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قواعد الن�شر يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد 

اآلتية:

يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1
وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.

2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق
أن  عىل   )simplified Arabic(بخط كلمة   )10000 بحدود)5000- 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.
تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3

امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  عىل  ذلك  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 
بحدود)350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
مع  االلكرتوين  والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل 

ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 

الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود . 6 يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة 
ألسامء  األلفبائي  الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع 

الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، . 8

وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
بتمويل  قامت  علمية  غري  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  إىل  يشار  كام  أعامهلام، 

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

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

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

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

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

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



إعدادها هنائًيا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.	. 
بحثه، ومكافأة و.  فيه  الذي نرش  العدد  باحث نسخة واحدة من  كّل  يمنح 

مالية جمزية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.	. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.	. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة. 13
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

الكبري/ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. جممَّ





ِحْيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
َكِلَمُة اْلَعَدد

اَلُم َعىَل َرُسوَلِه  اَلُة َوالسَّ َمد، َوالصَّ حُيْ َأْن  الَكِريِم  لَِوْجِهِه  َيْنَبِغي  َكاَم  احَلْمُد هلِلِ 
ْجَس  ِذيَن َأْذَهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّ د، َوَعىَل آِل َبْيتِِه الُغرِّ املََياِمنِي الَّ مَّ د َأيِب الَقاِسِم حُمَ األجْمَ

َرُهُم َتْطِهرًيا. َوَطهَّ

مِلَِديَنِة  َواملَْعِريِفِّ  َقايِفِّ  َوالثَّ اْلِفْكِريِّ  اِث  َ الرترُّ إِلِْحَياِء  َكْرَباَلء  ُتَراِث  ُة  لَّ جَمَ َتْسَعى 
ِة الَفاِعَلِة يِف َتْطِويِر َحَرَكِة الَبْحِث الِعْلِميِّ َوَتْنِمَيِة  َسِة، إَِضاَفًة إىَِل امُلَسامَهَ َكْرَباَلء امُلَقدَّ
اِح َعَناِويَن بِْكر  لِلَباِحثنَِي  ِة َلَدى الَباِحثنَِي ِمْن ِخاَلِل اْقرِتَ الَقابِِليَّاِت َواملََهاَراِت الِعْلِميَّ
ِة  يَِئِة َبْعِض املََصاِدِر الّبْحثِيَّ ِة، َوَذلَِك ِعْنَد اْحتَِياِجِهم هَلا، َأْو َتْ اِغبنَِي لِلِكَتاَبِة يِف املََجلَّ الرَّ
ِمنَي ِعْلِميِّنَي َأكَفاء، َو َذِوي  ِزَمِة َأْو إِْرَشاِدِهم إَِلْيَها، َوَعْرِض َأْبَحاثِِهم َعىَل ُمَقوِّ الالَّ
ِصيَنِة الَكِفيَلِة  ِة الرَّ ُبِل الِعْلِميَّ ٍة َمْرُموَقة، َيُقوُموَن بَِتْوِجيِه الَباِحِث إىَِل السرُّ ُسْمَعٍة ِعْلِميَّ
ِة ِمْن َحْيُث التَّْجِديُد َواألَصاَلُة  ِقيِّ بِِه إىَِل َأْعىَل املْسَتَوَياِت الِعْلِميَّ ِم الَبْحِث َوالررُّ بَِتَقدرُّ
ِة َفَقط  َتمرُّ بَِنرْشِ اأَلْبَحاِث الِعْلِميَّ ُة اَل َتْ َو َخْلُق ُروِح االْبتَِكاِر َلَدى الَباِحِث، َفاملََجلَّ
ِصنِي الَِّذي َيْسَعى لَِتْطِويِر املََهاَراِت َوالَكَفاَءاِت  اِف الِعْلِميِّ الرَّ َبْل َتَبنَّت َدْوَر اإِلرْشَ
ِة َوِخْدَمِة الَبْحِث الِعْلِمّي. اِت الِعْلِميَّ اِمَيِة إىَِل َتْطِويِر اخِلرْبَ ِة َوَبْذِل اجُلُهوِد الرَّ الِعْلِميَّ

الَِّذي  ِل  اأَلوَّ َويِلِّ  الدرُّ الِعْلْمّي  ُمْؤمَتَرَها  إَِقاَمة  ُة  املََجلَّ َأْزَمَعت  َياِق  السِّ َهَذا  َويِف 
ُتَنا(،  ُهِويَّ )ُتَراُثَنا  ِشَعاِر  َت  حَتْ 2019م،  الثاين  تشـرين   8  -7 بَِتاِريِخ  ُيْعَقُد  َسْوَف 
َنْدُعَو  َأْن  َنا  َفَيُسرُّ اإِلْساَلِميَّة(،  املَْكَتَبِة  يِف  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئِيرُّ  اُث  َ )الرترُّ َوبِِعْنَوان: 

الَباِحثنَِي الِكَرام إىَِل امُلَشاَرَكِة ِمْن ِخاَلِل الِكَتاَبِة يِف َأَحِد املََحاِوِر اآلتَِيِة:



ُعُلوُم الُقْرآِن َوالتَّْفِسري.. 1

َجال.. 2 ُعُلوُم احَلِديِث َوالرِّ

ِعْلاَم الِفْقِه َو ُأُصولِه.. 3

ُعُلوُم الَفْلَسَفِة َو الَكاَلِم َو املَْنِطق.. 4

ِة َو آَداهَبا.. 5 َغِة الَعَربِيَّ ُعُلوُم اللَّ

رَي.. 6 اِجُم َو السِّ َ اِرْيُخ َو الرتَّ التَّ

اثِيَّة.. 7 َ ُة الرترُّ ْطبِيِقيَّ الُعُلوُم التَّ

ِقيق(.. 8 املَْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئِيَّة )َدَراَسٌة َوحَتْ

ينِيَّة.. 9 املََداِرُس الدِّ

الَفَهاِرُس َو البِْبِلُيوَغَراْفَيا.. 10

تِي َتَناَوَلْت ِسرَيَ  ِة الَّ َأّما َأْبَحاُث َهَذا الَعَدِد َفَقْد َتَنّوَعت َبنْيَ اأَلْبَحاِث الّتاِرخِييَّ
َدَراَسٍة  ِمْثَل  ِة  َوَبنْيَ اأَلْبَحاِث الَوْصِفيَّ َوَدَراَسَة ُجُهوِدِهم الِعْلِميَّة،  َبْعِض اأَلْعاَلِم، 
د ُحَسنْي اأَلْصَفَهايِنّ احَلائِِرّي يِف ِكَتابِه  مَّ ْيِخ حُمَ َمة امُلْوِصَلة لِلشَّ ِة امُلَقدَّ ٍة لَِنَظِريَّ َوْصِفيَّ
يِف  الَكبرُِي  اأَلَثُر  هَلَا  َكاَن  تِي  الَّ ِة  اأُلُصولِيَّ َظِرّياِت  النَّ ِمن  َوِهَي  الَغَرِويَّة(،  )الُفُصوُل 
آَراَء  َتَناَوَل  َبْحٍث  إىل  إَضاَفًة  الَواِجب.  َمِة  ُمَقدِّ َمْسَأَلِة  يِف  ِة  الِفْقِهيَّ اأَلْبَحاِث  ِم  َتَقدرُّ
اأَلْفَكار  )َجاِمُع  بِِكَتابِِه:  ا  هَنَ َدوَّ تِي  الَّ الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  َراِقّي  النَّ َمْهِدي  د  مَّ حُمَ ْيِخ  الشَّ

ة. َوَناِقُد اأَلْنِظار(، إَِضاَفًة َإىَل َأْبَحاٍث ُأْخَرى ُمِهمَّ

اأُلوىَل  ِرَساَلَتنِي  الِكَراِم  ائَِنا  لُِقرَّ َنا  اْخرَتْ َفَقِد  الرتاث  حتقيق  بُِخُصوِص  ا  َأمَّ
انَِية ِرَساَلٌة يِف  ْغَرى يِف َأيِب الَفْضِل الَعبَّاس، َوالثَّ بِِعْنَوان: الَقِصيَدُة اأُلْزِريَّة الصرُّ



احَلائِِرّي. وقد احتوى هذا  اهَلَرِوّي  َتِقي  د  مَّ حُمّ ْيِخ  لِلشَّ م  َوالالَّ اأَللِِف  َمْعَنى  ِقيِق  حَتْ
العدد عىل فهرس أعداد هذا العام؛ إذ اعتدنا عىل ذكر فهرس أعداد العام يف العدد 

الرابع.

ائَِنا الِكَراِم، َوآِخُر َدْعَواَنا َأْن احَلْمُد  َويِف اخِلَتاِم َنْأَمُل َأْن َيَناَل َهَذا الَعَدُد ِرَضا ُقرَّ
هلِل َربِّ الَعاملنَِي.

َرئِيُس التَّْحِرير



كلمة الهياأتني اال�شت�شارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
يف سلوكياتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك الفرد: قواًل، وفعاًل، 
فاعلية  قدر  وعىل  حياتا،  يقود  الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل  وتفكرًيا. 
وامتداداتا  املكانية،  رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناتا  الرتاكامت،  تلك 
الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة 

حياتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث، بحسب ما مر ذكره: بأنه الرتكة 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 حضارتا.	

؛  بتفاصيل محولتها  عارًفا  مستهدفة(  برشية  لرتاث)ساللة  املتتبع  كان  وكلام 
تعالق  به  والوعي  بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياتا،  وعيه  كان 
تعّرف  يمكننا  هنا  ومن  بضعفه،  ويضعف  األول،  بقوة  الثاين  يقوى  طــردي، 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة 
املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث 



بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو 
حتريف قراءته، أو تأويله.

كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2
كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاتا تراًثا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراتا 
وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة ؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي  اجلزء  ؛ألهنا  رصاعات،ومرة  من  يعرتيه  بام  العراق  إىل  ينتمي  الذي 
استهدافات، فكل مستوى من هذه  ينطوي عليه من  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، 
واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع 

عن سياقه.

وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء التابع اىل قسم شؤون . 3
املعارف اإلسالمية و اإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة 

علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل:

• ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: 	
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

• ثنائية 	 عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة 
التاريخ، ومديات تعالقها  الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى 
مع جماوراتا، وانعكاس ذلك التعالق سلًبا أو إجياًبا عىل حركيتها ؛ ثقافًيا 



ومعرفًيا.

• التي 	 مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها ؛ بالدليل.

• تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث 	
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقًعا.

• افتقادهم 	 ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز 
إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا السعي 

مسؤولية رشعية وقانونية.

• التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء 	
يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

• التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف 	
عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني إىل 
رفدها بكتاباتم التي هبا ستكون. 
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امللّخ�ص
تناوَل هذا البحث سريَة شيٍخ من شيوِخ املجاهديَن؛ الذيَن حفَظ اهلُل ُسبحاَنُه 
وتعاىل هبُم اإلسالَم ُمنُذ القرِن األوِل ملَّا كاَن فتيًّا -يف معركِة كربالَء اخلالدِة- وإىل 

.)يومنا هذا؛ أال وهو:)َأَنُس بُن احَلارِث بن َنبيٍه الكاهيل

َنرَصَ  َفَمن  كبريًة؛  فائدًة  الطاِهَرِة  العصابِة  تلَك  عىل  للتعّرِف  أنَّ  خيفى  وال 
اإلماَم احلسنَي يف فاجعِة الطفِّ ُهم َمن أعزَّ اهلُل سبحانه هِبُِم اإلسالَم وَنرَصه! 
ا عىل بعِض الشبهاِت التي ُتثار هنا  كام أنَّ يف َمعرَفتِِهم وَمعرَفِة سرَيِتم وتأرخيِهم َردًّ

وهناك ِمن ِقَبل امُلشككني وامُلبِغضني.

ِة املصادِر التي َذَكَرت هذه الشخصيِة العظيمِة إاّل أّن الباحث حاول  وَمَع ِقلَّ
ث فيها عن حياِة أيِّ إنساٍن عادًة؛  َأن يأيَت ببحٍث مفيٍد للجوانِب املتعددِة التي ُيتحدَّ
فتطّرق البحث بعد املقّدمة إىل والدتِِه ونشَأتِِه، وصفاتِِه وَملكاتِِه، ُثمَّ عن شهاَدتِِه، 

مع التأّمِل والتحليِل ملِا َوَرَد يف النصوِص املتوافرة.
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Abstract
The current research tackled a biography  of one of  the 

strugglers whom Allah Al mighty by them save Islam since 
the first century when he was a young in the glorified Kerbala 
battle till our present time. That was Anes Bin Al Herth Bin 
Nebeah Al Kahili. It is well known that knowing this chaste 
group has great advantage; therefore, those who supported 
Imam Hussein (p.b.u.h.) in Al Taf fatality are the people 
by whom Allah cherished and gave the victory to Islam. 
Besides, knowing them, their biographies, and their history is 
a reaction to some suspicions that are raised by the doubtful 
and anti-pathetical people.

In spite of the shortage of references that mentioned this 
great figure, the researcher tried to come out with  a useful 
research that deals with the various aspects relating to anyone. 
So, after the introduction, the research ermentioned his birth, 
his features, his talents, and finally about his martyrdom 
taking into account the consideration and analysis to what 
was mentioned in the available texts.
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املقّدمة
حظيت كربالء -عرب العصور واألزمان- برجاالت يندر أن حتظى هبم بقعة 
واملؤرخون  الُكتَّاب  لنا  سّجل  وقد  األطراف،  املرتامية  األرض  بقاع  من  أخرى 
عدًدا ضخاًم؛ من العلامء، واملؤلفني، والشعراء، والوجهاء، وغريهم ممن كان هلم 
دور كبري عىل مستوى الساحة الشيعية، كام أنَّ هناك من مل نسمع به، وال يزال اسمه 
خمتبًئا إّما يف الصدور، أو يف السطور بني صفحات املخطوطات التي تنتظر أن ترى 
النور عىل يدي املنقبني من الباحثني واملحققني الستخراجها، وهناك حتاًم من لن 
العامل  جرت عىل  التي  املجريات  من  نعرفه  ملِا  إليه  التعرف  إىل  َنِصل  أن  نستطيع 

الشيعي عرب األزمان املتفاوتة، والذي فقدنا من خالهلا تراًثا مًجا.

والذي حيزرُّ يف النفس أّن من ترشفت أرض كربالء هبم فصارت من خالهلم 
وأعني  ومحية  غرية  ذي  ولكل  كرامة  صاحب  ولكل  وحمب  مــواِل  لكل  قبلًة 
بل  اإلسالم؛  بقاء  يف  فضل  هلم  يكن  مل  كَأْن  التأريخ  أغفلهم  قد  كربالء  شهداء 
التأريخ نعني بذلك  الدنيا -وحني نقول أغفلهم  كأن مل يكن هلم وجود يف هذه 
التأريخ؛  جمال  يف  باحث  كل  عليها  يعتمد  والتي  وصلتنا  التي  األصول  املصادر 
وإن كانت هناك حركة يف القرنني األخريين قام هبا جمموعة من العلامء الفضالء 
واملؤرخني املختصني ذوي الباع الطويل بدراسة حياتمم ومجع ما ورد من هنا 
وهناك جزاهم اهلل عنا وعنهم خري اجلزاء- ويف قبال ذلك نجد املصنفات الكثرية 
واملوسوعات الكبرية؛ التي تؤرخ للحمقى واملغفلني؛ بل وَمن هم رشٌّ منهم ِمن 

القيان واملغنيني، وأهل املجون والسافلني.
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ومن هنا أحببت أن أستقيص أخبارهم، وأمجع ما ُذكر عنهم، وقد وفقني اهلل 
سبحانه لكتابة بحث عن: شيخ األنصار؛ حبيب بن مظاهر األسدي رضوان اهلل 
عليه، وقد القى قبواًل بني رواد الثقافة وحمبي االطالع عىل حياة هؤالء العظامء 

وسريتم.

لذلك 	ودُّ 	ن 	شري يف هذ	 املقدمة إىل نقاط مهمة وهي:

ُكتَِب هذا البحث الرشيف ليتناول سرية جماهد جليل القدر، َنرَص ابن بنت 
 يف كربالء، وهو الصحايب اجلليل: أنس بن احلارث الكاهيل رسول اهلل
ورزقنا شفاعته. عساه أن يكون فاحتة خري لدراسة سرية هذا البطل الذي عاش يف 
كربالء أو بالقرب منها قرابة اخلمسني سنة)1(، ثم أبى إال أن يقيم فيها إىل أن يرث 

اهلل األرض ومن عليها.

يذكر  ما  نادًرا   احلارث بن  أنس  أنَّ  املاضية  السنوات  خالل  والحظت 
عىل املنابر التي هي الرافد املعلومايت األساس لكثري من طبقات املجتمع الشيعي 
من جهة، ومن جهة أخرى تأثر املستمع بمصيبته والتفاعل الشديد حني يذكرها 
بعض اخلطباء؛ وباخلصوص يف اليوم العارش من املحرم حني ُتذكر كيفية خروجه، 

وقتاله عىل الرغم من كرب سنِّه؛ لذلك أحببت أن أقدم شيًئا من سريته العطرة.

سريته  عىل  أضواء  األول:  ومها،  رئيسني،  مبحثني  من  البحث  هذا  يتكون 
املبحثني  هذين  من  مبحث  كل  ويف  وشهادته،  كربالء  يف  مكوثه  والثاين  الذاتية، 

نقاطه املتفرعة منه.

البحث واختلفت؛ بحيث  التي استفدت منها يف هذا  وقد تعددت املصادر 
تناولت  التي  والدراسات  اجلديدة،  واملراجع  القديمة،  التأريخ  كتب  شملت 
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وكتب  والسنّية،  الشيعية  الروائية  الكتب  وكذلك   ،احلسني اإلمام  أنصار 
األنساب والرجال، وكذلك كتب اللغة واملعاجم.

لعل أهم الصعوبات التي واجهتني يف كتابة هذا البحث هي قلة املصادر التي 
ذكرت أنس بن احلارث؛ حيث اضطررت أن أستقرئ جل الكتب املعروفة 
ُنَتٍف من هذه  املكتبات اخلاصة والعامة، فكان عميل عبارة عن مجع  املتوافرة يف 
آخر  كتاب وكتاب  ذكر يف  ما  بني  واملقارنة  البحث،  املذكورة يف مصادر  الكتب 

للحصول عىل معلومة صحيحة ُيْطَمَأنرُّ إليها.
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متهيد
ال يكاد املرء أن يذكر كربالء إال وينتقل ذهنه رسيًعا إىل عاشوراء، فعاشوراء 
نبضة قلب لوالها ملا كانت هناك حياة، وهذه النبضة هي من أحيت دين رسول 
اهلل حممد، فديننا اإلسالمي احلنيف حممدي الوجود حسيني البقاء، وال أريد 
هنا أن أتكلم عن عاشوراء -مع أهنا تستحق أن ُيكتب عنها فهي مل ُتشبع ومل ُتعَط 
حقها مع وجود املئات من املؤلفات حوهلا - وإنام أريد أن أجدل بَطْريف َصوب 
فرساهنا الذين ال يزالون نجوًما هبم ُيضاء الكوُن فيسري هبدهيم كل طالب هدى؛ 

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى﴾)2(. ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِربهِّ ﴿إِنَّ

حني  هبم  َسَمت  التي  اخلالد(؛  كربالء  )ت��راث  هم:  الذين  الشهداء  أولئك 
شهيًدا  وسبعني(  يتجاوزون)إثنني  ال  الذين  الندي،  دمائهم  بعطر  ُتراهبا  خ  تضمَّ
من ناحية العدد عىل املشهور؛ لكننا نجدهم من ناحية الكيف قد َمّثلوا كلَّ رشائح 
املجتمع البارزة اجتامعًيا؛ فتجد فيهم من صحابة الرسول كأنس بن احلارث 
بن نبيه األسدي، وهو الذي روى عن رسول اهلل حديًثا من أحاديث َحثِّه عىل 
نرصة سيد الشهداء ؛ فخرج أنس إىل كربالء، وبقي هبا إىل أن قتل مع اإلمام 

.احلسني بن عيل

الصحايب  هبذا  سامعه  ينحرص  مل   النبي فحديث  عظمته،  تتجىل  وهنا 
العظيم، فأين كان سائر الصحابة الذين عارصوا معركة كربالء؟ وملاذا مل حيرضوا 

فيها ومل ينرصوا ابن بنت نبيهم؟
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ومع ذلك فوجود العدة القليلة من الصحابة الكرام يف معركة كربالء كاٍف 
وكرامة  منزلة  الناس  عند  هلم  كانت  الذين  الصاحلني  الصحابة  رشحية  لتمثيل 
حصلوا عليها من خالل صحبتهم لرسول اهلل، وقد متَّت بوجودهم احلّجة، 
إذ يمثلون االستمرار العيني لوجود سنة الرسول وحديثه وأمره، يف نرصة 

.اإلمام احلسني

سأحاول هنا يف حديثي عن هذا الصحايب العظيم؛ أن َأُرشَّ من طيب ذكره 
نفحاٍت تغمر العقول بشذاها.

اليقني  علم  يعلمون  كانوا  الذين  النافذة  البصائر  أصحاب  من  واحد  فهو 
بمصريهم، فكان إيثارهم بأرواحهم لسيدهم عني اليقني، فوجب أن يكونوا مناًرا 

للتاريخ، ومرضب األمثال لألجيال.

الذهن عن  يعجز  التعبري يف وصفهم، كام  ليقرص عن  البيان   َّ أن  الواقع  ويف 
الودِّ واإلخالص إلمامهم احلسني بن عيل صلوات اهلل  ور ما يف قلوهبم من  تصَّ

وسالمه عليه.

البالغة  والعقول  الكبرية،  النفوس  أصحاِب  من  واحــٌد   الكاهيل 	نس 

واجلرأة  وبالشجاعة  باإلخالص،  واملفعمة  بالَوالء،  املليئة  والقلوب  الرشيدة، 
.والبطولة النادرة والثبات عىل الطريق املستقيم؛ الذي خطه رسول اهلل حممد

ل بني طيات كتب املؤرخني نجد أنَّه قد  فنحن حني نسرب غور التأريخ ونتنقَّ
ُقتل من أصحاب رسول اهلل مع اإلمام احلسني مخسة نفر يف الطف وهم 

كام ذكرهم الشيخ الساموي يف كتابه )إبصار العني(:
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أنس بن احلارث الكاهيل.  -1

2- حبيب بن مظهر األسدي)3(.

3- مسلم بن عوسجة األسدي)4(.

4- هاين بن عروة املرادي)5(.

5- عبد اهلل بن يقطر احلمريي)6(،)7(.

واملؤسف أننا ال نجد من سرية هؤالء العظامء إال الَنزر اليسري، ولعلنا ال نعلم 
عن بعضهم شيًئا غري أسامئهم!

وكيف ال يظلمهم التاريخ وكلامت معاوية »أال دفًنا.. دفًنا«)8(، ما زالت ترن 
يف أذهان بعض أدعياء اإلسالم، وهم ال يرضون لعن يزيد الفاسق، الفاجر، قاتل 

.النفس املحرتمة)9(! كام عرّب عنه اإلمام احلسني

اجلهد  هذا  يف  يتصفح  وهو  غليله  ُيرَو  مل  إذا  العزيز  القارئ  فليعذرين  هلذا 
املتواضع جًدا، فال أملك -وأنا الفقري- غريه؛ وليغفر يل موالي )أنس(، فهذا ما 

وجدته يف مطاوي الكتب.
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املبحث االأول: اأ�شواء على �شريته الذاتية
	واًل: اسمه ونسبه:

نبيه بن كاهل بن عمرو بن صعب بن أسد بن  هو أنس بن احلارث)10( بن 
خزيمة األسدي الكاهيل)11(.

د ذكره يف كتب الرجال بأشكال خمتلفة، وهي: وقد تعدَّ

كاهل  بن  وأنــس  الكاهيل)13(،  احلــارث  بن  ــس  ــارث)12(،وأن احل بن  أنس 
ابن  ذكره  فقد  الكاهيل)16(،  أنس  بن  ومالك  هزلة)15(،  بن  وأنس  األســدي)14(، 
ذكره  حني  يف  الكاهيل()17(،  أنس  بن  ب )مالك  مصحًفا  واخلوارزمي  شهرآشوب 
نام  ابن  عن  ذلك  بعد  وصححه  املالكي(،  أنس  بن  ب )مالك  مصحًفا  البحار  يف 

احليل«)18(،)19(.

مع)أنس  »متحد  أنه   الدين شمس  مهدي  حممد  الشيخ  رجح  حني  يف 
عنواًنا  األستاذ  سيدنا  ه  وعدَّ الرجبية  الزيارة  يف  ُذِكَر  الذي  األسدي(  كاهل  بن 

مستقاًل«)20( فإنَّ الكاهيل أسدي، وابن كاهل نسبة إىل العشرية.

وهناك احتامل بأنَّ مالًكا هذا هو ابٌن ألنس بن احلارث:

»يف املناقب: ثم برز مالك بن أنس الكاهيل وقال:

ال����َرمح����ِن ِش����ي����ع����ُة  َع�������يٍل  ال��ش��ي��ط��اِنآُل  ش��ي��ع��ُة  ح�����رٍ	  وآُل 

فقتل أربعة عرش رجاًل.
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وال يبعد أن يكون ابًنا ألنس بن احلارث الكاهيل الذي كان حارًضا يف املعركة 
ف عن أنس بن احلارث«)21(. أيًضا، وقيل إن اسمه مصحَّ

رجال  من  املصادر  أقدم  ذكرتُه  ما  هو  بحثنا  يف  سنستخدمه  الذي  واالسم 
الشيخ الطويس وأسد الغابة مضاًفا إىل ماحققه العالمة املامقاين من أن ما يذكر 

من احلرث هو احلارث دوًما وهو: أنس بن احلارث الكاهيل.

يرجع نسب)أنس( إىل بني كاهل؛ الذين نزلوا الكوفة بعد الفتح، وكان هلم 
وكان  فيه،  صىل  ألنَّه  املؤمنني؛  أمري  بمسجد  وربام سمي  كاهل،  بني  مسجد 

مؤذنه أبو اجلنوب األسدي)22(.

وتنتسب هذه القبيلة إىل أسد بن خزيمة بن مدركة)عامر( بن إلياس بن مرض 
بن نزار، بن معد، بن عدنان.

وألسد إخوة هم: كنانة بن خزيمة واهلون بن خزيمة.

وكان له من الولد مخسة: دودان بن أسد، وكاهل بن أسد، وعمرو بن أسد، 
وصعب بن أسد، وُحْلمة بن أسد.

أولد  فقد  منه،  أسد  بني  بطون  ومعظم  والعدد،  الكثرة  دودان  أوالد  ويف 
دودان: ثعلبة بن دودان، وغنم بن دودان، وهم حلفاء بني عبد شمس)23(.

م أنَّ نسب أنس يلتقي مع النسب الرشيف لرسول  ونالحظ من خالل ما تقدَّ
اهلل يف)خزيمة(؛ وهو اجلد الرابع عرش للنبي األكرم واجلد السادس ألنس.

أبوه صحايب من صحابة رسول اهلل واسمه: »احلارث بن نبيه، ذكره أبو 
عبد الرمحن السلمي يف أهل الصفة«)24(.
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الضوء  بتسليط  بأس  وتاريخ ال  معنًى  الُصّفة  أن ألهل  بالذكر  اجلدير  ومن 
ّفة من البيت مجعها  عليه من باب العلم باليشء، حيث ذكرت كتب اللغة: »والصرُّ
فة: سقيفة يف مسجد رسول اهلل كانت مسكن  ُصَفف مثل ُغرَفة وُغَرف. والصَّ

الغرباء والفقراء«)25(.

ّفة: هم ُفقراء املهاجرين ومن مل يكن له  وزاد بعضهم يف بيانه فقال: »َأْهل الصرُّ
منهم منزل يسكنه فكانوا َيْأُوون إىل موضع ُمَظلَّل يف مسجد املدينة يسكنونه«)26(.

:ولبيان حال هؤالء النفر فلنقرأ هذه العبارة الواردة عن سيد اخللق

»... ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم ملخاَطَبني من أهله سأاله يف حديث 
طويل: واهلل ال 	عطيكام و	دع 	هل الصّفة تنطوى بطونم ال 	جد ما 	نفق عليهم.

ويف هذا القول جماز، وأهل الصفة هم فقراء املهاجرين، فكأنه عليه الصالة 
والسالم شبَّه بطوهنم من اخلمص واهلضم؛ لقلة الزاد واملطعم، باألوعية الفارغة 

التي تنطوي لفراغها، وتنضم خللو أجوافها.

وقد جيوز أيًضا أن يكون إّنام شبهها بالربود املثنية)27(، واخلامص)28( املطوية، 
النضامم بعضها عىل بعض من خلو األحشاء، وبعد العهد بالغذاء«)29(.

	ّما عن طريقة تعامل رسول اهلل مع 	هل الصفة:

ففي الرواية عن اإلمام »موسى بن جعفر قال: قال جعفر بن حممد، عن أبيه، 
يأيت أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول  أنَّ رسول اهلل كان   :% آبائه  عن 
 كانوا هاجروا من أهاليهم وأمواهلم إىل املدينة، فأسكنهم رسول اهلل ،اهلل
م عليهم بالغداة والعيش، فأتاهم ذات يوم  صفة املسجد، وهم أربعامئة رجل ُيَسلِّ
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يتفىل، وكان رسول  من  ومنهم  ثوبه،  يرقع  من  ومنهم  نعله،  فمنهم من خيصف 
اهلل يرزقهم مًدا مًدا من متر يف كل يوم... «)30(.

 واملنصف -مع نفسه- حني يقرأ الروايات الواردة يف شأن النبي األعظم
الــكــايف)31(  كتاب  يف  الـــواردة  جويرب  كقضية  املطوالت  من  وبعضها  معهم 
بنا وجدير  والعرب،  الِعظات  من  الكثري  يستلهم  درجته  اهلل  أعىل  الكليني   للشيخ 

–كمسلمني- أن نكون كذلك؛ ولكن ما هيمنا هنا هو أنَّ هذا الصحايب:)احلارث(، 

رسول  إىل  قدموا  الصفة،  أهل  من  كانا  املرويات،  بعض  يف  ما  عىل  وابنه)أنس( 
اهلل، بنيَّة خالصة، وِمن املمكن أن يكونوا قد تركوا الغايل والنفيس يف ديارهم، 
وحتّملوا الُذلَّ واهلوان يف سبيل اعتناق اإلسالم الذي كان حماَرًبا من ِقَبل الكثري يف 
ذلك الزمان -بل ولغاية زماننا هذا- فلم يمنعهم فقرهم وال قلة ذات يدهم من 

دهم التاريخ فكانوا قالدة عىل جيده. أن يكونوا عظامَء خلَّ

نعم، ذلك الفقر، وتلك الضعة -التي يعتقد هبا البعض- أنتجت نامذج ذات 
شأن رفيع كالصحايب اجلليل أنس بن احلارث الكاهيل.

وقد حتقق يف)أنس( مما قاله رسول اهلل جلويرب أمور منها قوله: »وما 	علم 
يا جويرب ألحد من املسلمني عليك اليوم فضاًل إال ملن كان 	تقى هلل منك و	طوع«)32(.

وهل من طاعة أعظم من بذل النفس يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، وبني يدي 
وليه؟!
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ثانًيا: والدته

مل حُتّدد لنا املصادر تاريخ والدته ومكاهنا الدقيق، غري أنَّه من الثابت أّنه من 
أعالم القرن األّول اهلجري، ويف هذا الشأن نستطيع أن نحتمل احتاملني يقربان 

لنا ُعُمَر هذا الشهيد السعيد:

بناء  وذلك  تقريًبا؛  للهجرة  الثالثة  السنة  حدود  يف   والدته تكون  أن   -1
ملا عرفنا  إليها، وذلك   النبي بعد هجرة  املنورة  املدينة  ُولَِد يف  يكون  أن  عىل 
أنَّ أباه كان من أهل الصّفة الذين كانوا يعيشون يف مسجد رسول اهلل، وبعد 
إىل  املسجد  من   النبي نقلهم  األبواب،  بسد  وتعاىل  اهلل سبحانه  أمر  جاء  أن 
الصّفة، وذلك يف السنة الثانية من اهلجرة تقريًبا، حيث إنَّ األمر نزل بعد زواج 
بداية  زواجهام يف  كان  وقد  السالم،  عليها  العاملني  نساء  بسيدة   املؤمنني أمري 

السنة الثانية، وقبل معركة أحد التي وقعت يف السنة الثالثة.

ونكتفي هنا باإلشارة إىل ما يدلنا عىل ذلك كالنص الذي رواه السمهودي 
بسنده عن عبد اهلل بن مسلم اهلاليل عن أبيه عن أخيه، قال: »ملَّا أمر بسد أبواهبم 
التي يف املسجد خرج محزة بن عبد املطلب جير قطيفة له محراء وعيناه تذرفان يبكي 

و يقول:

يا رسول اهلل أخرجت عّمك وأسكنت ابن عمك؟

فقال: ما أنا أخرجتك وال أسكنته؛ ولكن اهلل أسكنه«)33(.

فيكون عمره الرشيف -عىل هذا الفرض- يف حدود الـ 58 سنة؛ ألنَّه استشهد 
.يف كربالء سنة 61 للهجرة، فيكون عمره مقارًبا لعمر اإلمام احلسني
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2- وهو االحتامل الذي نميل إليه؛ وهو أن تكون والدته يف حدود سنة 
تسعة وعرشين قبل اهلجرة تقريًبا؛ وذلك بناء عىل أنَّه مل يولد يف املدينة املنورة؛ بل 
النبي واإلسالم  بلقاء  يافع للترشف  أبيه وجاء معه وهو شاب  ولد يف بالد 

عىل يديه.

ب هذا االحتامل أمور ثالثة: وما ُيقرِّ

األمر األول: هو ما جاء يف بعض األخبار أنَّه خرج يف يوم عاشوراء وهو شيخ 

طاعن يف السن، وهذه العبارة ال تقال يف حق الكهل، وإنام فيمن جاوز الثامنني ال 
أقل.

رابًطا  عصاه،  عىل  متوكًأ  خرج  ألنه  التسعني؛  جتاوز  قد  عمره  يكون  وربام 
عصابة عىل حاجبيه يرفعهام هبا.

فيكون مولده -عىل هذا الفرض- قبل اهلجرة بـتسعة وعرشين سنة، تزيد أو 
تنقص.

ة هذا االحتامل روايته اآلتية التي  األمر الثاين: ومن املعطيات التي تزيد يف قوَّ

.عن جده املصطفى رواها يف شأن نرصة اإلمام احلسني

األمر الثالث: أنَّه شارك يف معركة بدر.

وسيأيت بيان هذه األمور مجيًعا يف طيات البحث يف الصفحات التالية، واهلل 
سبحانه هو العامل بحقائق األمور.
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ثالًثا: صحبته للرسول األكرم

)أنس بن احلارث( صحايب من  اتفق مجلة من علامء الرجال والرتاجم عىل أنَّ
صحابة النبي األعظم حممد، ومنهم شيخ الطائفة الطويس الذي ذكره 

.)34(وَنصَّ عىل أنَّه ُقتل مع اإلمام احلسني يف عداد صحابة رسول اهلل

كام أنَّ الشيخ الطويس قد ذكره ثانيًة يف عداد أصحاب اإلمام احلسني  من 
دون أن ينّص عىل مقتله)35(.

واحلسن  عيل  أصحاب  ويف   الرسول أصحاب  يف  داود  ابن  وذكــره 
ه ابن حجر يف كتاب اإلصابة يف معرفة الصحابة)37(.  واحلسني%)36(. وقد عدَّ
مع  مقتله  عىل  ونصَّ  الغابة  أسد  يف  واجلزري  االستيعاب)38(.  يف  الرب  عبد  وابن 

.)39( اإلمام احلسني

كام جاء يف تاريخ ابن عساكر: كان أنس بن احلارث بن نبيه الكاهيل صحابًيا 
كبرًيا ممن رأى النبيa وسمع حديثه، وذكره عبد الرمحن السلمي يف أصحاب 

الصفة، وروى عنه)40(.

ه ما ذكره العالمة  ومن النصوص الرائعة التي وردت عن علامء الرجال يف حقِّ
: اجلليل الشيخ عبد اهلل املامقاين

زيارة  يف  عليه  اإلمام  تسليم  كساه  وقد  الوثاقة،  درجات  أعىل  يف  »الرجل 
الناحية بقوله: السالم عىل أنس بن كاهل األسدي. رشًفا عىل رشف الشهادة«)41(.

ق عىل ذلك ابنه الشيخ حميي الدين املامقاين  بقوله: وقد علَّ

بدء  ففي  والتوفيق،  السعادة  مثال  العظيم،  الرجل  هذا  ملثل  بٍخ  بٍخ  »أقول: 
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حياته ينال رشف الصحبة، ويف خامتة حياته ينال رشف الشهادة يف الدفاع عن سّيد 
شباب أهل اجلّنة صلوات اهلل عليه، وبعد وفاته ينال رشف التسليم عليه من حّجة 

اهلل عىل اخللق أمجعني، فهو غنّي عن التوثيق، وأجّل من التعديل«)42(.

رابًعا: رواياته

البحث والتي تدلنا عىل يشء من ملكاته  النقاط املهمة يف  النقطة من  وهذه 
أنَّه مل  a. فمع  الراسخ، وطاعته لرسول اهلل  القوية، وإيامنه  النفسانية، وعقيدته 
يشتهر عن هذا الصحايب اجلليل إال رواية واحدة -وقد رواها اخلاص والعام- ؛ 
لكنها رواية جليلة القدر، عظيمة الشأن، تبنّي عمق املعرفة التي حازها هذا الرجل 

العظيم، ومدى الوالء واإلخالص الذي احتواه قلبه.

ابنه  بنرصة  أصحابه   a اهلل  رسول  إيصاء  عنوان:  حتت  عساكر  ابن  قال 
نرصة  يف  واستشهاده  بذلك  الصحايب  احلارث  بن  أنس  وفوز  كربال،  يف  احلسني 

: احلسني

»أخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن احلسن، أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد بن 
اآلبنويس، أنبأنا عيسى بن عيل، أنبأنا عبد اهلل بن حممد، حدثني حممد بن هارون 

أبو بكر، أنبأنا إبراهيم بن حممد الرقي وعيل بن احلسني الرازي قااًل:

أنبأنا سعيد بن عبد امللك بن واقد احلراين، أنبأنا عطاء بن مسلم: أنبأنا أشعث 
بن سليم، عن أبيه قال:

 سمعت أنس بن احلارث يقول: سمعت رسول اهلل a يقول: »إن ابني هذا
- يعني احلسني - يقتل بأرض يقال هلا كربالء فمن شهد ذلك منكم فلينرص	«.
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قال: فخرج أنس بن احلارث إىل كربال فقتل مع احلسني. قال البغوي: وال 
أعلم روى غريه«)43(.

وجاء يف أسد الغابة ما نصه:

»روى أنس بن احلارث بن نبيه، عن أبيه احلارث بن نبيه وكان من أصحاب 
النبي a من أهل الصّفة قال: سمعت رسول اهلل a واحلسني يف حجره يقول:

»إن ابني هذا يقتل يف 	رض يقال هلا العراق فمن 	دركه فلينرص	«، فقتل أنس بن 

احلارث مع احلسني.

وقد روي عن أنس بن احلارث قال سمعت رسول اهلل a ومل يقل عن أبيه 
أخرجه أبو موسى«)44(.

وقال يف اإلصابة أنَّه روى هذه الرواية عن أبيه حيث قال يف ترمجته لوالده:

»وروى عنه ولده أنس حديًثا«)45(.

وقد حاول الذهبي أن يضّعف هذا احلديث كام نقل عنه ابن حجر:

له  املزي:  وقال  مرسل،  وحديثه  له  صحبة  ال  للذهبي  التجريد  يف  »ووقع 
صحبة فوهم، انتهى.

الرد عليه مما أسلفناه وكيف يكون حديثه مرساًل وقد قال:  وال خيفى وجه 
سمعت، وقد ذكره يف الصحابة البغوي وابن السكن وابن شاهني والدغويل وابن 

زبر والباوردي وابن منده وأبو نعيم وغريهم«)46(.
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أقول: هذا غيض من فيض، ومن أراد يستقرئ مصادر هذه الرواية فلرياجع 
احلادي  اجلزء  يف    النجفي  املرعيش  السيد  اجلليل  للعامل  احلق  إحقاق  رشح 
عرش من الصفحة 380 إىل الصفحة 383. وكذلك يف اجلزء السابع والعرشين 

من الصفحة 261 إىل الصفحة 263.
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املبحث الثاين: مكوثه يف كربالء و�شهادته
باإلمام احلسني 	واًل: لقاؤ	

من النصوص التارخيية التي ينبغي التأمل فيها جيًدا، هو ما نقله البالذري، 
وعقيديت أّنه حاول أن يدس فيه السم بالعسل، كام سيتضح ذلك.

قال البالذري: »قالوا: ومىض احلسني إىل قرص بني مقاتل فنزل به، فإذا هو 
بفسطاط مرضوب فسأل عن صاحبه فقيل له: صاحبه عبيد اهلل بن احلر اجلعفي.

فبعث إليه رسواًل يدعوه، فقال للرسول: إينِّ واهلل ما خرجت من الكوفة إال 
كراهة أن يدخلها احلسني وأنا هبا، فإن قاتلته كان ذلك عند اهلل عظياًم، وإن كنت 

معه كنت أول قتيل يف غري غناء عنه، وواهلل ال أراه وال يراين.

فرجع الرسول وأخربه بام قال، فانتعل احلسني  وأتاه فدعاه إىل اخلروج 
من  امتنعت  فإذا   : احلسني  فقال  لرسوله!  قاله  الذي  القول  عليه  فأعاد  معه. 
الندم عىل تركه  إنه أظهر  آمًنا منه، ثم  ، فقال: أما هذا فكن  نرصيت فال تظاهر عيلَّ

نرصة احلسني، وقال يف ذلك شعًرا سنكتبه يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل)47(.

وكان أنس بن احلارث الكاهيل سمع مقالة احلسني البن احلر - وكان قدم 
م عىل احلسني  من الكوفة بمثل ما قدم له ابن احلر - فلام خرج من عند ابن احلر سلَّ
وقال:واهلل ما أخرجني من الكوفة إال ما أخرج هذا من كراهة قتالك أو القتال 

معك؛ ولكن اهلل قد قذف يف قلبي نرصتك وشجعني عىل املسري معك.

فقال له احلسني: فاخرج معنا راشًدا حمفوًظا.
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وأقبل احلسني  حتى دخل رحله فخفق برأسه خفقة فرأى يف منامه قائاًل 
يقول: القوم يسريون واملنايا تسي إليهم...«)48(.

د هبذه  نالحظ هنا -بعد الرجوع لكتب التأريخ والِسرَي- أنَّ البالذري قد تفرَّ
الرواية من بني املؤرخني فلم ينقلها أحد غريه ومل ترد يف مصادر أخرى، وال نريد 
أن نقول بعدم صحتها بسبب تفرده هبا؛ ولكننا نحتمل أنه أضيف فيها عبارة:)واهلل 

ما أخرجني من الكوفة إال ما أخرج هذا من كراهة قتالك أو القتال معك(.

والسبب يف ذلك ليس روايته املذكورة سالًفا فحسب؛ بل من خالل إضافتها 
لقرينة ومؤّيد قوي.

ولبيان ذلك نقول: إنَّ أغلب الظن أنَّ أنس بن كاهل هو ذلك األسدي الذي 
يذكر أهل التأريخ بأنَّه قد أقام يف نواحي كربالء لسنوات طوال ينتظر مقدم اإلمام 
أنَّه  عرفنا  وقد  باخلصوص  يديه،  بني  الشهادة  ونيل  بنرصته  للفوز    احلسني 
هو من روى تلك الرواية عن النبي األعظم، والتي حتثرُّ عىل نرصة اإلمام 
الشهداء، وملزيد  بالشهادة مع سيد  فأراد رضوان اهلل عليه أن يفوز   ،احلسني

اإلطمئنان ننقل ما أورد ابن سعد يف طبقاته:

»أخربنا عيل بن حممد، عن عامر بن أيب حممد، عن اهليثم بن موسى، قال:

قال العربان بن اهليثم: كان أيب يتبدى فينزل قريًبا من املوضع الذي كان فيه 
معركة احلسني، فكنا ال نبدو إال وجدنا من بني أسد هناك، فقال له أيب:

أراك مالزًما هذا املكان؟!

قال: بلغني أنَّ حسيًنا يقتل هاهنا، فأنا أخرج لعيل أصادفه فُأقتل معه.
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فلام قتل احلسني، قال أيب: انطلقوا ننظر هل األسدي يف من قتل؟

فأتينا املعركة فطوفنا، فإذا األسدي مقتول«)49(.

فمن كان نقي السيرة، طاهر القلب، وفًيا، ال حُيتمل فيه أن خيرج من الكوفة 
من  ليخلصهم  أهلها  من  بدعوة  قدم  الذي   ، احلسني  اإلمام  لنرصة  كارًها 
النبي  أنَّه سمع من  طغيان احلاكم اجلائر املعتدي عىل ُحرم اهلل، وباخلصوص 

األعظم مثل ذلك احلثِّ عىل نرصته.

وإذا تنّزلنا ومل نقل بأنَّه عاش يف كربالء منتظًرا، فيبقى يف دائرة االحتامل القوي 
أنَّه كان يراود كربالء بني احلني واآلخر منتظًرا قدوم سّيده ومواله احلسني كام 

كان ينتظره آخرون.

ثانًيا: موقفه يف كربالء

املوقف األول: إرساله البن سعد

وهنا موقف ينقله لنا أهل السري يف اعتامد اإلمام احلسني  عليه، واختياره 
هذا  من  ويتبني  كام  عليهم،  احلجة  ولُيتم  ليعظهم  واخليانة،  الغدر  جليش  رسواًل 

املوقف مدى شجاعة هذا الفارس وإقدامه، وأنه ال هياب من الطغاة الظلمة.

قال الشيخ ذبيح اهلل املحاليت:

»كتب أبو خمنف يقول: إنَّ اإلمام احلسني  بعث أنس بن احلارث الكاهيل 
ذلك إلمتام  له:  وقال  بنصحه وموعظته،  وَأَمَرُه  رأَيُه،  ليستطلع  بن سعد  إىل عمر 

احلجة؛ ألين 	علم 	نَّ القوم ال يرتدعون.

م عليه، فقال ابن سعد: فأقبل أنس حتى دخل عىل ابن سعد ومل ُيَسلِّ
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يا أخا كاهل، مالك ال تسلم عيلَّ سالم املسلم عىل املسلم؛ فإين مل ُأرشك باهلل 
طرفة عني، وال أتيت ببدعة، ومل أنكر رسالة حممد؟!

فقال أنس: كيف عرفت اهلل وأديت حق رسوله وأنت عاقد العزم عىل سفك 
دم أوالد النبي وأصحاهبم؟!

فأطرق عمر برأسه إىل األرض ثم قال: ُأقسم باهلل إين ألعلم أنَّ قاتلهم يف نار 
جهنم ال حمالة؛ ولكن ال مناص من أمر األمري عبيد اهلل.

فرجع أنس إىل احلسني وأبلغه ما سمعه من ابن سعد«)50(.

وأظن أننا ال نحتاج لتعليق عىل هذا املوقف البطويل، هلذا الشيخ الكبري الذي 
نبيها  بنت  ابن  لقتل  جتمعت  التي  الكارسة  الوحوش  بل  األعداء؛  قائد  خياطب 

وَصْحبِه، فال هيابه وال خيشاه؛ بل يبني له حقيقته الدنيئة، وجيعله يقر بذلك.

املوقف الثاين: قتاله ومقتله يف عاشوراء

وملا جاءت الساعة املنتظرة، ساعة لقاء احلبيب، الساعة التي ُفتحت فيها أبواب 
الفردوس األعىل، وصار أنصار أيب عبد اهلل يربزون للقتال فرادى ومجاعات، 
الواحد تلو اآلخر، برز إىل قتال أعداء اهلل أنُس بن احلارث الكاهيل)51( وهو 

يقول: 

وُدوداْن ك��اِه��ُل��ه��ا  َع��لِ��َم��ت  واخِل���ن���ِدف���ي���وَن وَق����ي����ُس ع��ي��الْن »َق����ْد 

ي���ا ق����وِم ُك���وُن���وا ك���ُأس���وِد اجل���اْن ب����َأنَّ ق��وِم��ي ُق����َص����ُم)52( األق����راْن

ال����َرمح����ْن ِش����ي����َع����ُة  َع�������يلٍّ  ال��َش��ي��ط��اْن«)53( آُل  ِشيَعُة  َح���رٍ	  وآُل 

املامقاين عن مقتل لوط بن حييى  الشيخ  لنا  فينقل  وعن كيفية خروجه 
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األزدي أنَّه كان: 

له  أذن  ملا  وإنَّه  بدر وحنني،  يوم   قد شهد مع رسول اهلل كبرًيا،  »شيًخا 
حاجبيه،  هبا  عّصب  بعصابة  دعا  ثم  بعاممة،  وسطه  شدَّ  القتال  يف   احلسني
ورفعهام عن عينيه، واحلسني ينظر إليه ويبكي ويقول: شكر اهلل لك يا شيخ«)54(.

وقد نتج عن بِراز هذا املقاتل الوالئي أنَّه قتل عىل ِكرَبه ثامنية عرش رجاًل ثم 
قتل رضوان اهلل تعاىل عليه)55(.

 وتتجىل أخالق بيت النبوة واإلمامة يف هذا املشهد فها هو سيد الشهداء
ه يف الدعوة إىل اإلسالم. فإنا نجد أنَّ هذا األدب  يشكر وفاَء َشيٍخ صاَحَب َجدَّ
اإلمام  سبطه  وجاء  النبي  هبا  جاء  التي  اإلسالمية  األخالق  مفردات  من  مفردة 

احلسني ليدافع عنها ولو بسفك دمه مظلوًما. 

ويوصيهم  والصمود،  العزم  روح  أصحابه  نفوس  يف  يبعث  اإلمام  فكان 
بالصرب عىل مالقاة األهوال، وقد أهلبت كلامته عواطفهم فخاضوا املوت يف 

استبسال عاصف ليصلوا إىل مراتبهم يف الفردوس األعىل.
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اخلامتة
يمكن أن نلخص النتائج التي توصلنا هلا يف هذا البحث بأمور:

إنَّ دراسة حياة وسرية أنصار اإلمام احلسني مهمة جًدا وما تزال هبا . 1
 عنهم كتب  مما  الرغم-  -عىل  وتنقيح  وحتقيق  دراسات  إىل  حاجة 
حيث إننا نجد أنَّ املعلومات الواردة عنهم هي َنزر يسري بالنسبة لغريهم.

رسول . 2 صحابة  من  مجاعة  الطف  يوم   الشهداء سيِّد  أنصار  من  إنَّ 
صحابة  من  كــان  فقد  احلـــارث(،  بن  الشهيد)أنس  ومنهم   ،اهلل

النبي كام كان أبوه.
النبي . 3 عن  روايته  وأّن   ،األعظم النبي  عن  روى  ممَّن  أنَّه  لنا  تبنيَّ 

بني  واالستشهاد   الشهداء لسّيد  نرصته  سبب  كانت   األعظم
يديه، مّما يكشف عن عمق إيامنه وصالبة عقيدته.

املدينة . 4 ة والئه وشوقه لنرصة اإلمام احلسني قد هاجر من  كان لشدَّ
املقيمني بكربالء إن مل يكن  أوائل  املنّورة إىل أطراف كربالء، فكان من 

أول من أقام هبا يف العرص اإلسالمي.
سعد . 5 ابن  لوعظ   الشهداء سّيد  رسل  أحد  يكون  بأن  ف  تــرشَّ ــه  إنَّ

ومجاعته.
ونبينا  اهلل وسلم عىل سيدنا  العاملني، وصىل  أن احلمد هلل رب  وآخر دعوانا 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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الهوام�ص
سيأيت بيان ذلك يف املحور األول املوسوم بـ)أضواء عىل سريته الذاتية(.. 1
سورة الكهف: 13.. 2
حبيب بن مظاهر األسدي: شخصية بارزة يف جمتمع الكوفة وهو من أصحاب اإلمام . 3

بن أيب طالب وكان من رشطة اخلميس. جعله احلسني عىل ميسة أصحابه  عيل 
مليثم سنبل: 11،  للقتال. وكان معظاًم عنده. راجع كتاب شيخ األنصار  التعبئة  عند 

وما بعدها. 
الكوفة . 4 شخصيات  وإحدى  كربى،  أسدية  شخصية  األســدي:  عوسجة  بن  مسلم 

البارزة. وهو أول قتيل من أنصار احلسني، بعد قتىل احلملة األوىل، كان صحابًيا 
ممن رأى رسول اهلل وروى عنه كان يأخذ البيعة للحسني يف الكوفة. راجع: أنصار 

احلسني لشمس الدين: 108. 
وصحبه . 5  النبي أدرك  الكوفة.  يف  الكبار  اليمن  زعامء  املرادي:من  عروة  بن  هاين 

وهو من أصحاب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب شارك يف حروب اجلمل وصفني 
له، بعد قدوم عبيد اهلل بن زياد إىل  والنهروان، وقد اختذ مسلم بن عقيل منزله مقًرا 
للثورة مع مسلم بن عقيل  أمر اشرتاكه يف اإلعداد  انكشف  الكوفة والًيا عليها. وملا 
قبض عليه ابن زياد، وسجنه. ثم قتله، وبعث برأسه مع رأس مسلم بن عقيل إىل يزيد 
الدين:  لشمس  احلسني  أنصار  راجع:  سنة.  تسعني  قتل  يوم  عمره  وكان  معاوية  بن 

.125
عبد اهلل بن يقطر احلمريي رضيع احلسني فقد كانت أمه حاضنة للحسني كأم قيس . 6

بن ذريح للحسن، ومل يكن رضع عندها ولكنه يسمى رضيعا له حلضانة أمه له. قال 

أهل السري: إنه رسحه احلسني إىل مسلم بن عقيل بعد خروجه من مكة يف جواب 
كتاب مسلم إىل احلسني يسأله القدوم وخيربه باجتامع الناس، فقبض عليه احلصني 
بن متيم بالقادسية، وأرسله إىل عبيد اهلل بن زياد، وأمر به عبيد اهلل فألقي من فوق القرص 
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إىل األرض فتكست عظامه وبقي به رمق، فأتاه عبد امللك بن عمري اللخمي)قايض 
راجع:  أرحيه،  أن  أردت  إين  قال:  عليه،  عيب  فلام  بمدية،  فذبحه  وفقيهها(  الكوفة 

ابصار العني للساموي: 95. 
ابصار العني يف أنصار احلسني للشيخ حممد الساموي: 221، بترصف. ونص ما . 7

ذكره الشيخ الساموي هو: 
»أنس بن احلارث الكاهيل، ذكره مجيع املؤرخني. وحبيب بن مظهر األسدي، ذكره ابن 
حجر. ومسلم بن عوسجة األسدي، ذكره ابن سعد يف الطبقات. ويف الكوفة هاين بن 
عروة املرادي، فقد ذكر اجلميع أنه نيف عىل الثامنني، وعبد اهلل بن يقطر احلمريي فإنه 

لدة احلسني، ذكره ابن حجر«.
قال ابن أيب احلديد يف رشح النهج: »وقد طعن كثري من أصحابنا يف دين معاوية، ومل . 8

يقترصوا عىل تفسيقه، وقالوا عنه إنه كان ملحًدا ال يعتقد النبوة، ونقلوا عنه يف فلتات 
كالمه، وسقطات ألفاظه، ما يدل عىل ذلك. وروى الزبري بن بكار يف املوفقيات، وهو 
غري متهم عىل معاوية، وال منسوب إىل اعتقاد الشيعة، ملا هو معلوم من حاله من جمانبة 
عيل واالنحراف عنه: قال املطرف بن املغرية بن شعبة: دخلت مع أيب عىل معاوية 
يرى  بام  فيذكر معاوية وعقله ويعجب  إيلَّ  ثم ينرصف  فيتحدث معه  يأتيه  أبى  فكان 
أنه  وظننت  ساعة  فانتظرته  مغتاًم  ورأيته  العشاء،  عن  فأمسك  ليلة  ذات  جاء  إذ  منه، 
بني، جئت من عند  يا  فقال:  ؟  الليلة  منذ  مغتام  أراك  ما يل  فقلت:  فينا،  ألمر حدث 
أكفر الناس وأخبثهم ! قلت: وما ذاك ؟ ! قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت 
سًنا يا أمري املؤمنني فلو أظهرت عداًل وبسطت خرًيا، فإنك قد كربت. ولو نظرت إىل 
إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فواهلل ما عندهم اليوم يشء ختافه، وإن ذلك 

مما يبقى لك ذكره وثوابه. 
تْيٍم فعدل وفعل ما فعل  َملَك أخو  فقال: هيهات هيهات ! أيرُّ ذكر أرجو بقاءه ؟ ! 
فام عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إال أن يقول قائل: أبو بكر ! ثم ملك أخو عدي، 
فاجتهد وشمر عرش سنني، فام عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إال أن يقول قائل: عمر. 
وإن ابن أيب كبشة لُيصاح به كل يوم مخس مرات: أشهد أن حممًدا رسول اهلل ! فأي 
عمل يل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أًبا لك ! ال واهلل إال دفًنا دفًنا« راجع: رشح 
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هنج البالغة البن أيب احلديد: 5 / 129.
ورد يف كتاب الفتوح يف قضية كتاب يزيد لواليه عىل املدينة: »... وأقبل عبد اهلل بن . 9

الزبري عىل احلسني بن عيل وقال: يا أبا عبد اهلل ! إنَّ هذه ساعة مل يكن الوليد بن عتبة 
جيلس فيها للناس، وإين قد أنكرت ذلك وبعثه يف هذه الساعة إلينا ودعاءه إيانا ملثل 
أبا بكر ! إين أظن بأن  إًذا أخربك  هذا الوقت، أترى يف أي طلبنا ؟ فقال له احلسني: 
معاوية قد مات، وذلك أين رأيت البارحة يف منامي كأن منرب معاوية منكوس، ورأيت 

داره تشتغل ناًرا، فأولت ذلك يف نفيس أنه مات. 
فقال له ابن الزبري: فاعلم يا بن عيل أن ذلك كذلك، فام ترى أن تصنع إن دعيت إىل 

بيعة يزيد أبا عبد اهلل ؟ 
قال: أصنع أين ال أبايع له أبدا، ألن األمر إنام كان يل من بعد أخي احلسن، فصنع معاوية 
ما صنع وحلف ألخي احلسن أنه ال جيعل اخلالفة ألحده من بعده من ولده وأن يردها 
إيل إن كنت حًيا، فإن كان معاوية قد خرج من دنياه ومل يفئ يل وال ألخي احلسن بام 
كان ضمن فقد واهلل أتانا ما ال قوام لنا به، انظر أبا بكر أنى أبايع ليزيد ويزيد رجل 
فاسق معلن الفسق يرشب اخلمر ويلعب بالكالب والفهود ويبغض بقية آل الرسول 
! ال واهلل ال يكون ذلك أبًدا«. راجع: الفتوح ألمحد بن أعثم الكويف: 5 /11 – 12. 

كام ورد يف أقدم املصادر الواصلة، ومنها رجال الشيخ الطويس: 3 و 71. وأسد الغابة: . 10
123/1، نعم ورد يف بعضها: »احلرث« كام تقدم عن الساموي ولكن قد ذكر العالمة 
به  فاملراد  والالم  باأللف  كتب  ما  متى  أنَّه  احلرث  باب  يف  املقال؛  تنقيح  يف  املامقاين 

حارث.
11 ..99:الشيخ حممد الساموي، ابصار العني يف أنصار احلسني
رجال الشيخ الطويس: 21، واملناقب البن شهر آشوب: 140/1، والتاريخ الكبري: . 12

30/2، و أسد الغابة: 288/1، وغريها.
رجال الشيخ الطويس:99، وأنساب األرشاف: 384/3.. 13
كام ورد يف زيارة الناحية.. 14
أسد الغابة: 288/1، واإلصابة: 281/1.. 15
األمايل، الشيخ الصدوق: 244.. 16
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املناقب: 4 / 102، ومقتل احلسني: 2 / 18.. 17
بحار األنوار، العالمة الشيخ حممد باقر املجليس: 45 / 24 و25.. 18
أنصار احلسني، الشيخ حممد مهدي شمس الدين: 74 – 75.. 19
معجم رجال احلديث: 4 / 149.. 20
بنو أسد بن خزيمة، الشيخ عيل الكوراين: 46.. 21
بنو أسد بن خزيمة، الشيخ عيل الكوراين: 10. بترصف.. 22
بنو أسد بن خزيمة، الشيخ عيل الكوراين: 5-6. بترصف.. 23
أسد الغابة، ابن األثري: 1 /349. ابن حجر، اإلصابة: 1 /693.. 24
جممع البحرين، الشيخ فخر الدين الطرحيي: 5 /81 - 82.. 25
لسان العرب، ابن منظور:9 /195.. 26
جاء يف جممع البحرين: والربد بالضم فالسكون: ثوب خمطط، وقد يقال لغري املخطط . 27

األعراب.  يكتسيه  صغر  فيه  مربع  أسود  كساء  والربدة:  وأبراد،  برود  ومجعه  أيًضا، 
راجع: جممع البحرين: 3 / 13.

ولعلَّ املراد هنا: األثواب املطوية.
جاء يف جممع البحرين: جئت إليه وعليه مخيصة، هي: ثوب خز أو صوف مربع معلم. . 28

مة. قال يف النهاية: وكانت من لباس  قيل: وال تسمى مخيصة إال أن تكون سوداء معلَّ
الناس قدياًم. راجع: جممع البحرين: 169/4–170. 

ولعلَّ املراد هنا: كاألكسية املطوية.
املجازات النبوية، الرشيف الريض: 355 - 356.. 29
مستدرك الوسائل، املريزا حسني النوري الطربيس:12 / 56.. 30
الكايف، الشيخ الكليني: 5 / 339 - 343.. 31
الكايف، الشيخ الكليني: 5 / 343.. 32
وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى: 477/2.. 33
رجال الطويس: 21. . 34
رجال الطويس: 99.. 35
رجال ابن داوود: 52. . 36
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اإلصابة: 270/1، 693. . 37
االستيعاب: 1 / 112. . 38
أسد الغابة: 288/1 و301.. 39
تاريخ مدينة دمشق: 14 / 221. . 40
تنقيح املقال للعالمة املامقاين: 231/11.. 41
تنقيح املقال للعالمة املامقاين: 231/11.. 42
تاريخ مدينة دمشق: 14 / 224. . 43
أسد الغابة البن األثري: 1 /349. . 44
اإلصابة إلبن حجر: 1 /693. . 45
اإلصابة إلبن حجر: 1/ 271.. 46
قال البالذري يف ترمجة عبيد اهلل بن احلر: . 47

»قال أبو خمنف: ملا أقبل احلسني من املدينة وُقتل مسلم بن عقيل، خرج ابن احلر فنزل 
قرص بني مقاتل - الذي صار لعيسى بن عيل - متحرًجا من أن يتلطخ بيشء من أمر 
بني مقاتل رأى فسطاًطا فسأل  إىل قرص  فلام صار احلسني  أو يرشك يف دمه،  احلسني 
إىل  إليه احلجاج بن مسوق اجلعفي يدعوه  فبعث  بن احلر.  اهلل  لعبيد  فقيل: هو  عنه 
نرصته، فقال ابن احلر للحجاج قل له: إين إنام خرجت إىل هاهنا فراًرا من دمك ودماء 
أهل بيتك؛ ألين إن قاتلتك كان ذلك عظياًم، وإن قاتلت معك ومل أقتتل بني يديك فقد 

قرصت وأنا أمحى أنًفا من ذلك! وليس لك بالكوفة شيعة وال أنصار يقاتلون معك. 
فيه،  وأجلسه  جملسه  عن  قام  رآه  فلام  احلسني،  إليه  متشى  الرسالة  احلجاج  أبلغه  فلام 
يقال  له  فرًسا  عليه، وعرض  واعتل  ذلك  من  فاستعفاه  معه،  اخلروج  احلسنُي  فسأله 
له امللحقة - وبعضهم يقول: املحلقة - وقال له: انج عليها حتى تلحق بمأمنك وأنا 

وأصحايب لك بالعياالت. 
فانرصف عنه احلسني. 

ويقال: إنه دفع الفرس إليه. وقال له ابن احلر: أأنت خمتضب أم هو سواد حليتك؟ 
ل عيلَّ الشيب فاختضبت.  فقال: عجَّ

وخرج ابن احلر فأتى منزله بشاطئ الفرات فنزله حتى أصيب احلسني.
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وكان ابن احلر رجاًل ال يقاتل لديانة، وإنام كان مهه الفتك والتصعلك والغارات...« 
أنساب األرشاف، أمحد بن حييى البالذري177-174/3.

املصدر نفسه.. 48
الطبقات الكربى إلبن سعد: 435/1.. 49
املحاليت: . 50 اهلل  ذبيح  الشيخ   ،الشهداء سيد  أصحاب  تراجم  يف  اهليجاء  فرسان 

 .60/1
ذكر الشيخ الصدوق رمحه اهلل: »ثم برز من بعده مالك بن أنس الكاهيل وهو يقول...«. . 51

وقد أرشنا إىل اإلختالف يف التسمية يف األمر األول من النقطة األوىل من املحور األول 
ضبط  بنيَّ  أنَّه  كام  رجزه؛  يف  طفيًفا  اختالًفا  اهلل  رمحه  احليل  نام  ابن  ذكر  وقد  صفحة، 
اإلسم كام ذكرنا بقوله: ثم خرج أنس بن احلارث الكاهيل وهو يقول...، راجع: مثري 

األحزان، ابن نام احليل: 47.
ِطم ما لقي. راجع: لسان العرب: 12 / 485. . 52 ُقَصُم مثل ُقَثم: حَيْ

والقصم بالقاف: الكس مع اإلبانة؛ قال أبو بكر: القصم مصدر قصمت اليشء قصاًم 
اللغوية:   الفروق  راجع:  قصم.  واجلمع  منه  القطعة  اليشء  من  والقصمة  كسته  إذا 

.431
 األمايل، الشيخ الصدوق: 225.. 53
تنقيح املقال، الشيخ املامقاين: 230/11.. 54

  األمايل، الشيخ الصدوق: 225.. 55
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امل�شادر واملراجع
القرآن الكريم.. 1
إبصار العني يف أنصار احلسني عليه وعليهم السالم الشيخ حممد طاهر الساموي، . 2

حتقيق: الشيح حممد جعفر الطبيس، الطبعة: األوىل، مركز الدراسات اإلسالمية، 
شهر رمضان املبارك 1419 ه . ق. 

احلسيني . 3 اهلل  نور  السيد  القايض  الثالث  الشهيد  الباطل،  وإزهاق  احلق  إحقاق 
املرعيش التسرتي، حتقيق وتعليق: آية اهلل العظمى السيد شهاب الدين احلسيني 

املرعيش النجفي، مكتبة آية اهلل املرعيش 1406 ه .
الرب، . 4 عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب 

حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، الطبعة األوىل 1412 ه   . 
الكرم . 5 أبو احلسن عيل بن أيب  الدين  الشيخ عز  الغابة يف معرفة الصحابة،  أسد 
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العلمية بريوت. لبنان1415 هـ.
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الطبعة: األوىل 1417 ه . 
الشيخ حممد . 8 البالذري، حتقيق وتعليق:  بن حييى جابر  أمحد  أنساب األرشاف، 

باقر املحمودي، دار التعارف للمطبوعات الطبعة األوىل، 1397 هـ.
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أنصار احلسني دراسة عن شهداء ثورة احلسني الرجال والدالالت، الشيخ حممد . 9
مهدي شمس الدين، الدار االسالمية، الطبعة الثانية، 1401ه .

بنو أسد بن خزيمة، الشيخ عيل الكوراين العاميل وشارك فيه عبد اهلادي الربيعي، . 10
دار اهلدى الطبعة 1، 1431هـ.

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها . 11
من واردهيا وأهلها، احلافظ أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن 

عساكر، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1415هـ. 
تنقيح املقال يف علم الرجال، العالمة الشيخ عبد اهلل املامقاين، حتقيق واستدراك: . 12

الشيخ حميي الدين املامقاين، مؤسسة آل البيت% إلحياء الرتاث،قم1428هـ. 
رجال الطويس، شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: جواد . 13

بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  األصفهاين،  القيومي 
املقدسة، 1415 هـ. 

رشح هنج البالغة، عز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املدائني املعتزيل، حتقيق: . 14
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب العربية، الطبعة األوىل، 1379ه .

عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال، العالمة الشيخ . 15
عبد اهلل بن نور اهلل البحراين األصفهاين التحقيق والنرش: مدرسة اإلمام املهدي 

باحلوزة العلمية - قم املقدسة الطبعة األوىل، سنة 1407هـ 
فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء، الشيخ ذبيح اهلل املحاليت، . 16

حتقيق وتعريب: حممد شعاع فاخر، املكتبة احليدرية بقم املقدسة، الطبعة األوىل، 
128 هـ. 

الفتوح، أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف، حتقيق: عيل شريي، دار األضواء للطباعة . 17
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د اخلامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع األول 1440ه�/كانون األول 2018مالسنة اخلامسة/املجلَّ

والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1411 هـ.
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لسان العرب، ابن منظور، نرش أدب احلوزة، قم، 1405هـ.. 19
الكايف، ثقة اإلسالم الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، . 20

حتقيق: عيل أكرب الغفاري، دار الكتب االسالمية، الطبعة: الثالثة،1367هـ ش. 
مثري االحزان، الشيخ نجم الدين حممد بن جعفر بن نام احليل، منشورات املطبعة . 21

احليدرية النجف 1369هـ.
مكتبة . 22 الزيني،  حممد  طه  الدكتور  حتقيق:  الريض،  الرشيف  النبوية،  املجازات 

بصرييت، قم.
جممع البحرين، املحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيي، حتقيق: السيد امحد . 23

احلسيني، املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية 1362 هـ ش.
النوري . 24 حسني  مريزا  احلاج  املحدث  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك 

آل  مؤسسة  الـــرتاث،  إلحياء  البيت%  آل  مؤسسة  حتقيق:  الــطــربيس، 

البيت% إلحياء الرتاث بريوت، الطبعة الثانية، 1308 هـ.
معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم . 25

املوسوي اخلوئي، الطبعة اخلامسة، 1413 هـ.
النرش اإلسالمي . 26 العسكري، حتقيق مؤسسة  ابو هالل  اللغوية،  الفروق  معجم 

التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، ط1، 1412هـ.
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احليدرية بالنجف، 1376هـ. 
وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، نور الّدين أبو احلسن عيّل بن عبد اهلل احلسني . 28

الّسمهودي الّشافعي، دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.
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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 decend 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



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 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 is full of 
struggle, and still once more because it is that a part that 
belongs to the east, the 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 belongs to Al-Abbas Holy Shrine that 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 a part of Iraq, and as a 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 



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 will be as unified their location 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 just been said, heritage may 
be looked at as 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 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this caused 
a confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is, in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala heritage 
club. And now, we are preparing to hold an international 
scientific conference. Researches of this conference 
will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing 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 researchers 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 published 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.

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.karbala@gmail.com), 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 all the original scientific 

researches under the provisions below: 
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 a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in 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 
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