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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللخص
أمامها  حتتار  كثرية  ومصارع  جسيمة  بأحداث  اإلسالمّي  التاريخ  يزخر 
نفوس  وأثرًا يف  األثر األكرب واألشّد فجيعًة  الطّف  لواقعة  أّن  إاّل  األلباب، 
النبّوة  بيت  أهل  حلرمات  وسبي  وانتهاك  قتٍل  من  فيها  جرى  ملا  املؤمنني 
والعتة األطهار سنة )61هـ / 680م( ومرصعهم )عليهم السالم(، وهي 
حمّطة الستسال الذاكرة وملحمة لإلنسانّية بكّل دواعي اخلري ونوازع الرّش، 

.  هلا شؤوهنا يف تسجيل مآثر الفتّوة لثّلة الرشف من آل الرسول

وحاولنا  الثابتة،  الفكرّية  مرتكزاهتم  إحدى  الطّف  ملحمة  فأضحت 
التارخيّية  األحداث  فيه  امتزجت  فنّي  طابع  ذي  مهّم  جانٍب  عىل  التكيز 
باإلبداع الفنّي يف كالم أهل بيت النبّوة وأصحاب احلجُسني)عليهم السالم( 
سجّل  اىل  هم  شعرجُ فاستحال  بالطّف،  املعركة  ساحة  يف  املبارزة  شهداء  من 
الّلسان املعرّب عن رسالتهم  تجُعلن عن مبادئهم لكوهنم  وصحٍف للمسلمني 
يف احلياة واإلعالم احلقيقّي ملسارهم البطوّل واجلهادّي، من خالل األراجيز 
لالندفاع  ثّرًا  منبعًا  األشعار  تلك  فكانت  القتال،  ساحة  يف  ارجتزوها  التي 

والتضحية يف الثبات عىل املبادئ، وهذا ما سنلمسه بني ثنايا هذا البحث...
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Abstract

The Islamic history is full of a great number of 
great happenings in addition to a great number of 
people killed، the matter which is incredible but still 
Al- Taff Battle has greater impact and it is more tragic 
and it has greater effect on the spirits of the faithful 
due to the fact that the grandson of the Prophet(pbuh 
& progeny) was killed in it in addition to his progeny 
and family members being taken as captives in(61 
A.H / 680 A.D ) and their being murdered(pbuh th). It 
is considered a station to give one's memory desires، 
etc and it is an epic with all good and bad deeds; it has 
its role and affairs in registering the glorious deeds of 
the Prophets' progeny(pbuh th). 

 Al- Taff Battle(epic) was considered one of their 
intellectual pillars(bases). We tried to com concentrate 
on one major side of it with an artistic nature where 
historical happenings were mixed with artistic 
creativity of Ahlul – Bait's speech together with that of 
Imam Husain's followers'(companions ) speech(pbuh 
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th) of the martyrs in Al- Taff Battle. Their poetry was 
rendered a record and sheets for Muslems reflecting 
their principles as they were considered the tongue 
which expresses and clearly shows their mission in 
life and the true media of their heroic and Jihadic route 
in life. Through these arajees ' said in the battle field، 
they sacrificed their souls and they kept the principles 
of Islam
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املقدّمة
تِمُّ نجُوِرِه َوَلْو  وَن لِيجُْطِفئجُوا نجُوَر اهلل بَِأْفَواِهِهْم َواهللَّجُ مجُ ِريدجُ قال اهلل عّز وجّل: ﴿)يجُ
للجهاد  ومالحم  خالدة  عّزٍة  مواقف  كربالء  شهدت   . وَن﴾)1(  اْلَكافِرجُ َكِرَه 
وقفنا  فإذا  أمّية،  بني  وفساد  البغي  ضّد  وجهادهم  املصطفى  بيت  أهل  بدم 
   عىل مشارف كربالء سنستنشق عطر الشهادة بدم اإلمام الثائر احلجُسني
وصحبه األخيار الذي مل يربد، ونقّبل تراهبا بحسة وتوّدد، وظّلت رمز كّل 
بل  عابرًا،  تارخيّيًا  حدثًا  الطّف  واقعة  تكن  فلم  للثائرين،  أبدّيًا  وهنجًا  املآثر 
كانت ملحمًة أسطورّية لوقائع كربى أثارت الوجدان اإلنسايّن كّله وأرست 
الشهادة يف األلباب والعقول كمنهٍج وعقيدة مستمّدًة رصيدها من  قواعد 

القرآن الكريم والفكر املجُحّمدّي الرشيف.

أهداف البحث وسبب اختياره: 
 دواعيها يف حتفيز النفس لالنتصار بالقيم عىل  لثورة اإلمام احلجُسني  
بفخٍر  التأريخ  الذي صاغه  االنتصار   رشف  احلجُسني   فلإلمام  األهواء، 
وعّز يزهو بشهادة مصابيح اهلدى وبنهجهم يقتدي، وأعداؤه برقت سيوفهم 

يف أرض كربالء، لكنّهم خسئوا بفعاهلم ومل تتحّقق آماهلم.

مرى  يف  يؤّثر  أن  كربالء  ألرض  بخروجه    احلجُسني   استطاع  لقد 
يف  واحلمّية  العنفوان  أعاد  فقد  بعدها،  وما  عرصه  يف  السياسّية  األحداث 
نفوس املسلمني، وهذا رّس خلودها وسمّوها الفكرّي والعقائدّي يف التاريخ 

اإلسالمّي ويف نفوس املسلمني عاّمة.



125

أ. م. د. حنان رضا الكعبي  أ. م. د. حسني عيل قيس

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

واالجتامعّي  السيايّس  اإلصالح  موضوع  عىل  الضوء  تسليَط  أردنا 
ما  املجتمع وإصالح  تقويم ومعاجلة االنحراف يف  واإلدارّي وشمولّيته يف 
الطّف  فرّكزنا عىل موضوع األرجوزة عند شهداء معركة  يمكن إصالحه، 
يجُمكن  التي من خالهلا  التارخيّية  الروايات  تتّبع واستقراء  حتديدًا من خالل 

تتّبع هذه الغايات واألهداف.

خّطة البحث:
عىل  األّول  املبحث  يف  رّكزنا  مباحث،  وثالثة  بمقّدمٍة  البحث  وانتظم 
املبحثجُ  ّصص  وخجُ نشأهتا،  ومراحل  اللغوّي  ومعناها  باألرجوزة  التعريف 
 ،  األطهار النبّوة  بيت  أهل  من  املبارزة  شهداء  عند  لألرجوزة  الثاين 
املبارزة من أصحاب اإلمام  الثالث لألرجوزة عند شهداء  املبحَث  وأفردنا 

... احلجُسني

وجاءت بعدها اخلامتة التي ضّمت أهّم نتائج البحث، وقد رّكزنا فيها عىل 
ّيلت بقائمة املصادر واملراجع التي أفدنا منها يف  ما سبق عرضه بالتفصيل وذجُ

صفحات بحثنا.

منهج البحث:
التأرخيّية واستشهدنا بام  ركّزنا يف ثنايا البحث عىل تقّص أبرز الروايات 
ضّمت يف نصوصها من أراجيز شهداء أرض الطّف من أهل البيت األطهار 
ومن استجُشِهَد حتت لوائهم الرشيف، واعتمدنا املنهج التأرخيّي االستقرائّي 
الذي ال خيلو من التحليل أحيانًا من حيث الطرح واملضمون يف تقّص وتوثيق 

الروايات التـأرخيّية التي تدعم صفحاتنا وعنوان بحثها.
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املبحث األّول:
نشأة األرجوزة تأرخيّيًا:

الرجزجُ فنٌّ شعرّي قديم من فنون األدب، وهو نصٌّ إبداعّي قابل للفهم 
جيعلها  اإلبل  يصيب  داٌء  والرجز:  بـ)األراجيز(،  قصائده  تجُسّمى  والتحليل 
ترتعش من أفخاذها عند قيامها، والراجز الذي يجُنشد األرجوزة)2( والرجز 
بمؤّلفات ودراسات متخّصصة،  الشعرّية  الفنون  يفرد كباقي  مل  فنٌّ شعرّي 
األحاسيس  وتصوير  التعبري  يف  املجُنشد  لسان  عىل  وأرسع  أخّف  وهو 
واالنفعاالت)3( فكان التضمني واجلمل االعتاضية وتقطيع العبارات ظاهرًة 
بارزًة يف األراجيز، فضاًل عن ذلك فقد امتاز بسهولة حفظه وسالسة نظمه. 

لقد بدأت األرجوزة بداية بسيطة متّثلت بصورة أبيات شعرّية قليلة يعرّب 
من خالهلا الشاعر أو املنشد عن انفعاالته املختلفة حتى قيل: »إّنام كان الشاعر 
يقول من الرجز البيتني والثالثة ونحو ذلك إذا حارب، أو شاتم أو فاخر...«)4(

وأشار األصفهاين اىل نصٍّ غاية يف الروعة عن األرجوزة جاء فيه:»كانت 
العرب تقول الرجز يف احلرب واحلداء واملفاخر وما جرى هذا املجرى، فتأيت 
للقصيدة  الفنّية  الصناعة  ومقّومات  برشوط  التقّيد  دون  يسرية)5(  أبياتًا  به 
وصلنا من رجز  فيام  العروضّية  والعلل  الزخارف  بكثرة  فاّتسمت  العربّية، 
هذا العصـر«)6( وظّلت األرجوزة حتتفظ بأشكاهلا وصورها التقليدّية ضمن 
نطاق دائرة الشعر الشعبّي القديم، وهذا ما عربّ عنه أحد الباحثني قائاًل: »ومل 
يتطّور الرجز يف صدر اإلسالم وال ازدهر، فإّن الرّجاَز مل يطيلوه ومل يمّدوا 
يف أطنابه، بل ظّلوا ينشدون منه البيت أو البيتني أو الثالثة، دون أن خيرجوا 
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يف  الشعرّي  األراجيز  فّن  تطّور  وقد  القديمة«)7(  املوضوعّية  الناحية  من  به 
فأضحى  الفنّي  والتطّور  الشعرّي  النضج  نحو  يّتجه  وأخذ  األموّي  العرص 
أصبح  فقد  املوضوعات،  بعض  تناول  اىل  ويسبقها  األخرى  الفنون  نافس  يجُ
يف  املحتدمة  السياسّية  املواقف  ببعض  لإلشادة  مهّمة  إعالمّية  ماّدة  للرّجاز 
العرص األموّي واملبادئ والثوابت الدينّية والسياسّية، فأخذت تّتسم بميسم 
خاّص من النضج الفكرّي والبناء الفنّي وتعّدد مواضيعها يف وصف وتصوير 
مالمح احلياة اليومّية وانعكاساهتا فاّتسمت أغلب األراجيز بصورٍة شعرّية 

غاية يف دّقة التعبري وبراعة التصوير وبخصائص شعرّية فنّية رائعة.

ويبدو أن األرجوزة تنقسم عىل مستويني من الصياغة الّلفظّية ما بني سهولة 
خمارجها بعيدًا »عن الغريب من األلفاظ«، وما بني التكّلف يف الّلفظ وصعوبة 
املعنى، يعربّ من خالهلا الرّجاز عن انفعاالهتم وأحاسيسهم التي تفرضها طبيعةجُ 
املوقف، بفصاحٍة يف اللفظ وقّوة املعنى، بإبداٍع شعرّي متمّيز، إذا ما أخذنا 
بنظر االعتبار أهنّا ارتبطت ارتباطًا قوّيًا باملعارك والروح احلامسّية للمقاتلني.

املبحث الثاين:
:  أرجوزةجُ شهداء املبارزة من أهل البيت األطهار

لو تتّبعنا الروايات التأرخيّية لوجدنا أّن للمبارزين من آل البيت األطهار 
التي اّتسمت بميسم  النصيب األوفر يف االرجتال من خالل تلك األراجيز 
فنّي وموضوعّي ممّيز، وأهنّا نافست فيه القصائد الشعرّية األخرى باحلامسة 
والشجن  احلامس  إثارة  يف  الرئييس  الباعث  الطّف  واقعة  فكانت  والرثاء، 
القتال،  املبارزين يف ساحات  لدى  للحامس  ببالغٍة حمكمة ومثرية  الشعرّي 
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 . عربت عن عمق انتامئهم وإيامهنم بعقيدهتم ومنهج احلجُسني وأصحابه

األطهار  البيت  آل  مواقف  من  مهّمة  شذرات  عىل  التكيز  وسنحاول 
وأبرز األراجيز التي استفّزت مشاعرهم الثابتة عىل الدين واملبادئ ومنهم: 

عىل بن احلجُسني وهو عيل األكرب وال عقب له:. 1
ويكنّى أبا احلسن، وأّمه ليىل بنت أيب مّرة بن عروة بن مسعود الثقفي)8( 
»وهو أّول من استجُشِهَد من آل أيب طالب يف معركة الطّف، قتله مّرة بن منقذ 
أّن عيل األكرب سأل  العبدي وعمره سبٌع وعرشون سنة«)9( وروى الطربي 
أباه احلجُسني   قال له: »يا أبِت ال أراك اهلل سوًء، ألسنا عىل احلّق؟ قال: بىل 
والذي اليه مرجع العباد. قال: يا أبت، إذن ال نبال نموت حمّقني، فقال له: 
جزاك اهلل من ولٍد خري ما جزى اهلل ولدًا عن والده«)10( ومّلا اشتّد القتال يف 

ساحة املعركة برز عيل بن احلجُسني وهو يقول: 
عيل بن  سني  احلحُ بن  عيّل  بالنبي أنا  أوىل  اهلل  وبيت   نحن 

يلتوي حتى  بالسيف  علوي أرضبكم  هاشميٍّ  غالٍم   رضب 
القسطل وسط  بالرمح  الدعي)11( أطعنكم  ابنحُ  فينا  حيكم  ال   تاهلل 

حتى محل عىل القوم وضّج أهل الكوفة: »فقتل مائة وثامنني فارسًا، فكمن 
له ملعون فرضبه بعموٍد من حديد عىل أّم رأسه فانجدل رصيعًا عىل األرض 
نادي: يا أبتاه عليك منّي السالم فهذا جّدي رسول اهلل   واستوى جالسًا وهو يجُ
 وهذا أيب عيل   وهذه جّديت فاطمة وهم يقولون لك العجل العجل 

.)12(»  وهم مشتاقون اليك، وقىض نحبه
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ويطالعنا الطالبّيون بسهٍم وافر من الشهادة والبسالة التي ورثوها عن أبيهم 
عيل بن أيب طالب   وجّدهم أيب طالب عبد مناف من كرم وشجاعة واضحة 
املعامل بارزة اخلطوط قد تبلورت بفصاحٍة تتدّفق بالغًة يف التصوير ودّقة يف 
التعبري يف أراجيزهم التي ارجتزوها عند القتال ويف مقّدمتهم أوالد أّم البنني 
»فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكالبّية«)13( وهم:

2 .: وأّمه أّم البنني  جعفر بن عيل بن أيب طالب
ابن  وهو  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  جعفر  »قجُتل  قائاًل:  )األصفهاين(  روى 

تسع عرشة سنة«)14(، برز للقتال وهو يرجتز: 
املعايل ذو  جعفرحُ  أنا  النوال إيّن  ذو  اخلري  عيّل   ابن 
العسال بالقنا  حسينًا  السقال أمحي  الواضح   وباحلسام 

الوايل الثناء  ذي  الويّص  وخايل)15( ابن  رشفًا  بعّمي   حسبي 

فيه  أجاد  النظم  يف  بإبداع  بليغ  وصف  عىل  األرجوزة  هذه  واشتملت 
بانتسابه لإلمام عيل بن أيب طالب   الفخر  بأبرز معاين  الراجز إجادة موّفقة، 
 وسمّو مفاخره، معاهدًا اهلل عىل محاية أخيه اإلمام احلجُسني  ، متوّعدًا 

العدّو بالقتل والتنكيل.

3 .: عبد اهلل بن عيل بن أيب طالب
ّمد، أّمه أّم البنني فاطمة بنت حزام الكالبّية، جاء يف إحدى  كنيته أبو حمجُ
الروايات التأرخيّية: »قال العّباس بن عيل ألخيه من أبيه وأّمه عبد اهلل بن عيل: 
تقّدْم بني يدّي حتى أراك وأحتسب، فإّنه ال ولد لك. فتقّدم بني يديه يرضب 
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بسيفه القوم«)16( وهو يرجتز:
واألفضال النجدة  ذي  ابن  الفعال أنا  يف  اخلري  عيلُّ   ذاك 
النكال ذو  اهلل  رسول  واألهوال)17( سيف  اخلطوب   وكاشف 

وجاءت هذه األبيات بصورٍة شعرّية وصفّية ملفاخرته بأبيه اإلمام عيل أيب 
احلسنني وتأّثره بشجاعته، فانساقت بسحر البيان فحفلت أبياته بألوان 
احلامس  لتأجيج  وتأكيدها  واملديح،  كالوصف  املختلفة  وأغراضه  الشعر 
تِل عبد اهلل بن عيل بن  قاتل القوم املارقني حتى »قجُ والروح القتالّية حّتى أخذ يجُ
أيب طالب، وهو ابن مخٍس وعرشين سنة وال عقب له... وشّد عليه هاين بن 

ثبيت احلرضمي فقتله«)18(.

4 .:عثامن بن عيل بن أيب طالب
وأّمه أّم البنني أيضًا، وقد جّسد عثامن بن عيل إيامنه الراسخ بعقيدته 
القتال  بالرشاد، فربز اىل  بيقنٍي راسخ وعقل مفعم  مستوعبًا اخلط احلجُسينّي 

بعزيمٍة ال هتاب املوت، وهو يرجتز ويقول:
املفاخر ذو  عثامنحُ  أنا  الطاهر إيّن  الفعال  ذو  عيّل   شيخي 
السائر الرشاد  ذي  النبّي  وحارض)19( صنو  غائٍب  كّل  بني   ما 

تدور معاين البيتني السابقني ضمن إطار الفخر يف سياق تفضيل ورشف 
النبّي   عىل الورى مجيعًا ويعرضها عىل أهّنا أمٌر بديّي مسلَّم به. 

تِل عثامن بن عيل وهو ابن  وأبىل عثامن بالًء حسنًا يف مبارزة األعداء حتى قجُ
إحدى وعرشين سنة  .
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وهناك إشارة بأّن »خوّل بن يزيد رمى عثامن بن عيل سهم فأوهطه، وشّد 
عليه رجٌل من بني أبان بن دارم فقتله، وأخذ رأسه«)20(

5 .:العّباس بن عيل بن أيب طالب
تِل  لدها، وآخر من قجُ »ويكنّى أبا الفضل، وأّمه أّم البنني أيضًا، وهو أكرب وجُ
الفضل، عبيد  لد سنة 26هـ، وله من األوالد،  وجُ من إخوته ألّمه وأبيه«)21( 
بابة بنت عبيد اهلل بن العّباس بن عبد املطلب)22(. ّمد، زوجته: لجُ اهلل، وقيل: حمجُ

وجاء األصفهاين برواية أشار من خالهلا اىل بعض ألقاب العّباس قائاًل: 
لجُّقب  كام  قربة«)23(،  أبا  ويكنّونه  السّقاء،  يسّمونه  عيل...  بن  العّباس  لد  »وجُ

بـ)حامل الّلواء()24( و)قمر بني هاشم()25(.

العّباس   »فسار  وأصحابه:    احلجُسني   باإلمام  العطشجُ  اشتّد  وعندما 
 والرجال عن يمينه وعن شامله حتى أرشفوا عىل الفرات«)26( فتصّدى 
  العّباس   فقتل  شديد  قتاٍل  يف  الطرفان  فتالحم  زياد  ابن  أصحاب  هلم 

منهم رجاالً وهو يقول:
مهتدي بقلٍب  القوم  أمحد أقاتل  النبّي  سبط  عن   أذّب 
املهنّد بالصارم  سّيدي أرضبكم  قتال  عن  حتيدوا   حتى 

التوّدد ذو  العّباس  أنا   إيّن 
املؤيَّد)27( املرتضـى  عيّل   نجل 

ومحل عليهم ففّرقهم يمينًا وشامالً وقتل منهم رجاالً فأرهب جيش بني 
أمية وهو يرجتز ويقول:
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رقا املوت  إذا  املوت  أرهب  لقا ال  املصاليت  يف  أوارى   حتى 

وقا الطهر  الطاهر  لنفس  للملتقى نفسـي  شاكٌر  صبوٌر   إيّن 
املفرقا وأفري  اهلاَم  أرضب  باللقا)28( بل  صعٌب  العّباس  أنا   إيّن 

العّباس رجاًل وسياًم  أّنه: »وكان   وشامئله  العّباس   وجاء يف وصف 
مجياًل يركب الفرس املطّهم ورجاله ختّطان يف األرض«)29(. 

عن  والدفاع  للموت  استعداده  عن  أنشدها  التي  األراجيز  كشفت  وقد 
أخيه احلجُسني   فخاطبه بـ)الطهر(، وأّن نفسه فداء لنفسه الطاهرة بموقف 
متوّعدًا  والشهادة  املوت  حّد  اىل  هبا  آمنوا  التي  املبادئ  عن  املدافع  املؤمن 

األعداء باللقاء الصعب. 

عن  »فكشفهم  قائاًل:  وأصحابه  العّباس  حال  خمنف(  )أبو  لنا  ويصّور 
احلجُسني   عطش  فذكر  ليشـرب  يده  ومّد  فمألها  القربة  معه  وأنزل  املشـرعة 

.. فقال: 
هوين سني  احلحُ بعد  من  نفس  تكوين يا  أو  كنت  ال   وبعده 

املنون! وارد  سني  احلحُ املعني؟ هذا  بارد   وتشـربني 

ديني فعالحُ  هذا  ما  اليقني)30( هيهات  صادق  فعالحُ   وال 

 من املرشعة، فقطع عليه جيشجُ  العّباس   اللحظات صعد  ويف تلك 
كّل مكان  التي أخذت تتاشق عليه وأصحابه من  بالنبل  الطريق  زياد  ابن 
»حتى صارت درعه كالقنفذ فحمل عليه أبرص بن شيبان فضـربه عن يمينه، 

فطارت مع السيف، فأخذ السيف بشامله ومحل عىل القوم وهو يقول: 
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يميني قطعتحُمحُ  إن  ديني واهلل  عن  أبدًا  أحامي   إيّن 

اليقني صادق  إماٍم  األمني وعن  الطاهر  النبّي   سبط 
بالدين جاءنا  صدٍق  األمني«)31( نبّي  بالواحد   مصّدقًا 

هبا  حتىّل  التي  والشجاعة  والبطولة  القّوة  صور    العّباس   استعرض 
املبارزون يف ساحة املعركة املدافعون عن نرصة اإلسالم وأهله، وجّسدت هذه 
األبيات معاين اإليامن العميق لديه وهيبته، متمّثلة بالداللة العميقة للقسم يف 
مطلع أبيات أرجوزته بـ)واهلل( عىل إيامن صاحب القسم بالدفاع عن الّدين 
القتاّل يف داخله وأخذ يقتل منهم رجاالً »فحملوا  واملبادئ فاشتّد احلامس 
عىل العّباس   محلة منكرة فقتل منهم مائة وثامنني فارسًا فرضبه عبد اهلل بن 
يزيد الشيباين عىل شامله فقطعها، فأخذ السيف ومحل عليهم«)32( وهو يقول: 

الكّفار من  ختشـي  ال  نفس  اجلّبار يا  برمحة   وأبـرشي 
األبرار سّيد  النبّي  واألطهار مع  السادات  مجلة   مع 

يساري ببغيهم  قطعوا  النار)33( قد  حرَّ  ربِّ  يا   فأصلِِهم 

 وأخذ يقاتل املارقني قتال األبطال الراسخ إيامهنم »فقاتلهم قتاالً شديدًا 
األرض  اىل  رصيعًا  وخّر  هامته  ففلق  حديد  من  بعمود  منهم  رجٌل  فرضبه 
أبا عبد اهلل عليك منّي السالم، فلام سمع احلجُسني   يا  ينادي  خيور بدمه وهو 

 صوته نادى وا أخاه وا عّباساه وا مهجة قلباه«)34( 

العّباس بن عيل بن أيب طالب »قتله زيد بن رقادة  وأشار)الطربي(:»إّن 
اجلني وحكيم بن الطفيل السنييس«)35(. 
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6 .:القاسم وأمحد ابنا اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب
عّمهام  نصـرا  وقد  رملة)36(  اسمها  ولد  أّم  أّمهام    احلسن   أبناء  من 
احلجُسني   وهو ينادي: »وا غربتاه واعطشاه وا قّلة نارصاه.. أما من معنٍي 
يعيننا؟ أما من نارص ينرصنا؟ أما من مري جيرينا؟ أما من حماٍم حيامي عن حرم 

رسول اهلل  ؟«)37(. 

وهذا ما يؤّكد مقدار حّبهام لإلمام احلجُسني  ، ووقوفهم بجنبه ودفاعهم 
املستميت عنه  ، ويكفيهم بذلك فخرًا فأثبتوا شّدة والئهم وعمق إيامهنم 

بدين جّدهم   ومبادئ احلجُسني   اخلالدة. 

 »فخرج من اخليمة غالمان كأهناّم القمران أحدمها أمحد واآلخر القاسم 
العمر  القاسم وله من  لّبيك... فربز  لّبيك  ابنا احلسن بن عيل ومها يقوالن 

أربع عرشة سنة، ومحل عىل القوم«)38( وهو يقول: 
احلسن فرعحُ  فأنا  تنكروين  واملؤمتن)39( إن  املصطفى  النبّي   سبطحُ 

املرهتن كاألسري  حسني  املزن هذا  صوب  سقوا  ال  أناٍس   بني 

الذايّت واضحًة عند القاسم بن  ومن خالل وصفه نلمس مالمح الفخر 
 ، احلسن ، يف ثنايا أرجوزته مفاخرًا بفضائل نسبه للنبّي املصطفى  
وفرعه احلسنّي الرشيف، بعيدًا عن التباهي باألمور املادّية والقّوة اجلسدّية.. 
حتى انتهى اىل معاتبة القوم معاتبًة ال ختلو من لوم واستنكار من خذالن أيب 
األحرار اإلمام احلجُسني   يف أرض كربالء وقّلة املنارصين، فمالمح الفخر 
من  احلسنّي  وللفرع    الزكّي   للنبّي  بانتسابه  الشعرّية  أبياته  يف  واضحة 
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أهل بيت النبّوة ويكفيه بذلك فخرًا »ومل يزل يقاتل حتى قتل.. قتله عمرو 
بن سعد بن نفيل األزدي«)40(. 

العمر سّت عشـرة سنة فحمل عىل  من  وله  أمحد  أخوه  بعده  من  »وبرز 
وقد    احلجُسني   اىل  ورجع  فارسًا  ثامنني  قتل  حتى  يقاتل  يزل  ومل  القوم 
غارت عيناه من شّدة العطش، فقال له اإلمام احلجُسني  : يا بن أخي اصرب 
قلياًل حتى تلقى جّدك رسول اهلل   فيسقيك رشبًة من املاء ال تظمأ بعدها 
أبدًا«)41(، وتلك هي املواقف البطولّية يف التضحية والثبات التي قّدمها أبطالجُ 
معسكر اإلمام احلجُسني   لتأكيد القيم واملبادئ اإلصالحّية واجلهادية التي 

.  خرج من أجلها أبو األحرار

فرجع الغالم اىل القوم فحمل عليهم  وقتل منهم مخسني فارسًا وهو يقول:

رضبًا املختار  بني  من  الرضيع اليكم  رأسحُ  هلوله   يشيب 
مَجْعًا الكّفار  معارش  قطيع)42( يبيد  عضٍب  مهّنٍد   بكّل 

 ..  ثّم استجُشِهد

7 .:عبد اهلل بن احلسن بن عيل
»وأّمه بنت السليل بن عبد اهلل أخي جرير بن عبد اهلل البجيل، وقيل إّن أّمه 
   أّم ولد«)43(، وكان لعبد اهلل األكرب موقٌف بطوّل يف مؤازرة عّمه احلجُسني
فتقّدم بني يديه للشهادة، ومحل الفتى عىل معسكر ابن زياد، ومل يزل يقاتل 

وهو يتوّعد األعداء، مفتخرًا ويرجتز قائاًل: 
حيدرة ابن  فأنا  تنكروين  قسورة إن  وليثحُ  آجاٍم   رضغام 
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ريٍح رصرصة مثلحُ  األعادي  السندرة)44( عىل  كيَل  بالسيف   أكيلكم 

يف  متّعنّا  ولو  بسهم«)45(،  رماه  األسدي..  الكاهن  بن  حرملةجُ  »فقتله 
ثنايا أرجوزته    قد ضّمن يف  أّن عبد اهلل بن احلسن  هذا املقطع لوجدنا 
نفوس  يف  ومؤّثرة  مجيلة  شعرّية  بصورٍة  متمّيزًا  استعارّيًا  أسلوبًا  القصرية 
املبارزين يف ساحة املعركة، من خالل هذين البيتني، مفاخرًا بشجاعته التي 
 ، استمّدها من شجاعة جّده حيدر الكرار الليث الرضغام اإلمام عيل  
فحّققت هذه األرجوزة القصرية إبداعًا يف جتسيد معانيها ودّقًة يف تصويرها. 

تجُعلن  واحلّق  لإلسالم  راسخًا  رمزًا  األطهار  النبّوة  بيت  أهل  فأضحى 
الثابت  املوقف  ، كوهنم    البيت  أهل  الدفاع عن حقيقة  مبادئهم يف  عن 
والّلسان املعرّب عن رسالتهم يف احلياة واإلعالم احلقيقّي ملسارهم اجلهادّي. 

8 .:عون بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب
»وأّمه مجانة بنت املسّيب بن نجية من بني فزارة«)46(، وقيل العقيلة زينب 
بنت عيل بن أيب طالب وأّمها فاطمة بنت رسول اهلل  )47( وقد وّجهه أبوه عبد 
اهلل بن جعفر مع أخيه حمجُّمد لنرصة أيب األحرار   وهذا ما أّكده الطربي قائاًل:

»عن عيل بن احلجُسني بن عيل بن أيب طالب قال: مّلا خرجنا من مّكة كتب 
عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب اىل احلجُسني بن عيل مع ابنيه عون وحمجُّمد: أّما 
بعد فإينّ أسألك باهلل ملا انرصفت حني تنظر يف كتايب فإينّ مشفق عليك من 
الوجه الذي توّجه له.... فال تعجل بالسري فإينّ يف أثر الكتاب والسالم«)48(.

فربز عون بن عبد اهلل بن جعفر   وهو يرجتز ويقول: 
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اجلنّة إال  أدخل  ال  والسنّة أقسمتحُ  ألمحد   مواليًا 

املنّة انقطاع  بعد  من  بمنّة والفوز  أنقذنا  الذي   هو 

الظنّة وسوء  الكفر  حرية  اجلنّة)49( من  باري  اهلل  عليه   صىّل 

فتبلورت معاين الشجاعة واإلقدام ممزوجًة باإلبداع الفنّي والشعرّي يف 
والتضحية  والعدالة  باحلّق  متشّعبة  منافذ  من   النبّوة بيت  أهل  أرجوزة 
والفداء وباحلركة التأرخيّية لنرصة املظلوم والتمنّع عن دنايا األمور، ومل يزل 
 )50(» تٍل    يقاتل القوم حّتى »قتل ثامنني فارسًا وقجُ عون بن عبد اهلل  

»قتله عبد اهلل بن قطبة التيهاين«)51(. 

9 .:ّمد بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب حمجُ
وكان مع أخيه عون ممّن انضّموا اىل معسكر اإلمام احلجُسني   وأصحابه 
لنرصته »وأّمه اخلوصا بنت حفصة بن ثقيف بن ربيعة بن عائد بن بكر بن 

وائل«)52( تقّدم للقتال مرجتزًا: 
العدوان من  اهلل  اىل  عميان نشكو  الّردى  يف  قوٍم   فعاَل 

القرآن معامل  تركوا  الطغيان)53( قد  مع  الكفَر   وأظهروا 

وقاتل حتى استجُشِهد   »قتله عامر بن هنشل التميمي«)54(. 

10 .:عبد الرمحن بن عقيل بن أيب طالب

احلجُسني   اإلمام  دوٌر مشـّرف يف مؤازرة  أيب طالب  بن  كان ألوالد عقيل 
 وأصحابه يف واقعة الطّف، وعبد الرمحن -أّمه أّم ولد)55(- قّدم لنا مثاالً 
رائعًا لّتوحد املؤمن مع عقيدته فيقّدم نفسه قربانًا من أجل تأكيدها واحلفاظ 
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عليها، وقد رّصح عبد الرمحن بن عقيل   بأّنه عىل هنج اإلمام وهو يرجتز: 
مكاين فاعرفوا  عقيٌل  إخواين أيب  وهاشم  هاشم   من 

األقران سّيد  حسني  اجلنان)56( فينا  يف  الشباب   وسّيد 

وقاتل حّتى الشهادة، فقتله »عثامن بن خالد بن أسري اجلهني«)57(.

11 .:جعفر بن عقيل بن أيب طالب
 وأّمه أّم البنني بنت الشقر بن اهلضاب)58( وقيل »أّم الثغر بنت عامر بن اهلصان 
النضال  التحّدي ومشاعر  بروح  قاتل جعفر  بني كالب«)59(،  من  العامري 
وأهلب احلامس وشحذه بالتاريخ والقيم الدينّية أمام األعداء، فريجتز وهو يقول:

الطالبي األبطحّي  الغالمحُ  وغالب أنا  هاشم  يف  معرش   من 

الذوائب سادةحُ  حّقًا  األطائب)60( فنحن  أطيب  حسنٌي   فينا 

يد »بشـر بن حوط اهلمداين«)61( وقيل »قتله  فقاتل حتى استشهاده عىل 
عروة بن عبد اهلل اخلثعمي«)62(.

12 .:عبد اهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب
اهلل  عبد  برز  وقد  ولد)63(،  أّم  وأّمها  طالب،  أيب  بن  عيل  بنت  رقّية  وأّمه 

للقتال »ووقف بإزاء اإلمام احلجُسني   وقال: يا موالي أتأذن ل بالرباز؟ 

فقال له احلجُسني  : يا بني كفاك وأهلك القتل«)64(. 

 ثّم برز الغالم وحس عن ذراعيه، وهو يرجتز ويقول:
الكرام هاشٍم  بنو  امم نحن  اهلحُ السّيد  بنات   نحمي 
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العالم اهلل  رسول  الـرضغام سبط  الفارس  عيل   نسل 

بالصمصام أرضب  باهتامم فدونكم  بالعسال   والطعن 

بالقيام الفوز  بذاك  عالم)65( أرجو  قادٍر  مليٍك  عند 
 

اهلل  عبد  الراجز  فيه  أخضع  احلامسة  يف  مثاالً  املقطوعة  هذه  يف  ونالحظ 
بن مسلم   تفاصيله للفخر القبيّل بنسبه الشـريف لبني هاشم من خرية 
أرجوزته  أبيات  يف  متنّفسها  جتد  وكربياء،  مٍد  من  هلم  بام  العرب،  أرشاف 
ضّمنه  واضح  محايّس  بطابٍع  الراجز  يؤّكد  ثّم  عارمة،  محاسّية  موجة  ضمن 
قهر خصمه،  عازمًا عىل  العدّو،  املعركة ضّد  أبياته بحرصه عىل خوض  يف 

مفاخرًا بقّوته وثباته عىل مبادئه حتى الفوز بالشهادة. 

وهيبته،  لديه  العميق  اإليامن  معاين  األبيات،  هذه  يف  رسالته  وجّسدت 
بانتسابه  مفتخٌر  وهو  املبارزة  يف  البغي  أهل  أرهب  الذي  الشجاع  وموقفه 

للبيت اهلاشمّي وكذلك بأبيه مسلم بن عقيل وهو يرجتز: 
أيب وهو  مسلاًم  ألقى  النبي اليوم  دين  عىل  بادوا   وفتيًة 

بالكذب ِرفوا  عحُ كقوٍم  النسب)66( ليسوا  وكرامحُ  خياٌر   لكن 

هلم  رسالته  وأّكدت  جّسدت  بصالبة  يقاتلهم  وهو  القوم  عىل  محل  ثّم   
إّياهم  حمّذرًا  اللهجة،  شديدة  كانت  ارجتزها  شعرية  بأبيات  صاغها  التي 
عاقبة أمرهم، حتى قتل منهم تسعني فارسًا »ورماه امللعون عمرو بن صبيح 
كر أّن السهم أصابه وهو واضٌع يده عىل جبينه  الصدائي بسهم يف لبته«)67( »وذجُ
وهو  حزنًا عميقًا    احلجُسني   اإلمام  فحزن  وجبهته«)68(  راحته  يف  فأثبت 
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ينظر اليه قائاًل: »اللهّم اقتل قاتل آل عقيل«)69( فقيل يف استشهادهم:
وعويل بعربٍة  جودي  الرسول عني  آل  ندبت  إن   وانديب 

عيلٍّ لصلب  كّلهم   سبعٌة 
لعقيل)70( وتسعٌة  أصيبوا   قد 

وقد استشعر اإلمام احلجُسني   هذه املرارة يف فقد األحّبة من أهل بيت 
النبّوة األطهار، ومن أصحابه األخيار، فعرّب عنها عند قدومه ألرض كربالء: 
وقال أرض كرٍب وبالء، ... انزلوا ها هنا مناخجُ ركابنا، ها هنا تجُسفك دماؤنا، 
تك حريمنا، هاهنا واهلل تجُقتل رجالنا، هاهنا واهلل تجُذبح أطفالنا،  هاهنا واهلل هتجُ
)71( ثّم  تجُزار قبورنا، وهبذه التبة وعدين جّدي رسول اهلل   ها هنا واهلل 

نزل عن فرسه، وأنشأ يقول: 
خليل من  لك  أفٍّ  دهرحُ  واألصيل يا  باإلرشاق  لك   كم 
قتيل طالٍب   أو  صاحب  بالبديل من  يقنع  ال   والدهر 
اجلليل اىل  األمر  سبيل)72( وإّنام  سالٌك  حيٍّ   وكّل 

ومن خالل هذه األرجوزة نجد أّن اإلمام احلجُسني  ، يقّدم لنا وصفًا 
ألياًم بفلسفة خاّصة معاتبًا الدهر وفق رؤيٍة متمّيزة، معلنًا أّن الدهر ال يدوم ما 
بني رشوٍق وغروب، يف الوقت نفسه يصّور من يطلب احلّق ويأمر به ويدافع 
عنه مستعّدًا للقتال والفتك باألعداء -حني يستوجب األمر- ويكون مصريه 

القتل والتنكيل.

صّورت  التي  أرجوزته  أبيات  ضمن  بارزًا  الوصف  من  سياًل  فنلمس 
مشاعره إزاء االختالل السيايّس والتناقض االجتامعّي، مفّوضًا أمره للعزيز 

اجلليل الذي َصَدَق وعَده لعباده الصابرين املعتصمني بدينهم احلّق.
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املبحث الثالث:- 

•	: أرجوزة شهداء املبارزة من أصحاب اإلمام احلجُسني
مسلم بن عوسجة األسدي:. 1

يعّد مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة األسدّي)73(، من خرية أصحاب 
اإلمام احلجُسني  ، إذ حلق بالركب احلجُسينّي مع أهله بعد استشهاد مسلم 
بن عقيل وهانئ بن عروة، فانضّم اىل معسكر احلجُسني   خماطبًا إّياه قائاًل: 
مّرة  ذلك سبعني  ويجُفعل يب  أجُحرق  ثّم  أجُقتل  ثّم  أجُحيى  ثّم  أجُقتل  أينّ  لو  »واهلل 
ما تركتك، فكيف وهي قتلة واحدة وبعدها الكرامة التي ال أوف منها«)74( 

فأخذ سيفه بيمينه يقاتل وهو يرجتز:
لبد ذو  فإيّن  عنّي  تسألوا  أسد إْن  بني  ذرى  من  قوٍم  فرع   من 
الرشد عن  حائٌد  بغاين  صمد)75( فمن  جّباٍر  بدين   وكافٌر 

واشتّد يف قتال األعداء وصرب عىل أهوال البالء حتى سقط عىل األرض 
شهيدًا »وقتله عبد اهلل الضبايب وعبد الرمحن بن أيب خشكارة البجيل«)76(.

ممزوجًة  الغالبة،  الصفة  هي  القبيّل  الفخر  معاين  نجد  أرجوزته  ويف 
بعّزها  متفاخرًا  )أسد(  بقبيلته  أشاد  حني  احلامسة  من  بضـرٍب 
يبارزه،  من  لتصوير  انتهى  ثّم  ومآثرها،  أمادها  وسجّل  ومنعتها 
رشيفًا  املعنى  فكان  الرب،  عن  والبجُْعد  الرشد  عن  بامليل  إّياه  واصفًا 
املخارج. سهلة  شعرّية  بلغٍة  التكّلف  عن  بعيدًا  بليغًا  واللفظ  ودقيقًا 
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حبيب بن مظاهر األسدي:. 2
هو »حبيب بن مظاهر بن رئاب بن األشت بن خزيمة األسدي«)77( وكان 
من أصحاب اإلمام عيل بن أيب طالب  ، ونارص اإلماَم احلجُسني   يف 
واقعة الطّف، حني خاطبه قائاًل: »يا موالي إيّن أحّب أن أتّم صاليت يف اجلنّة 
يقاتل  باملبارزة وأخذ  له  فأذن  السالم«)78(  وأقرئ جّدك وأباك وأخاك منّي 

قتال األبطال يف ساحة املبارزة، ومحل عىل األعداء وهو يرجتز:

مظاهر وأيب  حبيٌب  قسور أنا  ليٌث  اهليجاء   وفارسحُ 

مذّكر صارٌم  يميني  وأكثر ويف  عدٍد  ذو   وأنتمحُ 

أقدرونحن   منكم يف      احلروب      أصرب األمور  كّل  ويف   أيضًا 

وأظهر حّجًة  أعىل  تسعر)79( واهلل  اجلحيم  نارحُ  محُ   وفيكحُ

استجُشِهد،  حتى  عليه  وتكاثروا  األعداء،  من  فارسًا  وثالثني  مخسة  فقتل 
كنت  لقد  حبيب  يا  دّرك  »هلل  يقول:  وهو    احلجُسني   اإلمامجُ  عليه  فحزن 

فاضاًل ختتم القرآن يف ليلٍة واحدة«)80(. 
احلّر بن يزيد التميمي:. 3

وهو احلّر بن يزيد بن ناجية الرياحي من أرشاف متيم)81(، قاتل يف البداية 
يف جيش ابن زياد فقيل: »وكان ميء احلّر بن يزيد ومسريه من القادسية... 
فقال احلّر: فإّنا لسنا من هؤالء الذين كتبوا اليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك 
أاّل نفارقك حّتى نقدمك عىل عبيد اهلل بن زياد. فقال له احلجُسني: املوت أدنى 
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اليك من ذلك«)82(.

 مع ولده وقد  التحق بالركب احلجُسينّي اىل جانب سّيد الشهداء   ثّم 
صّور لنا )أبو خمنف( هذا املوقف التأرخيّي بتوبته ورجوعه اىل اهلل قائاًل: »إهّنام 
محال من معسكر ابن زياد وكأهّنام يريدان القتال حتى هجام عىل احلجُسني فنزل 
احلّر عن ظهر جواده وطأطأ رأسه وجعل يقّبل يد احلجُسني ورجليه وهو يبكي 

بكاًء شديدًا«)83(. 

بني  عقائدّية  ضمريّية  تفاعلّية  معيارّية  عالقة  هناك  أّن  نستنتج  تقّدم  ممّا 
اإلمام احلجُسني   وأصحابه، إذ اقتنوا بمنبٍع طاهر حتى وهبهم اهلل رشف 
الشهادة، وهذا ما متّيزوا به وانفردوا عن بقّية املسلمني، ودفع احلرُّ ولده لقتال 
األعداء، فربز للقتال حتى قتل سبعني فارسًا ثم قجُتل)رمحه اهلل()84( واستأذن 

احلّر اإلمام احلجُسني   للمبارزة، فربز وهو يقول: 

كارع هو املوت فاصفح ويك ما أنت صانع شّك  ال  املوت  بكأس   فأنت 

وحريمه املصطفى  ابن  عن  زارع وحاِم  أنت  ما  حصد  تلقى   لعّلك 

م ربَّ اهلل  خالفوا  قوٌم  خاب  شارع لقد  والدينحُ  الدين  هدم   يريدون 

ّمٍد محُ آل  قتل  عمدًا  شافع)85( يريدون  القيامة  يوم  محُ   وجّدهحُ

وهذه األبيات الشعرّية تجُعطي إشارًة جلّية لالستمرار والتأييد واإلشادة 
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بأهل البيت األطهار كرمٍز للحّق والعدالة ورشف النفس والثورة عىل الظلم.

وانربى احلّر الرياحّي للمبارزة كالليث عىل األعداء ومل يزل يقاتل »حتى قتل 
تِل وهو يرجتز: نّيفًا وثامنني فارسًا«)86( حتى أمر عمر بن سعد برشقه بالنبل، فقجُ

الضيف ومأوى  احلرُّ  أنا  بالسيف إين  أعراضكم  يف   أرضب 
حيف من  َيْف  مل  غالٍم  اخليف)87( رضب  بأرض  حّل  َمْن   أنصـر 

سعيد بن عبد اهلل احلنفي:. 4
كان سعيد من أصحاب اإلمام احلجُسني   األخيار الشجعان، له العديد من 
املراسالت التي محلها لإلمام   من أهل الكوفة كونه من وجهاء الكوفة)88(.

من  بالنفس  والتضحية    احلجُسني   اإلمام  منارصة  رشف  سعيد  ونال 
أجله حتى قيل: »فوصل اىل اإلمام احلجُسني   سهم فتقّدم سعيد بن عبد اهلل 
احلنفي ووقف يقيه بنفسه ما زال وال ختّطى حتى سقط عىل األرض وهو يقول: 
"اللهم العنهم لعن عاٍد وثمود«)89( ثم أخذ يرجتز يف ساحة املبارزة وهو يقول:

أمحدا نلقى  اليوم  حسنيحُ  الندى أقِدْم  ذا  علّيًا  اخلري   وشيخك 
األسعدا واىف  كالبدر  األصيدا وحسنًا  اهلجان  القرم   وعّمك 
األسدا اإلله  ليث  صعدا)90( ومحزًة  نعلو  الفردوس  جنّة   يف 

لو دّققنا يف هذه املقطوعة الشعرّية نلمس وصفًا حسّيًا للفخر الذي يعّد 
رفيقًا لشهداء املبارزة، تعرّب عن ميل الراجز الطبيعّي للفخر والعّزة، انطالقًا 
من مواقف وكرامات وبطوالت أهل البيت األطهار، معتمدًا وبدّقة 
عىل علم البيان يف التشبيه واالستعارة والكناية بصورٍة شعرّية غاية يف الدّقة 
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ِجد به ثالث عرشة سهاًم سوى ما به من  والبالغة والبيان، »ثّم قىض نحبه فوجُ
رضب السيوف وطعن الرماح«)91(. 

زهري بن القني البجيل:. 5
 وينتسب زهريجُ بن القني اىل قبيلة بني بجلة)92( وكان زهرٌي رجاًل رشيفًا 
يف قومة، نازالً فيهم يف الكوفة، قّرر االلتحاق بمعسكر احلجُسني   بعد أن 

توّضحت له حقيقةجُ الرسالة التي كان اإلمام مقباًل عليها. 

جيش  ميمنة  البارزين عىل  والقادة  أنصاره  كبار  من  القني  بن  زهري  كان 
يرجتز   وهو  احلجُسني   قتال األبطال كبقّية أصحاب   وقاتل  احلجُسني  

ويقول: 
مهّدًا هاديًا  حسينًا  النبّيا أقدْم  جّدك  نلقى   اليوم 
علّيًا واملرتضـى  ّمدًا  الكمّيا محُ الفتى  اجلناحني   وذا 

الزكّيا والطاهر  تقّيا وفاطاًم  قبلنا  من  مضـى   ومن 

ولّيا صرّيين  قد  الدعّيا فاهلل  أقاتل  حّبكم   يف 

ومل يزل يقاتل حتى قتل سبعني فارسًا وتكاثروا عليه وقتلوه )رمحه اهلل()93(.

عبد اهلل بن عمر الكلبي:. 6
وله ولٌد اسمه وهب بن عبد اهلل بن جناب، كان نرصانّيًا شجاعًا رشيفًا 
طوال  آدم  »رجٌل  وهو  ابنه،  مع    احلجُسني   يد  عيل  وأسلم  الكوفة،  نزل 
وهو  بالقتال  األعداء  عىل  فشّد  املنكبني«)94(  بني  ما  بعيد  الساعدين،  شديد 

يرجتز ويقول:
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الكلبي ابنحُ  فأنا  تنكروين   حسبي ويف آل كليب حسبي إْن 
وصعب مّرٍة  ذو  امرؤ  النكب إيّن  عند  باخلؤور   ولست 

وهب أّم  لك  زعيٌم  والضـرب إيّن  مقدمًا  فيهم   بالطعن 
رضب غالٍم مؤمٍن بالرّب)95(.

 حّتى ذكر بأّنه »قتل يف املبارزة أربعة وعرشين رجاًل، واثني عرش فارسًا فأجُِخذ 
ب عنقه«)96(.  ِ أسريًا، وأجُيت به عمرو بن سعد فقال له: ما أشّد صولتك ثّم أمر فرضجُ

يزيد بن زياد الكندي:. 7
هبدله)97(،  بني  من  الكندّي  املهارص  بن  زياد  بن  يزيد  الشعثاء  أبو  وهو   
كان فارسًا شجاعًا وحذقًا يف الرمي، قيل عنه إّنه: »جثا عىل ركبتيه بني يدي 
إاّل مخسة أسهم وكان راميًا، فكان  بامئة سهم ما سقط منها  احلجُسني، فرمى 
كّلام رمى قال: أنا ابن هبدله، فرسان العرجلة، ويقول احلجُسني: اللهّم سّدد 

رميته«)98(، وكان رجزه يومئذ: 
املهارص وأيب  يزيٌد  خادر أنا  يغيل  ليٍث  من   أشجع 

نارص للحسني  إين  رّب  وهاجر)99( يا  تارٌك  سعٍد   والبن 

برير بن خضري اهلمذاين:. 8
وسّيد  الصاحلني  اهلل  عباد  ومن  للقرآن،  قارئًا  وعابدًا،  زاهدًا  وكان 
القّراء)100(، وقد أحسن برير يف منارصة اإلمام احلجُسني   يف اجللد والثبات 
العقل واإلباء  لديه متوّحدة مرجعها  فنرى حقيقة اإليامن  وبالغ يف اجلهاد، 
   ووحي السامء وفيض النبّوة التي اجتمعت يف شخصّية اإلمام احلجُسني
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يف  رسمها  شعرّية  صورٍة  يف  املبارزة  ساحة  يف  بأرجوزته  عنه  عرّب  ما  وهذا 
أبيات أرجوزته، قائاًل:

خضري وأيب  بريٌر  ضري أنا  من  أرى  وال   أرضبكم 

اخلري أهلحُ  اخلرَي  يّف  برير)101( يعرف  من  اخلري  فعلحُ   كذاك 

وجعل يقاتل أحسن قتال، فقتل مجاعًة من فرسان األعداء حتى »خرج 
املحّق منهام  يقتل  املباهلة اىل اهلل تعاىل يف أن  فاّتفقا عىل  املغفل  يزيد بن  اليه 

املبطل، وتالقيا فقتله برير ومل يزل يقاتل حتى قتل«)102(.

جون موىل أيب ذر الغفاري:. 9
هو جون بن جوي بن قتادة بن األعور، عبٌد أسود من أهل النوبة، موىل 
الركب  مع  فخرج  للطالبّيني،  املوالني  أشّد  من  وكان  الغفاري)103(،  ذر  أيب 
احلجُسينّي اىل مّكة، واستأذن جون اإلماَم احلجُسني   بالقتال، فأذن له وبرز 

اىل ميدان احلرب ومكافحة الطعن والرضب، وهو يرجتز ويقول: 
املهنّد سوف يرى الفّجار رضب األْسود الصارم   باملرشيّف 
ّمد محُ بني  من  اخلياَر  واليد أمحي  بالّلسان  عنهم   أذّب 

املورد عند  الفوَز  بذاك  د)104( أرجو  املوّحّّّّّّّّ الواحد  اإلله  من 
 

ويتحفنا )أبو خمنف( برواية تأرخيّية مؤملة عن استشهاده يف ساحة املبارزة 
قائاًل: »فلم يزل يقاتل حتى قتل سبعني رجاًل فوقعت يف حماجر عينه رضبة 
كّل جانب  به من  فأحاطوا  رأسه  أّم  فوقع عىل  األرض،  اىل  به جواده  وكبا 

ومكان فقتلوه«)105(.
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عمري بن املطاع اجلعفي:. 10
فأذن    احلجُسني   اإلمام  استأذن  اجلعفي)106(،  مطاع  بن  عمر  وقيل: 
امللاّمت  ودفع  النفس  فداء  عىل  يتهافت  اجلزاء  اىل  املشتاقني  قتال  فقاتل  له: 
عن أهل بيت النبّوة األطهار، وهذا ما عرّبت عنه أرجوزته التي ارجتزها يف 
اجلهاد،  الشهادة وقدسّية  قدر  بسمّو  الطّف  إذ حّلق يف سامء  القتال،  ساحة 
 للفوز يوم  وأفصحت أبياتجُه عن فخره باالنتصار والدفاع عن احلجُسني  

القيامة، فقال مرجتزًا:
املطاع وأيب  عمرٌي  قّطاع أنا  صارٌم  يميني   ويف 

شعاعحُ ملعه  من  القراع كأّنه  لنا  طاب  فقد   إذن 

والصـراع الضـرب  سني  احلحُ املطاع دون  امللكحُ  عليه   صىّل 

واملتمّعن يف هذه األرجوزة جيد يف طّيات أبياهتا رسالًة ظهر فيها أسلوب 
لنا  طاب  فقد  )إذن  قّطاع(  صارٌم  يميني  )ويف  قوله  يف  والتحذير  التحّدي 
القراع(، واإلنذار والتهديد والوعيد ينّم عن موقفه الثابت يف نصـرة اإلمام 
تِل«)107(.  احلجُسني   والفداء دونه »ومل يزل يقاتل حتى قتل ثالثني رجاًل وقجُ
وما تقّدم هي شذراٌت من قتال أصحاب اإلمام احلجُسني   وأهل بيته 
رائعة  وأمثلة  النازلة  اخلطب  عىل  الصرب  صورجُ  خالهلا  من  جتّلت  األطهار 
للبسالة يف اجلهاد األكرب ألوف األصحاب، فكانوا كام قيل فيهم برواية )البن 

طاووس( مل حيّدْد قائلجُها، والتي جاء فيها:
ملّمة لدفع  نودوا  إذا  ومكردس قوٌم  مدّعٍس  بني   واخليل 

األنٌفس)108( لبسوا القلوب عىل الدروع وأقبلوا ذهاب  عىل   يتهافتون 
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نستطيع القول بأّن احلدث التأرخيّي بلغ الذروة والرصاع ودخل مرحلة 
احلسم ممّا جعل لغة السيف واحلوار كليهام حاسمة، وهذه األبعاد ملسها اإلمام 
احلجُسني   عندما توّجه نحو معسكر ابن زياد خماطبًا إّياهم قائاًل: »يا ويلكم 
عالم تقاتلونني؟! عىل حّق تركته أم عىل سنٍّة غرّيهتا، أم عىل رشيعٍة بّدلتها؟!. 
فقالوا: بل نقاتلك بجُْغضًا منّا ألبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنني«)109(. 
ويصّور لنا هذه احلوار جذور اخلصومة األبدّية والسيوف املرشعة التي مل 

تغمد أبدًا، ممّا أثار حفيظة اإلمام احلجُسني   وهو يقول: 
»اشتّد غضبجُ اهلل تعاىل عىل اليهود إذ جعلوا له ولدًا، واشتّد غضب اهلل تعاىل 
عىل النصارى إذ جعلوه ثالث ثالثة، واشتّد غضبه عىل املجوس إذ عبدوا الشمس 
والقمر دونه، واشتّد غضبه عىل قوٍم اّتفقت كلمتهم عىل قتل ابن بنت نبّيهم، أما 
ٌب بدمي«)110(. واهلل ال أجُجيبهم اىل يشء ممّا يريدون حتى ألقى اهلل تعاىل وأنا خمضَّ
لظامليه، ومن خالفوه وحاربوه وخذلوه   وعده  اإلمام    وقد صدق 
العذاب  هلم  ويضاعف    األمّي   النبّي  لسان  عىل  ملعونون  قتلوه  ومن 

األليم وهلم اخلزي والعار يف الدنيا واآلخرة.. 
حسينًا جهاًل  القاتلون  والتنكيل أّيا  بالعذاب   أبشـروا 

داود ابن  لسان  عىل  ٌلِعنتحُم  اإلنجيل قد  وصاحب   وموسى 

عليكم يدعو  السامء  أهل  وقتيل)111( كّل  ومرسٍل  نبيٍّ   من 

لقد نجح مفّجرو ثورة اإلمام احلجُسني   يف حتقيق أهدافها السياسّية التي 
ثاروا من أجلها تاركني للمستقبل أمر حتقيق أهدافها البعيدة واملتجّددة وهذا 
املؤمنني... نفوس  تربد يف   حرارٌة ال  فللحسني   اليوم حارضًا،  نراه  ما 
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فقد كان لثورة سّيد الشهداء انعكاساهتا ونتائجها الثورّية املهّمة من خالل 
املطالبة بالثأر واستداد احلقوق املسلوبة وإصالح املجتمع اإلسالمّي وإعالء 
كلمة الدين ومبادئه مثل ثورة التّوابني عام )65هـ( بقيادة سليامن بن رصد 
الثقفّي وثورة زيد بن عيل وابنه  املختار  اخلزاعي، ومن بعدها جاءت ثورة 
ها:  حييى)عليهام السالم(، ومحلت كّلها املعنى واخلّط الثورّي نفسه، وشعارجُ

)يا لثارات احلجُسني( بوجه الظلم والطغيان. 
ومن خالل حركة التاريخ نستطيع القول: ما أشبه ثورة اليوم بثورة اإلمام 
احلجُسني   وأحداثها وأسباهبا، وهذا ما جتّسد جلّيًا عندما لّبى أبناء العراق 
من أتباع آل البيت األطهار ومنارصوهم واملؤمنون باملنهج احلجُسينّي اخلالد 
والعرض  الدين  عن  للدفاع  الكفائّي  اجلهاد  بوجوب  الدينّية  املرجعّية  نداء 
واألرض... تأّسيًا بأيب األحرار   مستلهمني من ثورته التحّررية ملحاربة 
االنحراف، وهذا ال يتحّقق إاّل بوحدة املسلمني ملحاربة الفكر األموّي وخطاهبم 
لتقسيم املجتمع اإلسالمّي اىل طوائف متناحرة عىل وفق أغراضهم وأهوائهم. 

ضمن  اإلسالمّي  للمجتمع  الفكرّي  األمن  لتحقيق  كان  اجلهاد  فإعالن 
العنف  ونبذ  واملساواة  العدالة  تسودها  وأخالقّية  سلوكّية  ومبادئ  أسٍس 
بني املسلمني، ومن هنا ارتبط اجلهاد الكفائّي يف العراق ممّثاًل بأبطال احلشد 
الشعبّي واجليش العراقي بحركة ثورة اإلمام احلجُسني   التحّررية، فجاءت 

مبادئهام متطابقة ممّا فرض حتمّية اجلهاد لألسباب اآلتية: 

 دافع دينّي لتثبيت الدين اإلسالمّي ومبادئه وعدم السامح باإلساءة اليه.- 1
 دافع سيايّس للحفاظ عىل البالد والعباد وصيانة العرض.- 2
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 دافع اقتصادّي لتحقيق العدالة واملساواة ورفض الظلم والعوز.- 3
 دافع اجتامعّي يتمّثل بالتصّدي إلضعاف املجتمع وتقسيمه عىل فئات - 4

وطوائف للسيطرة عليه، فهدف اجلهاد إصالحّي.
معاملها ونرش - 5 القيم اإلسالمّية وطمس  يقف ضّد جتاوز  ثقايّف  دافع   

الفساد األخالقّي.
ليعلنوا جتديد والئهم لسّيد الشهداء   بنداء )لّبيك يا حسني( كتأكيٍد 
عىل السري بنهجه الثورّي يف التضحية، وبخّط املرجعّية الرشيدة يف النجف 
األرشف ملحاربة الفاسدين واملارقني بأفكارهم اهلّدامة للّدين، والثبات عىل 
القيم واملبادئ املجُحّمدية السامية. ليجُثبت احلشدجُ الشعبّي واجليش العراقّي للعامل 
اإلسالمّي  احلجُسينّي  النهج  ، سائرون عىل  احلجُسني   اإلمام  بأهّنم صوتجُ 
وهنج أهل بيته األطهار وأصحابه الكرام يف واقعة الطّف، فتكون كرامتهم 
من اهلل الشهادة، لرفض الظلم والفساد وإصالح املجتمع من األهواء والبدع 
أسوًة بثورة اإلمام احلجُسني   وخّطها اإلهلّي املجُحّمدي األصيل، والتفاعل 
معها يف الشكل واملضمون ملواجهة اجلامعات املتطّرفة، وبذلك فقد شّكل أبناءجُ 
احلشد الشعبّي املقّدس امتدادًا حّيًا رائعًا لنهضة اإلمام احلجُسني   اخلالدة..

وأخريًا نقول قول من قال فأجاد يف قوله:
أكتبحُها أردتحُ  إْن  ملّدكر فاجعٌة  ذكرًة   جمملًة 

حائلحُها فحال  دموعي  والزبر جرت  اجلفون  حلظ  بني   ما 

فال عيّل  بحُقيًا  قلبي  حجر وقال  من  طحُبِْعت  قد  ما   واهلل 

وما والسامءحُ  األرضحُ  هلا  محر)112( بكت  مدامٍع  يف   بينهام 
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اخلامتة
يعّد الرجزجُ شكاًل من أشكال الشعر العريّب القديم منفردًا بأبياته، أي يعّد 

كّل شطٍر فيه بيتًا، وتجُسّمى قصائده باألراجيز أو األرجوزة.

العرص األموّي بشكٍل واضح وجيّل  العربّية يف  تأّثر مضمون األرجوزة 
باحلياة السياسّية وتصاعد العصبّية العربّية، ممّا دفع العرب للتمّسك بلغتهم 
الفصيحة للحفاظ عىل نقاوهتا من اللحن، بسبب طبيعة التطّورات السياسّية 

واالجتامعّية واالقتصادّية فيها.

الّلفظ  حيث  من  ومضامينه،  الرجز  مواضيع  عىل  انعكس  ممّا  وهذا 
القول  فيها  ويرصفون  أراجيزهم  يف  يطيلون  الرّجاز  بعض  فأخذ  واملعنى، 
ماّدة  فأضحى  الرّجاز،  مكانة  رفع من  ممّا  ومتّيزًا،  اكتسبت خصوصّيًة  حّتى 
العرص،  ذلك  يف  املحتدمة  املواقف  ببعض  لإلشادة  ومهّمة  خصبة  إعالمّية 
وهذا ما نراه جلّيًا يف أراجيز شهداء أبطال واقعة الطّف بصورة شعرّية راقية 
وأكثر نضجًا أدبّيًا، اّتسمت بدّقة التعبري وبراعة التصوير باملعنى واملضمون، 

طالت أبياهتا أو قرصت.

 من خالل تتّبعنا الدقيق للروايات التارخيّية نجد بأّن للمبارزين من أهل 
البيت األطهار النصيب األوفر يف تلك األراجيز، التي ال ختلو من قيم خاّصة 
اّتسمت هبا معظم أراجيزهم بفنٍّ شعرّي موضوعّي ممّيز، وبلغٍة ارجتالّية مليئة 
باالنفعاالت، ودّقة يف نقل أحاسيسهم وامتازت بالبساطة والسعة يف مقاطعها 
الواحدة.  التفعيلة  عىل  تقوم  التي  واملنسجمة  واملوزونة  القصرية  الشعرّية 
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لو تعّمقنا يف هذه األراجيز لوجدنا يف طّياهتا رسالًة بالغّية رائعة لبني أمّية 
اىل جانب  والثبات واإلرصار  التحّدي  أسلوب  يظهر من خالهلا  وقادهتم، 
اإلنذار والتهديد والوعيد، عربّ من خالهلا شهداء الطّف عن مواقفهم الثابتة 
يف نرصة اإلمام احلجُسني   وإرصارهم العتيد للفداء دونه، وقد قّدموا من 
خالل أبيات أراجيزهم صورًة شعرّية جتّلت من خالهلا صورجُ الصرب واجلهاد 
األكرب ضّد اخلصومة األبدّية والسيوف املرشعة التي مل تجُغمْد أبدًا من معسكر 

ابن زياد وأعداء آل بيت النبّوة األطهار. 

السيف  لغة  الطّف جعلت من  واقعة  أراجيز شهداء  بأّن  القول  نستطيع 
واحلوار كليهام حاسمًة يف مواجهة األعداء وإضعاف معنوّياهتم القتالّية. 
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أبو خمنف، مقتل احلجُسني، ص 120. ( 84)

أبو خمنف، املصدر نفسه، ص 122. ( 85)

أبو خمنف، املصدر نفسه، ص 123. ( 86)

أبو خمنف، املصدر نفسه، ص 123. ( 87)

ج5، ( 88) وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  30؛  ص  احلجُسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

ص353. 

ابن طاووس أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر احليلّ )ت:664هـ/1265م( ( 89)

اللهوف يف قتىل الطفوف، بريوت، مؤّسسة األعلمي، بال. ت، ص 70 

اخلوارزمي، مقتل احلجُسني، ج2، ص24. ( 90)

ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 70 ( 91)

وامللوك، ( 92) الرسل  تاريخ  الطربي،  انساب االرشاف، ج3، ص392؛  البالذري، 

ج5، ص422؛ املقّرم، مقتل احلجُسني، ص 253 – 257. 

أبو خمنف، مقتل احلجُسني، ص 106 – 107. ( 93)

البالذري، أنساب األرشاف، ج3، ص398؛ الطويس: أبو جعفر حمجُّمد بن احلسن ( 94)

بن عيل )ت:385هـ/995م(، مجال الطويس، حتقيق: جواد القيومي األصفهاين، 

ط1، قم، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، 1373هـ/1953م، ص 104. 

ج2، ( 95) اإلرشاد،  املفيد،  الشيخ  ص398؛  ج3،  األرشاف،  أنساب  البالذري، 

ص101.
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اخلوارزمي، مقتل احلجُسني، ج2، ص16. ( 96)

البالذري، املصدر نفسه، ج3، ص405؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج5، ( 97)

ص445. 

الطربي، املصدر نفسه، ج5، ص445. ( 98)

نفسه، ( 99) املصدر  الطربي،  املصدر نفسه، ص405؛  أنساب األرشاف،  البالذري، 

ج5، ص445. 

الرسل ( 100) تاريخ  الطربي،  أنساب األرشاف، ج3، ص391 -399؛  البالذري، 

وامللوك، ج5، ص433.

اخلوارزمي، املصدر نفسه، ج2، ص14. ( 101)

ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 69. ( 102)

أبو خمنف، مقتل احلجُسني، ص111؛ البالذري، أنساب األرشاف، املصدر نفسه، ( 103)

ج3، ص403؛ الطربّي، املصدر نفسه، ج5، ص420 ويسّمونه )حوى(. 

ج3، ( 104) األرشاف،  أنساب  البالذري،  111؛  ص  احلجُسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

ص403؛ اخلوارزمي، مقتل احلجُسني، ج2، ص23 )مع بعض االختالف(.

أبو خمنف، مقتل احلجُسني، ص 111.( 105)

اخلوارزمي، ( 106) املطاع(؛  بن  ويسّميه )عمري  نفسه، ص111؛  املصدر  أبو خمنف، 

املصدر نفسه، ج2، ص22. 

أبو خمنف، املصدر نفسه، ص112؛ اخلوارزمي، مقتل احلجُسني، ج2، ص22؛ ( 107)
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ابن شهر آشوب، املناقب، ج4، ص1008 

ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 71. ( 108)

أبو خمنف، مقتل احلجُسني، ص 132. ( 109)

ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 64.( 110)

املقّرم، مقتل احلجُسني، ص 304 ( 111)

اهلدى ( 112) دار  ط1،  اجلنان،  مفاتيح  )ت1359هـ/1949م(،  عّباس  القّمي، 

إلحياء التاث، 1424هـ، 2003، ص359-358.
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املصادر واملراجع
خري ما نبتدئ به القرآن الكريم.- 

ّمد بن احلسن األزدي )ت:321هـ/933م(.(1) ابن دريد: أبو بكر حمجُ

مجهرة اللغة، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، بريوت، دار العلم للماليني، 1991 م. (2)

ّمد بن منيع البرصي الزهري )ت:230هـ/844م(. (3) ابن سعد: حمجُ

الطبقات الكربى، بريوت، دار صادر، بال.ت.(4)

ّمد بن عيل املازندراين )ت588هـ/1192م(. (5) ابن شهر آشوب: أبو جعفر حمجُ

دار (6) البقاعي، ط2، بريوت، مطبعة  يوسف  أيب طالب، حتقيق وفهرسة  آل  مناقب 

األضواء، 1412هـ/1991م.

ابن طاووس: أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر احليّل )ت: 664هـ/1265م(.(7)

اللهوف يف قتىل الطفوف، بريوت، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بال.ت.(8)

ّمد عبد اهلل مسلم الدينوري )ت276هـ/889م(.(9) ابن قتيبة: أبو حمجُ

املعارف، بريوت، دار الكتب العلمية، 2002م.(10)

ّمد بن مكرم )ت:711هـ/1311م(. (11) ابن منظور: حمجُ

لسان العرب، ط1، إيران، قم، 1405هـ/1984م. (12)

أبو خمنف: لوط بن حييى بن سعد األزدي الغامدي )ت:157هـ/773م(.(13)

مقتل احلجُسني، النجف األرشف، دار النبالء، بال ت. (14)
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ّمد )ت:356هـ/966م((15) األصفهاين: أبو الفرج عيل بن احلجُسني بن حمجُ

كتاب األغاين، مرص، مطبعة التقدم، بال.ت. (16)

مقاتل الطالبّيني، حتقيق السيد أمحد صقر، ط1، إيران، 1425هـ. (17)

البالذري: أمحد بن حييى )ت:279هـ/892م(، (18)

أنساب األرشاف، حّققه وقّدم عليه: سهيل زكار ورياض زركيل، ط1، بريوت، (19)

دار الفكر للطباعة والنرش، 1417هـ/1996م. 

اخلوارزمي: أبو املؤّيد املوّفق بن أمحد )ت: 568هـ/1172م(. (20)

ّمد الساموي، ط2، طهران، بالت.(21) مقتل احلجُسني، حتقيق: حمجُ

السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن )ت:911هـ/1505م( (22)

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ط 1، بريوت، 1401هـ. (23)

ّمد بن النعامن )ت:413هـ/1022م(، (24) ّمد بن حمجُ الشيخ املفيد: أبو عبد اهلل حمجُ

اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق مؤّسسة آل البيت)عليهم السالم( (25)

إلحياء التاث ط2، قم، 1416هـ./1995م.

ّمد بن جرير )ت:310هـ/992م( (26) الطربي: أبو جعفر حمجُ

ّمد أيب الفضل إبراهيم، مرص، مطبعة دار املعارف، (27) تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق حمجُ

.1962

ّمد بن احلسن بن عيل )ت:385ه/995م(، (28) الطويس: أبو جعفر حمجُ



166

األرجوزةجُ عند شهداء املبارزة يف واقعة الطّف

النرش (29) مؤّسسة  قم،  ط1،  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق:  الطويس،  رجال 

اإلسالمّي، 1373هـ/1953م. 

اىل (30) الشيعة  وسائل  )ت:1104هـ/1592م(،  احلسن  بن  ّمد  حمجُ العاميل:  احلّر 

قم،  ط3،  التاث،  البيتإلحياء  آل  مؤّسسة  حتقيق:  الرشيعة،  مسائل  حتصيل 

1414هـ.

عطوان، حسني، مقّدمة القصيدة العربّية يف العرص األموّي، مرص، دار املعارف، (31)

1974م. 

القّمي، عّباس )ت: 1359هـ/1949م(، مفاتيح اجلنان، ط1، دار اهلدى إلحياء (32)

التاث، 1424هـ/2003م.

ّمد باقر األصفهاين )ت:1111هـ/1699م(، بحار األنوار اجلامع (33) املجلسـي: حمجُ

لدرر أخبار األئّمة األطهار، لبنان، بريوت، منشورات مؤّسسة األعلمي، بال.ت. 

ّمد بن عباس )ت:1391هـ/1971م(، مقتل احلجُسني، (34) املقّرم: عبد الرزاق بن حمجُ

ط3 طهران، مكتبة آل عيل، 1386هـ/1966م.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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