عميـر بــن عبـد اهللا المــذحجي  (وفـي القمقـام الزخــار عنونـه بـــ   

.)٤(قتله مسلم الضبابي وعبد اهللا البجلي لعنهما اهللا: األبيات، قال

)١(
)٢(
)٣( 
)٤( 
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٢٧٥

)موىل احلسني عليه السالم) (يلميالد(قارب الدئلي 
   ن ورد في مقتل مع الحسين بن علي عليهمـا الـسالم، كمـا ذكـر ذلـك               نمم

.)١(الفضيل بن الزبير في تعداده الشهداء

أمه جارية الحسين عليه السالم، تزوجها عبد اهللا الـدئلي، فولـدت منـه قاربـاً               

دينـة إلـى مكّـة، ثـم إلـى      هذا، فهو مولى للحسين عليه السالم، خـرج معـه مـن الم            

.)٢(كربالء، وقُتل في الحملة األولى التي هي قبل الظهر بساعة

.ولم يعده ابن شهر آشوب ممن قتل في الحملة األولى

قـارب بـن عبيـد اهللا بـن أريقـط الـدئلي، وهـو مـولى         : (قال في تنقيح المقال 

جته عليه السالم، الحسين عليه السالم، وأمه فكيهة كانت تخدم في بيت الرباب زو   

وقد خرج قارب مع أمه مع الحسين عليه السالم إلى مكّة، ثم إلـى كـربالء، وقُتـل               

في الحملة األولى التي هي قبل الظهر بساعة، وكفاه ذلك شرفاً وفخراً، وقـد تأكّـد         

.)٣()هذا الشرف بتسليم اإلمام عليه السالم بالخصوص في زيارة الناحية المقدسة

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٧٦

كردوس ومقسط: هازهري التغليب وأخوقاسط بن 
كان هؤالء الثالثة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم ومـن المجاهـدين        

بين يديه في حروبه، صحبوه أوالً ثـم صـحبوا الحـسن عليـه الـسالم، ثـم بقـوا فـي               

في الحروب، وال سيما صفّين، ولما ورد الحـسين عليـه الـسالم        رالكوفة، ولهم ذك  

.جوا إليه، فالتحقوا به ليالً وقُتلوا يوم عاشوراء بين يديهكربالء خر

.)١()في الحملة األولى: (قال السروي

.)٢(ومثله في تنقيح المقال

إالّ أن ابــن شــهر آشــوب عــد قاســط بــن زهيــر ولــم يتعــرض ألخويــه فــي   

.)٣(ترجمته

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٧٧

بن عمرو النمرياقعنب بن عمر أو 
وقد ذكـر أهـل الـسير    : عمرو النمري وقالذكره في المقال بعنوان قعنب بن      

ن قعنباً هذا من شيعة البـصرة وانتقـل إلـى الحـسين عليـه الـسالم وانـضم إليـه فـي            أ

لى يوم الطف فلما شـب القتـال تقـدم بـين يديـه وجاهـد حتـى            إكربالء وبقي معه    

استشهد رضوان اهللا عليه وزاده شرفاً على شرف الشهادة تخصيـصه بالتـسليم عليـه               

.)١(ة الناحية المقدسةفي زيار

ومثله في إبصار العين أنه كان رجالً بصرياً من الشيعة الـذين بالبـصرة، جـاء                 

مع الحجاج السعدي إلى الحسين عليه السالم وانضم إليـه، وقاتـل فـي الطـف بـين          

.)٢(يديه حتى قتل، ذكره صاحب الحدائق وله في القائميات ذكر وسالم

)١( 
)٢( 
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٢٧٨

سم بن بشر األزدياق
ضيل بن الزبير فيمن قُتل مع اإلمام الحسين عليـه الـسالم، وقـد تفـرد          عده الف 

.في ذكره ولم يذكره غيره

قُرة بن أبي قرة الغفاري
خرج قُرةُ بن أبي قرة الغفـاري بعـد مـصرع يحيـى بـن سـليم المـازني، وهـو           

:يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  

.)١(ثم حمل، فقاتل حتّى قُتل رحمه اهللا

.)٢()فقتل ثمانية وستّين رجالً: (قال ابن شهر آشوب

.كما سيأتين، يفاريغإالّ أن األبيات نسبت إلى عبد اهللا وعبد الرحمن ال

)١( 
)٢( 
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٢٧٩

قيس بن مسهر الصيداوي
رسول الحسين عليه السالم إلـى أهـل الكوفـة، وحامـل جوابـه عليـه الـسالم               

:بن عقيل، هذا نصّهإليهم الذي بعثه إلى مسلم 

فقد ورد علي كتاب مسلم بن عقيل خيربني باجتماعكم     ... أما بعد «
نع، ويثيـبكم  على نصرنا والطلب حبقّنا، فسألت ا أن حيسن لنـا الـص    

علـى ذلـك أعظـم أجـر، وقـد شخـصت إلـيكم مـن مكّـة يـوم الثالثــاء           
لثمــان مــضني مــن ذي احلجــة، فــإذا قــدم علــيكم رســويل فانكمــشوا  

.)١(»يف أمركم فإنّي قادم يف أيامي هذه

الحاجز مـن بطـن   ـ  أي الحسين عليه السالمـ  فلما بلغ: (قال ابن شهر آشوب

داوي إلـى أهـل الكوفـة يخبـرهم بمجيئـه، فأخـذه          الرقّة بعث قيس بن مسهر الـصي      

اصـعد  : الحصين بن نمير في القادسية وبعث به إلـى ابـن زيـاد، فقـال لـه ابـن زيـاد                 

القصر فسب الكذّاب، فصعد فأثنى على اهللا وعلى رسوله وأهل بيتـه، ولعـن زيـاداً                 

.)٢()وابنه، فرمى به من فوق القصر، فمات

)١( 
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٨٠

شريفاً في بني صـيدا، شـجاعاً مخلـصاً          كان رجالً : (وترجمه صاحب التنقيح  

في محبة أهل البيت عليهم السالم، وهو ممن حمل مع نفر، نيفاً وخمسين صـحيفة         

من جانب أهل الكوفة إلى الحسين عليه السالم حـاثّين فيهـا علـى االنتقـال إلـيهم،            

الجواب منه عليه السالم حتّى انتهى إلى القادسية، فقـبض عليـه حـصين بـن          بوأتى  

مير التميمي المرسل من جانب ابن زياد لسد الطريق وبعث به إلى ابن زياد، فسأله ن

إلى قـوٍم ال أعـرف   : إلى من؟ قال  : خرقته لئال تعلم ما فيه، فقال     : عن الكتاب، فقال  

هم، فأمره بصعود المنبر وسب علي والحسين عليهما الـسالم، فـصعد وخبـر               ءأسما

، ودعاهم إلى نصرته، ولعن عبيد اهللا بن زياد وأباه بإقبال الحسين عليه السالم إليهم

السالم فأمر ابن ماويزيد بن معاوية وأباه، وصلّى على أمير المؤمنين والحسين عليه

زياد فأصعد القصر ورمي به من أعاله، فتقطّـع ومـات رضـوان اهللا عليـه، ولمـا بلـغ        

:قالثمالحسين عليه السالم خبره ترقرقت عيناه ولم يملك دمعه، 

منهم من قضى حنبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديال، اللهم اجعل لنـا      «
غائب مذخور روهلم اجلنة منزًال، وامجع بيننا وبينهم يف مستقر رمحتك، و 

.)١(»ثوابك

)١( 
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٢٨١

كنانة بن عقيق
نّـه  إوهو كنانة بن عتيق بن معاوية بن الصامت الكـوفي، وقـال فـي اإلصـابة                 

أبوه عتيق فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقال علمـاء     شهد أحداً هو و   

إنّه كان بطالً من أبطال الكوفة، وعابداً من عبادها، وقارئاً مـن قرائهـا، جـاء        : (السير

إلى الطف أيام المهادنة، وجاهد يوم العاشر بين يـدي سـيد الـشهداء عليـه الـسالم             

.حتّى قتل

ف التسليم عليه فـي الزيـارة المخـصوصة بـأول     وقد تشرف بعد الشهادة بشر   

شهر رجب وزيارة الناحية المقدسة، وشهادته تفيد رتبة له فوق رتبة العدالـة، وقـد      

.)١(عده علماء العامة من الصحابة

، وتبعه القمي في منتهـى    )٢(وعده ابن شهر آشوب من شهداء الحملة األولى       

.)٣(اآلمال

إنّـه قتـل مبـارزة فـي مـا بـين           : (ن عـن بعـضهم    ونقل السماوي في إبصار العي    

.)٤()والظهرىالحملة األول

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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٢٨٢

مالك بن داود
:برز وهو ينشد

 
 

  
 

 
 

  
 

، ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتّى قَتل من القوم خمـسة عـشر رجـالً      

.)١(ثم قُتل رضوان اهللا عليه

:، وأورد رجزه هكذا)مالك بن دودان(وعنونه ابن شهر آشوب بـ

 
 

  
 

)٢( 

:أورده ناسخ التواريخ وأضاف بيتاً رابعاًاونفس الرجز هذ

 

.)٣(ثم حمل على القوم ولم يـزل حتـى قتـل سـتين فارسـاً وقتـل       : لكوقال بعد ذ  

)١( 
)٢(
)٣( 
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٢٨٣

جممع بن زياد اجلهين
إنّه كان صحابياّ شهد بدراً وأحداً، وكان فـي منـازل جهينـة           : (قال أهل السير  

حول المدينة، فلما خرج الحسين عليه السالم من مكة إلى العراق، مر بهم، وكـان              

أن تقدم يوم الطف وقاتل بين يديه، وقتل جمعاً كثيـراً  الرجل ممن تبعه ولزمه إلى    

من القوم، فتعطّفوا عليه من كلّ جانب فقتلوه في حومة الحرب بعدما عقروا فرسه               

.)١()رضوان اهللا عليه

)١( 
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٢٨٤

جممع بن عبد ا العائذي
.)١(قُتل في الحملة األولى، كما عن ابن شهر آشوب

لسالم، له ذكر فـي صـفّين، خـرج مـع نفـر             من أصحاب أمير المؤمنين عليه ا     

يريدون الحسين عليـه الـسالم عنـد مجيئـه إلـى العـراق، فـانتهوا إليـه عليـه الـسالم                     

                 انات، فلحقوا به عليه السالم، وقتلوا فـي أوائـل المحاربـة يـوم الطـفبعذيب الهج

.رضوان اهللا عليهم

ر عجـل اهللا  وقد نال مضافاً إلى شرف الشهادة، شـرف تـسليم الحجـة المنتظـ     

.)٢(فرجه في زيارة الناحية المقدسة

.)٣()جامع بن عائذ العائذي(وعنونه السماوي بـ

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٢٨٥

مسعود بن احلجاج التيمي وابنه عبد الرمحن
.)١(استشهدا في الحملة األولى، كما عن المناقب

كــان مــسعود وابنــه مــن الــشيعة المعــروفين، ولمــسعود ذكــر فــي المغــازي   

شجاعين مشهورين، خرجا مـع ابـن سـعد حتّـى إذا كانـت لهمـا                والحروب، وكانا   

إلى الحسين عليه السالم يسلّمان عليـه، فبقيـا عنـده وقـتال     افرصة أيام المهادنة جاء   

.)٢(في الحملة األولى، كما ذكره السروي

واقتصر المامقاني على التحاقهما يوم السابع مع الحسين عليه السالم، وأنّهمـا        

ه، وقد خـصّهما اإلمـام عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف بالـسالم                 استشهدا بين يدي  

.)٣(عليهما في زيارة الناحية المقدسة

)١( 
)٢( 
)٣(
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٢٨٦

مسلم بن عوسجة
.كان رجالً شريفاً سرياً عبداً متنسكاً

لما التحم القتال حملت ميمنة ابن سـعد علـى ميـسرة الحـسين عليـه الـسالم،        

زبيدي، وفي ميسرة الحسين عليـه الـسالم   عمرو بن الحجاج ال   : وفي ميمنة ابن سعد   

ربوا ساعة، وكان مسلم بن     طزهير بن القين، وكانت حملتهم من نحو الفرات، فاض        

عوسجة في الميسرة، فقاتل قتاالً شديداً لم يسمع بمثله، فكـان يحمـل علـى القـوم          

:وسيفه مصلت بيمينه فيقول

 
 

  
 

 
 

  
 

لم يزل يضرب فيهم بسيفه حتّى عطف عليه مسلم بن عبد اهللا الضبابي وعبد    

د غبرة عظيمة، فلما انجلت إذا الرحمن بن أبي خشكارة البجلي فثارت لشدة الجال  

م معه حبيب هم بمسلم بن عوسجة صريعاً وبه رمق، فمشى إليه الحسين عليه السال          

:بن مظاهر، فقال له الحسين عليه السالما

.رمحك ا يا مسلم«
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٢٨٧......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

Pني نم مهمِنو هبقَضَى نَح نم مهفَمِندِياللُوا تَبدا بمو تَِظرO«.

عزّ علـي مـصرعك يـا مـسلم، ابـشر بالجنّـة،            : ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال     

.اهللا بخيربشّرك فقال مسلم قوالً ضعيفاً

مـا  بكـل  لوال أعلـم أنّـي فـي األثـر ألحببـتُ أن توصـي إلـي         : فقال له حبيب  

أن تمـوت  ـ  وأشـار إلـى الحـسين عليـه الـسالم     ـ  أوصيك بهذا: أهمك، فقال مسلم

وا : أفعــل ورب الكعبــة، وفاضــت روحــه بينهمــا وصــاحت جاريــة لــه : دونــه، قــال

.اب ابن الحجاج قتلنا مسلماًمسلماه، يا سيداه، يابن عوسجتاه، فتنادى أصح

ثكلــتكم أمهــاتكم، أيقتــل مثــل مــسلم  : فقــال شــبث بــن ربعــي لمــن حولــه 

، وقـد قتـل   )آذربايجـان (لرب موقف له كريم في المسلمين، رايته يوم     ! وتفرحون

.)١(ستّة من المشركين قبل تلتام خيول المسلمين

:برز مسلم بن عوسجة مرتجزاً: قال ابن شهر آشوب

 
 

  
 

 
 

  
 

.)٢(فقاتل حتّى قتله مسلم الضبابي وعبد الرحمن البجلي

هو أول قتيل من أنصار الحسين عليه السالم بعد قتلى الحملـة األولـى، كـان           

)١(
 

)٢(
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٨٨

.)١(هللا عليه وآله وسلم وروى عنهصحابياً ممن رأى رسول اهللا صلى ا

مــسلم بــن عوســجة عــده الــشيخ فــي رجالــه مــن : قــال المامقــاني رحمــه اهللا

وكان صحابياً ممن رأى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكان ... أصحاب الحسين

رجالً شجاعاً له ذكر في المغازي والفتوح اإلسالمية، ونصّ على ذلك ابن سعد في 

استـشهد  وعن العسقالني أنّه كان رجالً شريفاً سرياً عابداً متنـسكاً،       محكي طبقاته،   

.مع الحسين عليه السالم بكربالء، انتهى

جاللة الرجل وعدالته وقوة إيمانه وشدة تقواه مما تكـلّ األقـالم عـن             : أقول

في حقّه إالّ ما تضمنته زيـارة الناحيـة المقدسـة لكفـاه، قـال      تحريرها، ولو لم يكن    

:اهللا تعالى فرجه الشريفعجل

األسدي الْقائِلِ لِلْحـسينِ علَيـهِ الـسالم    بنِ عوسجةَالسالم على مسلِِم   «
أَنحن ُنخَلّي عنك، وِبم نَعَتذِر إَلى اِ ِمـن    : نْصِرافِوقَد أذِن لَه يف اال    

 ِاالَ و ،قِّـكــ  ! أداءِ ح يف ص رّتـى أَكـسح   مهأْضــِربحـي هـذا، ومر ورِِهمد
               حعـي ِسـالم ُكـني لَـم لَـوو َال أفاِرقُـكدي، و يف يـ هقائِم َتفي ما ثَبيبِس

ــاتِلُهم ِبـــهِ   ــم أفارِْقـــ    أقـ ــم لَـ ــك،   َلقَـــَذفْتُهم ِباْلحِجـــارِة، ثُـ عـم ــوت ّتـــى أمـح ك
شهيدٍ مِن شـهداِء اِ قَـضى َنحبـه،    وكُنت أوَل من شرى نَْفسه، وأوَل      

ـتِْقدامك ومواسـاتَك إمامـك، إْذ         اس ُا كَرةِ، شبالْكَع برو تفَفُز
جةَ، وَقـرأ     : مشى إلَيك وأنْت صريع فَقالَ   سـوـِن عب لِمـسيا م ُا كحِمر

المهِ السلَيع:

)١( 
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٢٨٩......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

Pَقَضَى ن نم مهلُوا فَمِندا بمو تَظِرني نم مهمِنو هبحدِيالتَبO)١(«.

    يف قَتْلِك رِكنيشالْم ُا نلَع :     ن مـان بـحالر دبعالضّبابي و ِا دبع
.»خشكارةِ الْبجلي ومسلِم بنِ عبدِ اِ الضّبابي

جعلنـا مـن كـل مكـروه     انتهى كالمه عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف، و          

.)٢(فداء

مسلم بن كثري ومواله رافع بن عبد ا
استـشهد مــسلم بــن كثيــر األزدي فــي الحملـة األولــى، كمــا عــن ابــن شــهر   

.)٣(آشوب

.)٤(واستشهد رافع بن عبد اهللا بعد صالة الظهر مبارزة، كما عن إبصار العين

ليـه وآلـه وسـلم،    والظاهر أن مـسلم بـن كثيـر ممـن أدرك النبـي صـلى اهللا ع       

وممن صحب أمير المؤمنين عليه الـسالم فأصـيبت رجلـه فـي الجمـل حتّـى لقّـب                   

.)٥(باألعرج

.، ولعلّه تصحيف)رافع(بدل ) نافع(وقد ذكرهما القمي، وذكر 

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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٢٩٠

مسلم بن كناد
من المستشهدين بين يـدي الحـسين عليـه الـسالم، ووقـع التـسليم عليـه فـي                   

.)١(الزيارة الرجبية

لّى بن حنظلة الغفارياملع
برز المعلّى بن حنظلة الغفاري، وجعل يقاتل حتّـى انكـسر رمحـه فـي يـده،                  

بـه   افانتضى سيفه وجعل يضاربهم حتّى كلّ ساعده، وقتل منهم مقتلة عظيمة، فكب           

جواده، فرماه على وجهه إلى األرض، فداروا بـه مـن كـلّ جانـب ومكـان وقتلـوه                    

.ضرباً وطعناً رضوان اهللا عليه

.ولم يذكره غير ابن طاووس والدربندي

)١(
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٢٩١

املعلّى بن املعّلى البجلي
برز المعلّـى بـن المعلّـى البجلـي، وكـان معروفـاً بالـشدة والبـأس والـصعوبة                   

:والمراس، وأنشأ يقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

ثم حمل على القوم، ولم يزل يقاتـل حتّـى قَتـل مـن القـوم أربعـة وعـشرين                

هللا درك مـن  : رجالً، ثم أخذوه أسيراً، وأوقفوه بين يدي ابـن سـعد لعنـه اهللا، فقـال            

.)١(رجٍل ما أشد نصرتك لصاحبك، ثم ضرب عنقه

.لدربنديغير اولم يذكره 

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٢

)موىل احلسني عليه السالم(منجح بن سهم 
عده الفضيل بن الزبير ممن قُتل مع الحسين عليه السالم، قتله حسان بن بكـر      

.)١(الحنظلي

ونقل المامقاني عن الزمخشري في ربيـع األبـرار؛ أن حـسينية كانـت جاريـة            

ارث بن عبد المطلب، ثـم      السالم اشتراها من نوفل بن الح      ماللحسين بن علي عليه   

.تزوجها سهم، فولدت منه منجحاً، فهو مولى الحسين عليه السالم، انتهى

وقد كانت تخدم في بيت الـسجاد عليـه الـسالم، فلمـا خـرج الحـسين عليـه                   

السالم إلى العراق خرجت معه ومعها ابنها مـنجح حتّـى أتـوا كـربالء، ولمـا تبـارز                 

م قتال األبطـال، وقُتـل فـي أوائـل القتـال رضـوان اهللا               الفريقان يوم الطف قاتل القو    

عليه، وقد تضمنت الزيارة الواردة فـي رجـب التـسليم عليـه، وكـذا زيـارة الناحيـة           

.)٢(المقدسة، وقد زاده ذلك شرفاً على شرف شهادته

)١(
)٢( 
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٢٩٣

نافع بن هالل اجلملي
لحـديث، ومـن   كان سيداً شريفاً سرياً شجاعاً، وكان قارئاً كاتبـاً مـن حملـة ا        

الجمـل  (أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، حضر معه حروبه الثالث فـي العـراق       

، وخرج إلى الحسين عليه السالم فلقيه في الطريق وكـان ذلـك           )وصفّين والنهروان 

قبل مقتل مسلم، وكان أوصى أن يتّبع بفرسه المسمى بالكامل، فأتبع مع عمرو بـن       

.خالد وأصحابه

:ن نافع بن هالل كان يقاتل يومئٍذ وهو يقولإ: (قال الطبري

 
 

  
 

أنا على دين عثمـان،     : فخرج إليه رجل يقال له مزاحم بن حريث، فقال        : قال

.)١()أنت على دين الشيطان، ثم حمل عليه فقتله: فقال له

وروي فـي إبـصار العــين عـن الطبـري كــذلك، منـع المـاء فــي الطـف علــى        

حسين عليه السالم فاشتد عليه وعلى أصحابه العطش، فدعا أخاه العباس فبعثه في ال

ثالثين فارساً وعشرين راجالً وأصحبهم عشرين قربة، فجاؤوا حتّى دنوا مـن المـاء         

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٩٤

ليالً، واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هالل، فحس بهم عمرو بن الحجاج الزبيدي،         

من؟: كان حارس الماء، فقال

.من بني عمك: لقا

من أنت؟: فقال

.نافع بن هالل: قال

من جاء بك؟: فقال

.جئنا نشرب من هذا الماء الذي حألتمونا عنه: قال

.اشرب هنيئاً: قال

ال واهللا، ال أشرب منه قطرة والحسين عليه الـسالم عطـشان، ومـن تـرى           : قال

.من أصحابه

ما وضعنا بهـذا المكـان لنمنـع    ال سبيل إلى سقي هؤالء، إنّ     : فطلعوا عليه فقال  

الحسين وأصحابه، فحمل علـيهم العبـاس بـن علـي عليـه الـسالم ونـافع بـن هـالل                    

هم وأخـذوا اصـحابهم وانـصرفوا إلـى رحـالهم، وقـد قتلـوا مـنهم         والجملـي، ففرقـ  

.)١()الًارج

كان نافع بن هالل الجملي قـد كتـب اسـمه علـى أفـواق نبلـه،         : (قال الطبري 

:سمومةً وهو يقولفجعل يرمي بها م

 
 

  
 

)١( 
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٢٩٥......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

.فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح

.فضرب حتّى كسرت عضداه، وأخذ أسيراً: قال

فأخذه شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعاً حتّى أوتي     : قال

ا صـنعت بنفـسك؟    ويحك يا نافع، ما حملك على مـ       : به عمر بن سعد، فقال له عمر      

إن ربي يعلـم مـا أردتُ، واهللا، لقـد قتلـت مـنكم      : ـ  والدماء تسيل على لحيتهـ  قال

اثني عشر سوى من جرحت ومـا ألـوم نفـسي علـى الجهـد، ولـو بقيـت لـي عـضد           

أنت جئت به فإن شئت : اقتله أصلحك اهللا، قال: وساعد ما أسرتموني، فقال له شمر

أن لـو كنـت مـن المـسلمين     ! أمـا واهللا : ه فقال له نـافع   فانتضى شمر سيف  : فاقتله، قال 

لعظم عليك أن تلقى اهللا بدمائنا، فالحمـد هللا الـذي جعـل منايانـا علـى يـدي شـرار                

.)١(خلقه، فقتله

)١( 
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٢٩٦

نعيم بن عجالن األنصاري
كان هو وأخواه النضر والنعمان قـد       ... الن بن النعمان األنصاري   جنعيم بن ع  

عليه وآله وسـلم، وهـم مـن أصـحاب أميـر المـؤمنين عليـه               أدركوا النبي صلى اهللا   

السالم، ولهم في صفّين مواقف فيهـا ذكـر وسـمعة، وكـانوا شـجعاناً شـعراء، وقـد              

استعمل عليه السالم النعمان على البحرين، ثم إنّه والنضر ماتـا فـي خالفـة الحـسن            

إلـى العـراق خـرج    عليه السالم، وبقي نعيم بالكوفة، فلما ورد الحسين عليه السالم           

إليه وصار معه، فتقدم في اليوم العاشر، وقُتل مع من قُتل من أصـحابه عليـه الـسالم         

.في الحملة األولى قبل الظهر

الـسالم المخـصوص   عليهوقد كساه شرفاً على شرف الشهادة، تسليم اإلمام         

.)١(ز فوزاً عظيماً في زيارة الناحية المقدسة والزيارة الرجبية، فيا ليتنا كنّا معهم فنفو          

أنّـه   :)٤(، والـشيخ عبـاس القمـي      )٣(، والعالّمة السماوي  )٢(كذا عده ابن شهر آشوب    

.شهيد الحملة األولى

)١( 
)٢(
)٣( 
)٤( 
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٢٩٧

هاني بن عروة املرادي
كان من أشراف الكوفة وأعيـان الـشيعة، وروي أنّـه        : (قال في مروج الذهب   

كان يـوم قُتـل ابـن تـسع     أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وتشّرف بصحبته، و      

).وثمانين سنة

آوى الرجل مسلم بن عقيل عليه السالم، وفـداه بنفـسه، وتحمـل فـي سـبيل               

.)١(ذلك ما آل به إلى الشهادة، فهنيئاً له على ما تحمله في جنب اهللا سبحانه

فجـاء هـاني و القـوم معـه حتّـى دخلـوا       : (روى ابن طاووس فـي اللهـوف   

بخائن لك رجاله، ثم التفت إلى كأتت: ما رأى هانياً قالجميعاً على عبيد اهللا، فل

شريح القاضي، وكان جالساً عنـده، وأشـار إلـى هـاني وأنـشد بيـت عمـرو بـن                    

:معدي كرب

 
 

      
 

مـا هـذه األمـور التـي        إيه يا هـاني،   : وما ذاك أيها األمير؟ فقال    : فقال له هاني  

تربص في دورك ألمير المؤمنين وعامة المسلمين، جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته        

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٢٩٨

في دارك وجمعت له السالح والرجال في الدور حولك، وظننـت أن ذلـك يخفـى          

علي؟

مـا فعلـت أصـلح اهللا     : بلـى، قـد فعلـت، فقـال       : ما فعلت، فقال ابن زياد    : فقال

لي بمعقل موالي، وكان معقل عينـه علـى أخبـارهم، وقـد      ع: األمير، فقال ابن زياد   

عرف كثيراً من أسرارهم، فجاء معقل حتّى وقف بين يديه، فلما رآه هـاني عـرف         

ما بعثت إلى مـسلم بـن عقيـل، وال    ! أصلح اهللا األمير، واهللا  : أنه كان عيناً عليه، فقال    

خلني من ذلك ذمام فاستحييت من رده، وددعوته، ولكن جاءني مستجيراً فأجرته، 

سبيلي حتّى أرجع إليه وآمره بـالخروج مـن داري    فضيفته، فأما إذ قد علمت فخلِّ     

ال : إلى حيث شاء من األرض، ألخرج بذلك من ذمامه وجواره، فقال له ابـن زيـاد         

الكـالم بينهمـا قـام    ال واهللا، ال آتيك به، فلما كثر   : تفارقني أبداً حتّى تأتيني به، قال     

تّى أكلّمه، فقام فخالأصلح اهللا األمير، خلّني وإياه ح: مرو الباهلي، فقالمسلم بن ع

يـا  : به ناحية وهما بحيث يراهما ابن زياد ويسمع كالمهما، فقال له مسلم بن عمرو              

هاني، أنشدك اهللا أن ال تقتل نفسك، وال تدخل البالء علـى عـشيرتك، فـو اهللا إنّـي        

.ألنفّس بك عن القتل

ابن عم القوم، وليسوا قاتليه وال ضاريه، فادفعه إليه، فإنّه ليس       إن هذا الرجل  

إن علي ! واهللا: عليك بذلك مخزاة وال منقصة، وإنّما تدفعه إلى السلطان، فقال هاني

بذلك الخزي والعار، أنا أدفع جاري وضيفي ورسول ابن رسول اهللا صلى اهللا عليـه              

لو لم أكن إالّ واحـداً لـيس   ! وان؟ واهللاوآله وسلم وأنا صحيح الساعدين كثير األع    

ال أدفعـه أبـداً   ! واهللا: لي ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه، فأخذ يناشده وهو يقـول          
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٢٩٩......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

لتأتيني ! واهللا: ادنوه منّي، فأدني منه، فقال: إليه، فسمع ابن زياد ذلك، فقال ابن زياد    

ل دارك، فقـال ابـن   إذن واهللا تكثـر البارقـة حـو       : فقال هـاني   ،به، أو ألضربن عنقك   

وا لهفاه عليك، أبالبارقة تخوفني؟: زياد

ادنوه منّي، فأدني منـه، فاسـتعرض   : وهاني يظن أن عشيرته يسمعونه، ثم قال    

وجهه بالقضيب، فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتّى انكسر أنفه وتدفّق الدماء 

ب، فضرب هاني بيـده    على ثيابه، ونثر لحم خده وجبينه على لحيته، فانكسر القضي         

إلى قائم سيف شرطي، فجاذبه ذلك الرجل، فصاح ابن زياد خذوه، فجـروه حتّـى                

اجعلوا عليـه حرسـاً، ففُعـل      : ألقوه في بيت من بيوت الدار، وأغلقوا عليه بابه، فقال         

ذلك به، فقام أسماء بن خارجة إلى عبيد اهللا بن زيـاد، وقيـل إن القـائم حـسان بـن            

سل غدٍر سائر القوم أيها األمير؟ أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتّـى إذا   أر: أسماء، فقال 

ب ابن ضه على لحيته، وزعمت أنّك تقتله، فغؤجئناك به هشّمت وجهه، وتدفّق دما

وأنت ها هنا؟ ثم أمر به فضرب حتّى ترك، وقيد وحبس في ناحيـة مـن   : زياد وقال 

.)١()أنعاك يا هانينا إليه راجعون إلى نفسيإإنا هللا و: القصر، فقال

ولعلّ ما صدر من هاني رضوان اهللا عليه من كالم عند محاججته البـن زيـاد      

، جعـل بعـضهم يتوقّـف فـي     )ما بعثت إلى مسلم، ولكـن جـاءني مـستجيراً      : (وقوله

.حاله، ويعد هذا الكالم تخاذالً وتهاوناً في حق مسلم بن عقيل عليه السالم

مواقف النصرة وحفظ الذمام في حـق مـسلم   والحق ليس كذلك، فإن لهاني    

ال يعنـي محاولـة تبريـر موقفـه     ) ما بعثت إلى مـسلم   : (بن عقيل عليه السالم، وقوله    ا

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٠٠

إلبطـال مـا احـتج بـه     المحاججةأمام ابن زياد وتخلّيه عنه، بل قوله هذا على سبيل         

مـا  ابن زياد من نصرته لمسلم، وقوله صحيح؛ إذ هو لم يبعث لمسلم بـالمجيء وإنّ           

ة، فمجيء مسلم كان بأمر اإلمام الحسين عليه السالم، ومحاججتـه بالـذمام والـضيا              

فإن ذلك ما تقتضيه عادة العرب وتعارفها على حـسن الـضيافة، وإجـارة المـستجير           

مــشيراً بــذلك إلــى مــا تعــارف عنــدهم وإســماعاً لمــن حــضر مــن هــؤالء الخونــة   

صرة ابن زياد، وال يعني ذلك إطالقاً       المتخاذلين في نصرة مسلم الذين انضموا لمنا      

.في موقفه ونصرته لمسلم عليه السالمنيهاتلكّؤ

على أن الزيارة الـواردة فـي حقّـه رضـوان اهللا عليـه تُنبـئ عـن ثبـات موقفـه                    

:فقراتهاضومشروعية مواجهته للطاغية ابن زياد، فقد ورد في بع

ــ  « نراٍض ع ــو هو َا ــت لَِقي أنَّــك دــهأش  دــه أشو ،تحَنــصو ْلــتِبمــا فَع ك
ــع أرواِح الــسعداِء ِبمــا     م ــكوحِعــَل رجداءِ، وهــَة الــش جرد َلْغــتب َقــد أنَّــك

    كَنفْـــس ـــذَْلتبتَهِـــداً، وجــوِلهِ م سـلِرو ِ تحنَـــص ِضـــاتِهِ  يف ذاتِ ارمو
  ـــشحو ،ـك نـع ِضـــيرو ُا ـك ِحمـَفر  ،آِلـــهِ الّطـــاهِرينـٍد و مـحم ـــع َك مر

   ِـــــُة امحرو ـــــكلَيع مـــــالسِعــــيِم، ويف دارِ الن ـــــمهعم ـــــاكُمإينــــا وعمجو
كاتُهربو«.

وال ننسى تأبين اإلمام الحسين عليه الـسالم لـه، حـين بلغـه شـهادته وشـهادة                

:يقطر، فقال عليه السالممسلم بن عقيل عليه السالم وشهادة عبد اهللا بن 

قد أتانا خرب فظيـع، قُتـل مـسلم بـن عقيـل وهـاني بـن عـروة وعبـد ا بـن            «
.»يقطر

وكالمه عليه السالم ينبئ عن منزلة هـاني بـن عـروة، وأن إخبـاره بقتلـه مـن             
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٣٠١......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

:األنباء الفظيعة التي أزعجت اإلمام عليه السالم، فاستعبر باكياً وقال

ا منــزالً كرميــاً، وامجــع بيننــا وبينــهم يف مــستقر  اللـهم اجعــل لنــا ولــشيعتن «
.»رمحتك، إنّك على كل شيء قدير

وجدير بالذكر أن ابن زياد حين أمر بقتل مسلم بن عقيل عليه السالم ورميـه    

وا : كـذلك بهـاني بـن عـروة، فـأخرج ليقتـل، فجعـل يقـول             رمن أعلى القـصر، أمـ     

مـد عنقـك،   : ي عشيرتي، فقال له   مذحجاه، وأين منّي مذحج، وا عشيرتاه، وأين منّ       

ما أنا بها سخي، وما كنت ألعينكم على نفسي، فضربه غالم لعبيـد         ! واهللا: فقال لهم 

.اهللا بن زياد يقال له رشيد، فقتله

ـ  ويقال إنّها للفرزدقـ  وفي قتل مسلم وهاني يقول عبد اهللا بن زبير األسدي

:نّها لسليمان الحنفيإ، وقال بعضهم 

      
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
 )١( 

)١( 
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٣٠٢

هالل بن نافع
برز بعد مسلم هالل بـن      : ذكره في ناسخ التواريخ عن روضة األحباب بقوله       

لـم وكانـت لـه مخطوبـة   نافع البجلي وكان شاباً حسناً بـديع الجمـال رشـيق القامـة     

إلـى  : يضاجعها بعد، ولما رأت نافعاً برز تعلقت بأذياله وبكت بكاًء شديداً وقالـت             

:أين تمضي، وعلى من أعتمد بعدك، فسمع الحسين عليه السالم ذلك فقال له

يـا نـافع إن أهلـك ال يطيـب هلـا فراقـك فلـو رأيـت أن ختتـار ســرورها          «
.»على الرباز

لو لم أنصرك اليوم فبماذا أجيب غداً رسول اهللا صـلى       يا بن رسول اهللا   : فقال

:اهللا عليه وآله وبرز وهو يرتجز

 
 

  
 

 
 

  
 

وكان هالل بطالً شجاعاًإذا رمى ال يخطئ الهدف أبداً، وكـان معـه ثمـانون               

كنانته، فقتل بكل نبلة رجالً، فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه، ثم ضرب نبلة في 

:يده إلى سيفه فاستله وجعل يقول
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الل بـضربة  فبـادره هـ  ) قيس: (فبرز إليه رجل من عسكر ابن سعد يقال له      

من سيفه عجل به إلى مطامير النيران، ثم قتل ثالثة عـشر رجـالً فتكـاثروا عليـه            

ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح، فكسروا عضديه وأخذ أسيراً فأمر شمر فضربت           

.)١(عنقه

م أن مـا أورده ناسـخ   ٍد ذكره سوى من ذكرناه، وأنت علي   ولم أقف على أح   

رده أصـحاب المقاتـل مـن رجـز نـافع بـن هـالل        التواريخ من الرجز هو نفسه ما أو      

حف اسم نافع بن هالل الجملي    صوقصته نفس قصة، ولعل ذلك غلط شائع حيث         

ذلك العالمة السماوي في إبصار العين فـي     الى إلى هالل بن نافع الجملي وقد تنبه      

يجـري علـى بعـض األلــسن    : أنـصار الحـسين عليـه الـسالم حيـث قـال فـي هامـشه        

.)٢(لكتب هالل بن نافع وهو غلط على ضبط القدماءويمضي في بعض ا

ن، فضالً عن يسمين ويعدهما إثنيفرق بين االجعل ناسخ التواريخهذاولعل  

كون نافع بن هالل هو نافع بن هـالل بـن نـافع فلعـل االسـم األول سـقط تـصحيفاً                  

.وبقي هالل بن نافع فحدث الخلط الذي عرفته

)١( 
)٢( 
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٣٠٤

اهلفهاف بن املهند الراسيب
كان فارساً شجاعاً بصرياً من الشيعة، ومن المخلصين في الوالء، له ذكر فـي        

المغازي والحروب، وكان من أصحاب أميـر المـؤمنين عليـه الـسالم وحـضر معـه                 

مشاهده، وأمره عليه السالم على أزد البصرة، وكـان مالزمـاً لـه إلـى أن قتـل عليـه                     

        إلى الحسن عليه السالم، ثم إلـى الحـسين عليـه الـسالم، ولمـا بلغـه        السالم، فانضم

خروج الحسين عليه السالم من مكّـة إلـى العـراق خـرج مـن البـصرة، فـسار حتّـى              

انتهى إلى العسكر بعد الوقعة، فدخل على عسكر عمـر بـن سـعد، فـسأل القـوم مـا           

أنا الهفهـاف  : أنت؟ فقالنم: الخبر؟ أين الحسين بن علي عليهما السالم؟ فقالوا له        

أما ترى هجوم القـوم  : البصري، جئت لنصرة الحسين عليه السالم، فقيل له   الراسبي

علــى المخــيم وســلبهم بنــات رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم، فلمــا ســمع  

الهفهاف بقتل الحسين عليه السالم وهجوم القوم انتـضى سـيفه وشـد فـيهم كليـث        

تـل مـنهم جمعـاً كثيـراً،     حتـى ق ابسيفه، فلم يزل يقتل كـلّ مـن دنـ       العرين يضربهم 

.)١(حتّى قتلوه رضوان اهللا عليهوأثخن بالجراح فحمل عليه جمع واحتوشوه،

)١( 
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٣٠٥......................................................................................ينياهلامشغريمناألنصار

وخرج الهفهاف بن المهنّد الراسبي من البصرة حـين         : (قال الفضيل بن الزبير   

سمع بخروج الحسين عليه السالم، فسار حتّى انتهى إلى العسكر بعد قتلـه، فـدخل               

يا أيها الجند المجند، أنا الهفهـاف بـن       : ضى سيفه وقال  عسكر عمر بن سعد، ثم انت     

).المهنّد، أبغي عيال محمد، ثم شد فيهم

:قال علي بن الحسين عليهما السالم

فما رأى النّاس منذ بعث اهللا محمداً صلى اهللا عليه وآله وسـلم فارسـاً، بعـد                «

ر يـه خمـسة نفــ  يـده مـا قتـل، فتـداعوا عل    علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم، قتــل ب      

.)١(»فاحتوشوه حتّى قتلوه رحمة اهللا عليه

.)٢(وذكره القاضي نعمان المغربي في شرح األخبار

)١( 
 

)٢( 
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٣٠٦

مهام بن سلمة القانصي
عده الفضيل بن الزبير فيمن قتل مـع اإلمـام الحـسين عليـه الـسالم، والظـاهر                

.تفرده به ولم يذكره غيره، واهللا العالم

حييى بن كثري
أي مـن بعـد الحجـاج بـن     (ثم تقدم من بعده : خ التواريخ فقال  ذكره في ناس  

يحيى بن كثير األنصاري فاستأذن الحسين عليه السالم فأذن له فبرز وهـو        ) مسروق

:يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

وأنت ترى أن األبيات ليست علـى طريقـة الرجـز، ولعلهـا منـسوبة إليـه واهللا              

.العالم
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٣٠٧

حييى بن سليم املازني
:ل المجلسي في البحار عن صاحب المناقبقا

:خرج يحيى بن سليم المازني وهو يرتجز ويقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 

.)١(ثم حمل فقاتل حتّى قتل رحمه اهللا

)١(
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٣٠٨

وعبيد ا ،يزيد بن ثبيط العبدي وابناه عبد ا
.من مفاخر الدهر، وعجائب الزمان

.كان يزيد من الشيعة، ومن أصحاب أبي األسود، وكان شريفاً في قومه

كانت مارية ابنة منقذ العبديـة تتـشيع، وكانـت دارهـا      : قال أبو جعفر الطبري   

ان ابـن زيـاد بلغـه إقبـال الحـسين عليـه الـسالم،               لفاً للشيعة يتحدثون فيه، وقد كـ      أم

ومكاتبة أهل العراق له، فأمر عامله أن يضع المناظر ويأخذ الطريـق، فـأجمع يزيـد               

بن ثبيط على الخروج إلى الحسين عليه السالم، وكان له بنون عشرة، فدعاهم إلى ا

وعبيـد اهللا،  أيكم يخرج معي متقدماً فانتدب له اثنـان عبـد اهللا          : الخروج معه، وقال  

إنّي قد أزمعت على الخروج وأنا خارج، فمـن   : فقال ألصحابه في بيت تلك المرأة     

يخرج معي؟

.إنّا نخاف أصحاب ابن زياد: فقالوا له

علي طلب من طلبني، نإنّي واهللا، أن لو قد استوت أخفاقها بالجدد لها: فقال

األدهم بـن أميـة، وقـوى    ثم خرج وابناه، وصحبه عامر ومواله، وسيف بن مالك، و    

في الطريق حتّى انتهى إلى الحسين عليه السالم، وهو باألبطح مـن مكّـة، فاسـتراح             
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٣٠٩......................................................................................اهلامشينيغريمناألنصار

في رحله، ثم خرج إلى الحسين عليه السالم إلى منزله، وبلغ الحسين عليـه الـسالم              

قد خرج إلى منزلك، فجلس في : لى رحله، فقيل لهإمجيئه، فجعل يطلبه حتّى جاء 

أقبل يزيد لما لم يجد الحسين عليـه الـسالم فـي منزلـه، وسـمع أنّـه         رحله ينتظره، و  

:ذهب إليه راجعاً على أثره، فلما رأى الحسين عليه السالم في رحله قال

Pواحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِربِفَضْلِ اللَّهِ وO)١(.

لذي جـاء  السالم عليك يا بن رسول اهللا، ثم سلّم عليه وجلس إليه، وأخبره با   

له، فدعا له الحسين عليه السالم بخير، ثم ضم رحله إلى رحله، وما زال معـه حتّـى          

قُتــل بــين يديــه فــي الطــف مبــارزةً، وقتــل ابنــاه فــي الحملــة األولــى، كمــا ذكــره  

.)٢(السروي

)١( 
)٢( 
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٣١٠

يزيد بن حصني املشرقي
عده الشيخ رضوان اهللا عليه في رجاله مـن أصـحاب الحـسين عليـه الـسالم،               

كان يزيد رجالً شريفاً ناسكاً بطالً من أبطال الكوفة، وعابداً من عبادها، ولـه ذكـر             

بـايع مـسلماً، فلمـا أخـذل     نوالحروب، وكان من خيـار الـشيعة، وممـ   في المغازي  

لـى أن حـالوا   إلى الحسين عليه السالم، وكـان معـه     إمسلم خرج من الكوفة، ومال      

إئـذن لـي يـا بـن     : ، فقال للحـسين عليـه الـسالم      بين الحسين عليه السالم وبين الماء     

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في أن آتي عمر بن سعد مقدم هؤالء فأكلّمـه          

في الماء لعلّه أن يرتدع، فأذن له، فجاء الهمـداني إلـى عمـر بـن سـعد وكلّمـه فـي            

اهد من الماء، ولم يجبه إلى ذلك، فرجع إلى الحسين عليه السالم وكان معه من ج           

.أصحابه عليه السالم، وممن قُتل قبل الظهر رضوان اهللا عليهم جميعا

وقد زاده شرفاً على شرف الشهادة، تسليم الحجـة المنتظـر عجـل اهللا تعـالى              

:فرجه الشريف عليه في زيارة الناحية المقدسة

»اللِ السدجالْم رقي الْقارِئشنِ الْميصنِ حزيدِ بلى يع رقيمش١(»بِالْم(.
)١( 
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٣١١

)أبو الشعثاء الكندي(يزيد بن زياد 
وكان أبو الـشعثاء الكنـدي، وهـو يزيـد بـن زيـاد مـع ابـن سـعد، فلمـا ردوا                       

الشروط على الحسين صار معه، وكان رامياً، فجثا على ركبتيه بـين يـدي الحـسين                

:عليه السالم ورمى بمائة سهم، والحسين عليه السالم يقول

.»واجعل ثوابه اجلنةدد رميته، اللهم س«

ثـم  ) لقد تبين لـي أن قتلـت مـنهم خمـسة         (ت سهامه قام وهو يقول      دنففلما  

.حمل على القوم فقتل تسعة نفر وقتل

:فكان كلما رمى قال(:قال الطبري

 
 

  
 

:ويقول حسين عليه السالم

.»اللهم سدد رميته واجعل ثوابه اجلنة«

ما سقط منها إال خمسة أسهم، لقد تبين لي أني قتلت : فلما رمى بها قام فقال   

:خمسة عشر نفر وكان في أول من قتل وكان رجزه يومئذ
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣١٢

 
 

  
 

 
 

 )١( 

ل هكذاوأورد ابن شهر آشوب عجز البيت األو:

)٢( 

:إالّ أن ابن أعثم الكوفي أورد األبيات هكذا

 
 

      
 

 
 

  
 

 
 

  
 

)٣( 

من استشهد مع اإلمام الحسين عليـه الـسالم وعنونـه    يضيل بن الزبير ف  عده الف 

).زياد(بدل ) يزيد بن زيد(بـ

)١(
)٢(
)٣(









http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٣

يزيد بن مغفل اجلعفي

نسبه

هو يزيد بن مغفل بن عوف بن عمير بن كليب العامري

نّه أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وشـهد القادسـية        إ: (قال أهل السير  

اب، وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، وحارب    الخطّفي عهد عمر بن     

معه في صفّين، ثم بعثه في وقعة الخوارج إلـى حـرب الخريـت بـن راشـد النـاجي            

.بأرض األهواز تحت إمارة معقل بن قيس، وكان يزيد هذا في ميمنة العسكر

التحق مع الحسين عليه السالم في مجيئه من مكّة، واستأذنه في وقعة الطف،       

فبرز وقَتل من القوم جمعـاً كثيـراً، ثـم استـشهد رضـوان اهللا عليـه، زاد علـى شـرفه                

.)١(شرف تخصيصه عليه السالم إياه بالسالم في زيارة الناحية المقدسة

بعد أن عـده مـن أصـحاب النبـي صـلى اهللا عليـه       ـ  قال ابن حجر في اإلصابة

د بن مغفل الكوفي، وأنـشد لـه   اء يزيرذكر المرزباني في معجم الشع: ـ  وآله وسلم

:ـ وهو يقاتل مع الحسين بن علي وقتل حينئذـ قوله

 
 

  
   

 
 )٢( 

)١( 
)٢( 
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استدراك
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٣١٧

أوالً
الـسالم، وهـو ممـن اشـترك فـي         ممن عدوه خطأ من أصحاب الحسين عليه        

:جيش عمر بن سعد

كث بن عبد اهللا الصعبي

عده الفضيل بن الزبير مع من استشهد مع الحسين عليـه الـسالم، وهـي غفلـة         

ظاهرة، فكثير هذا ممن اشترك في قتل زهير بن القين، وهو من أصحاب ابن سعد،    

.فما ذكره الفضيل هو تصحيف أضافه النساخ دون تحقيق

هاجر بن أوسم

أحد من لكنهغفل الفضيل بن الزبير فعده ممن قُتل مع الحسين عليه السالم، 

قتل زهير بن القين، وهو من جيش عمر بن سعد، وإدراجه في شهداء الطف غفلـة      

.تصحيف
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٣١٨

ثانيًا
ه من شهداء الطف استطراداً في بعض كتبهم دون ترجمـة لحياتـه       وممن عد 

.به بعضهم دون اآلخرينالشريفة، وتفرد 

بدر بن اِّـغفل

هو بدر بن المغفل بن جعونة بـن عبـد اهللا بـن خطـبط بـن عتبـة بـن الكـداع             

:يقولالجعفي وجعل 

 
 

  
 
)١( 

جعيد الهمداني

القمـي  في كتاب مختصر البصائر تـأليف سـعد بـن عبـد اهللا بـن أبـي خلـف             

رحمه اهللا، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمـد بـن سـنان، أو غيـره، عـن بـشير               

)١(
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٣١٩.....................................................................................................استدراك

الدهان، عن حمران بن أعين، عن جعيد الهمـداني، وكـان جعيـد ممـن خـرج مـع             

:الحسين بن علي عليهما السالم فقتل بكربالء، قال

بأي حكم تحكمون؟: قلت للحسين بن علي عليهما السالم

كــم آل داود، فــإذا أعيينــا عــن شــيء يلقانــا بــه روح  يــا جعيــد، بح: قــال

.)١(القدس

زه بن السائب

عده السيد الخوئي في معجمه من المستشهدين مع الحسين عليه السالم فـي            

.)٢(واقعة الطف، وقد سلّم عليه في الزيارة الرجبية

سلمة بن جارية

.)٣(هو سلمة بن جارية بن فهم بن بكر بن علية بن أثمار بن عميرة

عامر بن حّسان

من المقتولين بكربالء مع اإلمام عليـه الـسالم،   : هو عامر بن حسان بن شريح     

ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن عـامر بـن سـليمان، وفـي ترجمـة عبـد اهللا بـن         

.)٤(أحمد بن عامل بن سليمان

)١(
 

)٢( 
)٣( 
)٤( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٢٠

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الكوَّـ

:بن الكوفي يقولوجعل عبد الرحمن بن عبد اهللا: قال البالذري

 
 

  
 

.)١(وقاتل حتّى قتل

عبد اهللا بن زيد البصري

قُتل مع الحسين عليه السالم في الحملة األولى، كما نـسبه صـاحب المعجـم             

.)٢(إلى ابن شهر آشوب

معشر بن مالك بن عوف

.)٣(ن عوف قُتل مع الحسين بالطفإن معشر بن مالك ب: قال الفيروزآبادي

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٢١

ثالثًا

مما انفرد به ناسخ التواريخ يف ذكر بعض الشهداء
ولـم  الشهداء اعتماداً على بعـض المـصادر        أسماء  ذكر ناسخ التواريخ بعض     

ذكرهم غيره ولعله اعتمد على مـصادر لـم تتـوفر عنـد اآلخـرين فآثرنـا            نجد أحداً 

.ذكرها اتماماً للفائدة

ن مسلم بن عوسجةابـ ١

األحباب للسيد عطاء    ةلم يذكر اسمه لكن صاحب الحوادث نقالً عن روض        

اهللا الشافعي أن ابن مسلم بن عوسجة هو خلف بن مسلم بن عوسجة خرج بعد أبيه 

.)١(حتى قاتل وقتل رضوان اهللا عليه

عبد الرحمن بن عروةـ ٢

١ 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٢٢

زياد بن مصاهر الكنديـ ٣

ثم برز بعد مالـك بـن أنـس زيـاد بـن مـصاهر               : فقالذكره تبعاً لجالء العيون     

.)١(الكندي فحمل على عسكر ابن سعد فقتل تسعة وقتل

إبراهيم بن الحسـ ٤

:قال أبو مخنف وبرز بعده إبراهيم بن الحسين وهو يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

أربعة : ثم حمل على القوم كالليث الغاضب، فقتل خمسين فارساً وقُتل وقيل

:وثمانين من أبطالهم وجعل يرتجز

 
 

  
   

 
 )٢( 

وابـن  ) إبراهيم بن الحصين(لكن هو تصحيف ظاهر حيث ذكره الدربندي بـ   

وكذا فـي اللهـوف وذكـر فـي     ) إبراهيم بن الحصين األسدي(شهر آشوب عنونه بـ  

العنـوان، وكلهـم ذكـروا نفـس الرجـز الـذي أثبتـه فـي ناسـخ          سالقمقام الزخار نف 

ذن هــو شخــصية واحــدة بعنــوان إبــراهيم بــن التـواريخ إلبــراهيم بــن الحــصين، فــإ 

.الحصين

)١(
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢٣.....................................................................................................استدراك

معلى بن عليـ ٥

قال كما في شرح الشافية وأبي مخنف، وكان معروفاً بالشجاعة وهو يرتجـز        

:ويقول

)١(   
   

 
  

   
 

  
 

ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل أربعة وستين فارساً ثـم حملـوا         

عليه من كل جانب ضرباً بالسيوف وطعناً بالرمـاح حتـى أخـذ أسـيراً فقـال لـه ابـن            

.)٢(ما اشد نصرتك لصاحبك؟ ثم أمر به فضربت عنقه: سعد

ين عليـه الـسالم فلـم نعهـد لـه عليـه         فإذا كان المقصود منه ابـن أميـر المـؤمن         

.السالم ولداً بهذا االسم، وإن كان غيره فلم يشتهر عند أرباب المقاتل وغيرهم

.ولعله هو المعلى بن المعلى البجلي لتقاربهما في الرجز وقد عنوناه فراجع

جابر بن عروةـ ٦

رسـول  وبرز من بعده جابر بن عروة الغفاري، وكان شيخاً كبيراً قد شهد مع       

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يـوم بـدٍر ووقعـاٍت غيرهـا، فجعـل يعـصّب حاجبيـه                    

:ويرفعهما عن عينيه والحسين عليه السالم ينظر إليه ويقول

.»شكر ا سعيك يا شيخ«

)١(
)٢( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٢٤

:ثم حمل على القوم وهو يرتجز ويقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل ثمانين فارساً وقُِتل فسافر إلى عليين علـى        

.)١(أجنحة الرحمة

ن يعـروة الغفـاري    يعلى أن الخلـط واضـح بـين عبـد اهللا وعبـد الـرحمن ابنـ                

ز المذكور وبين أنس بن الحـارث الكـاهلي الـذي ذكـره أربـاب           ن لهما الرج  ياللذ

المقاتل بأنه الصحابي الذي شهد مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم مـشاهد عـدة                  

هو الذي شد وسطه بعمامة وعصب حاجبيـه وقـال لـه الحـسين عليـه الـسالم وهـو                   

:يبكي

.)٢(»شكر ا لك يا شيخ«

.شتبه عليهم بعض األمورولعل ذلك يكون بسبب النساخ الذين ت

هوعبد الرحمن الكدري وأخـ ٧

ثم برز عبد الرحمن الكدري وأخوه فقاتلوا قتـال األبطـال            :في شرح الشافية  

.)٣(حتى قتلوا جماعة كبيرة ثم قتلوا

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٢٥.....................................................................................................استدراك

.ولم يذكر لهما رجزاً، ولم توردهما المقاتل التي بين أيدينا

الطرماح بن عديـ ٨

:وبرز الطرماح وهو يقول

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل سبعين فارسـاً وكبـا بـه جـواده           

.)١(م واحتزوا رأسهفأرداه إلى األرض صريعاً، فأحاطت به القو

لكن الظاهر لـم تثبـت شـهادته وإن ثبتـت مبارزتـه فـي الطـف حيـث سـقط                 

الطف، وإن ءجريحاً وأخذه أقاربه فعالجوه وشفي من جراحاته، فلم يعد من شهدا 

.عد من أنصار أبي عبد اهللا الحسين عليه السالم يوم الطف

تـارة مـن أصـحاب    عده الشيخ في رجالـه : قال العالمة المامقاني في ترجمته 

الطرماح بن عدي رسوله عليه السالم إلى معاويـة،   : أمير المؤمنين عليه السالم قائالً    

وأخرى من أصحاب الحسين عليـه الـسالم وهـو فـي غايـة الجاللـة والنبالـة ولـوال             

الطف إلى أن جرح وسقط بين القتلى لكفاه   مالزمته لسيد الشهداء عليه السالم في     

ضر عدم توقفه للشهادة ألنه كان به رمق فـأتوه قومـه وحملـوه              شرفاً وجاللة، وال ي   

وعوفي وكان على مواالته وإخالصه إلى أن مات كمـا يظهـر شـرح      ئفبر هوداوو

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٢٦

.)١(ذلك كله لمن راجع كتب األخبار والسيرة والتواريخ

فالتحاقــه بأصــحاب الحــسين عليــه الــسالم يــوم الطــف وعــدم شــهادته هــو   

في المقاتل أنه قاتل مع من أتى معهم وهو عمرو بـن  ظاهر كالمهم    حيث .األقرب

خالــد األســدي الــصيداوي ومــواله، ومجمــع العائــذي وابنــه وجنــادة بــن الحــرث  

بـين الحـسين عليـه    م القتال حالسلماني وغالم لنافع البجلي، قال أبو مخنف ولما الت  

إلـى  ... سالسالم وأهل الكوفة شد هؤالء مقدمين بأسيافهم في أول القتال على النا     

آخر كالمه وظاهره أن الطرماح بن عدي معهم فهو ممن قاتـل مـع الحـسين عليـه                   

.السالم

وهذه قرينة واضحة على قتاله يوم الطف وأما عدم استشهاده فلعدم عده مع          

.الشهداء من قبل أرباب المقاتل التي بين أيدينا

)١( 
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٣٢٧

رابعًا

ةالذين التحقوا باحلسني عليه السالم ايام املهادن
وهم من الكوفيين على الظاهر حيث استغل هـؤالء أيـام المهادنـة لاللتحـاق               

باإلمام الحسين عليه السالم حيث أخذوا هؤالء بالقوة لاللتحاق في جيش عمر بـن     

سعد لكن حينما وجدوا الفرصة لالنتقال التحقـوا بـه صـلوات اهللا عليـه وهـم كمـا                    

.أحصيناهم تبعاً ألصحاب المقاتل

)١(عد الطائي كما َّـ إبصار العبن سأميةـ ١

)٢(بشر بن عمرو الحضرميـ ٢

بكر بن علي التميمي أو التيميـ ٣

الـسالم، إلـى أن قامـت       يـه لخرج مع عمـر بـن سـعد إلـى حـرب الحـسين ع              

.)٣(الحرب فمال إلى الحسين عليه السالم

)١( 
)٢( 
)٣( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٢٨

جابر بن الحجاجـ ٤

.)١(التحق بالحسين عليه السالم بعد خروجه مع عمر بن سعد

جوين بن مالكـ ٥

مال مع من مال من عـشيرته لـيالً ورحلـوا إلـى نـصرة الحـسين عليـه الـسالم             

.)٢(واستشهد بين يديه رضوان اهللا عليه

الحارث بن امرئ القيس الكنديـ ٦

كان ممن خرج فـي عـسكر ابـن سـعد حتـى أتـى كـربالء، فلمـا ردوا علـى                  

.)٣(ه الكنديينبصحاالحسين شروطه وحصروه، مال إليه وانضم إلى أ

سبيحالس بن عمرو الراـ ٧

خــرج مــع عمــر بــن ســعد فلمــا ردوا الــشروط التحــق بالحــسين عليــه   

.)٤(السالم

النعمان بن عمرو الراسبيـ ٨

.)٥(مثل أخيه فيمن التحق بالحسين عليه السالم

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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٣٢٩.....................................................................................................استدراك

زه بن سليم األزديـ ٩

دما رأى تـصميم    ممن صار إلى الحسين عليه الـسالم فـي الليلـة العاشـرة عنـ              

.)١(القوم على قتاله

سعد بن الحرث األنصاريـ ١٠

أخوه أبو الحتوفـ ١١

مع عمـر بـن سـعد إلـى حـرب      اكانا في الكوفة رأيهما رأي الخوارج فخرج  

ماال إلى الحسين عليـه  ... الحسين عليه السالم فلما سمعا استنصاره وصراخ األطفال     

.)٢(السالم واستشهدا بين يديه

ار بن أبي عمروسوـ ١٢

.)٣(أتى إلى الحسين عليه السالم أيام الهدنة

مسعود بن الحجاج التيميـ ١٣

ابنه عبد الرحمنـ ١٤

خرجا مـع ابـن سـعد حتـى إذا كانـت لهمـا فرصـة أيـام المهادنـة جـاءا إلـى                 

.)٤(الحسين عليه السالم

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٣٠

)أبو الشعثاء الكندي(يد بن زياد يزـ ١٥

.)١(الشروط على الحسين عليه السالم صار معهخرج مع ابن سعد فلما ردوا 

حبش بن قيس الهمدانيـ ١٦

التحق بالحسين عليه السالم أيام الهدنة وعـده ابـن حجـر ممـن استـشهد مـع          

.الحسين عليه السالم

)١( 
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٣٣١

ممن استشهد يف احلملة األوىل: خامسًا
.األدهم بن أمية العبديـ١

.بشر بن عمرو الحضرميـ٢

.جابر بن الحجاجـ٣

.جبلة بن علي الشيبانيـ٤

.جوين بن مالكـ٥

.حارث بن نبهانـ٦

.حباب بن الحارثـ٧

.الحر بن يزيد الرياحيـ٨

.الحرث بن نبهان مولى حمزة بن عبد المطلبـ٩

.حجر بن الحر بن يزيد الرياحيـ١٠

.علي بن الحر بن يزيد الرياحيـ١١

.بكير بن الحر بن يزيد الرياحيـ١٢

.يمصعب بن يزيد الرياحـ١٣

.قرة، عبد للحر بن يزيد الرياحيـ١٤

.حالس بن عمرو الراسبيـ١٥
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٣٢

.النعمان بن عمرو الراسبيـ١٦

.حنظلة بن عمرو الشيبانيـ١٧

.زاهر بن عمرو، مولى ابن الحمقـ١٨

.زهير بن بشر الخثعميـ١٩

.زهير بن سليم األزديـ٢٠

.سعد بن الحرث الخزاعيـ٢١

.سوار بن أبي عميرـ٢٢

.سيف بن مالك النميريـ٢٣

.شبيب بن عبد اهللا، مولى الحرثـ٢٤

.ضرغامة بن مالكـ٢٥

.عامر بن مسلم العبديـ٢٦

.سالم بن يزيد بن ثبيط العبديـ٢٧

.عبد الرحمن بن عبد اهللا األرحبيـ٢٨

.عمار بن أبي سالمة الداالنيـ٢٩

.عمار بن حسان الطائيـ٣٠

.عمران بن كعب بن حارث األشجعيـ٣١

.عمرو بن عبد اهللا الجندعيـ٣٢

.لجريح المرتثاـ٣٣

).ضبيعة(عمرو بن مشيعة ـ٣٤
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٣٣٣.....................................................................................................استدراك

.مولى الحسين عليه السالم) الديلمي(قارب الدئلي ـ٣٥

.قاسط بن زهير التغلبيـ٣٦

.كردوس بن زهير التغلبيـ٣٧

.مقسط بن زهير التغلبيـ٣٨

.كنانة بن عتيقـ٣٩

.مجمع بن عبد اهللا العائذيـ٤٠

.مسعود بن الحجاج التيميـ٤١

.الحجاج التيميعبد الرحمن بن مسعود بنـ٤٢

.مسلم بن عوسجةـ٤٣

.مسلم بن كثير األزديـ٤٤

.نعيم بن عجالن األنصاريـ٤٥

.النضر بن عجالن األنصاريـ٤٦

.النعمان بن عجالن األنصاريـ٤٧

.عبد اهللا بن زيد البصريـ٤٨

فنا على أصحاب الحملة األولى رضوان اهللا علـيهم مـع أن الـبعض            قهذا ما و  

، ولعل الراوي حينمـا  ثنين الباقين الااً، ولم نعثر على     روى أنهم بلغوا خمسين شهيد    

ذكر العدد خمسين ال على سـبيل الحـصر بـل علـى سـبيل التقريـب أي مـا يقـرب               

.الخمسين واهللا العالم
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٣٣٤

أول شهيد من آل أبي طالب: سادساً

كما عند المفيد ) علي األكبر(هو علي بن الحسين عليهما السالم المعروف بـ

ويه الرازي في مقتليهما وأكد ذلـك ابـن نمـا الحلـي والخـوارزمي وابـن        وابن مسك 

كثير كل ذلك في مقاتلهم، لكن ابن أعثم عد العباس بن علي هو أول قتيل وبعده            

كمـا تـرى فـضالً عـن القـرائن األخـرى       همعلي األكبر وهو مخالف لما عليه أكثر  

.التي تؤكد ذلك
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٣٣٥

سني عليه السالم بعد احلملة األوىلأول شهيد قتل من أصحاب احل: سابعاً

: ورد في أنصار الحسين عليه السالم في ترجمة مـسلم بـن عوسـجة مـا نـصه         

.)١()هو أول قتيل من أنصار الحسين عليه السالم بعد قتلى الحملة األولى(

آخر شهيد قتل من أصحاب احلسني عليه السالم: ثامنًا
،)٢(ن أبـي المطـاع الخثعمـي   وذكر في القمقام الزخار أن سويد بـن عمـرو بـ       

.آخر من قتل من أصحاب الحسين عليه السالم

دم سويد وقاتل حتـى أثخـن بـالجراح، وسـقط علـى           قفت: ... وقال أهل السير  

قتل الحـسين،  : وجهه فظن بأنه قتل، فلما قتل الحسين عليه السالم وسمعهم يقولون 

نه ينـه، فقـاتلهم بـسك   ها، وكان قد أخذ سيفه مأفاقة وكانت معه سكين خبإوجد به  

.)٣(نهم تعطفوا عليه فقتله عروة بن بكار التغلبي وزيد بن ورقاء الجهنـي    إساعة، ثم   

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٣٦

األصحاب الذين بايعوا مسلماً ثم اختفوا ليلتحقوا باحلسني عليه السالم: تاسعاً

عن مصير الذين   واإلشكالية التي تعترض الباحث في هذا الشأن هو التساؤل          

بن عقيل من أهل الكوفـة، ايـن ذهبـوا ومـا هـو مـصيرهم وكيـف لـم                    بايعوا مسلم   

.يحضروا لنصرة مسلم عليه السالم

عليه السالم لم يأِت من أجل القتال بل كانت مهمته هـو   اًومعروف أن مسلم  

لإلمام الحسين عليه السالم دون التخطيط لقتـال، لـذا        ة والتحشيد وأخذ البيعة   ئالتعب

عقيل أخذ بعداً آخر وهـو االنقـضاض علـى كـل قـوى       فإن االشتباك مع مسلم بن      

م من قبل ابن زياد وانشغال هذه القوة بالدفاع عـن نفـسها      اإلمام الحسين عليه السال   

.دون االنشغال بالهدف الرئيس وهو نصرة اإلمام عليه السالم

لذا كانت ضرورة إخفـاء هـذه العناصـر المقاتلـة مـن أجـل إنجـاح مـشروع                   

السالم القتـالي الـذي سـيغير مـن المعـادالت الـسياسية الـشيء                اإلمام الحسين عليه  

الكثير بل وحتى من الحالة الفكرية المـستحكمة فـي أذهـان األمـة وتحويلهـا إلـى           

امشروع رفض لكل ممارسات الظلم واإلرهاب لذا فإن اختفاء الذين بـايعوا مـسلم   
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٣٣٧.....................................................................................................استدراك

عليـه الـسالم    ة لحركة اإلمام الحـسين    ببات ضرورياً في ظل هذه التحوالت المرتق      

.وهذه األسماء وقفنا عليها من مصادرها ومن المؤكد أن األعداد تفوق ذلك بكثير

).مولى عامر بن نهشل من بني تيم اهللا(جابر بن الحجاج ـ١

.جبلة بن علي الشيبانيـ٢

.جنادة بن الحارث األنصاريـ٣

.حباب بن الحارثـ٤

.حبيب بن مظاهر األسديـ٥

.ضرغامة بن مالكـ٦

.د الرحمن بن عبد اهللا األرحبيعبـ٧

.عمرو بن خالد األسدي الصيداويـ٨

).أبو ثمامة(عمرو بن خالد الصائدي ـ٩

.مسلم بن عوسجةـ١٠

.نافع بن هالل الجمليـ١١
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٣٣٨

أول من بارز من األصحاب: عاشرًا
خرج يسار مولى : هو عبد اهللا بن عمير الكلبي، حيث قال الطبري في تاريخه

مـن يبـارز ليخـرج إلينـا     : فيان وسالم مولى عبـد اهللا بـن زيـاد، فقـاال          زياد بن أبي س   

.فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير: بعضهم قال

:فقال لهما الحسين

.»اجلسا«

أبا عبد اهللا رحمك اهللا، ائذن لي فألخرج : فقام عبد اهللا بن عمير الكلبي فقال    

ين بعيـد مـا بـين المنكبـين،     إليهما، فرأى الحسين رجالً آدم طويالً شـديد الـساعد        

:فقال الحسين عليه السالم

.»إني ألحسبه لألقران قتاالً، أخرج إن شئت«

عنـد ترجمـة عبـد       في تاريخه إلى آخر حديث الطبري     ... فخرج إليهما : قال

.)١(اهللا بن عمير الكلبي فراجع

)١( 
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٣٣٩

السالم يف املعركةآخر شهيد بعد احلسني عليه: حادي عشر
استشهد بعد شهادة اإلمام الحسين عليه السالم في معركة الطف إن آخر من    

بعـد شـهادة اإلمـام    من البصرة متـأخراً اف بن المهند الراسبي الذي وصل     ههو الهف 

.الحسين عليه السالم فقاتل حتى قتل رضوان اهللا عليه
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٣٤٠

الشهداء الذين جاءوا مع أوالدهم واستشهدوا يف الطف: عشرثاني

بن كعب بن الحرث األنصاريجنادة ـ ١

.اًمعاجاء مع ولده عمرو بن جنادة واستشهد

يزيد بن ثبيط العبدي البصريـ ٢

جاء مع ولديه عبد اهللا بن يزيد وعبيد اهللا بن يزيد واستشهدا معه رضوان اهللا               

.عليهم

عائذ بن مجمع العائذيـ ٣

.اجاء مع ولده مجمع بن عائذ واستشهد معه رضوان اهللا عليهم

مسعود بن الحجاج التيميـ ٤

.اجاء معه ولده عبد الرحمن واستشهد مع أبيه رضوان اهللا عليهم
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٣٤١.....................................................................................................استدراك

جندب بن مجـ ٥

.جاء معه ولده مجير بن جندب واستشهدا رضوان اهللا عليهما

احييـ الحر بن يزيد الر٦

كما عن نور العين في مشهد الحسين عليه السالم ذكـره الـسيد الخونـساري               

بن يزيد جاء معه أوالده الثالثة واستـشهدوا معـه رضـوان اهللا علـيهم وهـم        أن الحر 

.علي بن الحر وحجر بن الحر وبكير بن الحر
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٣٤٢

يف املوايل من أنصار احلسني عليه السالم: عشرثالث
: وهم من غير العرب أو بعضهم من العرب الذين لهم والء مع غيرهم منهم

.علي عليهما السالمسليمان بن رزين مولى الحسين بنـ١

.أسلم بن عمرو مولى الحسين بن علي عليهما السالمـ٢

.قارب بن عبد اهللا الدئلي مولى الحسين عليه السالمـ٣

.منجح بن سهم مولى الحسين عليه السالمـ٤

.سعد بن الحرث مولى علي بن أبي طالب عليهما السالمـ٥

.السالمنصر بن أبي نيزر مولى علي بن أبي طالب عليهما ـ٦

.الحرث بن نبهان مولى حمزة بن عبد المطلبـ٧

.جون مولى أبي ذرـ٨

.رافع مولى سلم األزديـ٩

.سعد مولى عمر الصيداويـ١٠

.سالم مولى بني المدينةـ١١

.سالم مولى عامر العبديـ١٢

.شوذب مولى شاكرـ١٣

.شبيب مولى الحرث الجابريـ١٤

.واضح مولى الحرث السلمانيـ١٥
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٣٤٣

سبون إليهاتيف قبائل األنصار اليت ين:عشررابع

بنو أسدـ ١

.أنس بن الحرث بن نبيه بن كاهل األسدي: أ

.بن مظاهر األسديبحبي: ب

.مسلم بن عوسجة األسدي: ج

.قيس بن مسهر الصيداوي األسدي: د

.عمرو بن خالد الصيداوي األسدي: هـ

.سعد مولى عمر بن خالد الصيداوي األسدي: و

.بن ثمامة الصيداوي األسديالموقع : ز

الهمدانيونـ ٢

.أبو ثمامة عمرو الصائدي الهمداني: أ

.برير بن خضير الهمداني: ب
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٤٤

.عابس بن أبي شبيب الشاكري الهمداني: ج

.شوذب بن عبد اهللا الشاكري الهمداني مولى لهم: د

.حنظلة بن أسد الشبامي الهمداني: هـ

.عبد الرحمن األرحبي الهمداني: و

.سيف بن الحرث بن سريع بن جابر الهمداني: ز

.مالك بن عبد اهللا بن سريع بن جابر الهمداني: ح

.شبيب مولى الحرث بن سريع الهمداني: ط

.عمار الداالني الهمداني: ي

.حبشي بن قيس النهمي الهمداني: ك

.زياد أبو عمرة الصائدي الهمداني: ل

.م الهمدانيسوار بن منعم حابس بن ابي عمير بن نه: م

.عمر بن عبد اهللا الجندعي الهمداني: ن

اِّـذحجيونـ ٣

.هاني بن عروة المرادي المذحجي: أ

.جنادة بن الحرث المرادي المذحجي: ب

.واضح التركي مولى الحرث السلماني المذحجي: ج

.ي المذحجيذمجمع بن عبد اهللا العائ: د
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٣٤٥.....................................................................................................اكاستدر

.عائذ بن مجمع بن عبد اهللا العائذي المذحجي: هـ

.نافع بن هالل الجملي المذحجي: و

.الحجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشيرة المذحجي: ز

.يزيد بن مغفل بن جعف بن سعد العشيرة المذحجي: ح

األنصاريونـ ٤

.عمرو بن قرظة األنصاري: أ

.الخزرجي األنصاريهعبد الرحمن بن عبد رب: ب

.نعيم بن عجالن األنصاري: ج

.ب بن الحرث الخزرجي األنصاريجنادة بن كع: د

.عمر بن جنادة بن كعب بن الحرث الخزرجي األنصاري: هـ

.سعد بن الحرث العجالني األنصاري: و

.أبو الحتوف بن الحرث العجالني األنصاري: ز

البجليونـ ٥

.زهير بن القين بن قيس األنماري البجلي: أ

.سلمان بن مضارب بن قيس األنماري البجلي: ب

.سويد بن عمرو بن أبي المطاع األنماري البجلي: ج

.عبد اهللا بن بشر الخثعمي البجلي: د
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٤٦

الكنديونـ ٦

.يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء البهدلي الكندي: أ

.القيس الكنديئالحرث بن امر: ب

.زاهر بن عمرو الكندي: ج

.بشر بن عمرو بن األحدوث الحضرمي الكندي: د

.ير الخوالني الكنديجندب بن مج: هـ

الغفاريونـ ٧

.عبد اهللا بن عروة بن حراق الغفاري: أ

.عبد الرحمن بن عروة بن حراق الغفاري: ب

.جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري: ج

بنو كلبـ ٨

.عبد اهللا بن عمير الكلبي: أ

.عبد األعلى بن يزيد العليمي الكلبي: ب

.لكلبيالمدينة اسالم بن عمر مولى بني: ج

األزديونـ ٩

.األزديمسلم بن كثير األعرج : أ

.األزديرافع بن عبد اهللا مولى مسلم : ب
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٣٤٧.....................................................................................................استدراك

.األزديالقاسم بن حبيب بن أبي بشير : ج

.ديززهير بن سليم األ: د

.األزديالنعمان بن عمرو الراسبي : هـ

.األزديالحالس بن عمرو الراسبي : و

.األزديعمارة بن صلخب : ز

يونالعبدـ ١٠

.يزيد بن ثبيط العبدي: أ

.عبد اهللا بن يزيد بن ثبيط العبدي: ب

.عبيد اهللا بن يزيد بن ثبيط العبدي: ج

.عامر بن مسلم العبدي: د

.سالم مولى عامر بن مسلم العبدي: هـ

.سيف بن مالك العبدي: و

.األدهم بن أمية العبدي: ز

بنو تيمـ ١١

.ل التيميجابر بن الحجاج مولى عامر بن نهش: أ

.مسعود بن الحجاج التيمي: ب

.عبد الرحمن بن مسعود بن الحجاج التيمي: ج
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٤٨

.بكر بن حي بن تيم اهللا بن ثعلبة التيمي: د

.جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة التيمي: هـ

.عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي التيمي: و

.لتيميالحباب بن عامر بن كعب بن تيم الالت بن ثعلبة ا: ز

الطائيونـ ١٢

.عمار بن حسان الطائي: أ

.أمية بن سعد الطائي: ب

التغلبيونـ ١٣

.الضرغامة بن مالك التغلبي: أ

.كنانة بن عتيق التغلبي: ب

.قاسط بن زهير بن حرث التغلبي: ج

.كردوس بن زهير بن حرث التغلبي: د

.مقسط بن زهير بن الحرث التغلبي: هـ

الجهنيونـ ١٤

.جمع بن زياد بن عمرو الجهنيم: أ

.عباد بن المهاجر بن أبي المهاجر الجهني: ب

.عقبة بن الصلت الجهني: ج
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٣٤٩.....................................................................................................استدراك

التميميونـ ١٥

.الحر بن يزيد الرياحي التميمي: أ

.علي بن الحر بن يزيد الرياحي التميمي: ب

.بكير بن الحر بن يزيد الرياحي التميمي: ج

.لتميميحجر بن الحر بن يزيد الرياحي ا: د

.مصعب بن يزيد الرياحي التميمي: هـ

.الحجاج بن بدر السعدي التميمي: و

الشيبانيونـ ١٦

.جبلة بن علي الشيباني

النمريونـ ١٧

.عنب بن عمر النمريق

الحنفيونـ ١٨

.سعيد بن عبد اهللا الحنفي
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٣٥٠

الشهداء من أهل الكوفة: عشرخامس
.أنس بن الحارث الكاهليـ١

.ظاهر األسديحبيب بن مـ٢

.مسلم بن عوسجة األسديـ٣

.أمية بن سعد الطائيـ٤

.برير بن خضيرـ٥

.بشر بن عمرو الحضرميـ٦

.بكر بن حي التميميـ٧

.جابر بن الحجاجـ٨

.جبلة بن علي الشيبانيـ٩

.جنادة بن الحارث األنصاريـ١٠

.جندب بن مجيرـ١١

.الحباب بن الحارثـ١٢

.الحجاج بن مسعود الجعفيـ١٣

.ر بن يزيد الرياحيالحـ١٤

.حالس بن عمرو الراسبيـ١٥
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٣٥١.....................................................................................................استدراك

.النعمان بن عمرو الراسبيـ١٦

.حنظلة بن سعد الشيبانيـ١٧

.زهير بن القين البجليـ١٨

.سعد بن الحرث األنصاريـ١٩

.أبو الحتوف بن الحرث األنصاريـ٢٠

.سعد بن الحرث الخزاعيـ٢١

.سعيد بن عبد اهللا الحنفيـ٢٢

.سلمان بن مضاربـ٢٣

.بد اهللا مولى الحرثشبيب بن عـ٢٤

.ضرغامة بن مالكـ٢٥

.عبد الرحمن بن عبد اهللا األرحبيـ٢٦

.عبد اهللا بن بشر الخثعميـ٢٧

.عبد اهللا بن عروة الغفاريـ٢٨

.عبد الرحمن بن عروة الغفاريـ٢٩

.عبد اهللا بن عمير الكلبيـ٣٠

.عمروبن خالد األسديـ٣١

.سعد مولى عمرو بن خالد األسديـ٣٢

.العائذيمجمع بن عبدا هللاـ٣٣

.عائذ بن مجمع بن عبد اهللا العائذيـ٣٤
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٥٢

.جابر بن الحارث السلمانيـ٣٥

).أبو ثمامة(عمرو بن خالد الصائدي ـ٣٦

.عمرو بن مشيعة أو ضبيعةـ٣٧

.عمرو بن عبد اهللا المذحجيـ٣٨

.قاسط بن زهير التغلبيـ٣٩

.كردوس بن زهير التغلبيـ٤٠

.مقسط بن زهير التغلبيـ٤١

.ويقيس بن مسهر الصيداـ٤٢

.كنانة بن عتيقـ٤٣

.مجمع بن عبد اهللا العائذيـ٤٤

.مسعود بن الحجاج التيميـ٤٥

.عبد الرحمن بن مسعود بن الحجاج التيميـ٤٦

.نافع بن هالل الجمليـ٤٧

.نعيم بن عجنان األنصاريـ٤٨

.هاني بن عروة المراديـ٤٩

.يزيد بن حصين المشرفيـ٥٠

.يزيد بن زياد أبو الشعثاء الكنديـ٥١

.مغفل الجعفييزيد بنـ٥٢

.عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الكوفيـ٥٣
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٣٥٣

الشهداء من أهل البصرة وممن هتيأ لنا معرفتهم: عشرسادس
.األدهم بن أمية العبديـ ١

.الحجاج بن بدر التميمي السعديـ ٢

.سيف بن مالك النميريـ ٣

.شبيب بن عبد اهللا النهشليـ ٤

.شوذب مولى شاكرـ ٥

.اف بن المهند الراسبيالهفهـ ٦

.يزيد بن ثبيط العبديـ ٧

.عبد اهللا بن يزيد بن ثبيط العبديـ ٨

.عبيد اهللا بن يزيد بن ثبيط العبديـ ٩

.قعنب بن عمرو النمريـ ١٠
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أصحاب النيب صلى ا عليه وآله وسلم 

 الذين استشهدوا بني يدي أبي عبد ا

احلسني عليه السالم
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٣٥٧

انخرطـوا إلـى   أسـماء صـحابة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                  وهذه

صفوف من نصر الحسين عليه السالم؛ لتتم الحجة على أولئـك الـذين توقّفـوا فـي               

مشروعية خروج الحسين عليه السالم كونه خروجاً على خليفة المسلمين، على أنّـا   

وم كالحـسين بـن علـي    ال نحتاج إلى إثبـات مـشروعية حركـٍة يقودهـا إمـام معـص          

عليهما السالم، إالّ أن ذلك زيـادة فـي مخاصـمة أولئـك المتـوقّفين فـي مـشروعية                   

ما أقـدم عليـه األمويـون مـن سـفك دمـاء العتـرة         حركة اإلمام الحسين عليه السالم      

الطاهرة، فإذا كان الحسين عليه السالم غير مشروع فـي إقدامـه علـى الخـروج فمـا       

!صلى اهللا عليه وآله وسلم؟بال صحابة رسول اهللا 

األدهم بن أمية العبديـ ١

أن أبـا أميـة   : هو ابن أمية العبدي البصري، عن ابن سعد في محكي الطبقات         

.)١(صحب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ثم سكن البصرة وأعقب بها

أنس بن الحارث الكاهليـ ٢

يعني ـ  إن ابني هذا: (أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وسمع منه يقول

)١( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٥٨

.)١()يقتل بأرض يقال لها كربالء، فمن شهد ذلك منكم فلينصرهـ الحسين

ـ جابر بن عروة الغفاري٣

ــدارين عــن صــاحب     عــده بعــضهم مــن أصــحاب بــدر كمــا فــي وســيلة ال

.الحوادث

األنصاريجنادة بن الحرث السلمانيـ ٣

اهللا عليـه وآلـه وسـلم، ثـم     ذكره أهل السير أنّه من أصحاب رسول اهللا صلى         

.)٢(أثبته المامقاني في تنقيحهمن أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، كما 

جندب بن حجـ ٤

.)٣(ذكر أهل السير أن له صحبة، وأنّه من أهل الكوفة

)موُّـ أبي ذر الغفاري(جون بن حوي ـ ٥

ن العبـاس بـن   له صحبة وإدراك، فقد ذكر أهل السير أنّه كان عبداً للفضل بـ    

السالم ووهبه إلى أبي ذر، فخرج معه إلـى  عبد المطّلب، اشتراه أمير المؤمنين عليه 

.الربذة

ومقتضى حاله وإدراكه ألبـي ذر، فـإن إلدراكـه النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه              

.يعتد بهواحتماالًاًوسلم إمكان

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٥٩.........النيب صلى ا عليه وآله وسلم الذين استشهدوا بني يدي أبي عبد ا احلسني عليه السالمأصحاب

ـ حبشي بن قيس٦

.اتكان صحابياً كما ذكره جماعة من أهل الطبق

حبيب بن مظاهرـ ٧

).حبيب بن مظهر(وابن حجر ضبطه بـ

له إدراك وعمر حتّى قُتل مع الحسين بن علي، ذكره ابن الكلبي مع ابن عمه 

.)١(ربيعة

زاهر بن عمروـ ٨

من أصحاب الـشجرة، روى عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وشـهد           

كمـا نـصّ علـى ذلـك أهـل      الحديبية وخيبر، وكان من أصحاب عمرو بن الحمق،     

.)٢(السير

زياد أبو عمرة الهمداني الصائديـ ٩

عده في إبصار العين ممـن أدرك النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وأبـوه                   

.)٣(عريب كان صحابياً، وكان شجاعاً ناسكاً معروفاً بالعبادة

)موُّـ علي عليه السالم(سعد بن الحرث الخزاعي ـ ١٠

ل اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، وكـان علـى شـرطة               له إدراك لصحبة رسو   

)١( 
)٢( 
)٣( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٦٠

.)١(آذربيجانووالّه أمير المؤمنين عليه السالم بالكوفة،

)موُّـ الحرث الجابري(شبيب بن عبد اهللا ـ ١١

.)٢(كان صحابياً أدرك صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

عبد الرحمن بن عبد رّبه الخزرجيـ ١٢

اهللا عليه وآله وسلم، ذكره ابن عقـدة فـي كتـاب المـواالة     أدرك النبي صلى    

من كنت مواله فعلي مواله، وساق من طريق األصبغ بن نباتة،   : فيمن روى حديث  

من سمع النبي صـلى اهللا  : وقال) رحبة الكوفة(لما ناشد علي الناس في الرحبة    : قال

قـوم إالّ مـن سـمع، فقـام     عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما قال إالّ قام، وال ي          

إنّا : بضعة عشر رجالً منهم أبو أيوب، وابو زينب وعبد الرحمن بن عبد ربه، فقالوا          

:سمعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

.»إن ا وليي وأنا ويل املؤمنني، فمن كنت مواله فعلي مواله«

عبد اهللا بن يقطرـ ١٣

   ن أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم؛ ألنّـه لـدة        مقتضى إجماعهم أنّه مم

الحسين عليه السالم، كما عن كلّ من أرخ له، وعده بعـضهم أنّـه رضـيع الحـسين                   

.عليه السالم؛ ألنّه رضع معه من أمه التي كانت حاضنة له عليه السالم

.سالمن الحسين عليه السالم لم ترضعه غير فاطمة عليها الإدنا ذلك؛ إذ وقد رد

)١( 
)٢( 
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٣٦١.........مالسالعليهاحلسنياعبدأبييديبنياستشهدواالذينوسلموآلهعليهاصلىالنيبأصحاب

نعم، كان لدة الحسين عليـه الـسالم، أي مـساوياً لعمـره الـشريف، فمقتـضى         

.إدراك وصحبةله ذلك أن يكون 

.)١(إنّه كان صحابياً ألنّه لدة الحسين عليه السالم: قال ابن حجر

عقبة بن الصلت الجهنيـ ١٤

ان له رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مما يثبت صحبته رضـو         

.)٢(اهللا تعالى عليه

عّمار بن أبي سالمة الداالنيـ ١٥

لحسين د شهد مع علي مشاهده، وقتل مع اله إدراك، وكان ق: (قال ابن حجر 

.)٣()بن علي بالطف، ذكره ابن الكلبي

قرة بن أبي قّرة الغفاريـ ١٦

.)٤(ذكره ابن حجر ممن سمع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

ن عتيقنة باكنـ ١٧

نّـه  إ: هو كنانة بن عتيق بن معاوية بن الـصامت الكـوفي، وقـال فـي اإلصـابة                

د أحداً، هو وأبوه عتيق فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فهو أحـدياً         هش

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٦٢

.أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

مجمع بن عائذ العائذيـ ١٨

العائـذي ولعـل الـصحيح مــا    وقـد عنونـه الـسماوي بأنـه مجمـع بــن عبـد اهللا      

.)١(إنه كان صحابياً وكان ولده مجمع تابيعاً: ذكرناه، قال

مجمع بن زياد الجهنيـ ١٩

عده العالمة المامقاني ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقد كـان     

.)٢(شهد بدراً وأحداً معه صلى اهللا عليه وآله وسلم

مسلم بن عوسجة األسديـ ٢٠

السماوي في اإلبصار ممن أدرك النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم تبعـاً               عده  

.)٣(البن سعد في طبقاته الكبرى

مسلم بن كث األزديـ ٢١

والظاهر أن مسلم بن كثير ممـن أدرك        : له صحبة، قال صاحب تنقيح المقال     

.النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وممن صحب أمير المؤمنين عليه السالم

هاني بن عروة اِّـراديـ ٢٢

بعد أن تحدث ابن حجر عن قصّة مقتله رضوان اهللا عليه ومناصرته مسلم بن     

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٦٣.........السالمعليهاحلسنياعبدأبييديبنياستشهدواالذينوسلموآلهعليهاصلىالنيبأصحاب

هاني بن عـروة، فأدخـل   ـأي عبيد اهللا بن زياد  ـ  واستدعى: عقيل عليه السالم، قال

عليه القصر وهو ابن بضع وتسعين سنة فعاتبه، ثم طعنه بالحربة، وحزّ رأسه، ورمـي     

: قصر، والقصّة مشهورة في جزء مقتل الحـسين، والغـرض هنـا أقولـه        به من أعلى ال   

إنّه جاوز التسعين، فيكون أدرك من الحياة النبوية فوق األربعين، فهو من أهل هذا           

.)١(القسم

ـ النعمان بن عجالن األنصاري٢٣

.له صحبة كما في تنقيح المقال

ـ النضر بن عجالن األنصاري٢٤

نصارينعيم بن عجالن األـ ٢٥

نعـيم بـن عجـالن األنـصاري كـان هـو         : صحبة، قال فـي تنقـيح المقـال        ماله

.)٢(والنعمان أدركوا النبي صلى اهللا عليه وآله وسلموأخواه النضر 

يزيد بن مغفل الجعفيـ ٢٦

أدرك النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وشـهد القادسـية فـي عهـد عمـر بـن            

.ن عليه السالمالخطّاب، وكان من أصحاب أمير المؤمني

.)٣(ذكره ابن حجر في اإلصابة، وروى أبيات رجزه رضوان اهللا تعالى عليه

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٣٦٥

أنساب أصحاب احلسني عليه السالم
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.العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السالمـ ١

.علي بن الحسين بن علي عليهم السالمـ ٢

.لسالمالقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم اـ ٣

.مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السالمـ ٤

.السالممعبد اهللا بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهـ ٥

.محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السالمـ ٦

.عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب رضوان اهللا عليهـ ٧

.جعفر بن عقيل بن أبي طالب رضوان اهللا عليهـ ٨

.عون بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب رضوان اهللا عليهـ ٩

:إبراهيم بن الحصينـ ١٠

.لم يتعرض أكثرهم إلى نسبه رضوان اهللا عليه

:أحمد بن محمد الهاشميـ ١١

.ذكره ابن شهر آشوب، ولم يتعرض لتفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:األدهم بن أمية العبديـ ١٢
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٦٨

.أرباب المقاتل على تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليهبصري، لم ينصّ

:أمية بن سعد الطائيـ ١٣

.أمية بن سعد بن زيد الطائي: هو

:أنس بن الحارث الكاهليـ ١٤

ابن نبيه بن كاهل بن عمرو بـن صـعب   ـ  أنس بن الحارث ـ أو الحرث : وهو

.بن أسد بن خزيمة األسدي الكاهليا

:بحيأنيس بن معقل األصـ ١٥

.ذكره الخوارزمي وابن أعثم، ولم يتعرضا لنسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:برير بن خضيرـ ١٦

برير بن خضير الهمداني المشرقي، وبنو مشرق بطن من همـدان، وهـو           : وهو

.خال أبي إسحاق الهمداني السبعي

بــن خــضير، كمــا هــو اوبعــضهم قــال هــو بريــر بــن الحــصين، والظــاهر أنــه  

.مشهورهم

:بشر بن عمرو الحضرميـ ١٧

.بشر بن عمرو بن األحدوث الحضرمي الكندي: هو

:بكر بن حيـ ١٨

.بكر بن حي بن تيم اهللا بن ثعلبة التيمي

:جابر بن الحارث السلمانيـ ١٩
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٣٦٩...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

وسلمان بطن من مراد، ومـراد بطـن مـن مـذحج، ولـذا وصـف بالمـذحجي               

.المرادي السلماني

:جابر بن الحجاجـ ٢٠

.مر بن نهشل التيمي، من بني تيم اهللا بن ثعلبةمولى عا

:ر بن عروة الغفاريبجاـ ٢١

ذكره أهل المقاتل وكيفية مصرعه الشريف، ولم يتعرضوا لنسبه رضـوان اهللا     

.عليه

:جبلة بن علي الشيبانيـ ٢٢

نصّ عليه ابن شهر آشوب والمامقاني والسماوي وابن شـعاع، ولـم يـذكروا          

.صرعه رضوان اهللا عليهنسبه مكتفين بذكر م

:جنادة بن الحارث األنصاريـ ٢٣

المـذحجي المـرادي الـسلماني    ـ  بـن الحـرث  اأو ـ  جنـادة بـن الحـارث   : هـو 

.الكوفي

:جندب بن حجيرـ ٢٤

.صحابي، لم ينصّوا على تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

):مولى ابي ذر الغفاري(جون بن حوي ـ ٢٥

عـوف بـن كعـب بـن     تادة بن األعور بن ساعدة بـن جون بن حوي بن ق  : هو

.حوي
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٧٠

:جوين بن مالكـ ٢٦

.جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة التيمي: هو

:س الكندييالحارث بن امرئ القـ ٢٧

.القيس بن عابس الكنديئالحارث بن امر: هو

:حباب بن الحارثـ ٢٨

.بن ثعلبة التيميبن كعب بن تيم الالت ـ أو عامرـ الحباب بن الحارث: هو

:حبيب بن مظاهرـ ٢٩

بن رئاب بن األشتر بـن جخـوان   ـ  أو مظهر، أو مظهرـ  حبيب بن مظاهر: هو

بن فقعس بن طريق بن عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، أبو       ا

.القاسم االسدي الفقعسي

:حبشي بن قيس النهميـ ٣٠

ن أبان بن سلمة بن حارثة الهمداني حبشي بن قيس بن سلمة بن طريق ب   : هو

.النهمي، وبنو نهم بطن من همدان

:الحجاج بن بدر التميمي السعديـ ٣١

.بصري، لم ينصّ أرباب المقاتل على تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:الحجاج بن مسروق الجعفيـ ٣٢

.الحجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشيرة المذحجي الجعفي: هو

:الحر بن يزيد الرياحيـ ٣٣
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٣٧١...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

الحر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربـوع بـن        

.حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم التميمي اليربوعي الرياحي

:حالس بن عمرو الراسبيـ ٣٤

الحالس بن عمرو األزدي الراسبي، اكتفى أهل المقاتل بذكر نسبه هـذا     : هو

.اهللا عليهدون تفصيل، رضوان

:حنظلة بن سعد الشباميـ ٣٥

بــن شــبام بــن عبــد اهللا بــن حاشــد بــن همــدان ) أو أســعد(حنظلــة بــن ســعد 

.الهمداني الشباني، وبنو شبام بطن من همدان

:حنظلة بن عمرو الشيبانيـ ٣٦

.ذكره ابن شهر آشوب والمامقاني، ولم يتعرضا لنسبه رضوان اهللا عليه

):لى ابن الحمقمو(زاهر بن عمرو ـ ٣٧

كندي لم ينصّ أهـل المقاتـل علـى نـسبه رضـوان اهللا عليـه، واكتفـوا بـذكر          

.مقتله

:زياد أبو عمرة الهمداني الصائديـ ٣٨

بـن  ديزياد بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبـدا هللا بـن كعـب الـصائ          : هو

شرحبيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون بـن عـوف بـن همـدان             

.ة الهمداني الصائديأبو عمر

:زهير بن القين البجليـ ٣٩
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٧٢

زهير بن القين األنماري البجلي، واألنماري نـسبة إلـى أنمـار بـن أراش مـن                 

.كهالن من القحطانية، وبنو بجيلة بن أنمار بن أراش

:زهير بن بشر الخثعميـ ٤٠

بـن  بن بشر بن ربيعة بـن عمـرو بـن منـارة بـن قميـر       ـ  أو عبيد اهللاـ  زهير: هو

ة بن مالك بن واهب بن جليحة بـن كلـب بـن ربيـة بـن عفـرس بـن                  سعاسر بن رائ  

.خلف بن أقبل بن أنمار األنماري الخثعمي

:زهير بن سليم بن عمرو األزديـ ٤١

.أزدي، ذكره أكثرهم، ولم ينصّوا على تفصيل نسبه رضوان اهللا عليه

:سعد بن الحرث األنصاريـ ٤٢

.األنصاري العجالنيسعد بن الحرث بن سلمة: وهو

:سعد بن الحرث الخزاعيـ ٤٣

عليـه  مولى أمير المؤمنين عليه الـسالم، ومـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا           

.وآله وسلم

وذكره ابن شهر آشوب والمامقاني والسماوي، ولم ينصوا على تفصيل نسبه 

.رضوان اهللا تعالى عليه

:سعد بن حنظلة التميميـ ٤٤

بذكر مصرعه الشريف، ولم يتعرضوا لنـسبه رضـوان اهللا       اكتفى أهل المقاتل  

.عليه
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٣٧٣...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

:سعيد بن عبد اهللا الحنفيـ ٤٥

هنسبة إلى بني حنيفة، ولم يـنصّ أربـاب المقاتـل والـسير علـى تفـصيل نـسب          

.رضوان اهللا تعالى عليه

:سلمان بن مضاربـ ٤٦

.سلمان بن مضارب بن قيس البجلي، وهو ابن عم زهير بن القين

:سليمان بن ربيعةـ٤٧

عده الفضيل بن الزبير ممن استشهد مع الحسين عليـه الـسالم، ولـم يتعـرض          

.لنسبه رضوان اهللا عليه

:سوار بن أبي عميرـ ٤٨

.سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير بن نهم الهمداني الهمني: هو

:سويد بن عمر بن أبي المطاعـ ٤٩

ــي ر   ــه ف ــشيخ رضــوان اهللا علي ــسيرة   أهمــل ال ــسبه، ووصــفه علمــاء ال ــه ن جال

.سويد بن عمر بن أبي المطاع األنماري الخثعمي: باألنماري الخثعمي، فهو

.سيف بن الحارث بن سريع بن جابر الهمداني الجابريـ ٥٠

:سيف بن مالك النميريـ ٥١

سيف بن مالك النميـري البـصري، ولـم يـزد علـى نـسبه الـشريف أهـل                    : هو

.ان اهللا عليهالمقاتل غير ذلك رضو

:شبيب بن عبد اهللا النهشليـ ٥٢
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٧٤

.بصري، لم ينصّ أرباب المقاتل على تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

):مولى الحرث(شبيب بن عبد اهللا ـ ٥٣

مولى الحرث بن سريع الهمـداني الجـابري، كـان صـحابياً رضـوان اهللا             : وهو

.تعالى عليه

):مولى شاكر(شوذب ـ ٥٤

بن عبد اهللا الهمداني الشاكري، ومعنى شوذب الطويـل الحـسن            شوذب: هو

.الخلق

:الضباب بن عامرـ ٥٥

.ذكره الفضيل بن الزبير، ولم ينصّ على نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:ضرغامة بن مالكـ ٥٦

ذكره ابن شهر آشوب والمامقاني والسماوي، ولـم ينـصّوا علـى ذكـر نـسبه              

.رضوان اهللا عليه

:ذ بن مجمع العائذيعائـ ٥٧

).٨٥(سيأتي نسبه مع أبيه تحت الرقم 

:عابس بن أبي شبيب الشاكريـ ٥٨

عابس بن أبي شبيب بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن صـعب بـن معاويـة          : هو

.بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد الهمداني الشاكريا

:عامر بن مسلم العبديـ ٥٩
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٣٧٥...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

.لم ينّصا على نسبه رضوان اهللا عليهبصري، ذكره المامقاني والسماوي، و

:عباد بن أبي المهاجر الجهنيـ ٦٠

.لم يتعرض أرباب المقاتل والسير إلى تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:عبد الرحمن األرحبيـ ٦١

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الكدن بـن أرحـب بـن دعـام بـن مالـك بـن           : هو

.الهمداني األرحبيمعاوية بن صعب بن رومات بن بكير 

:عبد الرحمن بن عبد ربه األنصاري الخزرجيـ ٦٢

.اهللا عليهاكتفى أكثرهم بهذا المقدار من نسبه رضوان

:عبد الرحمن بن مسعود التيميـ ٦٣

ابن مسعود بن الحجـاج التيمـي، مـن تـيم اهللا بـن ثعلبـة، صـحب والـده                    : هو

.م، زاد اهللا في شرفهماين عليه السالس، واستشهدا بين يدي الحاًمسعود

:عبد اهللا بن بشر الخثعميـ ٦٤

.ذكره أرباب المقاتل، ولم ينصّوا على تفصيل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:عبد اهللا بن خالد الصيداويـ ٦٥

.لم يتعرض أكثرهم إلى نسبه رضوان اهللا عليه

:عبد اهللا وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاريانـ ٦٦

عروة بن حراق الغفاري، ولم يتعرض أهل المقاتل إلـى أكثـر مـن      ابنا  : وهما

.ذلك
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٧٦

:عبد اهللا بن عمير الكلبيـ ٦٧

.عبد اهللا بن عمير بن عباس بن عبد قيس بن علَيم بن جناب الكلبي: هو

:عقبة بن الصلت الجهنيـ ٦٨

لم يتعرض أرباب المقاتل والسير لتفصيل نـسبه الـشريف رضـوان اهللا تعـالى        

.يهعل

:عمار بن أبي سالمة الداالنيـ ٦٩

عمار بن سالمة بن عبد اهللا بـن عمـران بـن داالن، أبـو أسـامة الهمـداني           : هو

.الداالني، وبنو داالن بطن من همدان

:عمار بن حسان الطائيـ ٧٠

عمار بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن الم بن عمرو بن ظريف : هو

.ذهل بن جذعان بن سعد طي الطائيبن عمرو بن ثمامة بن ا

:عمران بن كعب بن حارث األشجعيـ ٧١

يتعرضـوا لنـسبه رضـوان    ذكره ابن شهر آشوب والمامقاني وابن شعاع، ولم       

.اهللا عليه

:عمرو بن جنادة األنصاريـ ٧٢

).٢٣(ذكر نسبه مع أبيه، جنادة، تحت الرقم 

:عمرو بن خالد األسدي الصيداويـ ٧٣

.بن خالد بن حكيم بن حزام األسدي الصيداويعمرو: هو
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٣٧٧...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

:عمرو بن خالد الصائدي أو الصيداويـ ٧٤

.عمرو بن خالد بن حكيم بن حزام األسدي الصيداوي، أبو ثمامة

:عمرو بن عبد اهللا الجندعيـ ٧٥

.عمرو بن عبد اهللا الهمداني الجندعي، وبنو جندع بطن من همدان: هو

:عمرو بن مشيعةـ ٧٦

بـن قـيس بـن ثعلبـة الـضبعي      ـ  أو ضـبيعة ـ  بن مـشيعة ـأو عمر  ـ  عمرو:وهو

.التيمي

:عمرو بن مطاع الجعفيـ ٧٧

ذكره ابن شهر آشوب وابن أعثم في مقتليهمـا، ولـم يـردا نـسبه رضـوان اهللا         

.عليه

:عمير بن عبد اهللا المذحجيـ ٧٨

بـذكر مقتلـه   لم يتعرض أهل المقاتل إلى نسبه رضوان اهللا عليـه، بـل اكتفـوا     

.الشريف

:قاسط وأخواه كردوس ومقسطـ ٧٩

.قاسط ومقسط وكردوس أوالد زهير بن الحرث التغلبي

:القاسم بن بشر األزديـ ٨٠

.تفرد فيه الفضيل بن الزبير، ولم يفصّل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:قُرة بن أبي قرة الغفاريـ ٨١
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أنصار احلسني عليه السالم الثورة والثوار.........................................................................٣٧٨

لـم  المقاتـل بـذكره الـشريف، و       في ترجمتـه رضـوان اهللا عليـه اكتفـى أهـل           

.لنسبه رضوان اهللا عليهتعرضواي

:قعنب بن عمرو النمريـ ٨٢

.هو قعنب بن عمرو أو عمر النمري البصري

:قيس بن مسهر الصيداويـ ٨٣

هو قيس بن مسهر بن خالـد بـن جنـدب بـن منقـذ بـن عمـرو بـن قعـين بـن                  

يد بطن من صلصيداوي، والحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة األسدي ا       

.أسد

:كنانة بن عتيقـ ٨٤

وهو تغلبي، ذكره ابن شهر آشوب والمامقاني والقمي، ولم ينصّوا على نسبه 

.رضوان اهللا عليه

:مالك بن داودـ ٨٥

.تعرضوا إلى مقتله الشريف دون نسبه رضوان اهللا عليه

:مالك بن عبد اهللا الجابريـ ٨٦

.ن سريع بن جابر الهمداني الجابريمالك بن عبد اهللا ب: وهو

:مجمع بن زياد الجهنيـ ٨٧

.لم يتعرض أرباب المقاتل لنسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:مجمع بن عبد اهللا العائذيـ ٨٨
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٣٧٩...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

مجمع بن عبد اهللا بن مجمع بن مالك بن أياس بن عبد مناة بن عبيـد اهللا          : هو

.بن سعد العشيرة المذحجي العائذيا

:بن الحجاج التيميمسعودـ ٨٩

من تيم اهللا بن ثعلبة، ذكره ابـن شـهر آشـوب والـسماوي والمامقـاني، ولـم                   

.على تفصيل نسبه رضوان اهللا عليهينصّوا 

:مسلم بن عوسجةـ ٩٠

مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة أبـو حجـل      

.األسدي السعدي

:مسلم بن كثيرـ ٩١

.ر األعرج األزدي من أزد شنوة الكوفيمسلم بن كثي: هو

:المعلّى بن حنظلة الغفاريـ ٩٢

اكتفى أهل المقاتل بذكر مقتله الـشريف، ولـم يتعرضـوا لنـسبه رضـوان اهللا                 

.عليه

:المعلّى بن المعلّى البجليـ ٩٣

.اكتفى أهل المقاتل بذكره، ولم يتعرضوا لنسبه رضوان اهللا عليه

:ينافع بن هالل الجملـ ٩٤

نافع بن هالل بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بـن مـذحج المـذحجي                 : هو

.الجملي
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:النعمان بن عمرو الراسبيـ ٩٥

.لم يزد أرباب المقاتل في نسبه عن هذا

:نعيم بن عجالن األنصاريـ ٩٦

ذكره ابن شهر آشوب والسماوي والقمي، ولم يتعرضـوا لنـسبه رضـوان اهللا              

.عليه

:روة المراديهاني بن عـ ٩٧

هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بـن مخـدش      : هو

بن حصر بن غنم بن مالك بن عوف بن منبه بن غطيف بن مـراد بـن مـذحج، أبـو          ا

.يحيى المذحجي المرادي الغطيفي

:الهفهاف بن المهنّد الراسبيـ ٩٨

ه، واكتفـوا بـذكر   البصري، لم يتعرضوا لتفصيل نسبه رضـوان اهللا تعـالى عليـ       

.موقفه وشهادته الشريفة

:همام بن سلمة القانصيـ ٩٩

.تفرد فيه الفضيل بن الزبير، ولم يفصّل نسبه رضوان اهللا تعالى عليه

:يحيى بن سليم المازنيـ ١٠٠

.اكتفى أهل المقاتل بذكره، ولم يتعرضوا لنسبه رضوان اهللا عليه

:يزيد بن ثبيط العبديـ ١٠١

.د أرباب المقاتل على ذلكراء في نسبه، ولم يهذا ما ج
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٣٨١...........................................................................السالمعليهاحلسنيأصحابأنساب

:يزيد بن حصين المشرقيـ ١٠٢

.يذكروا نسبه رضوان اهللا تعالى عليه، واكتفوا بذكر مصرعه الشريفلم

):أبو الشعثاء الكندي البهدلي(يزيد بن زياد ـ ١٠٣

.يزيد بن زياد بن مهاصر، أبو الشعثاء الكندي البهدلي

:لجعفييزيد بن مغفل اـ ١٠٤

.يرة المذحجي الجعفيشيزيد بن مغفل بن جعف بن سعد الع: هو
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يف عدد أصحاب احلسني عليه السالم
بعد أن انتهت جولتنا في ربوع األصحاب رضوان اهللا عليهم فـإن عـددهم ال         

يمكن الجزم به، ولعل التحقيق يؤدي إلى بعض االطمئنـان فـي أن عـددهم يفـوق         

لكن وجدت رواية لإلمـام البـاقر       قد استكثرت من هذا العدد،      المئة بثالثين نفراً، و   

العالمة السيد محسن    من مئة وأربعين رجالً، فقد أورد      عليه السالم يحصيهم بأكثر   

:األمين العاملي عن اإلمام الباقر عليه السالم

.١»إّنهم كانوا مخسة وأربعني فارسًا ومائة راجل«

رخـت ألنـصار الحـسين عليـه الـسالم       ولعل جدوالً إحصائياً للمصادر التـي أ      

فكانت أعدادهم تتراوح بين القلة والكثرة تبعاً لروايات مختلفة أثبتها بعـضهم بـين     

محتمٍل إلى ظاٍن بالعدد الذي أورده والجدول التالي يوضح مـا ورد فـي المـصادر          

.التاريخية

١ 
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.ن راجالً كما عن أعالم الورى للطبرسيوـ ثالثة وثالثون فارساً وأربع١

.ـ إثنان وثالثون فارساً وأربعون راجالً كما عن السيوطي٢

ـ ألف فارس ومائة راجل كما عن المسعودي وهو رقم كبير ولعلـه يـشير     ٣

عليه السالم قبل تفرقهم في جهينة، ولـم يبـق هـذا العـدد معـه عنـد            هلى من صحب  إ

.وصوله كربالء

.كما عن الطبريـ أربعون فارساً ومائة راجٍل٤

خمسمائة نفر تفرقوا عنه وبقي معه مائتان وثالثة وثالثون نفـراً كمـا عـن    ـ  ٥

.الزنجاني في وسيلة الدارين

.ن فارساً ومائة راجل كما عن ابن نما في اللهوفوـ خمسة وأربع٦
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التحقيق
فقد تلخص عندنا أنهم أكثر من مئة، وقد ترجمنا مـن وقفنـا علـى ترجمتـه،             

ب التواريخ هم من وجوه األصحاب أما غيـرهم فـاكتفوا   ولعل الذين ترجمهم أربا 

.بذكر أسمائهم فقط

على أننا البد من أن نشير أن كثيراً من تراجمهم ألفته دوائـر النظـام األمـوي           

والكثير من المصادر التاريخية التي أرخـتهم لـم تـصل إلينـا، ولعـل زيـارة الناحيـة                 

لـى  إهـو أمـر مهـم يـشير     المقدسة تكفلت في حفظ أسـمائهم وبعـض حـاالتهم، و     

حرص المعصوم عليه السالم في حفظ تراثيات األصـحاب حيـث تكفـل فـي نـشر       

لى أن اإلمام زين العابـدين عليـه الـسالم كـان           إفة، وهذا يدفعنا    يهذه األسماء الشر  

محتفظاً بأسمائهم وسيرهم ولعل مـا روي عنـه أحيـل بينـه وبـين محـاوالت النظـام           

والحـوادث  .. ا زالـت وليـدة األحـداث     مـ التـي   األموي في طمـس حقـائق كـربالء         

.الِعظام
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زيارة الشهداء
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٣٨٧

تُعد زيارة الناحية الشريفة من أهم الزيارات التي ترقى إلى درجة االطمئنـان     

بالرغم مـن عـدم ذكـر    بالصدور عن اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف   

:سندها وذلك ألمور

ف على سندها ال ينفي صدورها عن اإلمام عليه الـسالم،   الوقوإن عدم : أوالً

فإن أكثرهـا  ـ  إن لم نقل كلهاـ الشريفة  إذ كثير من التوقيعات الصادرة عن الناحية 

ظرٍف خاص يحتّم على رواتها عدم ذكر  صادرة في لم نقف على أسانيدها كونها      

نـا صـلوات اهللا عليـه،    سرية الغيبة التي امتاز بها إمامفي لك من شأن    ذلأسمائهم لما   

ومن القريب جداً أن يكون كل مـا صـدر عنـه عليـه الـسالم فـي ايـام غيبتـه يمتـاز             

بالسرية والتعتيم حذراً من مالحقة الـسلطات لرواتهـا وكـم وقفنـا علـى التوقيعـات          

قدسة دون ذكٍر ألسانيدها ورواتها، فكانت موضع       الشريفة الصادرة عن الناحية الم    

.هذا أمر طبيعي تقتضيه ظروف الغيبة المقدسةوقبوٍل عند األكثير 

إن أكثر ما ورد من أسماء الشهداء فـي الزيـارة الـشريفة يتطـابق مـع مـا          : ثانياً

أحـد ورد من أسمائهم رضوان اهللا عليهم فـي المـصادر التاريخيـة المعتبـرة، وهـذا       
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.دواعي االطمئنان في صدور هذ الزيارة من الناحية المقدسة

ى لهذه عطالشأن الرجالي والتراجم أفيبعض العلماء المحققين    اعتماد  : ثالثا

ه في صدورها، مثل العالمة الشيخ عبد اهللا المامقاني فـي   ب الزيارة ِسمة الظن المعتد   

الخوئي في معجم رجال الحديث، حيـث  القاسم يأبآية اهللا السيد وتنقيح المقال،   

ومن خالل ما ورد فـي هـذه       لى صحة االنتساب للشهداء األبرار،    كانا يستشهدان ع  

.الزيارة الشريفة

اعهما في هذا الشأن من بوالعلمان المامقاني والخوئي من قد عرفت في سعة 

.التحقيق والتدقيق

الواردة فـي متنهـا وحالـة التفجـع التـي         الشريفة  إن الكثير من العبارات     : رابعاً

شه اإلمـام الحجـة   قارئ يعطي اطمئناناً بصحة صدورها، وذلك لمـا يعيـ  يستشعرها ال 

.عجل اهللا تعالى فرجه الشريف من وقائع هذه الفاجعة بعين الغيب
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٣٨٩

زيارة الشهداء اخلارجة من الناحية املقدسة
السالمَلعيكتيلٍ مَِل َقيا أوَننسِل خِريِم،ليٍلساللَنساخلَةِ إب ى ، صّلليلِراهيم

ع َلا يـكوع ِفقــالَإذْلــى أبيـك ــ: يـك هم علــى رأي مـا أجــ نــوَك يـا ب ُلــَتمـًا قَ ولَ اُ َققَتَ
الرح من، وِتلى انْعهاِك حرمِة الرولِس،َلعى الدـ نيا بعَفـا الَْكدي بـِ أّنكـَ ، عـ كبين

يدماثِِهيو ،لكافِِلالِئقارينال:
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
ــتّــح كأّنــ، وِهولِســرِبواِِبــىلأوكأّنــده، أشــكبــقيــت رَل، وكبــحت َنيَضى قَ

ابنرِهولِسو نابحجِهأمينِِتهِ و.

َكح ُا م  لَكى قاتِ لـَ ع ـ    ِلـكب ةـرم ِن مـ ِذقـِ نِنبالنمـانِ عـ العبَلديـ عنُها
آزوأخهو ،مرَِكنشِلتْيف قَهك،واانَُكوَلعيرياًِهَظك ،وأصالهُماجهنموساءت

عمـــكيـــك وأبِدكَ وي جــ قِـــرافِموومرافِقِيـــكمالقِيــك نمِـــا اُنـــَلعجو،رياُِصمــ 
أخِويك واْل أم كُلظْمِةوم وأب ، ِمـِ رأ إىل اـ نأعائِدـ ي اجلُأولـِ كودِح، الـسالمـ َلعيك
ورحُِةماوبكاتُره.
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 الـسالمنِ   ى لـَ عيــنِ احلُـسب ِـدِ ابِلفـْ الطِّعالْ، يعِِضــالرمر مـي الْ،يعِِرالـصَتــمشِطح
الْ،ماًدمصِدعدمفِيهالْ،ماءِالسذْمِبوحِبالسي حِِفِمهَل،يهِِبأِرجعُنرامِايهحرَةَلمبن

.ويهَِذوديساأللٍكاهِ

السالم لىع عِدب ِـ  اـ الْأمـِري  ِنبمِمؤننيمب  لـي الـبِءال،الْوالْي بـِ نـادِ مِءَالوـ يف عِةرص
.يِمرضْحالْتٍيبُثنبيهانِقاتِلَه اُنعَل،راًِبدمال وِبقْموبِرضْمالْ،الءِبرَك

 الـسالمى الَْلــعـ عــاسِبــالِْريأمـِ ِنبمِمؤالْننيـ واسِــمي أخِباهِمــِهِدَغــِلِذاآلخـِ ،ِهِسفْــنن
ي لَ ادِالفَ ِهِسأمه، ي  اقِالو  ،لَهاعي إلَالسالْ،ِهمائِِبِهيُطقْمِةوعيدَل،اهعُنِهيلقاتِاـ زيدِيبن

.يائِالّطِليَفالطُّنبكيمِحين وهجالْوّقاِد

 الــسالملَـــعى جـــِرفَـــعــ الْأمـــريِِنب مِمؤنني،ِهِسفْـــَنِرابِالـــصمباًِستَـــح،ـــوـــالنِنائي ع
انَِطــاألوالْ،بــاًِرَتغْممَتــســالْ،تــالِِقلِْلِمِلسمــِلِمِدقَْتس الْ،زالِلنِبورُِثــكْمــَل،جــالِالر عُنا

.ميرضْحالْتٍيبُثنبيهانِهَلقاتِ

 الـسالمعــمــانِثْلــى عــالْأمــِريِنبمِمؤــننيِمسيــثْعمــانِنبــظْمــَل،ونٍععُنا
.الدارِميواألبانِياإليدِيضيِحباألصيدِزينبيِلوخِمهالسِبهيرامِ

السالم َلعى محِدمـ الِْريأمـِ ِنبمِمؤاألبـانِ يـلِ ِتَق،ننيي ارِالـدَلميـ عنُهاضـَ واعف
َلعِهيَذالعاأللِابيم،وُلّصى اَلعيكيا محمد وَلعِلى أهبِتيكابِالصرين.

السالم ى أبِ َلع ِركْي ب احلـَ  ِنبِنس كـِ الزي ِلالـوالْ،يممـِ رِبي الـسِمه ِدالـري،
.يِونَغالَْةبقْعنباِدبعهَلاتَِقاُنعَل

السالم ع  ـ لـى عِدب ِـ  اـ الِْنبحسـ ِنيِنبلـِ عيـ َل،ِيكـِ الزعُنلـَ اتَِقاهوـ امِريه
حرَةَلمبَلاهَِكنِداألسي.

الــسالمــِماسِــى القََلــعــالِْنبحــِنسِنبِلــعــالْيضْموبِرالــى هعِتــمــالْ،ه موبُِلس
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ــالم ــادى الْنيِحــ،هُت ــن حسينــع مـَفه جـــَلال ع ِهيــع مَكهِرقْالــصــو هوــفْي حِرِبصِهلِــج
َكدجـــِةيامـــِقالْمويـــمهمصخـــنمـــو،وكَلُـــَتَقمٍوقَـــداً لِعـــب: (ولُقُـــينيسحـــالْو،ابرالتُّـــ

وُث. وكَأبقالَ م :عز ِوا على عمكتـَ أندعفـَ وهالـ ِجييبك،أوأنـ ِجييبكأنـْ وت
).هرناصِلََّقوهرواتِرُثَكموياِهذا و،كعَفنيالَفديلٌجتيٌلَق

جــَلع ــا يــ ُكعماُيِن ــو،مــاُكعمجموم بوأني مبمــاأكُو،ـَلو عـُنلَــقاتِاك
عموربنسِدعَفُنِنبِداألزْلٍييوأصالهِحجيماً وأعَلدهذاباً أليماًع.

السالم َلع ى عِنو ِنب عِدب ِاِنبجـ الّطرٍَفعنـانِ ِجيف الْارِي،ـ يـفِ ِلحانِاإلمي،
ورانِاألْق ِلنازِم،ِلِحاصِالنلرالِالّت،منِحلِْليثـانِ مقـُ الْي ورـ َل،آنعُنلـَ قاتِاهـ عبِدا
بة َطُقنيضْالنهانِبي.

الــسالمَلــعى مــح ــِدم ِنبــع ِِدبــاِنبجرٍَفــع،ِداهِالــشَكــميــهِأبِان،ــو ي الِالتّ
.يميِمالّتلٍشهَننبرامِعهَلاتَِقاُنعَل،ِهِندبِبيهِِقاوويهِألخِ

السالمعلى جِرَفعِنبَل،يلِقععُنَلقاتِاهرامِويِبهشربنالْوطِحهدانِمي.

السالم َلع ى عِدب الرمنِح ِنبَل،قيٍلععُنَلقاتِاهرامِويهعمـ ربنـ ِدالـِ خِنب
اجلُدٍأسِنهي.

السالم ـ اتيـلِ َقى الْ َلعتيـلِ َقالْ ِنب ـ عِِدبـ  اـ  ِنبمـ ِمِلسِنبيـلٍ ِقع،ـ َلوعُناار  مِيـه
اوِيديبِيحِ الصص نو برمع.

السالم َلعى مـ حـ ِدمـ  ِنبـ عيدِأبـي سِنبيـلٍ ِقع،ـ َلوعُنلـَ قاتِاـ يطَقـِ َلهبِرياسـِ ن
.يِنهجالْ

ــس ــعمالالـ ــلَـ ــمانيَلى سـ ــىل الْومـ ــاِنيسحـ ــِنبـ ــالِْريأمِـ ــَلو،ننيِمؤمـ ــقاتِاُنعـ هلَـ
َلسيمانبنعالْفٍوضْحِمري.
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السالمِبى قارَِلعمىل الْوحسِنيِنبِلعي.

السالمَلعى محٍِجنمىل الْوحسِنيِنبِلعي.

الــسالمــع ــَل ى مــِمِلس ِنبعــو ســَةج ِداألســالقا،ي ــلِْلِلِئ حسِنيــو يف هَلــنأذِدَق
ى تـّ حاِو؟ الَكقِّـ حأداءِنمـِ اِدنـ ِعرِذتـَ عَنمِب؟ وكني ع لَّخُن نحأنَ: رافِِصنْاال

َالو،يِديف يـــهمــ قائِتبــ ا ثَفي مــ يسبِــ مهبِرأضْــ و،حــي هــذا  مرمِهورِديف صــ رِسأكْــ 
كقـْ أفارِملـَ ُثـم  ،ِةجـار ِحالِْبمهُتفَْذقـَ َل،ِهبـِ مهُلأقـاتِ حالي ِسـ  عـِ م نُكي مَل وَلو ،كُقارِأفَ
ــح ــتّ ى أموتــم عك،ــُكو نتــَلأو مــنــرى نَش ــَلأوو،هسفْ ِمــهيٍدشــن شِداءِها،
،كإمامـ كاتَواسـ موكدامقِْتاساُرَكشو،،ِةبعَكالْبروتزُفَف ،هبحضى نَ َقَف

:الََقَفريعصتأنْوكيشى إلَمإذْ

يرحمُكايا مِمِلسبنعوسَةج،َقوأر:

Pني نم مهمِنو هبقَضَى نَح نم مهفَمِندِياللُوا تَبدا بمو تَِظرO)١(«.

وعبد اِ بن ] الضَّبابِي[قَْتلِك عبد اِ الضَّبايداني  لَعن اُ اْلمشتَرِكني فِي   
لِيجالْب ةكَارشخ.

    احلَن ِـــدِ ا بـــِن ع ِد بلَـــى ِســـعع مالالـــس ،ـــلْلِ ِلالقاِئـــفِـــيحسِنيَقـــولَـــ د أِذنيف ه
ِهآلِوِهيَلعلّى اُصاِولِسَة ربحفِظْنا غَيدم اُ أنّا َق   َلتّى يع ح كلّينَُخ َال: افِرِصنْاال

رة منيِعببي سذلِك لُ عيْفى، وم أذررقُ ُثحم أيا، ثُم أُحَتل ُثقْلَم أّني أأعواِ َلو،يكِف
قْ ما فارتُك َقتّى ألْ ، ح  امِى ِحمـونـَ ي دكـ َك، ويـ أفَْالفُل ذلـِ عكمـا هـِ  إّنويوتـَ مةٌ أو
!داً؟ا أبهضاء َلِقانْيت الَاّلُةرامَكي اْلم ِه، ثُةدةٌ واحَِلقَْت

)١( 
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ــ، ولَقِيـــت حِمامـــكدقَـــَف ــ، وامـــكت إميواسـ ارِيف دَةرامـــَكالْاِنلَِقيـــت مِـ
.ينيلى عِلِِّيف أعمتَُكَقرافََزقَنا مر، ودينهشَتسميف الْمُكعشرنا اُ م، حِةقاممالْ

السالم ى بَِلعِرشِنبعمالْرضْحِمري،َكشُرَلاَقكلـَ وـ لِْلكحسِنيقـَ ود
ــ، وكُتــقْا فارإذَاًيــحباعالــسني إذَِنــتَْلأكَ: افِرِصنْــي االِفــكَلــنأذِ ألُأســع نك

كْالربانو ،ُلُذأخكماألِةلَِّقعَال؟وانِعُكيونداًهذا أب.

السالمى َلعِزييدبنحصالِْنيي الْمدانِهمِرشي الْارَِقالْقيمجلْد.

السالمى َلععرانِمَكِنبيصارِنْاألِبع.

السالميمِِعَنى َلعِنبعجيصارِنْاألِنال.

السالم ُزى َلعهِريَقالِْنبالِْنيبلِْلِلقائِلي الْجحسِنيَلعِهيالسالمَقوأذِدلـَ نه
ِهيَلعى اُلّصاِولِسرنابُكر، أأتْداًأبكذلِ ونُكي َال اِو َال: رافِِصنْي اال ِف
ِهآلِو لَّمسِفرياًأسِواألِدي يعاءِدأنْوجأرانِأنا؟ الَوُيذلِاالْكيوم.

السالمى َلععِرمُقِنو بيصارِنْاألَةَظر.

السالمى َلعيبِِبحِنبِرظاهِميِداألس.

السالمالْى َلعحرِنبيدِِزييياحِالر.

السالمى َلععِِدباِنبعميبلَْكالْرٍي.

السالمِعافَِنى َلعِهِنبالِْلالبلي الْجيرادِم.

السالمِسأنَى َلعلٍكاهِِنبيِداألس.

السالمَقى َلعِسيِنبمِهسرالصيداوِي.

السالمى َلععِِدباوعِدبالرمانِحابنيعروةِنبحارَِفالغِاقِريِني.
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السالمى َلعجونمي ذَى أبَِلويفارِالغِر.

السالمى َلعيبِِبشِنبعِِدباالنيِلِشه.

السالمالْى َلعحاجِجِنبِزييدالسيِدع.

السالمطٍقاسِى َلعِكووس(شٍردكَر (ابنُزيهِبِلغْالتَّرٍيِنيي.

السالمِكى َلعَةانَنِنبيٍقِتع.

السالمِضى َلعرَةغامبكٍالِن م.

السالمى َلعجوِنيالّضكٍمالِِنبِعبي.

السالمى َلععِرمُضِنو ببيالّضَةعِعبي.

السالمَزى َلعِديُثِنببَقالْتٍييسي.

)السالمى َلععِِدباوعبِِدياابنِزي ييدُثِنببَقالْتٍييسي.(

السالمِرعامِى َلعِنبممٍِلس.

السالمَقى َلععِبنِنبعي رو مدالن)النِرمي(.

السالمى َلعمٍالِسمَلوِرامِى عِنبممٍِلس.

السالمى َلعسِفيِنبكٍالِم.

السالمُزى َلعهِريِبِنبثَْخالِْرشِمعي.

السالمى َلعبِردِنبمالْلٍِقعجِفعي.

السالمالْى َلعحاجِجِنبمسالْوقٍرجِفعي.

السالمى َلعمسودِعالِْنبحاجِجوِهِناب.

السالمى َلعمجِعمِنبعِِدباِذائِالعي.
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السالمى َلععارِمِنبحانِسِنبشرائِالّطِحيي.

السالمى َلعحانِيِثحارِالِْنبلْالسانِمِدزْاأليي.

السالمى َلعجنِبدِحِنبَخالِْرجِنَالوي.

السالمى َلععمِدخالِِنرو بالصياوِدي.

السالمى َلعيدٍِعسمَالوه.

السالمى َلعِزييدبيادِِزنبالْنِكالِْرظاهِمِدني.

السالمرٍزاهِى َلعموىل عِرمالِْنو بحزاعُِخالِْقمي.

السالمِةلِّبِجى َلعِنبِلعيالشبانِيي.

السالمى َلعمٍالِسموين الْىل بيِدميِبلَْكالِْةن.

السالمى َلعَلأسميِدزْاألثِريَكِنب.

السالمِمقاسِى َلعِنبيِدزْاأليبٍِبح.

السالمى َلععمراألِنبحالْوثِدضْحمير.

السالمي ثُأبِى َلعمَةامعمرِنبعِِدباِدائِالصي.

السالمى َلعحَةَلَظنِنبأسعدبامِالشي.

السالمى َلععِدبالرمنِحِنبعِِدباالكَِنباألِندرِبحي.

السالمى َلععارِمأبِِنبي سالالَْةمهمانِدي.

السالمِسعابِى َلعِنببيٍبشِراكِالشي.

السالمى َلعشَذوبمورٍاكِىل ش.

السالمى َلعيبِِبشِثحارِالِْنبِنبيعٍِرس.
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السالمى َلعِكالِمِنبعِِدباِنبيعٍِرس.

السالمالْى َلعالْيحِِرجمورِأسسارِوِنبأبي حمَفالِْريي الِْمههدانِمي.

السالمالْى َلعمَترثمعهعِرمِنو بعِِدبالْاجنِعدي.

السالمَلعُكيـ  مايـ خيأنـْ  رارٍص، الـسالملـَ عُكيـ ِب مـ  ما صبُترِنفـَ  معم قْع  ارِبـى الـد ،
بأكُوم ُا مبو أ األبارِر أش ،هَقَل دَك دشُفُكَلاطاَِغالْمءو ،مهكـُ َلدطـاَ ِوالْمء،

وأجُكَل َلزالْ مطـاَ عء ـ ُك، وُتنـ  مـ الْ ِنعحـ َغقيرءٍطـاَ بُتأنـْ ، وـ َلما فـَ نطٌرـ َن، وحكـُ َلنم
طاََلخِفءارِي دقاءِالب،والسالمَلعُكيمورحُِةماوبكاتُره.
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٤٠١

احملتويات

٥...................................................................................................................اإلهداء

٧..................................................................................................................اِّـقدمة

أنصار احلسني عليه السالم التاريخ املغيب
١٥......................................................................................................ال نؤّرخ للتاريخ

فرجهأنصار احلسني عليه السالم وأصحاب املهدي عجل ا
٢٣...............................................................................تماثل الحاالت وتشابه األدوار

٣١.........................................................................................................معاقل الوالء

٣٢.......................................................................................الكوفة الوالدة الجديدة

ركب اخللود
 »٤٦.....................................................................................................................»١
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 »٥٥.....................................................................................................................»٢

 »٥٨.....................................................................................................................»٣

 »٦٣.....................................................................................................................»٤

 »٦٨.....................................................................................................................»٥

 »٧١.....................................................................................................................»٦

 »٧٥.....................................................................................................................»٧

 »٧٦.....................................................................................................................»٨

 »٨١.....................................................................................................................»٩

 »٨٤...................................................................................................................»١٠

 »٨٦...................................................................................................................»١١

 »٨٨...................................................................................................................»١٢

 »٩٢...................................................................................................................»١٣

 »٩٤...................................................................................................................»١٤

 »٩٧...................................................................................................................»١٥

أنصار احلسني عليه السالم مواقف ومصارع
١٠٠.........................................................علي بن أبي طالب عليهما السالمالعباس بن

١٠٠............................................................موقفه عليه السالم قبيل كربالء   
١٠٤....................................................................ألقابه عليه السالم وكنيته   

١٠٤...............................................................شبهة مردودة وقضية مغلوطة   
١٠٥......................................................................والجواب على ما زعموه    

١٠٦...........................................................................أوصافه عليه السالم   
١٠٧.............................................................................أوالده عليه السالم  

١٠٨.....................................................................................علي األك عليه السالم

١٠٩.............................................................نعي الحسين له عليهما السالم   
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٤٠٣

١١٣............................................أول الشهداء من آل أبي طالب عليهم السالم       
ــا        ــدين عليهمـ ــن العابـ ــاألكبر أم اإلمـــام زيـ ــسين الملقّـــب بـ ــي بـــن الحـ ــر علـ أيهمـــا األكبـ

١١٥..........................................................................................السالم؟ 
١١٩........................................................أعداءه يثنون عليه ويشهدون بحقّه       

١٢١.......................................................................القاسم بن الحسن عليهما السالم

١٢٤...............................................................................مسلم بن عقيل عليه السالم

١٣٢..................................................................................عبد اهللا بن مسلم بن عقيل

١٣٢...........................................................................................مبارزته
١٣٣...................................................................أول من برز من بني هاشم   

١٣٣........................................................................رجزه على رواية أخرى    
١٣٤....................................................................................محمد بن مسلم بن عقيل

١٣٥..................................................................أوالد مسلم بن عقيل، إبراهيم ومحمد

١٤٣..........................................................................................عبد الرحمن بن عقيل

١٤٣................................................................................جعفر بن عقيل بن أبي طالب

١٤٤.............................................................محّمد بن عبد اهللا بن جعفر عليه السالم

١٤٥.................................................................عون بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب

١٤٦............................................................محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب

١٤٧.....................................................................................عمر بن علّي بن أبي طالب

األنصار من غري اهلامشيني
١٥٣.............................................................................................إبراهيم بن الحص

١٥٤..............................................................................................أبو عمرو النهشلي

١٥٥....................................................................................أحمد بن محّمد الهاشمي

١٥٦........................................................................................األدهم بن أمّية العبدي

١٥٦....................................................................................تاريخ جهاده  
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١٥٧..........................................................................................مصرعه 
١٥٧...............................................................................................)موُّـ كلب(أسلم 

١٥٧..........................................................................................أمّية بن سعد الطائي

١٥٨....................................................................................أنس بن الحارث الكاهلي

١٥٨.........................................................................نسبه رضوان اهللا عليه    
١٥٨..........................................................................................انتسابه  

١٥٨....................................................................................تاريخ جهاده  
١٥٩..........................................................................................مصرعه 

١٦٠.........................................أنس يروي عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم        
١٦٠....................................................................................داللة الرواية 

١٦٢....................................................................................أنيس بن معقل األصبحي

١٦٢................................................االختالف في رواية رجزه رضوان اهللا عليه      
١٦٣.....................................................................................................ُبرير بن خض

١٦٣..............................................................................................نسبه 
١٦٣.......................................................................سيرته رضوان اهللا عليه    

١٦٤.........................................................شجاعته ومواقفه رضوان اهللا عليه      
١٦٥............................................................................االختالف في رجزه  

١٦٦.....................................................................................بشر بن عمرو الحضرمي

١٦٦..............................................................................................نسبه 
١٦٦.....................................................عظمة موقفه وتضحيته بنفسه وولده  

١٦٧...........................................................................االختالف في اسمه 
١٦٨............................................................................بكر بن حّي التميمي أو التيملي

.اإلشارة المرجعية غير معرفة! خطأ...................................................نسبه 
١٦٨..........................................................................................بدر بن معقل الجعفي

١٦٩...........................................)موُّـ عامر بن نهشل من بني تيم اهللا(اج جابر بن الحّج

١٧٠.........................................................................................جابر بن عروة الغفاري

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠٥

١٧١.......................................................................................جبلة بن علّي الشيباني

١٧٢.................................................................................جنادة بن الحارث األنصاري

١٧٢..............................................................................................نسبه 
١٧٢....................................................................................تاريخ جهاده  

١٧٣......................................................جنادة بن كعب بن الحرث األنصاري الخزرجي

١٧٤..................................................................................................جندب بن حج

١٧٥.....................................................................)موُّـ أبي ذّر الغفاري(جون بن حوي 

١٧٨....................................................................................................جوين بن مالك

١٧٩.........................................................................الحارث بن امرئ القيس الكندي

١٨٠...........................................................)بن عبد اِّـّطلبموُّـ حمزة(حارث بن نبهان 

١٨١.................................................................................................حباب بن الحارث

١٨٢.................................................................................................حبيب بن مظاهر

١٨٢..............................................................................................نسبه 
١٨٢....................................................................................تاريخ جهاده  

١٨٣.................................................................حبيب وعلم المنايا والباليا    
١٨٤.............................................................تعالى عليه   مصرعه رضوان اهللا  

١٨٧.........................................................................الحّجاج بن بدر التميمي السعدي

١٨٧.......................................................................الحجاج سفير الشهادة  
١٨٨......................................................................................حبشي بن قيس النهمي

١٨٩................................................................................الحّجاج بن مسروق الجعفي

١٨٩..............................................................................................نسبه 
١٨٩.............................................................مصرعه رضوان اهللا تعالى عليه      

١٩٠...................................................................الحجاج بن مسروق مؤذّناً   
١٩٢..................................................................................................حج بن جندب

١٩٢...........................................................الحرث بن نبهان موُّـ حمزة بن عبد اِّـطلب

١٩٣.........................................................................................الحّر بن يزيد الرياحي
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١٩٣..............................................................................................نسبه 
١٩٣................................................................الحر تشمله الرحمة اإللهية  
١٩٤.................................................................رثاؤه رضوان اهللا تعالى عليه    

١٩٥...............................................................والفضل ما شهدت به األعداء    
١٩٧.............................................تشكيك في غير محلّه، وطعن في غير مورده       

١٩٩.............................................................................حجر بن الحر بن يزيد الرياحي

٢٠١..............................................................................علي بن الحر بن يزيد الرياحي

٢٠٢.............................................................................ُبك بن الحر بن يزيد الرياحي

٢٠٤.....................................................................................مصعب بن يزيد الرياحي

٢٠٥.............................................................................قرة عبد للحر بن يزيد الرياحي

٢٠٦....................................................................................حالس بن عمرو الراسبي

٢٠٦..................................................................................والنعمان بن عمرو الراسبي

٢٠٧...................................................................................حنظلة بن سعد الشبامي

٢٠٨..................................................................................حنظلة بن عمرو الشيباني

٢٠٩...........................................................................)موُّـ ابن الحمق(زاهر بن عمرو 

٢٠٩...............................................................تاريخ جهاده رضوان اهللا عليه      
٢١١.........................................................................زياد أبو عمرة الهمداني الصائدي

٢١٢........................................................................................زه بن بشر الخثعمي

٢١٢...........................................................................................زه بن سليم األزدي

٢١٣...........................................................................................زه بن الق البجلي

   ٢١٤.....................................................قرار األحرار الحاسم في نصرة الحق
٢١٨.........................................................سعد بن الحرث األنصاري وأخوه أبو الحتوف

٢١٨..........................................................................................نسبهما 
٢١٨................................................................................تحوالت األحرار  

٢١٩.....................................................................................سعد بن الحرث الخزاعي

٢٢٠....................................................................................سعد بن حنظلة التميمي
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٤٠٧

٢٢١...................................................................................سعيد بن عبد اهللا الحنفي

٢٢٢...................................................اإلمام الحجة يشهد له بعظمة مواقفه    
٢٢٣..............................................................................................سلمان بن مضارب

٢٢٤..................................................................)موُّـ الحس عليه السالم(سليمان 

٢٢٤.......................................................................رسول العقيدة والجهاد 
٢٢٥...............................................................................................سليمان بن ربيعة

٢٢٦...............................................................................................سوار بن أبي عم

٢٢٨..................................................................................سويد بن عمر بن أبي اِّـطاع

٢٢٨.....................ال يقنع بما قدمه من أجل اإلمامة حتى يلتحق بقافلة الخلود         
٢٣٠................................................................................................الفتيان الجابريان

٢٣٠...................................بن سريع ومالك بن عبد بن سريع        سيف بن الحارث   
٢٣٠........................................................) الجابريان (كلّنا   . . من أجل المبدأ

٢٣٢.........................................................................................سيف بن مالك النمي

٢٣٣..................................................................................................الشاّب الشهيد

٢٣٥................................................................................شبيب بن عبد اهللا النهشلي

٢٣٦..........................................................................)موُّـ الحرث(شبيب بن عبد اهللا 

٢٣٧..........................................................................................)موُّـ شاكر(شوذب 

٢٣٧...............................................................................المحدث الشهيد  
٢٣٧.........................................................................بصيرة العالِم العامل  

٢٣٨..................................................................................................الضباب بن عامر

٢٣٩...............................................................................................ضرغامة بن مالك

٢٤٠...........................................................................عابس بن أبي شبيب الشاكري

٢٤٠................................................................من وجوه الشيعة وخطبائهم   
٢٤٢........................................................................................عامر بن مسلم العبدي

٢٤٢..................................................................ثبيط العبديسالم بن يزيد بن : ومواله

٢٤٣..................................................................................عباد بن أبي مهاجر الجهني
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٤٠٨

٢٤٤......................................................................عبد الرحمن بن عبد رّبه الخزرجي

٢٤٥.........................................................................عبد الرحمن بن عبد اهللا األرحبي

٢٤٦...........................................................................عبد الرحمن بن عبد اهللا اليزني

٢٤٦...................................................................................عبد اهللا بن بشر الخثعمي

٢٤٨................................................................................عبد اهللا بن خالد الصيداوي

٢٤٩............................................................عبد اهللا وعبد الرحمن ابنا عروة الغفارّيان

٢٥١......................................................................................اهللا بن عم الكلبيعبد

٢٥٩................................................................................................عبد اهللا بن يقطر

٢٦٠...........................................موقفان متمّيزان... عبد اهللا بن يقطر وقيس بن مسهر

٢٦٠......................................................................................عقبة بن الصلت الجهني

٢٦١...............................................................................عمار بن أبي سالمة الداالني

٢٦٢.......................................................................................عّمار بن حّسان الطائي

٢٦٣.....................................................................عمران بن كعب بن حارث األشجعي

٢٦٤....................................................................................عمرو بن جنادة األنصاري

سدي الصيداوي وسعد مواله ومجمع بن عبد اهللا العائذي وابنه عائذ، عمرو بن خالد األ

٢٦٥.................................................................................وجابر بن الحارث السلماني

٢٦٨......................................................................)أبو ثمامة(عمرو بن خالد الصائدي 

٢٦٩............................الصالة ثم الشهادة هكذا دأب أنصار الحسين عليه السالم       
٢٧٠..........................................................)الجريح اِّـرتّث(عمرو بن عبد اهللا الجندعي 

٢٧٢..................................................................................)ضبيعة(عمرو بن مشيعة 

٢٧٣.......................................................................................عمرو بن مطاع الجعفي

٢٧٤...................................................................................عم بن عبد اهللا اِّـذحجي

٢٧٥..............................................)موُّـ الحس عليه السالم) (الديلمي(ي قارب الدئل

٢٧٦.................................................ه كردوس ومقسطاقاسط بن زه التغلبي وأخو

٢٧٧..........................................................................قعنب بن عمر أو بن عمرو النمري

٢٧٨..........................................................................................قاسم بن بشر األزدي
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٤٠٩

٢٧٨........................................................................................ُقّرة بن أبي قّرة الغفاري

٢٧٩..................................................................................يقيس بن مسهر الصيداو

٢٨١..................................................................................................كنانة بن عقيق

٢٨٢......................................................................................................مالك بن داود

٢٨٣.........................................................................................مجمع بن زياد الجهني

٢٨٤..................................................................................مجمع بن عبد اهللا العائذي

٢٨٥......................................................مسعود بن الحّجاج التيمي وابنه عبد الرحمن

٢٨٦..............................................................................................مسلم بن عوسجة

٢٨٩.................................................................مسلم بن كث ومواله رافع بن عبد اهللا

٢٩٠...................................................................................................مسلم بن كناد

٢٩٠.....................................................................................اِّـعّلى بن حنظلة الغفاري

٢٩١.........................................................................................اِّـعّلى بن اِّـعّلى البجلي

٢٩٢.........................................................)موُّـ الحس عليه السالم(ُمنجح بن سهم 

٢٩٣..........................................................................................نافع بن هالل الجملي

٢٩٦....................................................................................نعيم بن عجالن األنصاري

٢٩٧...........................................................................................راديهاني بن عروة اِّـ

٣٠٢......................................................................................................هالل بن نافع

٣٠٤...................................................................................الهفهاف بن اِّـهّند الراسبي

٣٠٦......................................................................................سلمة القانصيهمام بن

٣٠٦.....................................................................................................يحيى بن كث

٣٠٧..........................................................................................يحيى بن سليم اِّـازني

٣٠٨...................................................بن ثبيط العبدي وابناه عبد اهللا، وعبيد اهللايزيد

٣١٠......................................................................................يزيد بن حص اِّـشرقي

٣١١.......................................................................)أبو الشعثاء الكندي(يزيد بن زياد 

٣١٣.........................................................................................يزيد بن مغفل الجعفي

٣١٣..............................................................................................نسبه 
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٤١٠

استدراك
٣١٧....................................................................................................................أّوًال

٣١٧....................................................................كثير بن عبد اهللا الصعبي   
٣١٧.................................................................................مهاجر بن أوس   

٣١٨...................................................................................................................ثانيًا

٣١٨.................................................................................بدر بن المغفل
٣١٨................................................................................جعيد الهمداني 
٣١٩................................................................................زهير بن السائب  
٣١٩................................................................................سلمة بن جارية   
٣١٩................................................................................عامر بن حسان    

٣٢٠......................................................عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الكوفي   
٣٢٠.....................................................................عبد اهللا بن زيد البصري   
٣٢٠.....................................................................معشر بن مالك بن عوف    

٣٢١...................................................................................................................ثالثًا

٣٢١..............................................مما انفرد به ناسخ التواريخ َّـ ذكر بعض الشهداء

٣٢١....................................................................ـ ابن مسلم بن عوسجة      ١
٣٢١....................................................................ـ عبد الرحمن بن عروة   ٢
٣٢٢..................................................................ـ زياد بن مصاهر الكندي    ٣
٣٢٢.......................................................................ـ إبراهيم بن الحسين  ٤
٣٢٣..............................................................................بن علي  ـ معلى   ٥
٣٢٣..............................................................................ـ جابر بن عروة    ٦
٣٢٤.............................................................ه وـ عبد الرحمن الكدري وأخ  ٧
٣٢٥.........................................................................ـ الطرماح بن عدي   ٨
٣٢٧..................................................................................................................رابعًا

٣٢٧.................................................الذين التحقوا بالحس عليه السالم ايام اِّـهادنة
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٤١١

٣٢٧...........................................ـ أمية بن سعد الطائي كما في إبصار العين      ١
٣٢٧................................................................ـ بشر بن عمرو الحضرمي    ٢
٣٢٧.........................................................ـ بكر بن علي التميمي أو التيمي   ٣
٣٢٨..........................................................................ـ جابر بن الحجاج   ٤
٣٢٨............................................................................ـ جوين بن مالك    ٥
٣٢٨.......................................................ـ الحارث بن امرئ القيس الكندي   ٦
٣٢٨................................................................ـ حالس بن عمرو الراسبي    ٧
٣٢٨...............................................................ـ النعمان بن عمرو الراسبي   ٨
٣٢٩.....................................................................ـ زهير بن سليم األزدي   ٩

٣٢٩..............................................................ـ سعد بن الحرث األنصاري    ١٠
٣٢٩........................................................................توف ـ أخوه أبو الح  ١١
٣٢٩.......................................................................ـ سوار بن أبي عمرو   ١٢
٣٢٩............................................................ـ مسعود بن الحجاج التيمي   ١٣
٣٢٩........................................................................ـ ابنه عبد الرحمن   ١٤
٣٣٠..................................................) أبو الشعثاء الكندي  (ـ يزيد بن زياد     ١٥
٣٣٠...............................................................ـ حبش بن قيس الهمداني   ١٦

٣٣١.............................................................ممن استشهد َّـ الحملة األوُّـ: خامسًا

٣٣٤......................................................................أول شهيد من آل أبي طالب: سادسًا

٣٣٥............قتل من أصحاب الحس عليه السالم بعد الحملة األوُّـأول شهيد : سابعًا

٣٣٥........................................آخر شهيد قتل من أصحاب الحس عليه السالم: ثامنًا

٣٣٦......بايعوا مسلمًا ثم اختفوا ليلتحقوا بالحس عليه السالماألصحاب الذين: تاسعًا

٣٣٨.........................................................................أول من بارز من األصحاب: عاشرًا

٣٣٩...............................لسالم َّـ اِّـعركةآخر شهيد بعد الحس عليه : حادي عشر

٣٤٠.......................الشهداء الذين جاءوا مع أوالدهم واستشهدوا َّـ الطف: ثاني عشر

٣٤٠...................................................ـ جنادة بن كعب بن الحرث األنصاري       ١
٣٤٠........................................................ـ يزيد بن ثبيط العبدي البصري   ٢
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٤١٢

٣٤٠.................................................................ـ عائذ بن مجمع العائذي    ٣
٣٤٠..............................................................سعود بن الحجاج التيمي  ـ م ٤
٣٤١...........................................................................ـ جندب بن مجير    ٥
٣٤١...................................................................ـ الحر بن يزيد الرياحي      ٦

٣٤٢..........................................َّـ اِّـوالي من أنصار الحس عليه السالم: ثالث عشر

٣٤٣...................................................تسبون إليهانَّـ قبائل األنصار التي ي: رابع عشر

٣٤٣......................................................................................ـ بنو أسد   ١
٣٤٣..................................................................................ـ الهمدانيون  ٢
٣٤٤................................................................................ـ المذحجيون  ٣
٣٤٥..................................................................................ـ األنصاريون   ٤
٣٤٥....................................................................................ـ البجليون ٥
٣٤٦....................................................................................ـ الكنديون  ٦
٣٤٦....................................................................................ـ الغفاريون  ٧
٣٤٦......................................................................................ـ بنو كلب   ٨
٣٤٦......................................................................................ـ األزديون  ٩

٣٤٧...................................................................................ـ العبديون  ١٠
٣٤٧.....................................................................................ـ بنو تيم  ١١
٣٤٨...................................................................................ـ الطائيون  ١٢
٣٤٨..................................................................................ـ التغلبيون  ١٣
٣٤٨..................................................................................ـ الجهنيون  ١٤
٣٤٩.................................................................................ـ التميميون ١٥
٣٤٩.................................................................................ـ الشيبانيون  ١٦
٣٤٩...................................................................................ـ النمريون  ١٧
٣٤٩..................................................................................ـ الحنفيون ١٨

٣٥٠...............................................................الشهداء من أهل الكوفة: خامس عشر

٣٥٣...............................الشهداء من أهل البصرة وممن تهيأ لنا معرفتهم: سادس عشر
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٤١٣

أصحاب النيب صلى ا عليه وآله وسلم الذين استشهدوا بني يدي أبي عبد 

ا احلسني عليه السالم
٣٥٧...................................................................ـ األدهم بن أمية العبدي  ١
٣٥٧.................................................................ـ أنس بن الحارث الكاهلي    ٢
٣٥٨...................................................................ـ جابر بن عروة الغفاري    ٣
٣٥٨.................................................ـ جنادة بن الحرث السلماني األنصاري       ٣
٣٥٨...........................................................................ـ جندب بن حجير    ٤
٣٥٨................................................) ذر الغفاريمولى أبي  ( ـ جون بن حوي   ٥
٣٥٩............................................................................ـ حبشي بن قيس   ٦
٣٥٩..........................................................................ـ حبيب بن مظاهر   ٧
٣٥٩..............................................................................هر بن عمرو  ـ زا٨
٣٥٩......................................................ـ زياد أبو عمرة الهمداني الصائدي      ٩

٣٥٩..............................) مولى علي عليه السالم    (ـ سعد بن الحرث الخزاعي     ١٠
٣٦٠........................................) مولى الحرث الجابري  (ـ شبيب بن عبد اهللا     ١١
٣٦٠..................................................ـ عبد الرحمن بن عبد ربه الخزرجي      ١٢
٣٦٠........................................................................ـ عبد اهللا بن يقطر    ١٣
٣٦١...............................................................ـ عقبة بن الصلت الجهني   ١٤
٣٦١..........................................................ـ عمار بن أبي سالمة الداالني      ١٥
٣٦١................................................................ـ قرة بن أبي قرة الغفاري   ١٦
٣٦١............................................................................ـ كنانة بن عتيق   ١٧
٣٦٢...............................................................ـ مجمع بن عائذ العائذي    ١٨
٣٦٢.................................................................ـ مجمع بن زياد الجهني   ١٩
٣٦٢.............................................................ـ مسلم بن عوسجة األسدي       ٢٠
٣٦٢...................................................................ر األزدي ـ مسلم بن كثي   ٢١
٣٦٢..................................................................ـ هاني بن عروة المرادي   ٢٢
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٤١٤

٣٦٣.........................................................ـ النعمان بن عجالن األنصاري   ٢٣
٣٦٣...........................................................ـ النضر بن عجالن األنصاري   ٢٤
٣٦٣.............................................................ـ نعيم بن عجالن األنصاري   ٢٥
٣٦٣................................................................ـ يزيد بن مغفل الجعفي    ٢٦

أنساب أصحاب احلسني عليه السالم
٣٨٢................................................................َّـ عدد أصحاب الحس عليه السالم

٣٨٤............................................................................................................التحقيق

زيارة الشهداء
٣٨٩.......................................................زيارة الشهداء الخارجة من الناحية اِّـقدسة

٣٩٧.................................................................................................مصادر التحقيق

٤٠١...........................................................................................................اِّـحتويات

٤١٥.........................................................إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

٤١٥.............................................................................َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احلسينية املقدسة
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  –   
  –

   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

مالكمحمد جواد وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  
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علي كاظم مصالوي. د واإلجراء النقديالمقولة –الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    

نبيل الحسنيالسيد  أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

اح عباس حسن الساعديصب علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–طار آخر الزمان منقذ اإلخوان من فتن وأخ  
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
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