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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

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

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 

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

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

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

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  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.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء 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.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

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

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

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

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

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

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



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

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.و. 
يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.- 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.- 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.- 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.- 
ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net(، أو . 13

ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/
الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 

تراث كربالء(.





كلمة رئيس التحرير

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة عىل سيدنا حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين.
والتجريبي  العلمي  البحث  وسائل  تويل  الراقية  املجتمعات  فإّن  بعد  أما 
املستلزمات  كّل  توفري  مع  تطويرها  يف  وجاهدة  جادة  وتسعى  كبريًا،  اهتاممًا 
واخلدمات التي حيتاجها الباحثون يف خمتلف الدراسات والبحوث، مما أدى إىل 
استمرارية التقّدم العلمي يف تلك املجتمعات، وكان أحد األسباب الفاعلة يف 
رقيها، وألجل املسامهة يف نرش املعارف الرتاثية واحلضارية وإحياء تراث مدينة 
اإلمام احلسني الذي يشكل ذاكرة األّمة وتارخيها احلضاري والثقايف الذي 
ة عرب  تأثرت به مجيع احلضارات اإلنسانية بصورة عامة واإلسالمية بصورة خاصَّ
اء األفاضل  م للباحثني والقرَّ أْن يقدِّ َيُسُّ مركز تراث كربالء  األجيال املتعاقبة، 
تي أخذت  ل من املجلد األول للسنة األوىل ِمن جملَّة تراث كربالء الَّ العدد األوَّ
مة علميًّا ِمن قبل األساتذة  هيأهتا الكفوءة عىل عاتقها نرش البحوث األصيلة املقوَّ
وفاعلة  راقية  علميَّة  مادًة  كاتبًا  أو  كان  قارئًا  فيها  الباحث  ليجد  املتخصصني، 
ة بقسميهام اإلبداعي واجلاميل، وهذا  العلميَّة واحلضاريَّ ُتسهم يف تطوير املسرية 
ما تطمح إليه املجلة من خالل نرش بحوثكم األصيلة فيها، ونسأل اهلل تعاىل أن 

يوفقنا خلدمة العلم واملعرفة بام يرضاه ليكون ذخرًا لنا يوم القيامة.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

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

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
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 لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة 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 بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  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 ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

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

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



ــة، -  ــويـ ــنـ ــعـ واملـ ــة  ــ ــاديـ ــ املـ ــا:  ــزاهتـ ــنـ ــتـ ــكـ مـ إىل  ــر  ــظـ ــنـ الـ اجــــــــراء 
بـــالـــدلـــيـــل. ــا؛  ــه ــق ــح ــت ــس ت الـــتـــي  ــا  ــهـ ــعـ ــواقـ مـ وســـلـــكـــهـــا يف 

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

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

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 بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللخ�ص

 61 الطف  واقــعــة  يف   طالب أيب  آل  شــهــداء  ــدراســة  ال هــذه  تشمل 
هجرية/680 ميالدية - دراسة تارخيية.

غاٍل  من  يملكون  ما  بكل  ضّحوا  قد  طالب  أيب  آل  من  الشهداء  هؤالء  إن 
ونفيس وصل إىل حد الشهادة من أجل نرصة اإلمام احلسني وعدالة قضيته 

تي استشهد من أجلها. الَّ
فهم  عدوهم،  وكثرة  عددهم،  قّلة  برغم  املوت،  هيابوا  مل  طالب  أيب  آل  ان 

.أصلب عودًا، وعزيمة نابعة من حب اإلمام احلسني
تركز موضوع الدراسة عىل ثامنية حماور رئيسية:

 	.)تناول املحور االول: االبن األكرب لإلمام احلسني )عىل األكرب
 	.وتناول املحور الثاين: أوالد عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب
 	.وتناول املحور الثالث: أوالد عقيل بن أيب طالب
 	.وتناول املحور الرابع: أوالد مسلم بن عقيل بن أيب طالب
 	.وتناول املحور اخلامس: أوالد احلسن بن عيل بن أيب طالب
 	.وتناول املحور السادس: أوالد عيل بن أيب طالب
 	.عبداهلل الرضيع وتناول املحور السابع: االبن األصغر للحسني
 	.وتناول املحور الثامن: أطفال آخرون من آل أيب طالب
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شهداء آل أيب طالب عليهم السالم يف واقعة الطف

أعتمدت الدراسة عىل جمموعة مصادر عربية أصيلة، ومراجع ثانوية حديثة، 
أغنت البحث بالكثري من املعلومات اهلامة.

أما اخلامتة فتناولت أبرز النتائج الَّتي توصل اليها الباحث.
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Abstract

This historical study include "Martyrs of Abi Talib Tribe (PBUT) in 

Battle of Karbala on 61 AH / 680 AD".

These martyrs of Al Abi Talib, may have sacrificed everything from 

expensive and precious to the extent of self-sacrifice for the victory of 

Imam Hussain and the justice of the cause cited for.

The Abi Talib Tribe did not fear death, despite the lack of numbers، 

and the large number of the enemy, but they were strong and has a 

determination which stems from the love of Imam Hussain (PBUH).

The study focused on eight main themes:

The First Theme addresses: the eldest son of Imam Hussein (the 

elder Ali).

The Second Theme addresses: Sons of Abdullah bin Jaafar bin 

Abi Talib (PBUT).

The Third Theme addresses: Sons of Aqeel bin Abi Talib (PBUT).

The Fourth Theme addresses: the sons of Muslim bin Aqeel bin 

Abi Talib (PBUT).
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شهداء آل أيب طالب عليهم السالم يف واقعة الطف

The Fifth Theme addresses: the sons of Hassan bin Ali bin Abi Talib 

(PBUT).

The Sixth Theme addresses: the sons of Ali bin Abi Talib (PBUT).

The Seventh Theme addresses: the youngest son of Hussein 

(Abdullah-the infant).

The Eighth Theme addresses: Other children of The Abi Talib 

(PBUT).

The study adopted group of Arab authentic sources, and another 

modern references, enriched the study with a lot of important information.

The Conclusion addressed prominent findings of the researcher.
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املقدمة

يتناول هذا البحث )شهداء آل أيب طالب يف واقعة الطف 61هـ/680م 
دراسة تأرخيية(. فخروج اإلمام احلسني مع تلك النخبة الطيبة من أهل بيته 
الَّذي متثَّل  الطغيان واالستبداد  وأصحابه، وسريهم إىل كربالء، يعّد ثورة عىل 

بحكم آل أمية اجلائر، من خالل جورهم وفسادهم يف كافة أنحاء املعمورة.
إن هنوض تلك الُثّلة الطيبة من آل أيب طالب مع اإلمام احلسني نابع من 
من  والنفيس  الغايل  بذلوا  قد  فهؤالء  الصادقة،  الثورة  بتلك  وعقيدهتم  ايامهنم 
أجل املشاركة فيها. واملالحظ ان هذه النخبة الطيبة من آل أيب طالب قد آمنت 
وَعلْت  شأهنم،  ورفع  قلوهبم،  عىل  وربط  وبصرية  هدى  ذلك  فزادهم  برهبا، 
كلمتهم، وُخلِّد ذكرهم، فأصبحوا عنوان الفضائل والقيم واالستشهاد احلقيقي 

من أجل قضية احلق وانتصاره عىل الباطل.
إن التضحية بالنفس واجلود بالنفس هو أقىص غاية اجلود، فهؤالء مل هيابوا 
املوت أبًدا ومل خيافوا منه، وبرغم قّلة عددهم، وكثرة عدوهم، نجدهم أصلب 

عودًا، وعزيمة قوية نابعة من حب اإلمام احلسني وقضيته العادلة.
تي اتسم هبا اإلمام احلسني واصحابه  إن كل تلك السامت والصفات الَّ
كربالء  يف  واستشهادهم  الرائع  البطويل  وموقفهم   طالب أيب  آل  الّسيام 

َجَعْلت الباحث خيتار تلك الدراسة عن هذه النخبة الطيبة.
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تضمن البحث ثامنية حماور تسبقها مقدمة، وتنتهي بخامتة واستنتاجات لتلك 
الدراسة.

عيل  وهو   احلسني لإلمام  األوسط  االبن  إىل  األول:  املحور  تطّرق 
اإلمام  كبد  فلّذة  وهو  الطف،  واقعة  يف  والبطويل  الرائع  ودوره   األكرب

.احلسني
وتناول املحور الثاين: ولدا عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب ومها عون بن 
عبداهلل بن جعفر؛ وحممد بن عبداهلل بن جعفر، وكان هلام موقف رائع يوم الطف.
بن  أيب طالب وهم جعفر  بن  أوالد عقيل  إىل  الثالث:  املحور  وتطّرق 
عقيل بن أيب طالب، وعبد الرمحن بن عقيل بن أيب طالب، وعبد اهلل بن عقيل بن 
أيب طالب، فكانوا نِْعَم ابناء العم املدافعني عن اإلمام احلسني فبذلوا الغايل 

والنفيس من أجل تلك القضية العادلة.
وشمل املحور الرابع: ابن مسلم بن عقيل بن أيب طالب وهو: عبداهلل 
عمه  يدي  بني  استشهد  حتَّى  قاتل  الَّذي  طالب،  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  بن 

.احلسني
وتناول املحور اخلامس: أوالد احلسن بن عيل بن أيب طالب وهم: ابو 
بن  بن عيل  احلسن  بن  األكرب  اهلل  وعبد  أيب طالب،  بن  بن عيل  احلسن  بن  بكر 
فأوالد احلسن قد هّبوا  أيب طالب، والقاسم بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، 

بأمجعهم لنرصة اإلمام احلسني دون كلل أو ملل.
وتطّرق املحور السادس: إىل أوالد عيل بن أيب طالب وهم: عبداهلل بن 
أيب  بن  عيل  بن  وعثامن  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  وجعفر   طالب أيب  بن  عيل 
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طالب، وحممد االصغر بن عيل بن أيب طالب، وإبراهيم بن عيل بن أيب طالب، 
والعباس بن عيل بن أيب طالب؛ فهؤالء كانوا نِْعَم االخوة املدافعون عن اإلمام 
بعدالة قضيته، والثورة عىل  آمنوا  بل هم  ليس فقط ألنه اخوهم،   احلسني

الفساد والطغيان املتمثل بدولة بني أمية.
لإلمام احلسني وهو  األصغر  االبن  عنوان  السابع: حتت  املحور  وجاء 
تي  عبداهلل الرضيع ذلك الطفل الرضيع الَّذي مل يتجاوز األشهر الستة، والَّ

بقيت مأساة استشهاده ومقتله حتَّى يومنا هذا ترددها االجيال.
أيب  آل  من  اآلخرون  األطفال  عنوانه:  فكان  واالخري  الثامن:  املحور  أما 
طالب يف واقعة الطف، وهم كّل من: حممد بن أيب سعيد بن عقيل بن أيب 
طالب، وامُلحسن بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، واألخوان إبراهيم 

.وحممد ابنا مسلم بن عقيل
اعتمدت تلك الدراسة عىل جمموعة مصادر أولية ومراجع ثانوية حديثة، من 
أبرزها مقتل اإلمام احلسني ملؤلفه أيب خمنف، وكذلك اللهوف يف قتىل الطفوف 
اشوب،  شهر  ابن  ملؤلفه  طالب  أيب  آل  مناقب  وكذلك  طاووس،  ابن  ملؤلفه 
ومقتل احلسني ملؤلفه اخلوارزمي، ومقاتل الطالبيني ملؤلفه أيب الفرج االصفهاين، 
وعمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ملؤلفه ابن عنبة، وغريها من املصادر 
االطالع  أراد  ملن  واملراجع  املصادر  قائمة  يف  َوَضْعُتها  تي  الَّ االخرى  واملراجع 

عليها واالفادة منها.
 أرجو ان أكون قد وفقت يف تلك الدراسة املتواضعة عن ُثّلة آل أيب طالب

ودورهم الرائع والبطويل يف واقعة الطف يف كربالء، واهلل ويل التوفيق.
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شهداء آل أيب طالب يف واقعة الطف 61هـ/680م
هنالك اختالف يف الروايات التارخيية عن عدد الَّذين استشهدوا يف واقعة كربالء 
املؤرخ املسعودي ثالثة  البيت سوى اإلمام احلسني، فهم عند  من أهل 
عرش رجالً)1(، وبحسب ما اطلعنا عليه من الروايات فهو العدد األقل فيام بينها.

الرواية  ويف  فقط)2(،  رجال  عرش  أربعة  اسامهم  بأن  فيذكر  اخلوارزمي  أّما 
تي نسبها للحسن البرصي قال فيها:  تي ذكرها اخلوارزمي أيضًا والَّ الَّ التارخيية 
)ُقتِل مع احلسني سبعة عرش رجاًل من أهل بيته()3(، وتشمل الزيارة املنسوبة 
إىل الناحية املقدسة عىل أسامء سبعة عرش رجاًل مع اإلمام احلسني)4(، وهي 
احلسني  مع  ُقتِل  )من  قال:  اذ  املفيد  الشيخ  رواية  مع  موافقة  عددها  حيث  من 
الثامن  هو  عيل  بن  واحلسني  نفسًا،  عرش  سبعة  هم  كربالء  بطف  بيته  أهل  من 
تسعة  الشهداء  عدد  إن  ذكر  فقد  الطربي،  املؤرخ  العدد  هذا  ويؤيد   ،)5( عرش( 
عرش رجاًل، منهم مسلم بن عقيل الَّذي استشهد يف الكوفة قبل وقوع الواقعة، 
ومنهم أيضًا أبو بكر بن عيل بن أيب طالب وقال عنه )أشك يف قتله( فيكون 
الباقي عند املؤرخ الطربي هم من ثبت عنده استشهادهم يف واقعة كربالء سبعة 

عرش رجاًل فقط)6(.
واضافة إىل ذلك فقد ذكر سبط بن اجلوزي ان عددهم تسعة عرش رجاًل)7(، 

وعّدهم صاحب املناقب سبعة وعرشين)8(.
وكام روى أبو الفرج االصفهاين عن عدد شهداء الطالبيني فقال: )مجيع َمْن 
ُقتِل يوم الطف من ولد أيب طالب اثنان وعرشون رجال()9(، وقد ُعدَّ يف الشهداء 
اإلمام احلسني، ومسلم بن عقيل، وقد وَهم ابو الفرج االصفهاين يف 
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مسلم بن عقيل، حيث استشهد بالكوفة، كام ذكرنا قبل وقوع الواقعة، وبذلك 
يكون عدد الشهداء من غري اإلمام احلسني عنده عرشين شهيدًا.

واضافة ملا ُذكر أشار السيد األمني إىل جدول بعنوان من اتََّصلْت بنا أسامؤهم من 
أنصار احلسني  الَّذين قتلوا معه من آل أيب طالب، وذكر فيه )ثالثني اساًم()10(، 

والنعرف السند التارخيي للسيد األمني.
اختلفوا  الطالبيني،  من  الطف  شهداء  عدد  يف  املؤرخني  اختالف  عن  وفضاًل 
فيام  متناقضة  رواياهتم  فجاءت  الطالبيني،  من  األول  الشهيد  عن  بينهم  فيام  أيضًا 
بينها، عىل أن نقوم بتسلسل الشهداء تبعًا للتسلسل الزمني للشهادة، وكام سندرج 
البعض من شهداء كربالء. ْهم  َوعدَّ التارخيية  املصادر  تتفق عليها  مل  تي  الَّ األسامء 

املحور األول: االبن األوسط لإلمام احلسني
عيل األكرب بن احلسني

وهو عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب وقد ُولد يف أوائل خالفة عثامن 
بن عفان، وروى احلديث عن جده عيل بن أيب طالب، وأمه ليىل بنت أيب مّرة 
بن مسعود الثقفي، وُيَكنّى أبا احلسن، وليس له عقب، وهو أول من استشهد من 

آل أيب طالب يف واقعة الطف، حيث قتله مرة بن منقذ بن النعامن العبدي)11(.
ويف رواية لألصفهاين ذكر فيها: ان معاوية قال من أحّق الناس هبذا االمر؟ 
قالوا انت فقال: ال، أوىل الناس هبذا األمر عيل بن احلسني بن عيل وجده 

رسول اهلل، وفيه شجاعة بني هاشم وسخاء بني أمية وزهو ثقيف)12(.
تي بات هبا احلسني عند قرص  قال أبو خمنف )وملا كان السحر من الليلة الَّ
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ففعلنا،  بالرحيل  أمَرنا  ثم  املاء،  من  باالستسقاء   امرنا احلسني مقاتل،  بني 
فلام ارحتلنا من قرص بني مقاتل خفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: انا هلل وانا 
ِمَّْن  فداك  جعلت  أبت  يا  فقال:   األكرب عيل  ابنه  اليه  فاقبل  راجعون،  اليه 
اسرتجعت ومحدت اهلل، فقال احلسني: يا بني خفقت برأيس خفقة فعن يل 
انفسنا  اهنا  فعلمت  اليهم،  واملنايا تسري  القوم يسريون  فقال  فارس عىل فرس، 
 :ُنِعَيت الينا، فقال له: يا أيب ال أراك اهلل سوءا؛ ألسنا عىل احلق؟ قال احلسني
بىل، والَّذي اليه مرجع العباد، قال يا أبتي اذن الُنبايل، نموت حُمّقني، فقال له: 

جزاك اهلل من ولد خري ماجزى ولدًا عن والده()13(.
َم  وعن قصة استشهاد عيل األكرب روى األصفهاين: انه ملا نظر إىل أبيه تقدَّ
الناس  أصبح  من  وكان  بالرباز،  فاستأذنه  اجلناح(  )ذا  يدعى  فرس  عىل  وهو  اليه 
 :وجهًا وأحسنهم خلقًا، فأرخى عينيه بالدموع وأطرق، ثم قال اإلمام احلسني
برسولك،  ومنطقًا  وُخُلقًا  خْلقًا  الناس  أشبه  غالٌم  اليهم  برز  قد  انه  اشهد  اللهم 
وكنّا اذا اشتقنا إىل نبيك نظرنا اليه، ثم صاح يا ابن سعد قطع اهلل َرمِحََك كام َقَطْعَت 
وقال: ارجتز  القوم  عىل  األكرب  عيل  شدَّ  فلام  اهلل،  رسول  يف  حتفظني  ومل  رمحي، 

بالنَّبي أْوىل  اهلل  ــيـــِت  َوْبـ ــيّلَنـــْحـــُن  ــُن َع ــنِي بـ ــْسـ ــُن احُلـ ــ ــيّل ْب ــ ــا َع أنـ
واهلل ال َيُْكُم فينا ابن الَدعي)14(

فقاتل قتاالً شديدًا ثم عاد إىل أبيه وهو يقول: يا أبتي العطش قد قتلني وثقل 
احلديد قد أجهدين، عند ذلك بكى احلسني وقال: واغوثاه قاتل يا ُبنيَّ قلياًل 

واصرب فام أرسع امللتقى بجدك حممد")15(.
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واضافة ملا ذكر قال األصفهاين عن محيد بن مسلم األزدي: ُكنت واقفًا وبجنبي 
مّرة بن منقذ العبدي، فرماه بسهم يف حلقه وعيل بن احلسني يشد عىل القوم 
بيمينه ويساره فهزمهم، فقال مّرة َعيَلّ آثام العرب ان مرَّ يب هذا الغالم ألثُكَلّن 
بنا عيل  الَّذين احتوشوه، فقال: ألفعلن، ومر  أباه، فقلت: أال يكفيك هؤالء  به 
وهو يطرد كتيبة من اجليش فطعنه برمح، فانقلب عيلٌّ من عىل رسج فرسه، ففر 
به إىل األعداء فاحتووه بسيوفهم فقطعوه فصاح: السالم عليك يا أبتي هذا جدي 
املصطفى قد سقاين بكأسه األوىف وهو ينتظرك الليلة فشد احلسني عليه حتَّى 
وقف عنده وهو مقطع فقال: قتل اهلل قومًا قتلوك يا بني فام أجرأهم عىل اهلل وعىل 

انتهاك حرمة رسوله ثم قال: عىل الدنيا بعدك العفا()16(.
وتقول  مرسعة،  خرجت  امرأة  إىل  انظر  فاين  قال:  مسلم  بن  محيد  وعن 
 ياحبيباه يانور عيناه فسألت عنها فقيل يل: هي زينب بنت عيل بن أيب طالب
وقد جاءت وانكبت عليه فأخذها احلسني بيدها وردها إىل الفسطاط واقبل 
إىل فتيانه وقال هلم: امحلوا أخاكم، فحملوه من مرصعه ووضعوه عند الفسطاط 

الَّذي كانوا يقاتلون أمامه)17(.
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املحور الثاين: أوالد عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب
1 .:عون بن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب

مع  استشهد  وانه   احلسني أصحاب  من  الطويس  الشيخ  جعله  لقد 
.)18(يف واقعة الطف يف كربالء، وأمه زينب بنت عيل بن أيب طالب احلسني
وقال ابن شهر آشوب: برز عون بن عبداهلل بن جعفر الطيار إىل القوم وهو 

يرجتز ويقول:

َجــْعــفــِر ــُن  بـ َفــأنــا  َتـــنْـــكـــُروين  ــرإن  ْأزَهـ اجِلــنــاِن  يِف  َشــهــيــُد ِصـــدٍق 

امَلـــْحـــِرَيــطــر فــيــهــا بِـــجـــنـــاٍح َأْخـــَضـــــــِر يِف  فـــــًا  َشَ ــذا  ــ ِب ــى  ــف َك

وأضاف ابن شهر اشوب قائاًل: فقاتل وقتل جمموعة من الرجال)19(.
ويف رواية أخرى للطربي عن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب: ملا 
خرجنا من مكة كتب عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب إىل احلسني بن عيل مع 
ابنْيه عون وحممد، اما بعد فإين أسألك باهلل ملا انرصفت حيث تنظر يف كتايب فإيّن 
مشفق عليك من الوجه الَّذي توجْهت له ان يكون فيه هالكك واستئصال أهل 
بيتك، ان َهَلَكت اليوم اطفىء نور األرض، فانك علم املهتدين ورجاء املؤمنني، 
فال َتِعّجْل بالسري، فإيّن يف أثر الكتاب والسالم، وأخذ عبداهلل بن جعفر لإلمام 
احلسني األمان من عمرو بن سعيد بن العاص عامل يزيد عىل مكة، ولكن 
وعون  حممد  لولديه  عبداهلل  فقال  العراق  إىل  الرحيل  عىل  أرص  احلسني  اإلمام 

احلقوا به والزموه، والتفارقا موالكام وجاهدا بني يديه)20(.
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وملا وصلت أنباء شهادهتام إىل املدينة املنورة جلس عبداهلل للعزاء، واقبل عليه 
الناس ُيعّزونه فقال موىل له: هذا مالقيناه من احلسني، فغضب عبداهلل وخلع نعله 
ورضب هبا رأس املوىل ووجهه وقال: يا ابن اخلَنّاء أَعىَل احلُسني تقول هذا؟ 
واهلل لو شهدته ملا فارقته حتَّى اْقَتَل معه، ثم أقبل عىل جلسائه وقال: احلمد هلل عزَّ 
َعيَلَّ مرصع احلسني، اال اكون أَسيت حسينًا فقد أسيته بولدي حممد وعون)21(.
يبدو ان عبداهلل بن جعفر قد قّدم أعز ما يملك وهم أوالده كشهداء وقرابني 

لإلمام احلسني اليامنه بقضيته.
 تي رثى هبا احلسني ويف هذا الصدد أشار سليامن قتيبة يف مرثّيته له والَّ

حيث قال:

ــِل ـــ ــوي ــرٍة َوَع ـــَ ــْب ــع ــودي بِ ــنْيُ جـ ــ ــولَع ــَرُس ال آل  َبــَكــيــت  إن  ــديب  ــ وأن

َعلـيٍّ لِــصــْلــــــــِب  ــم  ـــ ــْه ــُل ُك ــٌة  ــّت ــْوُه بِـــصـــارٍم َمــْصــُقــــــــوِلس ــَلـ َقـــْد َعـ

َفــُجـــــوِدي َعيني  ــَكــْيــُت  َب مــا  ــســيــل ُكـــل ُمــَســّيـــــــــــلواذا  ــوٍع َت ــدمـ بـ

َأخـــــاه ــا  ــْون َع ــت  ــدْب ن إْن  ــُديب  ــ بِــُخــــــــُذولواْنـ ــْم  ــُه ــنَ ــويِ ــنْ َي فيام  ــْس  ــي َل

الُقْربى َذوو  ُأصيَب  َلَقْد  الَطِويـِل)22(َفَلعْمري  امُلصاب  َعــى  َفأبكى 

بن  الَّذي قتل عونًا هو عبداهلل  بان  اتفقوا  املؤرخني قد  ان أغلب  واملالحظ 
قطنة النبهاين الطائي)23(.

2 .حممد بن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب
بنت  حفصة  بنت  اخلوصاء  وهي  وائل  بن  بكر  قبيلة  إىل  امه  نسب  ويرجع 
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ثقيف بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن احلارث بن تيم الالت بن ثعلبة بن عكاب 
أصحاب  من  الطويس  الشيخ  وعده  وائل)24(،  بن  بكر  بن  عيل  بن  صعب  بن 
احلسني فقال عنه: قتل معه)25(، وأشار ابن عتبة قائاًل: اما حممد بن عبداهلل 
فقد قتل مع عمه احلسني يف كربالء)26(، وذكره ابن شهر اشوب قائاًل: برز حممد 

بن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب إىل القتال، وهو يرجتز ويقول:

ــْدواِن ــ ــِع ــ ال ــَن  ــ ِم اهلل  إىل  عميانأْشـــكـــو  ــردى  ــ الـ يف  ــوٍم  ــ َقـ ــاَل  ــعـ فِـ

ــوا َمــــِعــــاملَ الـــُقـــرآن ــ ــّدَلـ ــ ــانَقـــــْد َبـ ــي ــْب ــت ـــِ َوحُمـــكـــم الــَتــنــزيِــل وال
وأْظَهروا اُلكْفَر مَع الُطغياِن)27(

بن  عامر  هو  قتله  الَّذي  ان  وروي   استشهد حتَّى  شديدًا  قتاالً  وقاتل 
هنشل التميمي)28(.

املحور الثالث: أوالد عقيل بن أيب طالب
1 .جعفر بن عقيل بن أيب طالب

كالب)29(،  بني  من  العامري  اهلضاب  بن  الثغر  ام  وهي  كالبية  امه  ان  قيل 
حيث قاتل جعفر بني يدي احلسني وهو يرجتز ويقول:

الطالبي ــطــحــي  األب الــغــام  ــا  غالبأنـ ــن  م هــاشــم  يف  مــعــر  ــن  م

ــب االطــايــــــــبونـــحـــن حــقــا ســـــادة الــذائـــــب ــي ــذا حــســني أط هـ

من عرتة الرب التقي الثاقب
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فقاتل قتاالً شديدًا حتَّى استشهد والَّذي قتله عروة بن عبداهلل اخلثعمي)30(، 
واضافة إىل ما ذكر اشار بعض املؤرخني)31( بأن الَّذي قتله هو برش بن حوط اهلمداين.

2 .:عبدالرمحن بن عقيل بن أيب طالب
بن عقيل  برز عبدالرمحن  بقوله:  اشوب  ابن شهر  ولد)32( وأشار  ام  أمه  ان 

وقاتل بني يدي احلسني، وهو يرجتز ويقول:

ــاين  ــك م فـــاعـــرفـــوا  ــل  ــي ــق ع ــم وهـــاشـــم اخــــواينأيب  ــاشـ مـــن هـ

ــران ــ ــادة األقـ ــ ــدق سـ ــ ــانكـــهـــول ص ــي ــن ــب ــخ ال ــامـ ــذا حـــســـني شـ ــ هـ
وسيد الشيب مع الشبان)33(

وقاتل قتاالً شديدًا حتَّى استشهد، والَّذي قتله هو عثامن بن خالد اجلهني)34(.
3 .:عبداهلل بن عقيل بن أيب طالب

يدي  برز بني  بن عقيل  بأن عبداهلل  ام ولد)35(، وقد ذكر األصفهاين  أمه  ان 
اجلهني،  خالد  بن  عثامن  وقتله   ،)36(استشهد حتَّى  وقاتل   احلسني
قتله هو  الَّذي  ان  وقال:  الطربي)37( خربًا خمالفًا  بينام روى  ورجٌل من مهدان. 

عمرو بن صبيح الصائدي.
فهؤالء   احلسني اإلمام  لنرصة  هبوا  قد  مجيعهم  عقيل  أوالد  ان  يبدو 

.ضحوا بانفسهم الزكية قربانًا لإلمام احلسني
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 املحور الرابع: أوالد مسلم بن عقيل بن أيب طالب
1 .:عبداهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب

واسم أمه رقية بنت اإلمام عيل بن أيب طالب، وامها )الصهباء( أم حبيب 
بنت عبدربيعة التغلبية، حيث بيعت ألمري املؤمنني وهي من سبايا الياممة، وقيل 

من سبايا عني متر، وانجبت له ولدا هو عمر االطرف ورقية)38(.
وجاء إىل احلسني وكان حيبه حبًا مجًا، وله فيه تعلق خاص ألنه ابن اخته 
رقية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو صهره عىل بنته سكينة، وقيل فاطمة، 
وطلب اإلذن من احلسني فقال له اإلمام احلسني: مل يمض وقت طويل 
أمك،  يد  فخذ  لك  آذن  فكيف  قلوبنا،  من  ذكراه  متسح  ومل  أبيك،  شهادة  عىل 
وأمي  أنت  بأيب  فقال  النواحي،  من  ناحية  إىل  املهولة  الواقعة  هذه  من  واخرج 
بروحي  ترىض  ان  أسألك  فأنا  الفانية،  للدنيا  الباقية  اآلخرة  يرتك  من  لست 

لتكون فداك، فأذن له اإلمام احلسني وبرز نحو القوم وهو يرجتز ويقول:

ــو أيب ــ ــاًم وه ــل ــس ــوم ألـــقـــى م ــيـ ــن الــنــبــيالـ ــ ــيل دي ــة بـــــادوا عـ ــي ــت وف

ــوم عـــرفـــوا بــالــكــذب ــق ــســوا ب ــي ــنــســبل ــرام ال ــار وكـــــ ــيـ لـــكـــن خـ
من هاشم السادات أهل احلسب)39(

فقاتل حتَّى استشهد، والَّذي قتله هو عمر الصيداوي، وأسد بن مالك)40(، 
الَّذي رماه بسهم يف جبهته فتلقاه عبداهلل بيده، فشق السهم يده إىل جبهته، فلم 
جواده)41(،  ظهر  عىل  من  فخر  قلبه،  يف  برمح  رجٌل  طعنه  حتَّى  نزعه  يستطع 

وأشارت رواية أخرى)42( انه ملا عزم عىل اجلهاد وخرج قال:
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ــرًا ــ ح إالّ  ــل  ــتـ أقـ ال  ــراأقـــســـمـــت  م ــام  ــع ط ــوت  ــ املـ ــت  ــ رأيـ وإْن 

قــرا ــًا  ــانـ ــبـ جـ أدعـــــى  ان  وّفــــراأكـــــره  عــطــى  مـــن  اجلـــنـــان  إّن 

 املحور اخلامس: أوالد احلسن بن عيل بن أيب طالب
1 .:ابو بكر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب

وأمه أم ولد)43(، حيث قتل مع عمه احلسني يف واقعة كربالء، وذكر ابو 
خمنف بأنه قاتل بني يدي عمه احلسني يف كربالء حتَّى استشهد وإّن قاتله عبداهلل 

بن عقبة الغنوي)44(، وأشار له سليامن بن قتيبة يف أبيات شعرية منها قوله:

ــي قــطــرة مـــن دمــائــنــا ــن ــر)45( وعــنــد غ ــذك وت تعد  أخــرى  ــد  أس ويف 

2 .عبداهلل األكرب بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
أيب  بن  عيل  بن  األكرب  احلسن  بن  عبداهلل  باسم  املفيد)46(  الشيخ  ذكره 
عند  من  وخرج  احللم،  يبلغ  مل  غالم  وهو  خرج  وقد  ولد  أم  وأمه   طالب
لتحبسه،   زينب فلحقته   احلسني جانب  إىل  وقف  حتَّى  يشتد  النساء 
شديدًا  امتناعًا  عليهام  وامتنع  فأبى  أختي(  يا  )احبسيه   :احلسني هلا  فقال 
ليرضبه   إىل احلسني بن كعب(  )أبجر  أفارق عمي، وهوى  وقال: واهلل ال 
بالسيف، فقال له الغالم: ويلك يا ابن اخلبيثة أتقتل عمي فرضبه أبجر بالسيف، 
فتلقاه الغالم بيده فأطنّها إىل اجللد، فاذا بيده معلقة، ونادى الغالم يا أماه، فأخذه 
يا ابن أخي اصرب عىل مانزل بك، واحتسب يف  اليه وقال:  احلسني فضمه 
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ذلك اخلري، فإّن اهلل يلحقك بآبائك الصاحلني، ثم رفع احلسني يده وقال: 
فإّن متعتهم  اللهم  السامء، وامنعهم بركات األرض،  اّللهم أمسك عليهم قطر 
إىل حني ففرقهم بددا، واجعلهم طرائق قددا، والُترِض الوالة عنهم أبًدا، فإهنم 
دعونا لينرصونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، وذكر املجليس قائله: خرج عبداهلل بن 

احلسن وهو يرجتز ويقول:

حــيــدرة ــن  ابـ ــا  ــأن ف ــروين  ــك ــن ت ــورةإّن  ــس ــام ولـــيـــث ق ــ ــام آجـ ــ رضغـ

رصرصة ــح  ري مثل  ــادي  األعـ السندرة)47( عــى  كيل  بالسيف  أكيلكم 

يذكر  بينام  األسدي)48(  كاهل  بن  حرملة  قتله  الَّذي  إّن  األصفهاين  وقال 
صاحب املناقب بأن الَّذي قتله هاين بن ثبيت احلرضمي فاسوّد وجُهه)49(.

3 .:القاسم بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
وأمه أم ولد)50( ويقال هلا رملة، قال االصفهاين عن محيد بن مسلم األزدي، 
خرج الينا غالم كأّن وجهه شقة قمر، ويف يده السيف، وعليه قميص وإزار ويف 
رجليه نعالن يتمّشى يرضب بسيفه، فانقطع شسع أحد نعليه، فقال عمرو بن 
سعد بن نفيل األسدي واهلل ألشّدن عليه، فقلت: سبحان اهلل وماتريد بذلك؟ 
الغالم  فلاّم وىّل وجهه رضب رأس  قال: واهلل ألشد عليه  قتل هؤالء،  يكفيك 
 احلسني لتجىل  اهلل  فو  قال:  ياعامه،  وصاح  لوجهه  الغالم  فوقع  بالّسيف، 
كام يتجىل الصقر، ثم شّد شّدة الليث اذا غضب، فرضب عمرًا بالّسيف فاتقاه 
بساعده فاطنها أي 	قطعها	 من لدن املرفق ثم تنحى عنه، ومحلته خيل عمر بن 
سعد فاستنقذوه من احلسني، وملا محلت اخليل استقبلته بصدورها، وجالت، 
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فوطئته فلم ُيَر حتَّى مات، فلام جتلت الغربة، اذا باحلسني عىل رأس الغالم 
ُبعدًا لقوم قتلوك، خصمهم يف يوم  وهو يفحص برجليه واحلسني يقول: 
القيامة رسول اهلل، عزَّ عىل عّمك أن تدعوه فال جييبك، أو جييبك ثم التنفعك 
انظر إىل رجيل الغالم ختطان باألرض حتَّى  إجابته، ثم محله عىل صدره وكأيّن 
ألقاه مع ابنه عيل بن احلسني وبعدها سألت عن الغالم فقالوا: هذا القاسم 

.)51(بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
ما يالحظ ان ابناء احلسن هم أيضًا اليقلُّون شجاعة عن احلسني وابنائه.
واقلة  اإلمام احلسني واغربتاه واعطشاه  نادى  املحاليت، عندما  ويقول 
نارصاه، أما ِمن مغيث يغيثنا؟ أما من جمري جيرينا؟ أما من نارص ينرصنا؟ فخرج 
من اخليمة غالمان كأهّنام قمران أحدمها أمحد واآلخر القاسم، ومها ابنا احلسن 
بن عيل، ومها يقوالن: لبيك لبيك ياسيدنا ها نحن بني يديك، ُأؤمرنا بأمرك 
 :له احلسني أربع عرشة سنة، فقال  العمر  القاسم وله من  برز  ان قال:  إىل 
ياعم وأنت بني  املوت؟ فقال: كيف اليكون ذلك  ياولدي أمتيش برجليك إىل 
األعداء رصت وحيدًا مل جتد لك نارصًا والمعينًا روحي لروحك الفداء، ونفيس 

لنفسك الوقا، فربز وقاتل حتَّى قتل)52(.
 ولقد ساق لنا ابن شهر اشوب أبياتًا شعرية عن بروز القاسم بن احلسن

يف امليدان وهو يرجتز ويقول:

عيل نــســل  مـــن  ــم  ــاس ــق ال ــا  أنـ بــالــنــبــيإيِن  أوىل  اهلل  وبـــيـــت  ــن  ــح ن
من شمر بن ذي اجلوشن أو ابن الدعي)53(
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عن  الشعرية  األبيات  تلك  فيذكر  االنوار  بحار  كتاب  صاحب  أما 
بقوله)54(: القاسم 

احلسن نــجــل  ــا  ــأن ف ــنــكــروين  ت ــؤمتَــنإْن  وامل املصطفى  الــنــبــي  ســبــط 

ــني كـــاألســـر املــرهَتــن ــس ــذا ح ــ ــوب املــزنه بــني أنـــاس ال ســقــوا ص

ومّا جيب اإلشارة اليه أّن أغلب املصادر تؤّكد بأن الَّذي قتل القاسم هو سعد بن 
عمرو بن نفيل االزدي)55(.

القاسم بن احلسن يف واقعة الطف من سكينة بنت  أّما ما أثري حول عرس 
احلسني، فقد تم البحث عنه كثريًا فلم أجد أثرًا هلذا العرس من عني أو أثر 

ال من قريب وال من بعيد.
ولكن املالحظ أّن السيد هاشم البحراين، والشيخ القّمي، قد نقال عن كتاب 
 احلسني بن محدان احلضيني، عن أيب محزة الثاميل، قال: سمعت عيل بن احلسني
يقول: )مّلا كان اليوم الَّذي استشهد فيه أيب مجع أهله وأصحابه يف ليلة ذلك اليوم، 
فقال هلم: يا أهيل وشيعتي، اختذوا هذا الليل )قد غشيكم فاختذوُه مَجاًل( وانجوا 
بانفسكم، فليس املطلوب غريي، ولو قتلوين مافكروا فيكم، فانجوا رمحكم اهلل 
وأهله  أخوته  فقال  عاهدمتوين،  الَّذي  وعهدي  بيعتي  من  وسعة  حل  يف  وأنتم 
لقال  واهلل  أبًدا،  النخذلك  عبداهلل  أبا  يا  سيدنا  يا  واهلل  واحد:  بلسان  وانصاره 
الناس تركتم إمامكم وكبريكم وسيِّدكم، وأمر حتَّى نقتل، ونبلو بيننا وبني اهلل 
عذرًا، النخليك او نقتل دونك، فقال هلم: أيا قوم غدًا ُأقتل وُتقتلون كّلكم معي، 
واليبقى منكم أحد فقالوا: محدًا هلل الَّذي اكرمنا بنرصك، ورشفنا بالقتل معك أو 
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ال ترىض ان نكون معك يف درجتك يا ابن رسول اهلل؟ فقال احلسني جزاكم 
اهلل خريًا، ثم دعى هلم باخلري، فقال له القاسم بن احلسن: وانا فيمن يقتل؟ 
فاشفق عليه احلسني فقال له: يابني كيف ترى املوت عندك؟ فقال القاسم: 
ياعم أحىل من العسل، فقال احلسني إي واهلل فداك عمك، فقال القاسم: 
الرضيع.. عبداهلل  يقتل  عمك  فداك  احلسني:  فقال  النساء؟  إىل  ويصلون  ياعم 

فبكى وبكينا وارتفع الرصاخ من ذرية رسول اهلل يف املخيم)56(.
ما يالحظ من تلك الرواية أن البحراين والقمي قد استنتجوا من كالم القاسم 
وسؤاله عن النساء بانه متزوج أو يف األقل يوحي لنا أنه عىل وشك الزواج وإالّ 
اطالقًا  قبوله  يمكن  فال  استنتاجهم  هذا  كان  وإْن  الرواية،  هذه  سياق  مافائدة 
وملاذا ال يستنتجون من سؤاله بانه سأل عن أّمه وعمته وهم )عرضه(، وهذه هي 

.سجيتهم وشهامتهم هؤالء األسود من آل بيت النبي
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املحور السادس: أوالد عيل بن أيب طالب
1 .:عبد اهلل بن عيل بن أيب طالب

وامه هي ام البنني فاطمة بنت حزام)57(، وليس له عقب)58(، وكنيته أبو حممد، 
وله من العمر يف واقعة الطف مخٌس وعرشون سنة، فقال له العباس يا أخي 
يا عبداهلل تّقدم أمامي وقاتل حتَّى احتسبك، فتقدم بني يديه يرضب بسيفه القوم 

وهو يرجتز ويقول:

ــال ــض الــنــجــدة واألف ابـــن ذي  ــالأنـــا  ــع ــف ال ذو  ــر  ــ اخلـ ــيّل  ــ عـ ذاك 

الــنــكــال ذي  اهلل  رســــول  يف كـــّل يـــوم ظــاهــر األهـــــوال)59( ســيــف 

وفضاًل عن ذلك قال الشيخ املفيد: تقدم عبداهلل فقاتل قتاالً شديدًا فاختلف 
هو وهاين بن ثبيت احلرضمي حتَّى استشهد)60(.

2 . :جعفر بن عيل بن أيب طالب
 ان أّمه هي ام البنني فاطمة بنت حزام الكالبية، وسامه أمري املؤمنني عيل

باسم أخيه جعفر حلبه له)61(.
عرشة  تسَع  كان  جعفر  عمر  بأّن  تارخيية  رواية  يف  األصفهاين  أشار  ولقد 
سنة)62(، وقال ابن شهر آشوب: إّن جعفر بن عيل بن أيب طالب برز وهو 

يرجتز ويقول:

ــي ـــ ــعــال امل ذو  ــر  ــف ــع ج أنــــا  ــواِلإيّن  ــ ــن ــ ال ذي  ــر  ــ اخلـ ــيل  ــ ع ــن  ــ ابـ

الـــوايل ــاء  ــن ــث ال ذو  ــويص  ــ ال وخــــايل)63( ذاك  ــًا  شفـ بعمي  حسبي 
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فقتل مجاعة، وعند ذلك رماه خويل بن يزيد األصبحي بسهم فوقع يف جبهته، 
أثر ذلك. فاستشهد عىل  ثبيت احلرضمي فرضبه)64(،  بن  ومحل عليه هاين 

ولقد أشار صاحب كتاب فرسان اهليجاء اليه قائاًل)65(:

رؤوسهم األكف  بني  وضعوا  ــؤاد مـــّرموهم  ــ ــف ــ ــني وال ــس ــر ح ــن ل

ــروب ومــاهلــم ــ ــون تــيــار احل ــوض سوى املوت همٌّ أو سوى القتل مغنمخي

سيوفهم حــد  ــداء  األعـ ــدم  ب فمسقوا  هلم  الــفــرات  مــاء  من  ابتل  ومــا 

كأّنم الصعيد  ــه  وج عــى  مغيمفباتوا  بـــالـــدمـــاء  ولـــكـــن  نـــجـــوم 

ــت بــالــعــراق تــعــّدهــا ــان ــم ك ــآت ــعــظــمم ــن أعـــيـــادهـــا وت ــ ــة م ــيـ أمـ

3 .:عثامن بن عيل بن أيب طالب
وأمه هي أم البنني فاطمة بنت حزام الكالبية، وكان عمره يف واقعة الطف 
املؤمنني عيّل بن أيب طالب سامه  أّن أمري  إحدى وعرشين سنة)66(، وروي 

عثامن تّيمنًا بعثامن بن مظعون)67(.
اإلمام  أرســل  عبداهلل  أخــوه  قتل  مّلا  املــؤرخــون)68(:  ذكر  الصدد  هذا  ويف 
العباس أخاه عثامن إىل امليدان، فحمل شبل حيدر الكرار عىل القوم وهو 

يرجتز ويقول:

املفاخـــر ذو  عثـــامن  أنـــا  شـــيخي عـــيّل ذو الفقـــار الطَّاهـــرإين 

األفاخـــر ســـّيد  حســـني  واألكابـــرهـــذا  الّصغـــار  وســـّيد 

بعد النبي والويّص النّارص



122 َمٌةتراث كربالء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

شهداء آل أيب طالب عليهم السالم يف واقعة الطف

وبقي عثامن يقاتل حتَّى رماه خويل بن يزيد األصبحي، فاستشهد، فأقبل 
عليه رجل من قبيلة بني دارم مرسعًا فقطع رأسه وأخذه معه)69(.

حممد األصغر بن عيل بن أيب طالب:. 4
وأمه أم ولد )70( حرض مع أخيه احلسني إىل كربالء وقاتل بني يديه حتَّى 

استشهد)71(، وذكر ابو خمنف يف مقتله أّن الَّذي قتله هو رجل من بني دارم)72(.
5 .: إبراهيم بن عيل بن أيب طالب

قتل  قد  قال:  محزة  بن  عيّل  بن  حممد  بأّن  املدائني  عن  االصفهاين)73(،  ذكره 
حينئذ إبراهيم بن عيل بن أيب طالب، وأّمه أم ولد، وما سمعت هبذا من غريه، 
الطف  واقعة  يف   احلسني اإلمام  مع  قتل  بأّنه  اخلوارزمي)74(  بذلك  وأّيده 

وكذلك عّده ابن شهر آشوب)75( من شهداء الّطف.
يبدو أّن اتفاق هؤالء املؤرخني حول استشهاده يف واقعة الطف، أّنه قد حرض 

.فعاًل وخاض تلك احلرب واستشهد
6 .العباس بن عيل بن أيب طالب

وهو العباس األكرب بن عيل بن أيب طالب)76(، وأّمه فاطمة بنت حزام 
الكالبية)77(، أّما فيام خيص والدته فكانت يوم اجلمعة يف الرابع من شعبان سنة 
26هـ)78(، اما أوالده فقد اختلف البعض فيهم، ويقال من أوالده عبيد اهلل)79( 
ويذكر  عبداملطلب)81(،  بن  العباس  بن  عبداهلل  بنت  لبابة  وامهام  والفضل)80( 

صاحب كتاب املناقب: ان ابنه حممدا قد استشهد معه يف واقعة الطف)82(.
ويكنى العباس )أبا الفضل()83( و)أبا قربة()84(.

أما ألقابه فهي عديدة منها: )قمر بني هاشم()85(، و)السّقاء()86(، و)حامل 
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احلوائج()90(،  و)باب  الصالح()89(  و)العبد  الكتيبة()88(  و)كبش  اللواء()87( 
و)الشهيد()91(. واضافة ملا ذكر هنالك القاب اخرى ذكرهتا لنا املصادر احلديثة 
والعابد،  والضيغم،  القنطرة،  وسبع  الضعينة،  وحامي  العلقمي،  )بطل  مثل 
والساعي، واحلامي، واملحامي، وقائد اجليش، واملستجار، والوايف()92(؛ وكان 
يف  ختطان  ورجاله  املطهم)93(،  الفرس  يركب  مجياًل  وسياًم  رجاًل   العباس
وكام  احلرام،  املحرم  من  العارش  يوم   احلسني أخاه  نرص  وقد  األرض)94(، 
حاول الشمر بن ذي اجلوشن وعبيد اهلل بن زياد أن يفردوا العباس واخوته من 
نرصة احلسني فبعثوا )عبداهلل بن أيب املحل العامري( الَّذي كانت عمته أم 
البنني عند أمري املؤمنني عيّل  أن يكتب كتاَب أمان إىل العباس وأخوته، فلاّم 
ورد الكتاب إىل أخوة احلسني، نظروا فيه ثم قالوا حلامله )اقرأ عىل خالنا 
السالم، وقل له ال حاجة لنا بأمانك، فأمان اهلل خري لنا من أمان ابن سمية()95(.

الفضل  أبا  يا  إعلم   :للعباس قال  القني  بن  زهري  أن  أخرى  رواية  ويف 
أن أباك مّلا أراد أن يتزوج من أمك بعث أخاه عقياًل فقال له: يا أخي أريد منك 
أن ختطب يل امرأة ولدهتا فحول العرب حتَّى أنجب منها غالمًا يكون عضدا 
ينرص ولدي احلسني وقد ادخرك أبوك ملثل هذا اليوم فال تقرص عن حالئل 
أخيك وعن أخوتك، فارتعد العباس ومتّطى يف ركابه حتَّى قطعه، وقال: يا زهري 

اتشجعني يف مثل هذا اليوم الرينك شيئًا ما رأيته قط)96(.
 إىل معسكر احلسني اجلوشن  بن ذي  أقبل شمر  الطف  واقعة  يوم  ويف 
وجعفر؟  وعثامن،  وعبداهلل،  العباس،  أختنا  بنو  أين  عــال:  بصوت  ونــادى 
فسكتوا ومل جييبوا، فقال اإلمام احلسني: أجيبوه ولو كان فاسقًا، فأّنه بعض 
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أخوالكم، فنادوه: ماشأنك وماتريد؟ فقال شمر: يا بني أختي أنتم آمنون، فال 
تقتلوا أنفسكم مع أخيكم احلسني والزموا طاعة أمري املؤمنني يزيد بن معاوية، 
فقال له العباس: تبت يداك يا شمر أتأمرنا أْن نرتك أخانا احلسني بن فاطمة 
وندخل يف طاعة اللعناء؟ لعنك اهلل ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان 

له؟ فرجع الشمر إىل عسكره غاضبًا)97(.
 احلسني اإلمام  عبَّأ  احلرام  املحرم  من  العارش  اجلمعة  يوم  صبيحة  ويف 
امليرسة  عىل  مظاهر  بن  وحبيب  امليمنة  عىل  القني  بن  زهري  فجعل  معسكره، 

وأعطى الراية ألخيه العباس)98(.
بعد ذلك دارت املعركة واستشهد مجع كبري من أنصار احلسني الواحد بعد 
اآلخر، ثم استشهد ابناء أخوته وعمومته، وملا رأى العباس كثرة القتىل بأهل 
 قال له: أخي هل يل من رخصة؟ فبكى احلسني بيته ووحدة أخيه احلسني
حتَّى ابتلت حليته بالدموع وقال له: أنت عالمة من عسكري، وأنت جممع أعدائنا، 
وأنت حامل لوائي، فإذا غدوت يبوء مجعنا إىل الشتات وعامرتنا إىل اخلراب، فقال 
العباس فداك روح أخيك ياسيدي لقد ضاق صدري من حياة الدنيا، وأريد 
إذا غدوت إىل اجلهاد   املنافقني فقال اإلمام احلسني ثأري من هؤالء  ان آخذ 
ونادى:  إليهم)99(  وانطلق  القربة  فأخذ  املاء؟  من  قليالً  األطفال  هلؤالء  فاطلب 
وأهل  أصحابه  قتلتم  قد   اهلل رسول  بنت  بن   احلسني هذا  سعد  ابن  يا 
املاء، قد أحرق الظمأ قلوهبم،  بيته، وهؤالء عياله وأطفاله عطشى فاسقوهم من 
بن  شمر  فرد  الكثريون  ووجم  سعد  بن  عمر  قوات  عىل  رهيب  صمت  ساد  ثم 
ملا  أيادينا  حتت  وهو  ماء،  كّله  االرض  وجه  كان  لو  تراب  أيب  يابن  اجلوشن:  ذي 
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 سقيناكم منه قطرة، إالّ ان تدخلوا يف بيعة يزيد)100( وبعد ذلك رجع العباس
العطش  ينادون  االطفال  فسمع  بردِّهم،  فأخربه   احلسني اإلمــام  أخيه  إىل 
ويقول: يرجتز  وهو  الفرات  وقصد  والقربة،  رحمه  وأخذ  فرسه  فركب  العطش، 

االعظــم ــز  ــ األع ــاهلل  بـ ــزمأقــســمــت  ـــ ـــ وبـــاحلـــجـــون صـــادقـــًا وزم

ــم والــفــنــا املــحــــــــــــــرم ــي ــط ــاحل بدميوب جسمي  ــوم  ــي ال ليخضبن 

ــدم االق الفخار  ذي  احلسني  والتكــرم)101( دون  الفضل  أهــل  ــام  إم

ثم أخذ يقاتل قتال األبطال وأكثر فيهم القتل، ولكن بعد ذلك تكاثروا عليه 
كالسيل اجلارف، وهو يرضب فيهم ويقول:

رقـى املــوت  اذا  املــوت  أرهــب  لقاال  املــصــالــيــت  يف  أواري  ــى  حــتَّ

وقى الطهر  املصطفى  لنفس  َطــَرقــانفيس  إْن  ــًا  ــارقـ طـ اخــــاف  وال 

املفرقا وأفـــري  اهلـــاَم  أرضب  بالسقابــل  ــدو  ــ أغ ــاس  ــب ــع ال ــا  أنـ إين 
وال أهاب املوت يوم امللتقى)102(

فنزل عليهم كالصاعقة وكشفهم  الرشيعة،  إىل  الطريق  وبعد ذلك قطعوا عليه 
عنها، وكانوا مجعًا كثريًا من املقاتلني، وهو يرجتز ويقول:

ــقــلــب مــهــتــدي  ــوم ب ــقـ ــل الـ ــاتـ أمحــد أقـ الــنــبــي  ســبــط  عـــن  أذب 

ــد ــن ــه ــارم امل ــ ــص ــ ــال ــ ــم ب ــ ــك ــ ــال سيديأرضب ــت ق ــن  ع ــدوا  ــي ــى حت ــتَّ ح

ــتـــودد الـ ذو  الـــعـــبـــاس  أنــــا  ــد)103(إين  ــؤيـ ــى املـ ــرت ــيّل امل نــجــل عـ
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شاطيء  يف  فرسه  العباس  فأقتحم  أمامه،  القوم  اهنزم  القتال  احتدام  وبعد 
الفرات، وقد أجهده القتال وأضناه العطش، وفتت كبده، ثم أخذ يمأل القربة، 
ومد يده إىل املاء فاغرتف غرفة فتذكر عطش احلسني وعياله فرمى املاء من 

يده وهو يقول:

ــن بــعــد احلــســني هــوين ــا نــفــس م ــويني ــك ت ان  ــنـــت  كـ ال  ــعـــده  ــبـ فـ

ــني شـــــارب املــنــون ــسـ وتـــــربـــــني بـــــــــارد املـــعـــيـــــــنهــــذا احلـ

ــذا فـــعـــال ديــنــي ــ ــا ه ــات مـ ــه ــي الـــيـــقـــني)104(ه ــادق  ــ ص ــال  ــع ف وال 

بعد ذلك محل القربة وعاد مرسعًا إىل معسكر أخيه احلسني، فكمن له 
)زيد بن ورقاء اجلهني( من وراء نخلة، فرضبه عىل يمينه فبرتها، فأخذ اللواء 

بشامله، وهو يرجتز يقول:

ــنــي ــمــي ي قـــطـــعـــتـــم  إْن  ــنــيواهلل  دي عـــن  أبــــــًدا  أحـــامـــي  إين 

ــني)105( وعـــــن إمــــــام صــــــادق الــيــقــنِي ــ االم الــطــاهــر  النبي  نجل 

وقاتل العباس قتاالً شديدًا حتَّى ضعف من كثرة اجلراح، وشدة النزف، 
وكمن له حكيم بن الطفيل الطائي السنبيس)106( من وراء نخلة فرضبه عىل شامله 
فبرتها من زنده فسقط لواء سيد الشهداء من يده اليرسى.ثم محل القربة باسنانه 

خوفًا عليها من السقوط وهو يقول:
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ــس ال ختـــي مـــن الــكــفــار ــف ــا ن ــاريـ ــ ــب ــ ــة اجل ــ ــرمحـ ــ وأبـــــــــــري بـ

ــيـــد املــخــتــار  ــبـــي الـــسـ ــنـ ــع الـ ــ ــبــغــيــهــم يــســاريم قـــد قــطــعــوا ب
فاصلهم يا رب حر النار)107(

لكنهم   البيت أهل  عطاشى  إىل  القربة  يوصل  أن  طريقة  بكل  وأراد 
وأصاب  سهم  فجاء  جانب،  كل  من  به  واحاطوا  العودة،  طريق  عليه  قطعوا 
القربة فأريق ماؤها، وجاء سهم آخر فأصاب عينه، ورضبه حكيم بن الطفيل 
بعمود من حديد عىل رأسه الرشيف ففلق هامته فانقلب من عىل فرسه وصاح: 
أدركني يا أخي)108( فانتفض اإلمام احلسني كالنجم الثاقب قائاًل: وا أخاه، 
عليه  ونزل  كثريًا  مجعًا  منهم  وقتل  عنه،  ففرقهم  واقلباه،  مهجتاه  وا  عباساه  وا 
فوجده مطروحًا جنب الرشيعة مثخنًا باجلراح وعطشاَن، مقطوع الكفني مبضع 
انكرس ظهري وقلت حيلتي، وشمت يب  بكاء شديدًا وقال اآلن  فبكى  اجلسد 
انشد  ثم  جهاده)109(.  حق  باهلل  جاهدت  لقد  خريًا،  أخ  من  اهلل  جزاك  عدوي 

اإلمام احلسني قائاًل:

ببغيكم ــوم  ــ ق ش  ــا  يـ ــم  ــت ــدي ــع ــي حمــمــِدت ــب ــن ــم قــــول ال ــت ــف ــال وخ

بنا أوصاكم  الرسل  خر  كــان  املــســدِدأمــا  النبي  نسل  مــن  نحن  ــا  أم

ــي دونكم أم ــراء  ــزه ال كــانــت  ــا  ــة أمحـــــِدأم ــربي ــر ال ــن خ ــان م ــا كـ أمـ

جنيتم ــد  ق ــام  ب ــم  ــت ــزي واخ تــوقــِد)110(لعنتم  نــار  حــّر  تاقوا  فسوف 

ابنته سكينة  ورأته  إىل معسكره،   اإلمام احلسني عاد  فرتة قصرية  وبعد 
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مقباًل، فأخذت بعنان فرسه وقالت: أين عمي العباس؟ أراه أبطأ باملاء، فقال: 
بنت عيّل فصاحت: واأخاه، واعباساه،  قتل فسمعت زينب  العباس  إن عمك 
واضيعتنا  وقال:  معهن   احلسني اإلمام  وبكى  النسوة،  فبكت  واضيعتنا، 

بعدك يا أبا الفضل، وانشد اإلمام احلسني قصيدة كان مطلعها:

شقيقي يـــا  ــي  ــن ــورعــي ن يـــا  ــركــن الــوثــيــقأخـــي  فــيل قــد كــنــت كــال

حتَّى اخـــاك  نصحت  أيب  ــن  اب ــا  رحــيــقأي ــن  مـ ــًا  ــأسـ كـ اهلل  ســـقـــاك 

ــوين ــت ع ــن ــرًا ك ــنـ ــرًا مـ ــمـ ـــا قـ املــضــيــقأيـ الـــنـــوائـــب يف  ــل  ــى كـ عـ

ــاة ــي احلقيقفـــبـــعـــدك التـــطـــيـــب لـــنـــا ح ــى  ع الــغــداة  يف  سنجمع 

وصــــربي ــي  ــ ــوائ ــ ــك ــ ش هلل  مــن ظمأ وضــيــق)111(أالّ  ــقــاه  أل ومــا 

له  نّحى  العباس  أخيه  إىل   اإلمام احلسني ملا جاء  انه  تارخيية  رواية  ويف 
ليحمله إىل املخيم، ففتح العباس عينه فرأى أخاه احلسني يريد أن حيمله فقال: 
إىل أين تريد يب يا أخي؟ فقال احلسني إلىل اخليمة، فقال العباس: أخي بحق 
 :عليك الحتملني دعني يف مكاين هذا، فقال احلسني جدك رسول اهلل
ملاذا ياأخي؟ فقال العباس: كنت قائد كتيبتك وجممع عدوك فإذا رآين أهل بيتك 
وأنا مقتول ربام يقل عزمهم ويقل صربهم، فقال احلسني جزيت عن أخيك 

خريًا حيث نرصتني حيًا وميتًا)112(.
واليعرف  وحده،  الطاهر  املكان  هذا  يف   العباس يدفن  ان  اهلل  وشاء 
بأرض قرب أحد من قتل مع احلسني إالّ قرب العباس بن عيل)113(، وكذلك 

قرب احلر الرياحي، وعون بن عبداهلل.
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 وأخيه العباس وما جيب االشارة إليه بأن استشهاد اإلمام احلسني
وأهل بيت النبوة وأصحاب احلسني كان يوم اجلمعة، وقيل السبت العارش 
من شهر املحرم احلرام سنة 61هـ، وكان عمر العباس آنذاك أربعًا وثالثني سنة 

وهو آخر من استشهد مع اإلمام احلسني من البالغني من الرجال)114(.
ويف هذا الصدد قال اإلمام السجاد: رحم اهلل عمي العباس، فلقد آثر 
وفدى أخاه بنفسه حتَّى قطعت يداه فابدهلام اهلل بجناحني يطري هبام مع املالئكة 
يف اجلنة وأّن للعباس عند اهلل تبارك وتعإىل منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم 
القيامة)115(. ويف رواية عن اإلمام الصادق قال: كان عمي العباس بن عيل 
نافذ البصرية، صلب االيامن جاهد مع أيب عبداهلل احلسني وأبىل بالء حسنًا 

ومىض شهيدًا)116(.
وعالوة عىل ذلك قال الفضل بن حممد بن الفضل بن احلسن بن عبداهلل بن 

العباس بن عيل بن أيب طالب يف رثاء جده العباس قصيدة جاء مطلعها:

عليه ــبــكــى  ي أن  ــاس  ــنـ الـ ــق  ــ فـــتـــًى أبـــكـــى احلـــســـني بــكــربــاءأح

ــاءأخــــــــوه وابــــــــن والـــــــــده عـــيّل ــدم ــال ــفــضــل املــــرج ب أبـــو ال

ــامء)117( ومـــــن واســــــــاه اليـــثـــنـــيـــه يشء ــ ــى عــطــش بـ ــه ع ــاء ل ــ وج

بالنفس  التضحية  وهو  مايملك،  بأعز   العباس ضحى  فقد  وهكذا 
كل  رغم  وعدالتها،  بقضيته  وإيامنه   احلسني اإلمام  أخيه  نرصة  سبيل  يف 

ماعرض عليه من مغريات الدنيا املادية والنفسية.



130 َمٌةتراث كربالء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

شهداء آل أيب طالب عليهم السالم يف واقعة الطف

املحور السابع: االبن االصغر لإلمام احلسني
1 .:عبداهلل الرضيع بن احلسني بن عيل

ولد هذا الطفل يف املدينة، وقتل بالطف، وأمه الرباب بنت امريء القيس بن 
تي قال فيها  عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن جناب بن كلب، والَّ

:اإلمام احلسني

دارًا ــب  ــ ألحـ إنـــنـــي  ــون بـــا الــســكــيــنــة والـــربـــابلـــعـــمـــرك  ــك ت

ــايل ــل مـ ــ ــام وأبـــــــــذل جـ ــهـ ــبـ ــب عـــنـــدي عــتــابأحـ ــات ــع ولـــيـــس ل

تي قال  والطفل عبداهلل الرضيع أخو سكينة بنت احلسني من أمها وأبيها والَّ
يف  القوم  إىل  يربز  أن  قبل  برقبته  تعلقت  عندما  شعرًا   احلسني اإلمام  فيها 

تي مطلعها: خروجه األخري تلك األبيات الَّ

فاعلمي سكينة  يا  بعدي  دهــاين سيطول  ــامم  ــ احل إذا  ــاء  ــك ــب ال مــنــك 

جــثــامن الحتــرقــي قــلــبــي بــدمــعــك حــرة يف  ــروح  ــ الـ ــي  ــنّ م دام  مـــا 

ــذي ــالَّ ب أوىل  ــت  ــان ف قــتــلــت  ــإذا  ــ ــوان)118(ف ــسـ ــنـ ــرة الـ تــأتــيــنــه يـــا خـ

نفسه ذهب إىل فسطاطه، فطلب  ملا آيس من  بأن احلسني  املؤرخون  ولقد ذكر 
طفاًل له ليودِّعه، فجاءت به أخته زينب، فتناوله من يدها، ووضعه يف حجره، وكان 
شديد العطش، فبينام هو ينظر اليه رماه رجٌل من بني أسد فوقع يف نحره فذبحه، 
وقيل أخذ احلسني دم الطفل بكفه ورمى به إىل السامء وقال: اّللهم اليكون عليك 
أهون من دم فصيل ناقة صالح؛ وروي عن اإلمام الباقر: إنه مل تقع من ذلك الدم 
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عنا  حبست  تكن  إن  يارب   :احلسني اإلمام  وقال  األرض،  إىل  واحدة  قطرة 
الظاملني)119(. القوم  هؤالء  من  وانتقم  خري  هو  ملا  ذلك  فاجعل  السامء  من  النرص 

هو  الرضيع  عبداهلل  الطفل  قتل  الَّذي  الرجل  بأن  أخرى  تارخيية  رواية  ويف 
حرملة بن كاهل األسدي، وقيل عقبة بن برش الغنوي)120(، بينام قال أبو خمنف 

يف مقتله: إّن الَّذي قتله هاين بن ثبيت احلرضمي)121(.
واضافة ملا ذكر روى سبط ابن اجلوزي قائاًل: )إّن اإلمام احلسني محل 
الطفل إىل القوم وقال: ان مل ترمحوين فارمحوا هذا الطفل فقد جف حليب أمه، 
بيننا وبني  اللهم احكم  يقول:  منهم بسهم فذبحه، فجعل احلسني  فرماه رجل 
القوم، دعونا لينرصونا، فقتلونا فنودي من السامء دعه ياحسني فان له مرضعة 

يف اجلنة()122(.
أي قوم هؤالء؟ فهم أكثر خسة وجبنًا، حينام وصل هبم احلال حتَّى قتلهم 
الرمحة من  زالت  قد  قوم  أشهر، فهؤالء  يبلغ ستة  مل  الَّذي  الرضيع  الطفل  هذا 

قلوهبم ألهنم اليريدون ألهل هذا البيت الرشيف من باقية.

املحور الثامن: األطفال اآلخرون من آل أيب طالب يف واقعة الطف
1 .:حممد بن أيب سعيد بن عقيل بن أيب طالب

قيل إّن أمه أم ولد)123( وهو آخر من استشهد مع اإلمام احلسني يف واقعة 
الطف يف كربالء كام ذكره املؤرخون)124(.

ولقد روى أبو خمنف يف مقتله بأن الَّذي قتله هو لقيط بن يارس اجلهني)125( 
واليزال طفاًل صغريًا.
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2 .:املحسن بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
أشار ياقوت احلموي يف معجمه يف مادة جوشن: هو جبل يف غرب حلب، 
ومنه كان حيمل النحاس األمحر، وهو معدنه، ويقال إنه بطل منذ أن عرب عليه 
 احلسني اإلمام  زوجة  وكانت  ونساؤه؛   عيل بن  احلسني  اإلمام  سبي 
حاماًل فاسقطت هناك فطلبت من الصناع يف ذلك اجلبل خبزًا وماء فشتموها 
ومنعوها، فدعت عليهم، فمن عمل ال يربح فيه، ويف قلب اجلبل مشهد يعرف 
بمشهد السقوط، ويسمى مشهد الدكة، والسقط يسمى حمسن بن احلسني)126(.

الَّذي  وأن  املشهد  ذلك  بزيارة  ترشفُت  بالقول:  احلموي  ياقوت  ويستدرك 
بناه هو سيف الدولة، ويوجد فيه قرب املؤرخ ابن شهر اشوب)127(.

املناطق ومن  إىل هذه  قد وصل  املغرض  أمية وإعالمهم  بني  ان حقد  يبدو 
ثّم حتريض أهلها عىل السب والنيل من مسري الركب احلسيني، وتلك خسة مل 

يسبقهم احد من العاملني اليها.
3 .:االخوان إبراهيم وحممد ولدا مسلم بن عقيل

بن  مسلم  ولدا  باهنام  ذكر  فالبعض  حوهلام،  اآلراء  من  الكثري  اختلفت  لقد 
عقيل مثلام ذكر الشيخ الصدوق يف األمايل، حيث اشتهر ذلك عىل ألسنة الناس، 
يف حني ذكر البعض بأهنام ولدا عبداهلل بن جعفر، أو ولدا جعفر نفسه، أو مها 
تي رواها يف األمايل عن أبيه: أنه بعد  ولدا عقيل، ولنأخذ رواية الشيخ الصدوق الَّ
مقتل احلسني أرس من عسكره غالمان صغريان، فأتى هبام عبيد اهلل بن زياد 
فدعى سجانًا له فقال خذ هذين الغالمني إليك، فمن طيب الطعام التطعمهام، 
ومن البارد فال تسقهام، وضيق عليهام سجنهام، وكان هذان الغالمان يصومان 
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النهار، فلام جن عليهام الليل جيء بقرصني من شعري، وكوز من ماء القراح، فلام 
طال بالغالمني املكث أي مايقارب السنة، قال أحدمها ألخيه يا أخي قد طال بنا 
فاعلمه مكاننا  الشيخ  فاذا جاء  أبداننا،  تفنى أعامرنا، وتبىل  أن  مكثنا، ويوشك 
رشابــه)128(،  يف  ويزيدنا  طعامه،  يف  علينا  يوسع  لعله   بمحمد اليه  وتقرب 
له  فقال  املعهود،  بافطارهم  السجان كعادته  أقبل عليهم  الليل  فلام جن عليهم 
األخ االصغر: أهيا الشيخ أتعرف حممدًا؟ فقال: نعم، فكيف الأعرفه وهو 
النبي، فقال: أوتعرف جعفر بن أيب طالب؟ قال: نعم ذلك هو الرجل الَّذي انعم 
اهلل عليه بجناحني يطري هبام يف اجلنة مع املالئكة، فقال: هل تعرف عيل بن أيب 
طالب؟ فقال: كيف ال أعرفه وهو ابن عم الرسول وأخوه، عند ذلك قال 
الطفل: أهيا الشيخ نحن عرتة نبيك، نحن غالمان ملسلم بن عقيل واالن وقعنا 

يف سجنك فال تضيق علينا واعرف لنا حرمتنا)129(.
يقول:  يقبلهام وهو  أقدامهام  السجان قوهلام وقع عىل  الشيخ  ان سمع  وبعد 
بأيب أنتم وأمي، ونفيس لكم الفداء، يا ابناء املصطفى وعرتته، هذا باب السجن 
مفتوح لكم، فاذهبا إن شئتام، فخرجا من السجن وجاءا إىل دار عجوز فآوهتام، 
وكان هلا ابن اسمه حارث، وهو يف جيش ابن زياد، وعندما رجع إىل البيت علم 
هبام، وكان ابن زياد قد رصح من جاء برأسيهام فله جائزة مقدارها الف دينار، 
فأراد احلارث أن حيظى هبا عندما عثر عليهام يف بيته، فأخذمها إىل شاطيء النهر 
ليقتلهام، وكلام قبض عىل واحد منهام، مىض اآلخر اليه وقال: ال أستطيع رؤية 
اخي ذبيحًا، فبدأ احلارث بمحمد األصغر، فأبان رأسه عن جسده ورماه عىل 
الرتاب، والقى جسده يف النهر، فارسع إبراهيم إىل رأس اخيه فوضعه يف حجره 
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وأخذ  أيضًا،  النهر  والقى جسده يف  فقتله  أخيه ورضبه  فانتزع رأس حممد من 
مل  الَّذي  بقتل احلارث  زياد  ابن  زياد وأمر  بن  اهلل  أمام عبيد  الرأسني ووضعهام 

يأخذ إذنًا من األمري بقتلهام)130(.
الطف يف كربالء مع اإلمام  بواقعة  الَّذين ثبت استشهادهم  إذن هم  هؤالء 
التارخيية عىل ذكرهم  املصادر  أكثر  أيب طالب إلمجاع  آل  احلسني من 
وقد  متأخرة،  أخرى  حربية  مواقع  يف  استشهد  قد  بعضهم  أن  املحتمل  ومن 
اختلط االمر عىل أصحاب أهل االخبار واملؤرخني، لكن مع احتامل أن يكون 

الرأي يف عدد من ذكروا من الشهداء وأسامئهم خطأ أيضًا.
ومن املحتمل أن يكون العدد أكثر، او أقل من هذا، ولكن الباحث يتفق مع 
ما اتفقت عليها املصادر التارخيية األساسية يف ذكرها لعددهم يف واقعة الطف، 

وتلك إذن هي األقرب للصحة.
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اخلامتة

الطف  واقعة  يف   طالب أيب  آل  )شهداء  املوسوم  بحثي  اكتامل  بعد 
61هـ/680م دراسة تارخيية( توصلت إىل النتائج التالية:

اإلمــام . 1 نــرصة  أجــل  من  ونفيس  ــاٍل  غ بكل   طالب أيب  آل  ضّحى 
الطاهرة،  الزاكية  بأرواحهم  ضحوا  قد  فهم  العادلة  قضيته  يف   احلسني

وامواهلم وُكّل ما جادت به أنفسهم.
تي قدمها بنو أمية هلم . 2 رفض البعض من آل أيب طالب املغريات الدنيوية الَّ

دونه،  بأنفسهم  أن يضحوا  إالّ  تركهم لإلمام احلسني، وأرصوا  مقابل 
.مؤكدين بأن أرواحنا وأنفسنا هي ليست أفضل من احلسني

فيام . 3 القربى  بصلة  مدعني  هلم  طالب  أيب  آل  من  قسٍم  جّر  أمية  بنو  حاول 
حماوالهتم  كّل  ولكن  عليه،  عزفوا  طاملا  الَّذي  احلساس  الوتر  ذلك  بينهم، 

باءت بالفشل الذريع.
والصغار . 4 الكبار  ابنائه  من  مايملك  بكّل   احلسني اإلمام  ضّحى  لقد 

وحتَّى أخوته ألمه وأبيه أو ألبيه يف سبيل إعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل، 
وإظهار احلق، ونرصة املظلوم، وحماربة الفساد الَّذي كان ينخر يف جسد األمة 

اإلسالمية.
كان لألبيات الشعرية احلامسية دوٌر واضح يف واقعة الطف يف كربالء، فكّل . 5
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من برز إىل ساحة القتال قال شعرًا كالمًا متحمسًا، وهذا هو ديدن األبطال 
من آل أيب طالب الَّذين امتازوا بشجاعتهم، فضال عن قوهلم للشعر العريب 

األصيل ما أهلبهم محاسًة وقوة.
مل يراِع بنو أمية حرمة ساحة احلرب والقتال، فهم قد استخدموا كّل وسائل . 6

اخلسة والغدر من خالل قتل األطفال الصغار والرضع، وحرقهم للخيام، 
وأخذ آل بيت رسول اهلل أسارى من بلد إىل بلد.

بالشجاعة . 7 متمثلة  الطف  واقعة  يف  رائعة  مواقف  طالب  أيب  آل  سطر  لقد 
وأخذوا  ملل،  أو  َكَلل  دون  والثالثة،  واإلثنان  الواحد  فربز  ــدام،  واإلق
االبدية، حينام  الشهادة والسعادة  نيل  للموت وللمنايا، يف سبيل  يتسابقون 

.ضحوا بانفسهم دون اإلمام احلسني
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ص109؛ ( 43) ج2،  االرشــاد،  املفيد،  الشيخ  ص380؛  الطوال،  األخبار  الدينوري، 

الصباغ،  ابن  ص430؛  ج3،  الكامل،  االثري،  ابن  ص220؛  الورى،  إعالم  الطربيس، 
الفصول املهمة، ج2، ص845.

الدينوري، األخبار الطوال، ص380؛ الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج5، ص316؛ ( 44)
املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص76.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص174؛ الساموي، ابصار العني، ص50.( 45)
الشيخ املفيد، اإلرشاد، ج2، ص110؛ أبو خمنف، مقتل احلسني، ص191؛ ابن قتيبة، ( 46)

املعارف، ص212؛ الطربيس، إعالم الورى، ص253.
املجليس، بحار االنوار، ج45، ص25.( 47)
وامللوك، ( 48) االمم  تاريخ  الطربي،  ص93؛  الطالبيني،  مقاتل  الفرج،  أبو  األصفهاين، 

ج316/5.
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1011.( 49)
الطربي، ( 50) ص220؛  الورى،  إعالم  الطربيس،  ص169؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
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تاريخ األمم، ج5، ص316.
األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص92؛ أبو خمنف، مقتل احلسني، ص169؛ ( 51)

املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص76؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، 
ص1011؛ الطربيس، إعالم الورى، ص251؛ ابن نام، مثري االحزان، ص52؛ املجليس، 

بحار االنوار، ج45، ص25.
املحاليت، فرسان اهليجاء، ج2، ص36.( 52)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1011.( 53)
املجليس، بحار االنوار، ج45، ص25.( 54)
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص238؛ الدينوري، األخبار الطوال، ص380؛ الطربي، ( 55)

تاريخ االمم، ج5، ص316؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1011؛ 
ابن األثري، الكامل، ج3، ص429.

املهموم، ( 56) نفس  عباس،  الشيخ  القمي،  ص224؛  ج5،  املعاجز،  مدينة  البحراين، 
ص222.

ابن قتيبة، املعارف، ص211؛ الدينوري، األخبار الطوال، ص380؛ الطويس، رجال ( 57)
الطويس، ص102؛ حمب الدين، ذخائر العقبى، ص117.

األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص88.( 58)
ص34؛ ( 59) ج2،  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ص109؛  ج2،  اإلرشاد،  املفيد،  الشيخ 

الطربيس، إعالم الورى، ص211.
ابن ( 60) ص184؛  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ص109؛  ج2،  اإلرشاد،  املفيد،  الشيخ 

األثري، الكامل، ج3، ص430.
الطويس، ( 61) املعاف، ص211؛  قتيبة،  ابن  الكربى، ج3، ص20؛  الطبقات  ابن سعد، 

رجال الطويس، ص99؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص33؛ حمب الدين، ذخائر 
العقبى، ص117.

األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص88؛ الطربيس، إعالم الورى، ص211.( 62)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ح4، ص1012؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ( 63)

ج2، ص34.
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الطربي، تاريخ االمم، ج2، ص303؛ الشيخ املفيد، االرشاد، ج2، ص109؛ سبط ( 64)
بن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص324؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، ج2، ص843.

املحاليت، فرسان اهليجاء، ج1، ص103.( 65)
ابن سعد، الطبقات الكربى، ج3، ص20؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص33؛ ( 66)

الطربيس، إعالم الورى، ص211؛ حمب الدين، ذخائر العقبى، ص117.
عثامن بن مضعون: هو عثامن بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذامة بن مجح بن ( 67)

عمرو بن هيصص بن كعب بن لؤي بن غالب القرييش، ويكنى أبا السائب، وأمه سخيلة 
بنت العنبس بن اهبان بن حذفة بن مجح.ينظر )ابن االثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 

ج3، ص225(.
ج4، ( 68) طالب،  أيب  آل  مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص185؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

ص1012؛ املجليس، بحار االنوار ج45، ص26.
ج45، ( 69) ــوار،  األن بحار  املجليس،  ص316؛  ج5،  وامللوك،  األمم  تاريخ  الطربي، 

ص26.
ص20؛ ( 70) ج3،  الكربى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص235؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

املجليس، بحار األنوار، ج45، ص43.
ج2، ( 71) املهمة،  الفصول  الصباغ،  ابن  ص323؛  اخلواص،  تذكرة  اجلوزي،  بن  سبط 

ص844؛ املجليس، بحار االنوار، ج45، ص27.
ابن ( 72) ص109؛  ج2،  اإلرشــاد،  املفيد،  الشيخ  ص235؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

األثري، الكامل، ج3، ص340.
األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص91.( 73)
اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص53.( 74)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1016.( 75)
ابن سعد، الطبقات الكربى، ج3، ص20؛ ابن قتيبة، املعارف، ص217؛ البالذري، ( 76)

هتذيب  املزي،  ص437؛  الطالب،  عمدة  عنبة،  ابن  ص406؛  ج3،  األرشاف،  أنساب 
الكامل، ج20، ص472.

ص20؛ ( 77) ج3،  الكربى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص234؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
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القايض النعامن، رشح االخبار، ج3، ص182؛ حمب الدين، ذخائر العقبى، ص117؛ 
العلوي، املجدي يف أنساب الطالبيني، ص232.

األمني، ( 78) ص438؛  الطالب،  عمدة  عنبة،  ابن  ص174؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
أعيان الشيعة، مج2، ص421.

الربي، اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله، ص57.( 79)
العلوي، املجدي يف أنساب الطالبيني، ص31.( 80)
ابن قتيبة، املعارف، ص217؛ الربي، اجلوهرة، ص57.( 81)
ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1016.( 82)
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص176؛ األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص90؛ ( 83)

البحراين، عوامل العلوم، ج17، ص282.
الطربيس، إعالم الورى، ص261؛ القرييش، العباس رائد الكرامة والفداء، ص27.( 84)
ابو خمنف، مقتل احلسني، ص176؛ املجليس، بحار األنوار، ج45، ص27؛ البحراين، ( 85)

عوامل العلوم، ص282.
األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص90؛ الطويس، رجال الطويس، ص102؛ ( 86)

ابن عنبة، عمدة الطالب، ص437.
البحراين، ( 87) ص211؛  الورى،  إعالم  الطربيس،  ص177؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

عوامل العلوم، ج17، ص282.
العلقمي، ( 88) بطل  موسوعة  عبدالواحد،  املظفر،  ص5؛  ج1،  األذهان،  إرشاد  احليل، 

ج2/ص14.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص441؛ الطويس، فقه الشيعة، ص725.( 89)
احليل، إرشاد األذهان، ج2، ص22؛ املقرم عبدالرزاق، العباس، ص140؛ القرييش، ( 90)

العباس، رائد الكرامة، ص30.
البخاري، رس السلسلة العلوية، ص89؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص71.( 91)
كرامات ( 92) يف  القصص  أعجب  طعمة،  آل  ص30؛  الكرامة،  رائد  العباس  القرييش، 

بطل  موسوعة  املظفر،  ص19	20؛  هاشم،  بني  قمر  الشاكري،  ص24؛   العباس
العلقمي، ج2، ص14.
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الفرس املطهم: هو الفرس اجلميل املدور الوجه القليل اللحم، ينظر: )ابن منظور، ( 93)
لسان العرب، ج12، ص423(.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص176؛ األصفهاين، أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص90؛ ( 94)
القرييش، العباس رائد الكرامة، ص30، الشاكري، قمر بني هاشم، ص30.

الشيخ ( 95) األمم، ج5، ص280؛  تاريخ  الطربي،  مقتل احلسني، ص104؛  أبو خمنف، 
املفيد، اإلرشاد، ج2، ص89؛ ابن طاووس، اللهوف، ص38؛ األمني، لواعج األشجان، 

ص116.
الدربندي، إكسري العبادات يف أرسار الشهادات، ج3، ص395؛ احلكيمي، قصص ( 96)

الصحابة، ص443.
ص167؛ ( 97) ج5،  الفتوح،  كتاب  أعثم،  ابن  ص104؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

طاووس،  ابن  ص41؛  ــزان،  األح مثري  نام،  ابن  ص242؛  الــورى،  أعالم  الطربيس، 
اللهوف، ص38.

ص285؛ ( 98) ج5،  ــم،  االم تاريخ  الــطــربي،  ص104؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبــو 
النيسابوري، روضة الواعظني، ص212؛ الطربيس، إعالم الورى، ص245.

ص284؛ ( 99) ج17،  العلوم،  عوامل  البحراين،  ص178؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
املجليس،.

القرييش، العباس رائد الكرامات، ص208؛ الشاكري، قمر بني هاشم، ص93.( 100)
ابن أعثم، كتاب الفتوح، ج5، ص270؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص34.( 101)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1012؛ املجليس، بحار االنوار، ( 102)

ج45، ص28؛ القندوزي، ينابيع املودة، ص395.
القايض النعامن، رشح االخبار، ج3، ص191.( 103)
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص179؛ القايض النعامن، رشح االخبار، ج3، ص191؛ ( 104)

املحاليت، فرسان اهليجاء، ج1، ص267.
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص179؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ( 105)

ص1013؛ املجليس، بحار االنوار، ج45، ص28.
املختار ( 106) اصحاب  قتله  وخبيث،  ملعون  وهو  السنبيس،  الطائي  طفيل  بن  حكيم 
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عندما استوىل عىل الكوفة وكان مقتله رميًا بالسهام حتَّى أصبح كالقنفذ.ينظر: الزركيل، 
االعالم، ج2، ص269؛ النامزي، مستدرك علم الرجال احلديث، ج3، ص488.

ص28؛ ( 107) ج45،  ــوار،  االن بحار  املجليس،  ص179؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
القندوزي، ينأبيع املودة، ص، 395.

ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج4، ص1013؛ املجليس، بحار االنوار، ( 108)
ج45، ص29؛ الربجندي، الكربيت االمحر، ج2، ص314.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص179؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص34؛ ابن ( 109)
نام، مثري األحزان، ص53.

القايض النعامن، رشح األخبار، ج3، ص191؛ القندوزي، ينابيع املودة، ص396؛ ( 110)
الربجندي، الكربيت االمحر، ج2، ص314.

الدربندي، اكسري العبادات، ج3، ص404.( 111)
املسعودي، حممد فاضل، األرسار احلسينية، ص431.( 112)
البخاري، رس السلسلة العلوية، ص89.( 113)
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص180؛ الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج5، ص285؛ ( 114)

الطربيس، إعالم الورى، ص211؛ املجليس، بحار االنوار، ج45، ص5.
الصدوق، اخلصال، ص68؛ القرييش، العباس رائد الكرامة، ص35.( 115)
الكرامة، ( 116) رائد  العباس  القرييش،  ص191؛  ج3،  االخبار،  رشح  النعامن،  القايض 

ص36.
الكتاب ( 117) يف  الغدير  أمحد،  عبداحلسني  األمــني،  ص51؛  اللهوف،  طــاووس،  ابن 

والسنة، ج3، ص3.
الطالبيني، ( 118) مقاتل  الفرج،  أبو  األصفهاين،  ص237؛  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 

ص94؛ ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص845؛ املجليس، بحار األنوار، ج45، ص32؛ 
الساموي، أبصار العني، ص35.

الشيخ املفيد، اإلرشاد، ج2، ص108؛ ابن نام، مثري االحزان، ص52؛ ابن الصباغ، ( 119)
الفصول، ج2، ص845.

ص50؛ ( 120) اللهوف،  طــاووس،  ابــن  ص37؛  ج2،  احلسني،  مقتل  اخلــوارزمــي، 
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القندوزي، ينابيع املودة، ص400؛ االمني، اعيان الشيعة، مج2، ص434.
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص237؛ الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج5، ص316.( 121)
سبط بن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص321.( 122)
مقاتل ( 123) الفرج،  ابو  األصفهاين،  ص317؛  ج5،  وامللوك،  االمم  تاريخ  الطربي، 

الطالبيني، ص98؛ الشيخ املفيد، االرشاد، ج2/ص116.
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص242، ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص844؛ الطربي، ( 124)

تاريخ االمم وامللوك، ج5، ص317.
ابو خمنف، مقتل احلسني، ص242؛ ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص847.( 125)
ياقوت، معجم البلدان، ج2، ص186؛ القمي، الشيخ عباس، منتهى اآلمال، ج1، ( 126)

ص588.
القمي، الشيخ عباس، منتهى االمال، ج1، ص588.( 127)
املحاليت، ( 128) ص61؛  ج45،  االنــوار،  بحار  املجليس،  ص76،  االمــايل،  الصدوق، 

فرسان اهليجاء، ج1، ص38.
الكنجي، كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب، ص120.( 129)
ص495؛ ( 130) السبطني،  معايل  املازندراين،  ص61؛  ج45،  االنوار،  بحار  املجليس، 

املحاليت، فرسان اهليجاء، ج1، ص38.
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امل�صادر واملراجع

ابن االثري، ابو احلسن عز الدين عيل بن حممد )ت630هـ(.. 1
بــريوت، 	  ط3،  املعرفة،  دار  مأمون،  خليل  حتقيق  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  أســد 

1428هـ/2007م.
الكامل يف التاريخ، حتقيق ايب الفدا عبداهلل القايض، دار الكتب العلمية، ط4، بريوت، 	 

1427هـ.
االصفهاين، ابو الفرج عيل بن احلسني بن حممد بن امحد بن اهليثم )356هـ(.. 2

مقاتل الطالبيني، حتقيق السيد امحد صقر، ط1، ايران، 1425هـ.	 
االمني، باقر حمسن عبدالكريم بن عيل العاميل الشقراين )ت1370هـ(.. 3

اعيان الشيعة، حتقيق حسن االميني، دار التعارف للطباعة، ط5، بريوت، 1418هـ.	 
لواعج االشجان، مطبعة العرفان، صيدا، 1331هـ.	 

االميني، عبداحلسني امحد النجفي.. 4
الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، دار الكتاب العريب، ط4، بريوت، 1937م.	 

البالذري، امحد بن حييى بن جابر )ت279هـ(.. 5
انساب االرشاف، حتقيق حسن زكار ورياض زركيل، دار الفكر، ط1، بريوت، 1417هـ.	 

البحراين، عبداهلل بن نور اهلل 	 )من أعالم القرن احلادي عرش اهلجري(.. 6
بن 	  باقر  حممد  حتقيق  واالقوال،  واالخبار  االيات  يف  واالحوال  واملعارف  العلوم  عوامل 

املرتىض، مدرسة اإلمام املهدي، قم 1407هـ.
البحراين، السيد هاشم البحراين.. 7

االعلمي، 	  مؤسسة  األعلمي،  الدين  عالء  حتقيق  البيت،  أهل  معاجز  أو  املعاجز  مدينة 
بريوت، 1423هـ.

الربي، حممد بن أيب بكر االنصاري )من أعالم القرن السابع اهلجري(.. 8



148 َمٌةتراث كربالء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

شهداء آل أيب طالب عليهم السالم يف واقعة الطف

بريوت، 	  ط1،  االعلمي،  مؤسسة  التوجي،  حتقيق  واله،  عيل  اإلمام  نسب  يف  اجلوهرة 
1402هـ.

البخاري، أبو نرص سهل بن عبداهلل بن داود بن سليامن )ت347هـ(.. 9
املطبعة 	  منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حممد  وحتقيق،  تقديم  العلوية،  السلسلة  رس 

احليدرية، ط1، النجف، 1381م.
الربجندي، حممد باقر القاين )ت1325هـ(.. 10

الرشيعة، 	  مطبعة  فاخر،  شعاع  حممد  وحتقيق،  تعريف  املنرب،  رشائط  يف  االمحر  الكربيت 
ط2، قم، 2004م.

ابن حجر، شهاب الدين امحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت852هـ(.. 11
االصابة يف متييز الصحابة، مراجعة صدقي مجيل العطار، دار الفكر، بريوت، 1412هـ.	 
احليل، ابو منصور، احلسن بن يوسف االسدي )ت726هـ(.. 12

ارشاد االذهان، مؤسسة النرش االسالمي للطباعة، ط1، قم، 1410هـ.	 
احلكيمي، حممد رضا.. 13

قصص الصحابة، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 2006م.	 
اخلوارزمي، ابو املؤيد املوفق بن امحد املكي )ت568هـ/1172م(.. 14

مقتل احلسني، نرش انوار اهلدى، قم، د.ت.	 
الدينوري، ابو حنيفة امحد بن داود الدينوري )ت282هـ(.. 15

االخبار الطوال، حتقيق د.عصام حممد، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1412هـ.	 
الدربندي، الفاضل اغا عايد الشريواين احلائري )ت1285هـ(.. 16

اكسري العبادات يف أرسار الشهادات، حتقيق حممد مجعة وعباس ملة عطية، مطبعة سليامن 	 
زادة، ط2، قم، 1428هـ.

الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل )ت1976(.. 17
العلم 	  دار  واملستعربني،  العرب  من  والنساء  الرجال  الشهر  تراجم  قاموس  االعالم 

للماليني، مطبعة الوفاء، ط5، بريوت، 1980م.
سبط بن اجلوزي، ابو املظفر شمس الدين بن خزعيل بن عبداهلل )ت654هـ(.. 18

تذكرة اخلواص، ط1، دار التحقيق والطباعة، بريوت، 1425هـ.	 
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الساموي، الشيخ حممد بن طاهر بن حبيب بن حسني الفضيل، )ت1370هـ(.. 19
ابصار العني يف أنصار احلسني، ط1، املكتبة احليدرية، قم، 1381هـ.	 
ابن سعد، حممد بن سعد الواقدي الزهري )ت230هـ(.. 20

الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، 1405هـ.	 
ابن شهر اشوب، مشري الدين ابو عبداهلل حممد بن عيل )ت588هـ(.. 21

مناقب ال أيب طالب، دار املرتىض، ط1، لبنان، 1428هـ.	 
الشاكري، احلاج حسني.. 22

قمر بني هاشم، مطبعة ستارة، ط1، قم، 1420هـ.	 
ابن الصباغ، عيل بن حممد الصباغ املالكي )ت855هـ(.. 23

الفصول املهمة يف معرفة األئمة، مؤسسة االعلمي، بريوت، 1480هـ.	 
الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه )ت381هـ(.. 24

قم، 	  ط1،  املدرسني،  جمموعة  منشورات  غفاري،  اكرب  عيل  وتعليق  تصحيح  اخلصال، 
1403هـ.

االمايل، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ط5، بريوت، 1410هـ.	 
الطربي، حممد بن جرير )ت310هـ(.. 25

تاريخ االمم وامللوك؛ دار احياء الرتاث العريب، ط1، بريوت، 1429هـ.	 
الطربيس، الفضل بن عيل بن احلسني )ت548هـ(.. 26

للمطبوعات، 	  االعلمي  مؤسسة  غفاري،  اكرب  عيل  تعليق  اهلدى،  بأعالم  الورى  اعالم 
ط1، بريوت، 1424هـ.

ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر )ت664هـ(.. 27
اللهوف يف قتىل الطفوف، منشورات املطبعة احليدرية، ط1، النجف االرشف، 1371هـ.	 
الطويس، ابو جعفر حممد بن احلسن )ت460هـ(.. 28

رجال الطويس، حتقيق جواد االصفهاين، ط4، مؤسسة النرش االسالمي، قم، 1428هـ.	 
مصباح املجتهد، مؤسسة فقه الشيعة، ط1، بريوت، 1411هـ.	 
ال طعمة، حممد حسن.. 29

أعجب القصص يف كرامات العباس تصحيح وتنقيح فاضل احلكيم، مطبعة ظهور، 	 
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ط1، قم، 1427هـ.
ابن اعثم، ابو حممد امحد الكويف )ت314هـ(.. 30

كتاب الفتوح، مراقبة حممد عبداحلميد خان، ط1، دار الندوة اجلديدة، بريوت، 1972م.	 
ابن عنبة، مجال الدين امحد بن عيل احلسيني )ت828هـ(.. 31

عمدة الطالب يف أنساب ال أيب طالب، حتقيق مهدي الرجائي، مكتبة املرعيش، ط1، قم، 	 
1425هـ.

العلوي، عيل بن حممد بن عيل املجدي )ت709هـ(.. 32
املجدي يف انساب الطالبيني، حتقيق امحد املهداوي، ارشاف حممود املرعيش، مطبعة سيد 	 

الشهداء، ط2، قم، 1409هـ.
ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم الدينوري )276هـ(.. 33

املعارف، حتقيق ثروت عكاشة، منشورات الرشيف الريض، ط1، ايران، 1373هـ.	 
القمي، الشيخ عباس )ت1359هـ(.. 34

منتهى االمال يف تاريخ النبي واآلل، ترمجة نادر الثقفي، مؤسسة املحبني للطباعة، ط1، 	 
قم، 1425هـ.

نفس املهموم، تقديم امحد احلسيني، ط1، دار املرتىض، بريوت، 1429هـ.	 
القايض النعامن، النعامن بن حممد املغريب )ت363هـ(.. 35

قم، 	  للطباعة،  االسالمي  النرش  مؤسسة  اجلــاليل،  حسني  حممد  حتقيق  االخبار،  رشح 
1407هـ.

القرييش، باقر رشيف.. 36
العباس رائد الكرامة والفداء يف االسالم، مطبعة االضواء، ط1، بريوت، 1989هـ.	 
ابن قولويه، جعفر بن حممد )ت367هـ(.. 37

قم، 	  ط1،  للطباعة،  االسالمي  النرش  مؤسسة  القمي،  د.جواد  حتقيق  الزيارات،  كامل 
1417هـ.

القندوزي، سليامن بن إبراهيم بن حممد )ت1294هـ(.. 38
الدين االعلمي، منشورات مؤسسة االعلمي، ط2، بريوت، 	  املودة، تعليق عالء  ينابيع 

1430هـ.
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ابن كثري، ابو الفدا عامد الدين اسامعيل بن كثري )ت774هـ(.. 39
البداية والنهاية، حتقيق امحد جاد املوىل، دار احلديث، القاهرة، 1427هـ.	 
الكنجي، ابو عبداهلل حممد بن يوسف بن حممد الشافعي )ت658هـ(.. 40

كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب، حتقيق حممد هادي االميني، رشكة الكنجي 	 
للطباعة، ط4، بريوت، 1993م.

املجليس، الشيخ حممد باقر املجليس )ت1111هـ(.. 41
بحار االنوار اجلامع لدرر اخبار األئمة االطهار، مطبعة االمرية، بريوت، 1429هـ.	 
املسعودي، عيل بن احلسني بن عيل )ت346هـ(.. 42

ط2، 	  العلمية،  الكتب  دار  قميحة،  حممد  مفيد  حتقيق  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
بريوت، 1425هـ.

املفيد، ابو عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن )ت413هـ(.. 43
البيت الحياء الرتاث، 	  العباد، حتقيق مؤسسة ال  االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل 

ط2، قم، 1416هـ.
ابو خمنف، لوط بن حييى االزدي الغامدي )ت157هـ(.. 44

مقتل احلسني، تعليق حسن غفاري، قم، 1363هـ.	 
املحاليت، الشيخ ذبيح اهلل )ت1405هـ(.. 45

فرسان اهليجاء يف تراجم اصحاب سيد الشهداء، حتقيق وتعليق حممد شعاع فاخر، املكتبة 	 
احليدرية، قم، 1428هـ.

حمب الدين، أمحد بن عبداهلل الطربي )ت694هـ(.. 46
ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، مكتبة القديس، مرص، 1356هـ.	 
املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف )ت742هـ(.. 47

ط1، 	  للطباعة،  الرسالة  مؤسسة  عواد،  بشار  حتقيق  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب 
بريوت، 1413هـ.

املظفر، عبدالواحد.. 48
موسوعة بطل العلقمي العباس األكرب بن امري املؤمنني عيل بن أيب طالب، مؤسسة 	 

االعلمي، ط1، بريوت، 1429هـ.
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املقرم، عبدالرزاق بن حممد بن عباس )ت1391هـ(.. 49
العباس، حتقيق حممد احلسون، مطبعة االجتهاد، ط1، قم، 2006م.	 
ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم االنصاري )ت711هـ(.. 50

لسان العرب، حتقيق عامر امحد حيدر، راجعه عبداملنعم خليل، دار الكتب العلمية، ط1، د/ت.	 
املسعودي، حممد فاضل.. 51

االرسار احلسينية، مؤسسة االنوار الفاطمية، ط2، د/ك، 1426هـ.	 
املازندراين، حممد مهدي احلائري.. 52

معايل السبطني يف احوال احلسن واحلسني، مطبعة سلامن الفاريس، ط1، قم، 1425هـ.	 
النيسابوري.، حممد بن الفتال )ت508هـ(.. 53

روضة الواعظني الدمعة الناطقة وجمالس اخلطباء وروضة املستمعني فيام ورد من حممد 	 
واله الطاهرين، تقديم حممد مهدي حسن املوسوي، دار املرتىض للطباعة والنرش، ط1، 

بريوت، 1429هـ.
ابن نام، نجم الدين حممد بن جعفر )ت645هـ(.. 54

مثري االحزان، منشورات املطبعة احليدرية، النجف االرشف، 1950م.	 
النامزي، عيل النامزي الشاهرودي.. 55

مستدرك علم الرجال احلديث، مطبعة شفق، ط1، طهران، 1412هـ.	 
اليعقويب، امحد بن اسحاق بن جعفر بن واضح )ت292هـ(.. 56

تاريخ اليعقويب، تعليق خليل املنصور، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1419هـ.	 
ياقوت، شهاب الدين أيب عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي البغدادي )ت626هـ(.. 57

معجم البلدان، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، 1399هـ.	 




