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

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:

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

-2 يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج 
 simplified Arabic ( بحدود )5000- 10000( كلمة وبخطCD(

عىل أن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.

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

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

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

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 
العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب اللفبائي لسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7
الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة الوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

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

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

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

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

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

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

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



مالية  فيه بحثه، ومكافأة  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 
قدرها )150( ألف دينار عراقي.

12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ

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





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تراث  ملة  تكون  الثالث  املجلد  من  الرابع  العدد  إطاللة  مع 
خالهلا  أصــدرت  عمرها  من  سنوات  ثالث  أكملت  قد  كربالء 
عرشة أعداد وثَّقْت من خالهلا جوانب مهمة، ومتعددة من تراث 
مدينة أيب الحرار اإلمام احلسني-عليه السالم- وفق برمة تراثية 
هيأتيها  قبل  من  وحكيمة  جادة  ومثابرة  مدروسة،  وخطط  هادفة، 
اهلادفة يف الوساط  العلمية  الروح  فبّثت  االستشارية والتحريرية، 
اإِلسالمي،  الــتاث  بنرش  املعنية  العلمية  واملحافل  الكاديمية، 
فاهنالت عليها البحاث من داخل العراق وخارجه، وهي إذ تواصل 
مسريهتا بخطى ثابتة وحثيثة حيدوها المل أن حيقق اهلل ما صممت 
كربالء  تراث  إحياء  وهو   ، املنشود  هدفها  حتقيق  يف  عليه  العزم 
زوايا  يف  والتنقيب   البحث  الستقصاء  الباحثني  وحث   ، املجُغّيب 
املكتبات العامة واخلاصة لتكون مرجًعا، ومصدًرا مهاماًّ ال يستغني 
الّدارس، وكّل َمن يريد أن يستضئ بنور التاث. عنه الباحث، و 

وال خيفى أّن مسرية إحياء تراث كربالء وحفظه هي مهمة ليست 
واملهتمني  الباحثني،  عىل  الكرب  العبء  ويقع  السهلة  أو  باليسرية، 
بالتاث، فِمن هنا ندعو الباحثني واملهتمني بالتاريخ والتاث  لرفد 
املجلة بالبحاث الرصينة ملواصلة مسريهتا يف توثيق وإحياء التاث.



ولقد ارتأت هيأيت املجلة أن تضيف إىل هذا العدد فهارس أعداد 
املجلة الربعة لعام 2016م، كام امتاز هذا العدد بأن يكون خمتّصا 
صفر،  شهر  يف  صــدوره  ملوافقة  السالم-  -عليه  احلسني  باإلمام 
بيت رسول  بآل  اّلتي حّلت  وما يصاحبه من الشجان والحزان 
اهلل-صىل اهلل عليه و آله-  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل 

الصالح بأحسن قبول. 
رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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



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

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

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

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

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  -مراقبة 
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها 
حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 
التي تستحقها، بالدليل. 

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

ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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امللخص
      ال شك أنَّ أصحاب النبي )( كان هلم أثٌر مهم يف اإلسالم، إذ ضحوا 
بأنفسهم يف سبيله، وال خالف أيضًا أنَّ كثريًا من تعاليم هذا الدين وأحكام 

هذه الرشيعة وصلت إىل خمتلف أصقاع العامل بجهودهم .       

قد   )( احلسني  اإلمام  عارصوا  الذين   )( اهلل  رسول  أصحاب  إنَّ 
جرت أمامهم فصول مذبحة كربالء، وأهنم تابعوا وشاهدوا وقائع املذبحة 
البشعة يف كربالء، بنظرات ساكنة، وأعصاب باردة، مقترصين عىل املتابعة 
واملشاهدة باستثناء بعض التعليقات أو االنفعاالت الشخصية املحدودة التي 

أبداها بعضهم مهسًا وهو يتابع ويشاهد املذبحة !.

ال   )( احلسني  اإلمام  مع  الصحابة  من  املشاركني  عدد  فكان 
من  مواقفهم  وكانت  ينرصوه،  مل  والباقون  اليد،  أصابع  عدد  يتجاوزون 
النهضة خمتلفة، فمنهم من أعان ابن زياد عىل قتل اإلمام )( وأصحابه، 
العدد  قلة  تكن  فلم   ،)( لإلمام  النصائح  يوجه  متفرجًا  بقي  ومنهم من 
أو  للهزيمة  معيارًا  ترى   )( احلسني  باإلمام  آمنت  التي  الصحابة  من 
االنكسار، ومل يكن االنكسار مؤرشًا الندحار احلق وغلبة الباطل، فقد كان 
اإلمام احلسني )( يريد أْن ينتشل المة من مجودها و حيّركها للثورة ضد 
دم  من  بدَّ  وال  تضحية،  من  له  بدَّ  وال  السلطة،  عىل  اجلاثم  الموي  الكيان 
قضيته!.  خذلوا  الذين  القوم  نفوس  يف  االنقالب  ليحدث  يراق،  رشيف 
أعزالً  وحيدًا   )( اهلل  رسول  حفيد  تركوا  قد  الصحابة  أغلبية  كان  فإذا 
إال من اإلرادة واإليامن، وشهدوا عىل دمه الطيب وهو يصعد يف كفة السامء 
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يف مقابل ذلك ، نجد أنَّ أصحاب اإلمام احلسني )( وصلوا إىل درجات 
من االطمئنان والراحة النفسية فضاًل عن أنَّ الدنيا بكل معانيها ال تعني هلم 
شيئًا عند املحن، إْذ وصفوا املوت مع إمامهم وسيدهم أنه أحىل من الشهد 

املصّفى.
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Abstract
No doubt that ،the Prophet’s companions had their 
noticeable effect on Islam ; they sacrificed their souls 
for the sake of Islam . It is still no doubt that most of 
the tenets of religion and the principles of doctrine and 
code Sharia reached different parts of  the world through 
them . The justice of the Prophet’s companions ) of all  
companions( has been and is still a controversial  matter . 
    It is true that some companions sacrificed their 
souls for the sake of Islam and those deserve respect 
and praise . 
   After the prophet›s ) peace be upon him & his 
progeny( passing away،some of his companions 
strictly followed his Sunnah The Code and religious 
teachings ; accordingly ،those should no doubt ،be 
taken as an example . For those who disobeyed 
Allah ،the Most High ،and His Prophet ) pbuh& 
progeny( ،it is no doubt ،that they are treated 
as disobedient people by Allah،the Most High . 
      When comparing the biographies of the Prophet’s 
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companions and the biographies of the other previous 
Prophet’s companions ،one may notice that a divine 
secret lives behind .  When going back to the history 
of the messengers and to the history of the Prophet›s 
companions one may see how they disappointed their 
prophets in troubles and how they left them for fear 
of death . 
      The Prophet’s companions who were coeval of 
Imam Husain ) pbuh( witnessed the blood bath in 
Karbala but they were completely passive . They did 
nothing but looking with very few comments. Those 
companions who supported  Imam Husain ) pbuh( 
were very few; their opinions and situations towards 
Imam Husain ) pbuh( revolution were different . Some 
of them supported Ibn Ziad in killing Imam Husain 
and his companions and some others only gave advice 
،some of them thought that what Imam Husain was 
going to do was but seceding from or rebelling against 
the Imam with homage . 
 That minority who believe in and supported Imam 
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Husain ) pbuh( never thought of defeat and that 
defeat was not sign to defeat of right or triumph of 
wrong . Imam Husain ) pbuh(  tried to rescue the 
Ummah the Nation from the state of deadlock ; he 
urged the Ummah to revolt against the Ummayd 
power . That was never to be achieved without blood- 
shedding As a matter of fact most of the prophet›s 
companions disappointed the grandson of the 
Prophet ) pbuh& progeny( and they left him alone 
armored by nothing but faith; they witnessed how 
his virtuous blood rose to sky . Now،at the present 
time ،who is going to carry the flag،of Imam Husain 
) pbuh( ? Accordingly we could clearly notice that 
Imam Husain›s companions felt peace of mind and 
psychological rest in addition to the fact that life in this 
world meant nothing to them as they described death 
with Imam Husain ) pbuh(  to be sweeter than honey
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املقدمة
مل يفكر اإلمام احلسني)( باخلروج إىل الكوفة إال عندما جاءته الرسل من 
فأراد  به طائعني،  يدعونه مرحبني  إليهم، وأهنم  باخلروج  يدعونه  الكوفيني 
اإلمام احلسني)( أْن يتأكد من صحة هذه القوال، فأرسل ابن عمه مسلم 
بن عقيل بن أيب طالب لينظر يف أمر أهل الكوفة ويقف عىل احلقائق بنفسه. 

ذهب مسلم بن عقيل إىل الكوفة، ووقف عىل ما حيدث هناك وكتب إىل االمام 
احلسني)( يدعوه إىل اخلروج إىل الكوفة وأنَّ المر مهيأ لقدومه )1(.

النصائح من الصحابة تنهى اإلمام احلسني)( عن اخلروج  تتابعت  وقد 
إىل الكوفة، لكن هذه النصائح والتحذيرات مل تثن اإلمام احلسني)( عن 
الكوفة. وهنا يربز سؤال ملح وهو: كيف  إرادته وعزمه عىل اخلروج نحو 
منهم،  العقل  وأصحاب  التابعني  وكبار  وكربائهم  الصحابة  من  عدد  جيمع 
ومن له قرابة باإلمام احلسني)( عىل رأي واحد وهو اخلوف عىل اإلمام 
النتيجة معروفة سلفًا؟، وكيف يرص اإلمام  احلسني)( من اخلروج وأنَّ 
احلسني)( عىل رأيه وترك نصائح الصحابة وكبار التابعني ؟ واإلجابة عن 
هذا السؤال تكمن يف سببني اثنني كان الول: هو إرادة اهلل جلَّ وعال، وأنَّ ما 
قدره سيكون وإْن أمجع الناس كلهم عىل رده فسينفذه اهلل تعاىل ال راّد حلكمه 
وال لقضائه سبحانه وتعاىل .فيام كان الثاين هو السبب الواقعي الذي تسبب 
يف وجود المر الول، وهو أنَّ اإلمام احلسني)( أدرك أنَّ يزيد بن معاوية 
لن يرىض بأْن تكون له حرية الترصف والبقاء من دون محله بالقوة عىل البيعة، 
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سٌل تذهب ودعوة عريضة له  سٌل تأيت ورجُ ولن يسمح يزيد بأكثر مما حدث، فرجُ
بالكوفة، كل هذا جعل اإلمام احلسني)( يف موقف حرج، ثمَّ إنَّ خشية 
اإلمام احلسني)( من وقوع أي ماهبة بينه وبني المويني يف مكة هو الذي 
جعله يفكر باخلروج من مكة رسيعًا، وهو ما أكده البن عباس، ولعل المر 
الذي جعله يسارع يف اخلروج إىل الكوفة هي الصورة املرشقة واملشجعة التي 

نقلها له ابن عمه عن حال الكوفة يف أهنا كلها مبايعة له )2(.

لتثبيت حق  والتابعني  الصحابة   )(اإلمام احلسني و من أجل ذلك مجع 
عامتهم  يف،  وهم  رجل  سبعامئة  من  أكثر  بمنى  إليه  فاجتمع  البيت،  أهل 
وغريهم،   )( النبي  أصحاب  من  رجل  مائتي  من  ونحو  التابعني  من 
الرض،  أقطار  يف  املنترشين  من  والنسك  بالصالح  يعرفون  ممن  ومجاعة 
الطاغية  فإنَّ هذا  بعد:  »أما  قال،  ثمَّ  وأثنى عليه،  اهلل  قام خطيبًا، فحمد  ثمَّ 
أسألكم  أْن  أريد  رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإين  قد  ما  بنا وبشيعتنا  قد فعل 
عن يشء، فإْن صدقت فصدقوين، وإْن كذبت فكذبوين. أسألكم بحق اهلل 
هذا،  مقامي  سريتم  ملا  نبيكم،  من  قرابتي  وحق  اهلل  رسول  وحق  عليكم، 
من  أمنتم  من  قبائلكم  من  أنصاركم  يف  أمجعني  ودعوتم  مقالتي،  ووصفتم 
س  الناس ووثقتم به، فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا، فإين أختوف أْن يدرجُ
هذا المر، ويذهب احلق ويجُغلب. واهلل متّم نوره ولو كره الكافرون« )3(. ثّم 
ما ترك)( شيئًا مما أنزل اهلل تعاىل فيهم يف القرآن الكريم إال تاله وفرسه، 
رواه. إال  نفسه  ويف  وأمه  وأخيه  أبيه  اهلل)(يف  رسول  قاله  مما  شيئًا   وال 
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-:)(مواقف الصحابة من ثورة اإلمام احلسني
1- أنس بن احلارث الكاهيل:

قال البخاري )ت 256هـ( » أنس بن احلارث قتل مع احلسني بن عيل وسمع 
النبي)(«)4(. وقال ابن عبد الرب)ت 463هـ(» أنس بن احلارث، روى 
عنه سليـم والـد أشعث بن سليم عن النبي ) (يف قتل احلسني، وقتل مع 
» سمعت  قال،  نفسه  احلارث  بن  أنس  )5(. وعن  اهلل عنهام«  احلسني ريض 
رسول اهلل)( ، يقول إنَّ أمتي تقتل هذا ، )يعني احلسني)( (»بأرض 

من أرايض العراق، فمن أدركه منكم فلينرصه«)6(.

لياًل  جاء أنس بن احلارث إىل احلسني)( عند نزوله كربالء والتقى معه 
فيمن أدركته السعادة. وروى أهل السري أنه استأذن اإلمام احلسني)( يف 

القتال فأذن له وكان شيخًا كبريًا فقاتل وهو يقول،

      قد علمت كاهلـنا وذودان          واخلندفيون وقيس غيالن

       بأنَّ قومي آفـة لألقـــــــــران        يا قوم كونوا كأسود خفان

      واستقبلوا القوم برضب اآلن     آل علـهٍّي شيعٌة للـــــــرمحـن

وآل حرب شيعٌة للشيطان)7(

 )(بدرًا وحنينًا. وعندما استأذن اإلمام احلسني ) (وشهد أنس مع النبي
يف معركة الطف برز شادًا وسطه بعاممة، رافعًا حاجبيه بعصابة، وملا نظر إليه 
عىل  فقتل  شيخ«،  يا  لك  اهلل  »شكر  وقال:  بكى  احلال  هبذه   )(احلسني
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اجتامعية  منزلة  ذا  وكان  عليه)8(.  اهلل  رضوان  وقجُتل  رجاًل  عرش  ثامنية  كربه 
قتال  قاتل عىل كرب سنه  وقد  الكوفة،  من  وأنه  صحابيًا،  كونه  بحكم  عالية 
البطال،لنه قتل ثامنية عرش رجاًل، ثمَّ استشهد وسمت روحه الطاهرة إىل 
 )(الرفيق العىل مع النبيني والصديقني والشهداء. فشكر اإلمام احلسني
ه يف الدعوة إىل االسالم ويف نرصة حفيده ، إنَّ هذا الدب مفردة  وفاءه  جلدَّ
من مفردات الخالق االسالمية التي جاء هبا النبي ) (وجاء به سبطه 
 )(ليدافع عنها ولو بسفك دمه مظلومًا ، وكان اإلمام )(اإلمام احلسني
يبعث يف نفوس أصحابه روح العزم والصمود، ويوصيهم بالصرب عىل مالقاة 
استبسال  يف  املوت  فخاضوا  عواطفهم   )(كلامته أهلبت  وقد  الهوال 

عاصف ليصلوا إىل مراتبهم يف الفردوس العىل.

2-أنس بن مالك النصاري:

ولد أنس يف املدينة وأسلم صغريًا وخدم النبي)(إىل أْن قبض، ثمَّ رحل 
إىل دمشق، ومنها إىل البرصة، فامت فيها، وهو آخر من مات يف البرصة من 
الصحابة سنة ثالث وتسعني، روى عن النبي )( 2286 حديثًا، منها يف 
فضائل اإلمام احلسني)(.  وعنه قال:» ملا قتل احلسني)(، جيء برأسه 
إىل ابن زياد، فجعل ينكت ثناياه بقضيب بيده، وقال  إْنه كان حلسن الثغر، 
فقلت ، أما واهلل لسوأنك: لقد رأيت رسول اهلل)( يقبل موضع قضيبك 

:)(وهلل دّر أحد الشعراء إْذ يقول يف ثغر احلسني  )من فيه« )9

   كان النبيُّ حُيِبُّ َيلثُم َثْغَرُه              َقَعَد اللعنُي َيُدقُّ َأْكـَرَم َمْلَثِم

ِم َج َعاِرَضْيِه بالدَّ ه َفْوَق الثََّرى           ُظْلًم َورَضَّ ُر َخدَّ وغدا ُيَعفِّ
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3-جابر بن عبد اهلل النصاري:

املؤمنني)(، ويف أصحاب  أمري  ويعد جابر صحابيًا، وكان يف أصحاب 
 ،)(السجاد أصحاب  ويف   ،)(احلسني أصحاب  ويف   ،)(احلسن
الباقر)(. وعن أيب الزبري، قال، »رأيت جابرًا متوّكئًا عىل  ويف أصحاب 
عصاه وهو يدور يف سكك املدينة، ومالسها وهو يقول: عيل خري البرش فمن 
أبى فقد كفر، يا معارش النصار أدبوا أوالدكم عىل حب عيل فمن أبى فلينظر 
يف شأن أمه« )10(. وروى عنه حديث اللوح الذي أنزله اهلل تعاىل عىل النبي 

) ( بأسامء الئمة االثني عرش من آله )11(. 

ومما روي عنه أيضًا إنه وجه نصيحته لإلمام احلسني)( قائاًل ، »كلمت 
ما  ما محدتم  اهلل  فو  ببعضهم  الناس  وال ترضب  اهلل  اتق  له   ، فقلت  حسينًا 
صنعتم فعصاين!«)12(. يبدو أن هذا القول يتعارض متامًا مع سرية جابر وهو 
 )(يتعارض أيضًا مع ما قاله اإلمام الصادق افتاء وفاضح ، كام  حمض 
وِل  فيه ،»إِنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللَّ الَْنَصاِريَّ َكاَن آِخَر َمْن َبِقَي ِمْن َأْصَحاِب َرسجُ

نَْقطِعًا إَِلْينَا َأْهَل اْلَبْيِت« )13(. اًل مجُ اهللَّ)(. وَكاَن َرججُ

 4ــــ زيد بن أرقم النصاري:
 ،)(عن زيد بن أرقم، قال» كنت عند عبيد اهلل بن زياد، فأجُيت برأس احلسني
كأنه  منه  أحسن  كان  ثغرًا  أَر  فلم  شفتيه،  عن  به  يفت  فجعل  قضيبًا،  فأخذ 
أهيا  يبكيك  ما  زياد(  بن  فقال)  بالبكاء.  صويت  رفعت  أْن  أملك  فلم  الدر، 
موضع  يمص  )(رأيته  اهلل  رسول  من  رأيت  ما  يبكيني  قلت  ؟  الشيخ 
هذا القضيب، ويلثمه، ويقول اللهم إين أحبه فأحبه«)14(. ويف نص آخر، ملا 
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وضع رأس اإلمام احلسني)( بني يدي عبيد اهلل بن زياد، فإذا هو ينكت 
»أعِل  أرقم  بن  زيد  له  فقال  ساعة،  ملدة   )(ثناياه بني  خيزران  بقضيب 
هبذا القضيب عن هاتني الشفتني، فو اهلل الذي ال إله غريه لقد رأيت شفتي 
رسول اهلل)(عىل هاتني الشفتني، يقبلهام. ثمَّ انفجر بالبكاء فغضب ابن 
زياد وقال: أبكى اهلل عينيك، فو اهلل لوال أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك 
من  عليك  أغلظ  هو  حديثًا  زيد »لحدثنك  له  فقال  لرضبت عنقك«)15(. 
اليمنى، وحسينًا عىل  أقعد حسنًا عىل فخذه   )( اهلل  رأيت رسول  هذا، 
إين   )(وقال منهام،  واحد  كل  يافوخ  عىل  يده  فوضع  اليرسى،  فخذه 

استودعكام وصالح املؤمنني« )16(.

لو  قوالً  أرقم  بن  زيد  قال  لقد  واهلل  يقولون:  الناس  أخذ  زيد  خرج  وملا 
لقتله، فقد خرج زيد وهو يقول»ملك عبد عبدًا، فاختذهم  ابن زياد  سمعه 
ابن  وأّمرتم  فاطمة  ابن  قتلتم  اليوم،  بعد  العبيد  العرب  يا معرش  أنتم  تلدًا، 
ملن  فبعدًا  بالذل،  فرضيتم  رشاركم،  ويستعبد  خياركم،  يقتل  فهو  مرجانة، 
ريض بالذل«)17(. إنَّ المر باملعروف والنهي عن املنكر، والتذكري برسول 
اهلل)(جريمة تستوجب القتل، هذه الصاحلات برهان قاطع عىل اخلرف 

وذهاب العقل ! تلك هي عبقرية إعالم دولة بني أّمية وتلك رس عجائبها !

5- سليامن بن رصد اخلزاعي:
برش  بن  حمّمد  عن  عيّل،  بن  احلّجاج  حّدثني  157هـ(  خمنف)ت  أبو  قال 
هالك  فذكرنا  رصد،  بن  سليامن  منزل  يف  الشيعة  »اجتمعت  قال  اهلمداين، 
إنَّ معاوية قد هلك،  لنا سليامن بن رصد:  معاوية، فحمدنا اهلل عليه، فقال 
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وأنتم  مّكة،  إىل  خرج  وقد  ببيعته،  القوم  عىل  تقّبض  قد   )(حسينًا وإنَّ 
شيعته وشيعة أبيه،  فإْن كنتم تعلمون أّنكم نارصوه وماهدو عدّوه؛ فاكتبوا 
إليه، وإْن خفتم الوهن والفشل فال تغّروا الرجل من نفسه ! فقالوا: ال؛ بْل 
اهلل  بسم  إليه:  فكتبوا  إليه،  فاكتبوا  قال:   ! دونه  أنفسنا  ونقتل  عدّوه،  نقاتل 
الرمحن الرحيم، حلسني بن عيّل، من سليـامن بن صـرد، واملسّيب بن نجـبة، 
ظاهر، وشيعته من املؤمنني واملسلمني من  ورفاعـة بن شّداد، وحبيب بن مجُ
أهل الكوفة: سالم عليك، فإّنا نحمد إليك اهلل الذي ال إله إالّ هو، أّما بعد: 
فاحلمد هلل الذي قصم عدّوك اجلّبار العنيد، ... إّنه ليس علينا إمام؛ فأقبل لعّل 
اهلل أْن جيمعنا بك عىل احلّق« )18(. فكتب اإلمام احلسني)( إىل أرشاف 
حيِم، ِمَن احْلجَُسنْيِ ْبِن  مْحِن الرَّ الكوفة ممّن كان يظّن أّنه عىل رأيه: » بِْسِم اهللِ الرَّ

د... َومَجاَعِة امْلجُْؤِمننَي«)19(.  َ َلْيامَن ْبِن رصجُ َعيِلٍّ إىِل سجُ

لقد كان سليامن بن رصد من مجلة الذين كتبوا لإلمام احلسني)( غري أنه مل 
يقاتل معه خوفًا من ابن زياد. ثمَّ شعر بالندم واحلرية والسف لعدم مشاركته 
يف نرصة اإلمام احلسني)(. وملا قتل اإلمام احلسني)( ورجع ابن زياد 
من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة، تالقت الشيعة بالتالوم والتندم ورأت 
وتركهم  النرصة  إىل   )(احلسني اإلمام  بدعائهم  كبريًا  خطأ  أخطأت  أهنا 
إجابته ومقتله إىل جانبهم مل ينرصوه ورأوا أنه ال يغسل عارهم واإلثم عنهم يف 
مقتله إال بقتل من قتله أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة إىل مخسة نفر من رؤوس 
الشيعة إىل سليامن بن رصد اخلزاعي وكانت له صحبة مع النبي)(واىل 
املسيب بن نجبة الفزاري وكان من أصحاب اإلمام عيل)( وخيارهم واىل 
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عبد اهلل بن سعد بن نفيل الزدي واىل عبد اهلل بن وال التيمي واىل رفاعة بن 
شداد البجيل، ثمَّ أنَّ هؤالء النفر اخلمسة اجتمعوا يف منزل سليامن بن رصد 
وكانوا من خيار أصحاب اإلمام)( ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم 
ووجوههم ... فلام اجتمعوا إىل منزل سليامن بن رصد بدأ املسيب بن نجبة 
القوم بالكالم ... ثمَّ تكلم رفاعة بن شداد بعد املسيب ... فقال»رأيت ورأى 
اهلل)(وذا  رسول  صاحب  الشيعة  شيخ  االمر  هذا  وّلينا  ذلك  أصحابنا 
السابقة والقدم سليامن بن رصد ... ثمَّ تكلم عبد اهلل بن وال وعبد اهلل بن 
سعد فحمدا رهبام وأثنيا عليه وتكلام بنحـو من كالم رفاعة بن شداد فذكـرا 
بتوليته،  بسابقته ورضامها  رصد  بن  وذكرا سليامن  بفضله  نجبة  بن  املسيب 
فقال املسيب بن نجبة أصبتم ووفقتم وأنا أرى مثل الذي رأيتم فّولوا امركم 

سليامن بن رصد« )20(. 

أربعة  وكانوا   ،)(احلسني اإلمام  بدم  الطلب  يف  الثائرون  إليه  واجتمع 
آالف بقيادته  وعسكروا بالنخيلة يف مستهل ربيع الثاين سنة مخس وستني، ثمَّ 
ساروا إىل عبيد اهلل بن زياد، فالتقوا بجنوده يف أرض اجلزيرة فاقتتلوا اقتتاالً 
شديدًا حتى تفانوا، واستشهد يومئذ سليامن يف موضع يقال له عني الوردة 
)رأس العني(، رماه يزيد بن احلصني بن نمري بسهم فقتله، وهو ابن ثالث 

وتسعني سنة، ومحل رأسه)رضوان اهلل عليه( إىل مروان بن احلكم)21(.

7ــــ سهل بن سعد الساعدي:

املقدس  بيت  من  قادمًا  الشام  اىل  دخلت  الساعدي»  سعد  بن  سهل  قال 
فرأيت أهلها يف فرح ورسور عليهم ثياب الزينة هينئ بعضهم بعضًا فقلت 
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قلت  يبكي،  كبريًا  شيخًا  فرأيت  ؟،   نعلمه  ال  عيٌد  الشام  ألهل  نفيس:  يف 
له: يا شيخ ما المر ؟ فالتفت إّل وقال: كأنك غريب ! قلت: نعم أنا سهل 
بن سعد الساعدي صاحب رسول اهلل)(،قال: يا سهل أال تعجب من 
السامء، ال تنطبق عىل الرض ؟ قلت: وملاذا ؟ قال: أهل الشام يفرحون لقتل 
احلسني بن بنت رسول اهلل)(وقد جاءوا بعياله سبايا،قلت: وأين هم ؟ 
قال: سيطلع موكبهم من باب الساعات )22(، فبينام نحن كذلك إذ ارتفعت 
الصوات، وإذا بركب السبايا يطلع من باب الساعات فدققت النظر وإذا 
أنا  له  وقلت  عليه  فسلمت  عنقه،  يف  واجلامعة  مقيد   )(السجاد باإلمام 
يا سهل هل معك دراهم ؟ قلت:  سهل صاحب رسول اهلل)(، فقال: 
وما تصنع هبا ؟ قال: ادفعها إىل حامل رأس احلسني)( كي يتقدم ويبتعد 
عن النساء حتى ينشغل الناس بالنظر إىل الرؤوس، قلت: أفعل إن شاء اهلل، 
الدراهم، ثمَّ عدت إىل اإلمام)( وقلت: سيدي هل من حاجة  فدفعت 
أخرى قال: يا سهل هل عندك ثوب عتيق ؟ قلت: وما تصنع به سيدي ؟ 
فلام  بالثوب  فأتيته  قال سهل:  أكلت عنقي،  فإهنا  اجلامعة  قال: أضعه حتت 
رفعت اجلامعة لضع الثوب حتتها سالت الدماء من عنق زين العابدين«)23(. 

توسطت  املقدس حّتى  بيت  إىل  خرجت  قال«  أخرى عن سهل  رواية  ويف 
الّشام، ... فأجُدخل رأس اإلمام احلسني)( عىل يزيد ، فدخلت معهم وكان 
يزيد جالسًا عىل الرّسير، وعىل رأسه تاج مكّلل بالّدر والياقوت، وحوله كثري 

من مشايخ قريش، فدخل صاحب الّرأس ودنا منه وقال: 
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با ة أو ذهبا       فقد قتـلت السيهّد املحجهّ  أوقر ركايب فضهّ

ا وأبا      وخريهم إْذ يذكرون النهّسبا قتلت أزكى النهّاس أمهّ

فقال له يزيد:» إذا علمت أّنه خري النّاس مل قتلته ؟ قال: رجوت اجلائزة. فأمر 
برضب عنقه، فحّز رأسه. ثّم وضع رأس احلسني)( بني يديه عىل طبق من 
ذهب، فقال: كيف رأيت يا حسني« )24( ، أن الوضع بادي يف هذه الرواية، 
لن هذه البيات قيلت يف ملس عبيد اهلل بن زياد من قبل عمر بن سعد ، 
وأي ما كان واضعها فأن موقف سهل بن سعد كان موقفًا مرشفًا لنرصة أهل 

بيت احلسني)( وهم يف أصعب الظروف التي كانوا يمرون هبا. 

8ـــــ عبد اهلل بن جعفر الطيار:

 )(تتحدث بعض الروايات أنَّ عبد اهلل بن جعفر قد كتب إىل اإلمام احلسني
وأرسل كتابه مع ابنيه حممد وعون إذ جاء فيه: »أّما بعد: فإيّن أسألك باهلل مّلا 
انرصفت حني تنظر يف كتايب، فإيّن مشفق عليك من الوجه اّلذي توّجه له أْن 
يكون فيه هالكك واستئصال أهل بيتك، إْن هلكت اليوم طفئ نور الرض، 
فإّنك علم املهتدين؛ ورجاء املؤمنني؛ فال تعجل بالّسري فإين يف أثر الكتاب 

والّسالم«)25(.

أنَّ  جعفر  بن  اهلل  عبد  ظّن  وهنا  الرجوع  رفض   )(احلسني اإلمام  لكن 
سبب خروج اإلمام احلسني)( هو خوفه من الوال عمرو بن سعيد بن 
 )(العاص، فذهب إىل عمرو وطلب منه أْن يكتب كتابًا إىل اإلمام احلسني
يؤمنه فيه ويعده باخلري، وكان رد عمرو أْن قال لعبد اهلل بن جعفر: أكتب ما 
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شئت وإئت به أختمه. فكتب ابن جعفر إىل اإلمام احلسني)( يرجوه مرة 
أيضًا وواصل مسريه. وكتب  الرجاء  أخرى )26(.فرفض اإلمام)( هذا 
َوجل  َعّز  اهلل  إىل  دعا  َمن  اهلل ورسوله  يشاقق  مل  فإّنه  بعد:  أّما   «  :)(إليه
وعمل صاحلًا وقال إّنني من املسلمني وقد دعوَت إىل المان والرّب والّصلة، 
فخري المان أمان اهلل، ولْن يؤمن اهلل يوم القيامة من مل خيفه يف الّدنيا، فنسأل 
بالكتاب  نويت  كنت  فإْن  القيامة،  يوم  أمانًا  لنا  توجب  الّدنيا  يف  خمافة  اهلل 

صلتي وبّري، فجزيَت خريًا يف الّدنيا واآلخرة، والّسالم« )27(.

املسؤولية  من  والتنصل  احلسني   الموي يف تصغري شأن  اإلعالم  بالغ  لقد 
التي  الروايات  هذه  صياغة  يف  استشهاده  يف  والتارخيية  والخالقية  الدينية 
اإلمام  مع  ابنيه  مقتلجُ  جعفر  بن  اهلل  عبَد  بلغ  وملا   . النقض  أمام  تصمد  ال 
احلسني)( دخل عليه بعض مواليه والناس يعزونه، فقال أبو السالسل 
موىل عبد اهلل » هذا ما لقينا من احلسني بن عيل، فحذفه عبد اهلل بن جعفر 
بنعله، ثمَّ قال: يا ابن اللخناء أللحسني تقول هذا ؟  واهلل لو شهدته لحببت 
عيّل  وهيون  عنهام  بنفيس  يسخي  ملام  إنه  واهلل  معه،  أقتل  حتى  أفارقه  ال  أْن 
ثمَّ  معه،  له صابرين  مواسني  وابن عمي  أخي  مع  أصيبا  اهنام  املصاب هبام، 
أقبل عىل جلسائه فقال: احلمد هلل َعزَّ َوجل عيل بمرصع احلسني)( إْن ال 

تكن آست حسينًا يدي فقد آساه ولداي« )28(.

هذه طبيعة عبد اهلل بن جعفر، وطبيعة حمبته لإلمام)(! فهل يمكن ملثل 
يغفل عن  وأْن  العاص  بن  بن سعيد  يقع يف أالعيب عمرو  أْن  الرجل  هذا 

مكر يزيد وبني أمية. 
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يبدو أنَّ أركان دولة بني أمية ال يتقنون حتى صنع الكذب وإحكامه، فغايتهم 
والبهتان  بالزور  وتتوجيه  املجرم،  عىل  الغار  أكاليل  ووضع  الضحية،  إدانة 

فاحتًا مع املاجدين!.

9ــــ  عبد اهلل بن الزبري بن العوام:
هناك بعض الروايات تذكر إنَّ ابن الزبري حذر اإلمام احلسني)( من مغبة 
مغادرة مكة والذهاب إىل الكوفة وقد نصحه قائاًل » إىل أين تذهب ؟ إىل قوم 
قتلوا أباك، وطعنوا أخاك« ؟ فقال)(:» لئن أجُقتل أحب إّل من أْن تستحل  
مكة «)29( ، وملا قتل اإلمام احلسني)( قام ابن الزبري يف أهل مكة، وعظَّم 

مقتله وعاب عىل أهل الكوفة خاصة، والم أهل العراق عامة)30(.

أن الروايات من هذا القبيل ال تتسق مع مسلك ابن الزبري الذي مل يكن يشء 
أثقل عليه من أمر اإلمام احلسني)( لعلمه بأنه ال يبايعه أحد مع وجود 
الرض  وجه  عىل  اهلل)(فليس  رسول  ابن  لنه   ،  )(احلسني اإلمام 
 )(إنَّ احلسني «)أحد يساميه أو يساويه كام يقول ابن مسكويه )ت 421هـ
هو أثقل خلق اهلل عىل ابن الزبري، قد عرف أنَّ أهل احلجاز ال يطيعونه، وال 
يف  أعظم   )(احلسني وأّن  البلد،  يف   )(احلسني دام  ما  أبدًا،  يبايعونه 

نفوسهم، وأعينهم منه، وأطوع يف الناس منه« )31(.

وأكد ذلك الكاتب اإلنكليزي سيمون أوكيل قال: إنَّ ابن الزبري كان مقتنعًا 
احلياة، ولكن  قيد  بقي احلسني عىل  بأنَّ كل جهوده ستضيع عبثًا طاملا  متامًا 
إذا أصابه مكروه فإنَّ طريق اخلالفة سيكون ممهدًا له. وكان يشري عىل اإلمام 
شيعتك  من  يمنعك  ما  له:  ويقول  منه)32(،  للتخلص  العراق  إىل  باخلروج 
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وشيعة أبيك ؟ فو اهلل لو أنَّ ل مثلهم لذهبت إليهم)33(. 

أْن  أراد  وإنام  الرأي،  يف  له  خيلص  ومل  لإلمام،  النصيحة  الزبري  ابن  يمنح  مل 
يستيح منه، ومل ختَف عىل اإلمام)( دوافعه، فراح يقول لصحابه: »إنَّ 
هذا، وأشار إىل ابن الزبري ـ ليس يشء من الدنيا أحب إليه من أْن أخرج من 
احلجاز وقد علم أنَّ الناس ال يعدلونه يب فوّد أين خرجت حتى خيلو له« )34(.

بن عمر، وعبد  اهلل  بن عباس، وعبد  اهلل  الثالثة: عبد  العبادل  الصحابة  إنَّ 
خللقوا  ونرصوه،   )(احلسني اإلمام  مع  وقاتلوا  وقفوا  لو  الزبري  بن  اهلل 
تبقى  من  ولو وقف  املدينة،  لإلمام احلسني)( يف  التأييد  من  هائاًل  تيارًا 
من الصحابة، وأبناء الصحابة وقفة واحدة خلف اإلمام احلسني)( لكان 
عسريًا عىل يزيد وأركان دولته أْن يفعلوا ما فعلوا بعباد اهلل تعاىل، لكْن لكل 
الزبري  ابن  السيام  اآلخرين  عن  به  خيتلف  ومطمع  توجه  الثالثة  من  واحد 

الذي كان ينزع نزوعًا ال مراء يف إعالن إمارته )35(.

10ـــــ عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب:

أهل  لدعوة  االستجابة  عىل   )(احلسني اإلمام  تصميم  ليزيد  تأكد  ملا 
أتوه من املرشق  الكوفة، كتب يزيد البن عباس قائاًل: ونحسب أنَّ رجاالً 
قطع  فقد  فعل  كان  فإْن  وجتربة،  خربة  منهم  عندك  فإهنم  اخلالفة،  فمنّوه 
يف  السعي  عن  فأكففه  إليه،  واملنظور  بيتك  أهل  كبري  وأنت  القرابة  وشائج 

الفرقة، ثمَّ كتب هذه البيات إليه وإىل مكة واملدينة من قريش:
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  يا أهيـا الراكب الغادي لـطيته        عل ُعَذافرِة ف سريهـا َقــــَحُم

أبلغ قريشًا عل نأي املزار هبا         بيني وبني احلسنِي اهللُ والَرِحُم

فكتب ابن عباس إىل يزيد» إين لرجو أْن ال يكون خروج احلسني لمر تكرهه، 
ولست أدع النصيحة له يف كل ما جيمع اهلل به اللفة وتطفأ به النائرة«)36(.

وملا بلغ خرب اإلمام احلسني)( عىل اخلروج إىل ابن عمه عبد اهلل بن عباس 
أتاه ابن عباس وقال» يا ابن عّم أرجف الناس أّنك سائر إىل العراق، فبنّي 
َيْوَميَّ هَذْيِن  َأَحِد  امْلَسرَي يف  َأمْجَْعتجُ  َقْد  ل ما أنت صانع ؟ « قال)(:»إيِّن 
إِْن شاَء اهللجُ َتعاىل«. فقال له ابن عّباس: »فإيّن أعيذك باهلل من ذلك، أخربين 
 :)(رمحك اهلل أتسري إىل قوم قد قتلوا أمريهم، ... فقال له اإلمام احلسني

 .)37( » ونجُ َوإيِّن َأْسَتخريجُ اهلل، َوَأْنظجُرجُ ما َيكجُ

عىل  عازم  وأنه  استعداده   )(احلسني اإلمام  كالم  من  عباس  ابن  أدرك 
اخلروج ولكنه حياول إخفاء المر عنه لعلمه بعدم رضاه عن ذلك، لذا جاء 
ابن عباس إىل اإلمام احلسني)( من الغد، فقال: يا ابن عم إين أتصرّب فال 
أصرب! إين أختوف عليك اهلالك، إنَّ أهل العراق قوم غدر فأقم هبذا البلد، 
فإنك سيد أهل احلجاز، ... ثمَّ خرج ابن عباس من عنده فمر بابن الزبري. 
إياك  وختليته  عنك  احلسني  بشخوص  الزبري  ابن  يا  عينك  قرت  له»  فقال 
وا  يقول»  وهو  احلسني  عند  من  خرج  عباس  ابن  أنَّ  وروي  واحلجاز...« 

حسيناه أنعى حسينًا ملن سمع «  )38(.
يبدو واضحًا أنَّ عبد اهلل بن عباس كّلم اإلمام احلسني)( كثريًا، ومل تكن 
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النصائح  وتتابعت  الزيارات،  تكررت  بْل  والخرية؛  الوىل  املّرة  هي  تلك 
واملحاوالت واملحاورات، ويف مجيعها كان ابن عباس يبذل جهدًا متواصاًل 
قوم  أهله  لنَّ  العراق؛  إىل  التوجه  عن   )(احلسني اإلمام  نظر  رصف  يف 
فهو مشفق  الوثبة،  يسلموه عند  أْن  أخاه، وخيشى  أباه وخذلوا  قتلوا  غدر، 
شيخوخته  ولكن   ،)(احلسني اإلمام  نحو  العاطفة  وصادق  وناصح، 
وطعنه يف السن إىل جانب مرضه وفقدانه لبرصه قد منعاه من اخلروج معه. 
بأنه ال خيالف اإلمام احلسني)( يف خروجه  ابن عباس  ويفهم من كالم 
عىل يزيد من الناحية الرشعية، ولكن كان خيالفه من الناحية االستاتيجية، 
فكان يرى أال خيرج اإلمام احلسني)( للعراق حتى يتأكد من قوة شيعته 

وأنصاره هناك وثباهتم وعزمهم عىل نرصته .
يف  سيقتل   )(احلسني اإلمام  بأنَّ  يقني  علم  عىل  عباس  ابن  كان  وقد 
كربالء، أخذ ذلك من حديث النبّي املصطفى)(، فهو أحد رواة حديث 
التبة اّلتي أتى هبا الروح المني إىل النبّي)صىل اهلل عليه وعىل آله(فقد روى 
ابن كثري )ت 774هـ( قال» أخرج البزار يف مسنده عن ابن عباس قال كان 
احلسني جالسًا يف حجر النبّي)(فقال جربيل: أحتبه ؟ فقال)( وكيف 
موضع  من  أريك  أال  ستقتله،  أمتك  إّن  فقال:  فؤادي.  ثمرة  وهو  أحّبه  ال 

قربه؟ فقبض قبضة، فإذا تربة محراء«)39(. 
من  رجوعه  عند  خطبته  من  سمعه  النبّي)(ما  عن  عباس  ابن  روى  و 
بليغة موجزة وعيناه  الوجه، فخطب خطبة  اللون حممّر  له وهو متغري  سفر 
هتمالن دموعًا. قال فيها:  » أهّيا الناس إيّن خلفت فيكم الثقلني: كتاب اهلل 
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وعتيت ... أال وإّن جربئيل قد أخربين بأّن أمتي تقتل ولدي احلسني بأرض 
كرب وبالء، أال فلعنة اهلل عىل قاتله وخاذله آخر الدهر« . قال ابن عباس: 
ثّم نزل عن املنرب، ومل يبَق أحد من املهاجرين والنصار إال وتيقن بأنَّ احلسني 
مقتول)40(، وازداد ابن عباس علاًم عىل علم ويقينًا عىل يقني حني َمرَّ وهو 
مع اإلمام أمري املؤمنني)( بكربالء يف طريقه إىل صفني، وحديثه كام رواه 
الشيخ الصدوق يف كامل الدين بسنده عن ماهد وكّل رواته من العامة  عن 
فلاّم  صفني،  إىل  خرجته  يف   )(املؤمنني أمري  مع  »كنت  قال:  عباس  ابن 
نزل نينوى وهو شط الفرات صاح بأعىل صوته: يا ابن عباس أتعرف هذا 
املؤمنني. قال: لو عرفته كمعرفتي مل  يا أمري  املوضع؟ قال: قلت: ما أعرفه 
حليته،  اخضلت  حتى  طوياًل  فبكى  قال:  كبكائي.  تبكي  حتى  جتوزه  تكن 

وسالت الدموع عىل صدره وبكينا معه« )41(.
نظر  ابن عباس إرصاره عىل رصف  أال  يستغرب من  فبعد هذا كله          
العراق، فهو حني يرّص كان مستبرصًا  إىل  التوجه  اإلمام احلسني)( عن 
باملصري املحتوم، ومتشائاًم ممّا ستنتهي إليه تلك الرحلة، ومتيقنًا أنَّ ذلك اليوم 
ابن عباس عىل  نِّف  عجُ وقد   .)(اهلل احلسني عبد  بأيب  العهد  آخر  سيكون 
تركه اإلمام احلسني)( فقال: إنَّ أصحاب احلسني)( مل ينقصوا رجاًل، 
كله  هذا  )42(.وبعد  قبل شهودهم  من  بأسامئهم  نعرفهم  رجاًل،  يزيدوا  ومل 
أمل يكن من املستغرب من ابن عباس ارصاره عىل رصف االمام احلسني عن 
التوجه إىل العراق ، ويبدوا أن اإلعالم املعادي نجح يف إثارة الشكوك حول 

مواقف هذا الرجل)رضوان اهلل عليه( .
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11- عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب:

إىل  توّجه  قد   )(عيّل بن  احلسني  اإلمام  أنَّ  فأجُخرب  املدينة  عمر  ابن  قدم 
العراق، فلحقه عىل مسري ليلتني أو ثالث  من املدينة فقال له: »أين تريد«؟، 
تجُب. فقال له ابن عمر» ال تأهتم«.  قال)(: )اْلِعراَق(، وكان معه طوامري وكجُ
ْم« فقال ابن عمر» إّن اهلل َعزَّ َوجل خرّي نبّيه  ْم َوَبْيَعتجُهجُ تجُبجُهجُ فقال)(: »هِذِه كجُ
بني الدنيا واآلخرة، فاختار اآلخرة ومل يرد الدنيا، وإّنكم بضعة من رسول 
اهلل)(، واهلل ! ال يليها أحد منكم أبدًا، وما رصفها اهلل َعزَّ َوَجلَّ عنكم 
ْم«   ْم َوَبْيَعتجُهجُ تجُبجُهجُ إالّ للذي هو خري لكم، فارجعوا« فأبى)( وقال: »هِذِه كجُ

فاعتنقه ابن عمر وقال» أستودعك اهلل من قتيل« )43(.
وكان ابن عمر يقول بعد ذلك» غلبنا احلسني بن عيل باخلروج، ولعمري لقد 
رأى يف أبيه وأخيه عربة، ورأى من الفتنة وخذالن الناس هلم ما كان ينبغي له أال 
يتحرك ما عاش وأْن يدخل يف صالح ما دخل فيه الناس، فإنَّ اجلامعة خري«)44(.
ويقول بعض املؤرخني أنَّ ابن عمر نصح اإلمام احلسني)( يف أكثر من 
موقف، فحني بلغه خروج ابن الزبري واحلسني)( إىل مكة رافضني بيعة 
فيه  يدخل  ما  صالح  يف  فدخلتام  رجعتام  إال  اهلل  أذكركام  وقال»  لقيهام  يزيد 
الناس وتنظران، فإْن اجتمع عليه الناس مل تشذا، وإن افتق عليه كان الذي 

تريدان« )45(.
كان من الواجب عىل ابن عمر نرصة اإلمام احلسني)( ال توجيه النصائح 
فضل  يف  أحاديث  عدة  روى  فقد   )( النبي  عند  مكانته  يعرف  لنه  له، 
اإلمام احلسني)( منها: قال: قال رسول اهلل )(  » يب أجُنذرتم، وبعيل 
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لِّ َقْوٍم هاٍد )46(. وباحلسن  نِْذٌر ولِكجُ بن أيب طالب اهتديتم. وقرأ: إنَّام َأْنَت مجُ
أعطيتم اإلحسان، وباحلسني تسعدون، وبه تشقون ، أال إنَّ احلسني باب من 

أبواب اجلنة، من عانده حّرم اهلل عليه ريح اجلنة « )47(.
سأل رجل من أهل العراق ابن عمر عن املجُْحِرِم يقتل الذباب، قال ابن عمر: 
 )( أهل العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول اهلل«

» وقال ايضًا ، قال النبي )(  مها رحيانتاي من الدنيا« )48(.
12- عبد اهلل بن مطيع العدوي:

قال عبد اهلل بن مطيع لإلمام احلسني)(: إين فداك أيب وأمي ! متعنا بنفسك، 
وال ترس إىل العراق، فو اهلل لئن قتلك هؤالء القوم ليتخذنا خوالً وعبيدًا )49(.
 )(يف كتابه الفتوح: عند مسري اإلمام احلسني )وقال ابن أعثم )ت 314هـ
إىل مّكة لقيه عبد اهلل بن مطيع يف الطريق، فقال» أين تريد أبا عبد اهلل جعلني 
إَِلْيها  تجُ  رِصْ َفإِذا  َة،  َمكَّ أجُريدجُ  هذا  َوْقتي  يف  »َأّما   :)(قال  ،» ؟  فداك  اهلل 
اْسَتَخْرتجُ اهلل َتعاىل يف َأْمري َبْعَد ذلَِك« فقال له عبد اهلل بن مطيع »خار اهلل 
لك يا ابن بنت رسول اهلل )(  فيام قد عزمت عليه، غري أين أشري عليك 
طيع"؟  بمشورة فاقبلها منّي« فقال له اإلمام احلسني)(: » َوما ِهَي َيا اْبَن مجُ
أبوك، وأخوك  قجُتل  فيها  الكوفة،  أهل  يغّرك  أْن  فاحذر  مّكة  أتيت  إذا  قال» 
يف  العرب  سّيد  فأنت  احلرم  فالزم  نفسه،  عىل  تأيت  أْن  كادت  طعنوه  بطعنة 
دهرك هذا، فو اهلل ! لئن هلكت ليهلكّن أهل بيتك هبالكك والسالم« فوّدعه 

اإلمام احلسني)( ودعا له بخري وسار حتى واىف مكة )50(.
وروى ابن قتيبة الدينوري )ت 276هـ(: أنَّ اإلمام احلسني)( قال البن 
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«)51(. وقال الطربي )ت 310هـ(: إّنه)( قال  مطيع: »َيْقيِض اهللجُ ما َأَحبَّ
َة، َوَأّما َبْعدجُ َفإيّن َاْسَتخريجُ اهلل«)52(. وعن ابن  ا اآلَْن َفأريدجُ َمكَّ البن مطيع: »َأمَّ
 )(بن عيّل مّلا خرج احلسني  قال«  أيب عون،  ... عن  سعد )ت 230هـ( 
من املدينة يريد مّكة، مّر بابن مطيع وهو حيفر بئره، فقال له: أين فداك أيب 
هجُ َكَتَب إَِلْيِه شيَعتجُهجُ هِبا« فقال له  َة ...» َوَذَكَر َلهجُ َأنَّ وأجُّمي؟ قال)(: َأَرْدتجُ َمكَّ
ابن مطيع: »مّتعنا بنفسك وال ترس إليهم« فأبى احلسني)(. فقال له ابن 
الدلو  إلينا يف  ما خرج  أوان  اليوم  بئري هذه قد رشحتها، وهذا  إّن  مطيع» 
يشء من ماء، فلو دعوت اهلل لنا فيها بالربكة« قال)(: »هاِت ِمْن ماِئها« 
فأتى من مائها يف الدلو، فرشب منه ثّم مضمض، ثّم رّده يف البئر، فأعذب 

وأمهى، ثّم وّدعه وسار إىل مّكة )53(.

وأرد ابن الثري اجلزري )ت330هـ( يف  الكامل يف التاريخ  البن الثري» ثمَّ 
أقبل احلسني)( يسري نحو الكوفة فانتهى إىل ماء من مياه العرب فإذا عليه 
عبد اهلل بن مطيع، فلام رآه قام إليه، فقال: بأيب أنت وأمي يا ابن رسول اهلل ما 
أقدمك ؟ فأخربه احلسني)(، فقال له عبد اهلل: أذكرك اهلل يا ابن رسول اهلل 
وحرمة االسالم أْن أنشدك اهلل يف حرمة قريش أنشدك اهلل يف حرمة العرب فو 
اهلل لئن طلبت ما يف أيدي بني أمية ليقتلنك ولئن قتلوك ال هيابون بعدك أحدًا 
أبدًا، واهلل إهنا حلرمة اإلسالم وحرمة قريش وحرمة العرب، فال تفعل وال 

تأت الكوفة وال تعرض نفسك لبني أمية، فأبى إال أْن يميض« )54(.
قدم عبد اهلل بن مطيع نصيحته لإلمام احلسني)( بأال يتعّرض لبني أمية، 

وهذا الكالم مشحون باالنفعال والتوتر واخلوف. 
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13- عـدي بن حاتم الطائي:
كان عدي من أصحاب النبي )( وأصحاب اإلمام عيل)( اخللص، 
وقد شهد أغلب املعارك التي خاضها اإلمام)(، وكان من املحبني لإلمام 
احلسن واحلسني لنه ضحى بحياته وبأوالده يف سبيل اإلمام عيل)( ضد 

معاوية. وقد كانت له مواقف عديدة مع معاوية.
بنيه  يعني:   ، الطرفات«  فعلت  »ما  معاوية:  له  فقال  معاوية،  عىل  دخل  إذ 
طريفًا وطارفًا وطرفة يف صفني، وما قصد معاوية بذلك اال الشامتة وجرح 
قلب عدي، قال عدي: »قتلوا مع عيل« فقال معاوية: «ما أنصفك عيل قّدم 
بعده  وبقيت  قتل  أنصفته  ما  أنا  »بْل  عدي:  فقال  أوالده«،  وأّخر  أوالدك 
.)(وبقي عدي بال عقب فضحى بأوالده من أجل اإلمام عيل ، )حيًا«)55
ويف أحد اليام دخل عدي عىل معاوية وعنده عمرو بن العاص ورجل من 
بني الوحيد، فسلم عدي فردوا، فقال له معاوية: » أبا طريف  ما الذي أبقى 
لك الدهر من ذكر عيل بن أيب طالب«؟ فقال عدي: »وهل يتكني الدهر أْن 
ال أذكره« ، قال معاوية »فام الذي بقي يف قلبك من حبه« ؟ قال عدي: »كله 
وإذا ذكر ازداد« فقال معاوية: »ما أريد بذلك إال إخالق ذكره« فقال عدي: 
»قلوبنا ليست بيدك يا معاوية«  . فقال عمرو بن العاص والرجل الذي عنده 
فقال  ذليل«  صفني  بعد  فإنه   ! املؤمنني  أمري  يا  عنه  »كّف  الوحيد:  بني  من 

عدي: »صدقتم« ثمَّ خرج عدي من عند معاوية وأنشأ يقول:
          جیادلني معاوية بن حــرب            وليس إىل الذي يرجو سبيل

           يذكرين أبا حـســـــن عليًا            وحظي ف أيب حسن جليل)56(
      وأرسـل املختار إىل حكـيـم بن طفيـل الطائي وقد أصاب حكيم سلـب 
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»تعلق  يقول:  وكان  بسهم،   )(احلسني اإلمام  ورمى  عيل؛  بن  العباس 
أهله  وذهب  فأخذوه،  املختار  أصحاب  فأتاه   » رّضه  وما  برسباله  سهمي 
فتشفعوا بعدّي بن حاتم، فكلمهم عدّي فيه، فقالوا ذلك إىل املختار، فمىض 
عدّي إىل املختار يشفع فيه، وكان قد شفعه يف نفر من قومه أصاهبم يوم جّبانة 
الّسبيع، فقالت الّشيعة: »إنا نخاف أْن يشفعه فيه، فقتلوه رميًا بالّسهام كام رمى 
احلسني)( حتى صار كالقنفذ« ودخل عدّي بن حاتم عىل املختار، فأجلسه 
معه، فشفع فيه عدي، فقال املختار: »أتستحل أْن تطلب يف قتله احلسني« ؟ 
فقال عدي: إنه مكذوب عليه، قال : »إذن ندعه لك« ودخل ابن كامل فأخرب 
املختار بقتله، فقال: »ما أعجلكم إىل ذلك ؟ أال أحرضمتوه عندي« وكان قد 
كامل:  فقال عدي البن  الشيعة«  عليه  »غلبتني  كامل:  ابن  فقال  بقتله،  رسَّ 
»كذبت ولكن ظننت أنَّ من هو خري منك سيشفعني فقتلته«  فسبه ابن كامل 
فنهاه املختار عن ذلك)57(، وربام شفاعته حلكيم من باب أنه زعيم قبيلة طيء 
عدّيًا  أنَّ  املعقول  من  فليس  القبلية،  القضايا  يف  للتوسط  يقصدونه  والناس 
 .)(بعد تلك التضحيات يف نرصة عيل وأبنائه يشفع لقتلة اإلمام احلسني

14- عمرو بن احلجاج الزبيدي:

كان من أعيان الكوفة، وممن شهد قتل اإلمام احلسني)(. وذكره وثيمة يف 
كتاب »الردة« قائاًل: كان مسلاًم يف عهد النبي)(   وله مقام حممود حني 
أرادت زبيد الردة؛ إْذ دعاهم عمرو بن معـد يكرب إلـيها فنهاهـم عـمرو بن 
احلجاج وحثهم عىل التمسك باإلسالم )58(، وذكره ابن الثري وقال: عمرو 
)( بن احلجاج الزبيدي قال ابن إسحاق: كان مسلاًم عىل عهد رسول اهلل
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التمسك  الردة فنهاهم عنها وحثهم عىل  وله مقام حممود حني أرادت زبيد 
باإلسالم )59(.

وكان عمرو بن احلجاج مع جيش ابن سعد، أرسله عمر بن سعد يف مخسامئة 
عىل الرشيعة يمنعون احلسني)( وأصحابه من املاء بكتاب ورد إليه من 
عبيد اهلل)60(، وقال أبو خمنف: »وملا اشتد عىل احلسني)( وأصحابه العطش 
دعا أخاه العباس بن عيل بن أيب طالب فبعثه يف ثالثني فارسًا وعرشين راجاًل 
وبعث معهم عرشين قربة، فجاءوا حتى دنوا من املاء لياًل، واستقدم امامهم 
باللواء نافع بن هالل اجلميل، فقال عمرو بن احلجاج الزبيدي: ما جاء بك ؟ 

قال: جئنا نرشب من هذا املاء الذي حألمتونا عنه «)61(.
 )(وقال الزبيدي إنه سمع عمرو بن احلجاج حني دنا من أصحاب احلسني
يقول:» يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم ومجاعتكم وال ترتابوا يف قتل من مرق 
من الدين وخالف االمام«، فقال له احلسني)(:  » يا عمرو بن احلجاج 
قد  لو  لتعلمن  واهلل  اما  ؟  عليه  ثبتم  وأنتم  مرقنا  أنحن  الناس  حترض  أعيّل 
قبضت أرواحكم ومتم عىل أعاملكم أينا مرق من الدين ومن هو أوىل بصيل 
النار؟ «، قال: ثمَّ إنَّ عمرو بن احلجاج محل عىل احلسني يف ميمنـة عمر بن 
الَغرَبة فرصع مسلم بن  الفرات، فاضطربوا ساعًة وارتفعت  سعد من نحو 
احلّجاج  بن  عمرو  انرصف  ثّم  احلسني،  أصحاب  أّول  السدي  عوسجة 

وأصحابه )62(.
فلم  واقصة  طريق  وأخذ  راحلته  فركب  عمرو  هرب  املختار  ثار  وعندما 
العطش  شدة  من  سقط  وقد  املختار  أصحاب  أدركه  وقيل  خرب،  له  يعلم 
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خلدون  ابن  وقال  البرصة.  إىل  هرب  إنه  رأسه)63(،وقيل  وأخذوا  فذبحوه 
)ت 808هـ( يف الصحابة الذين كانوا مع يزيد: عىل حق أيضًا واجتهاد )64(. 

15- عمرو بن سعيد بن العاص )الشدق(:

يقال إنه رأى النبي  وحدث عن عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان، و واله 
معاوية ويزيد املدينة )65(.

كتب عمرو بن سعيد إىل اإلمام احلسني)( عندما كان واليًا عىل املدينة: 
»إين أسأل اهلل أْن يلهمك رشدك، وأْن يرصفك عام يرديك، بلغني أنك قد 
اعتزمت عىل الشخوص إىل العراق، فإين أعيذك باهلل من الشقاق، فإْن كنت 

خائفًا فأقبل إّل، فلك عندي المان والرب والصلة« )66(.
كان عمرو من االمراء القوياء يف فلك احلكام، وذو عدة وعدد، ويبدو من 
كتابه أنه عىل ثقة من نفسه، وأنه إنام كتب الكتاب مستقاًل، وأما نيته فال يبعد 
أْن يكون قد فكر يف التخلص من اإلمام احلسني)( وحركته بنحو سلمي؛ 
حيب  وال  احلكم،  عىل  حمسوب  هو  أو  للحكم،  نفسه  يرشح  ممن  كان  لنه 
بكل  فهو جاهل  اإلمام احلسني)(، ومع هذا  مواجهة مع  يتورط يف  أْن 
املوازين واملصطلحات اإلسالمية، فهو حيذر اإلمام)( من )الشقاق( ثمَّ 

هو حياول أْن يطمع اإلمام احلسني)( يف المان والرب والصلة ! .

وقد كتب إليه اإلمام احلسني)( جوابًا مناسبًا هذا نصه: » إْن كنت أردت 
بكتابك بري وصلتي فجزيت خريًا يف الدنيا واآلخرة، وإنه مل يشاقق من دعا 
إىل اهلل وعمل صاحلًا. وقال: إنني من املسلمني، وخري المان أمان اهلل، ومل 
يؤمن باهلل من مل خيفه يف الدنيا ! فنسأل اهلل خمافة يف الدنيا توجب لنا أمانًا يوم 
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القيامة عنده«  )67(.
احلارث  بن  امللك  عبد  زياد  ابن  أرسل   )(احلسني اإلمام  قتل  وعندما 
السلمي، فقال له: انطلق حتى تقدم املدينة عىل عمرو بن سعيد بن العاص 
امللك:  عبد  قال  يومئذ،  املدينة  أمري  هذا  عمرو  وإنَّ  احلسني،  بمقتل  فبرشه 
فدخلت عىل عمرو بن سعيد، فقال: ما وراءك ؟ فقلت: ما رسَّ المري، قتل 
احلسني بن عيل، فقال: ناد بقتله فناديت، فلم أسمع واهلل واعية قط مثل واعية 

نساء بني هاشم يف دورهّن عىل احلسني، فقال عمرو بن سعيد ضاحكًا:

عّجت نساء بني زياد عّجًة       كعجيج نسوتنا غداة الرنب )68(
خروج  بعد  يف«الغاين«:  356هـ(  )ت  الصفهاين  الفرج  أبو  وقال 
احلسني)( أمر عمرو بن سعيد بن العاص صاحب رشطته عىل املدينة، 

أْن هيدم دور بني هاشم، ففعل وبلغ منهم كل مبلغ )69(.
وبني  وحقده  سعيد  بن  عمرو  أفعال  بني  نوفق  كيف  أدري  لست            
إشاعة إعطائه المان لإلمام احلسني)(، ورفض اإلمام هلذا المان ،إال 
إذا أعددنا أنَّ عمرو بن سعيد قد أعطى كتاب المان كخدعة ليلقي القبض 
 )(وعمرو هذا مؤهل لذلك، واإلمام احلسني ،)(عىل اإلمام احلسني
أهل لْن يكشف مثل هذه اخلدع ،  ثمَّ إنَّ يزيد بن معاوية وهو رأس الدولة 
 )(احلسني اإلمام  من  البيعة  يأخذ  بأْن  املدينة  عىل  واليه  يأمر  فرعوهنا  و 
وإن أبى يرضب عنقه ، فهل يملك عمرو بن سعيد أْن يتجاهل أوامر الذي 
عينه أمريًا وأْن يعطي المان لإلمام احلسني)(، يبدو أنَّ أركان اخلالفة ال 

يتقنون الكذب )70(.
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وقطعوه  به  فغدروا  أمية  بني  خلفاء  بأمان  اغت  عمرو  أنَّ  العرب  من         
بالسيوف، ومل ينفعه أهله وعشريته. فقد دخل عمرو عىل عبد امللك يومًا، 
وقد استعد عبد امللك للغدر به، فأمر به، فأخذ، فأضجع، وذبح ذبحًا، ولف 
يف بساط. وأحس أصحاب عمرو بذلك، وهم بالباب، فتنادوا، فأخذ عبد 
فأمر هبا،  ألفي درهم،  ّيئت، وجعل يف كل رصة  هجُ قد  امللك مخسامئة رصة، 
فأصعدت إىل أعىل القرص، فألقيت إىل أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس 
عمرو، فتك أصحابه الرأس ملقى، وأخذوا املال، وتفرقوا. فلام أصبح عبد 
أعناقهم،  فرضب  رجاًل،  مخسني  ومواليه  عمرو  أصحاب  من  أخذ  امللك 

وهرب الباقون، فلحقوا بعبد اهلل بن الزبري)71(.

16- مسلم بن عوسجة السدي:

ابن  إنَّ  وقيل  النبي.  رأوا  ممن   )72( صحايب  أنه  املصادر  بعض  ذكرته         
سعد قال يف طبقاته: وكان صحابيًا ممن رأوا رسول اهلل )(، وروى عنه 
الشعبي، مل أعثر عليه يف الطبقات الكربى أنه من الصحابة، وأورده ابن الثري 
يف »أسد الغابة«، بعنوان: »مسلم بن عوسجة« )73(، وابن حجر العسقالين 

يف »اإلصابة. . . « )74(.
       كان مسلم يف الرعيل الول من أصحاب أمري املؤمنني)(، وإحدى 
شخصيات الكوفة البارزة، وكان له أثر قيادي يف حركة مسلم بن عقيل يف 
الموال  يتسلَّم  وكان   )(للحسني لإلمام  البيعة  أخذ  توىل  فقد  الكوفة، 
التي يتربع هبا املسلمون للحركة، وعقد له مسلم بن عقيل عىل ربع مذحج 
وأسد حني بدأ حتركه القصري الجل، وذكرته مجيع املصادر أنه هو أول قتيل 
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بن  مسلم  وقال  الوىل.  احلملة  قتىل  بعد   ،)(احلسني اإلمام  أنصار  من 
عوسجة لإلمام احلسني)( عندما طلب منهم الرحيل قبل املعركة، فقال: 
»أنحن نخيّل عنك، وبام نعتذر إىل اهلل يف أداء حّقك ! أما واهلل ! حّتى أطعن 
يكن  مل  ولو  يدي،  قائمه يف  ثبت  ما  بسيفي  برحمي، وأرضهبم  يف صدورهم 
معي سالح أجُقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة. واهلل! ال نخّليك حّتى يعلم اهلل أّنا 
قد حفظنا غيبة رسوله فيك، أما واهلل ! لو قد علمت أيّن أجُقتل، ثّم أجُحيى، ثّم 
أجُحرق، ثّم أجُحيى، ثّم أذرى، يفعل ذلك يب سبعني مّرة ما فارقتك حّتى ألقى 
الكرامة  ثّم هي  مِحامي دونك، فكيف ال أفعل ذلك وإنام هي قتلة واحدة، 

التي ال انقضاء هلا أبدا« )75(.
إنَّ كلمة مسلم بن عوسجة التي يقول فيها: » أنحن نخيّل عنك، وبام نعتذر 
إىل اهلل يف أداء حّقك«. هذا رصيح يف أنَّ هذا المر واجب وفرض ال مناص 
عنك؟   نخيل  أنحن  قائاًل:  اإلنكاري  باالستفهام  هذه  كلمته  ابتدأ  ولذا  منه 
 )(احلسني اإلمام  بنرصة  إال  يتم  ال  تعاىل  اهلل  إىل  اإلعذار  أنَّ  موضحًا 
والوقوف معه وأنه ملزم بالعذار جتاه اهلل تعاىل وإهنا مسؤولية رشعية، معنى 

هذا أنه لو ختىل عنه هو وأصحابه فال يكونون معذورين عند اهلل تعاىل)76(.
 )(وعندما جرت معركة الطف محل عمرو بن احلجاج عىل اإلمام احلسني
يف ميمنة عمر بن سعد من نحو الفرات، فاضطربوا ساعة فرصع مسلم بن 
فقال:  به رمق،  فإذا   )(اإلمام احلسني إليه  ... فمشى  عوسجة السدي 
َينَْتظِرجُ  َمْن  ْم  َوِمنْهجُ َنْحَبهجُ  َمْن َقىض  ْم  َفِمنْهجُ يا مسلم بن عوسجة  »رمحك ربك 
وا َتْبِديًل« )77(. ودنا منه حبيب بن مظاهر، فقال: »عزَّ عيّل مرصعك  لجُ َوَما َبدَّ
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يا مسلم  أبرش باجلنة  ...«  وكان الذي قتـل مسلَم بن عوسجة مسلمجُ بن عبد 
اهلل الضبايب وعبدجُ الرمحن بن أيب خشكارة البجيل)78(.

17- املسور بن خمرمة القريش:
كتب املسور إىل اإلمام احلسني)( بأْن ال يغت بكتب أهل العراق. ويقول لك 
ابن الزبري: احلق هبم فإهنم نارصوك، إياك أْن تربح احلرم؛ فإهنم إْن كانت هلم بك 
حاجة فسيرضبون إليك آباط اإلبل حتى يوافوك، فتخرج يف قوة وعدة )79(.
 )(يبدو أنَّ املسور كان يعرف السبب الساس لتوّجه اإلمام احلسني        
اإلمام  قضية  مع  والتداخل  االرتباط  مزيد  عىل  يدل  وهذا  وخروجه، 
هبذه  يتصدى   -)(احلسني إمامة  بمقام  جلهله   - لكنه   ،)(احلسني
العراق،  أهل  خيانة  يذكر  عنده،  نية  سوء  وجود  ولعدم  لتحذيره،  اللهجة 
ليقدموا  العراقيني  يتك  أْن  وهو  خمرجًا،   )(احلسني اإلمام  عىل  ويقتح 
بأنفسهم عىل اخلروج إىل اإلمام احلسني)(، وهذه نصيحة مشفق، متفهم 

جلوانب من احلقيقة، وإْن خفي عليه لبها وجوهرها.

الرمحن  العلم والدين ومل يزل مع خاله عبد  لقد كان املسور فقيهًا من أهل 
يف  وأقام   )(عيل اإلمام  مع  فيها  هواه  وكان  الشورى،  أمر  يف  عوف  بن 
املدينة إىل أْن قتل عثامن، ثمَّ سار إىل مكة فلم يزل هبا حتى تويَف معاوية، وكره 
بيعة يزيد وأقام مع ابن الزبري يف مّكة حتى قدم احلصني بن نمري إىل مكة يف 
جيش من الشام لقتال ابن الزبري بعد وقعة احلرة، فقتل املسور إذ أصابه حجر 

منجنيق وهو يصيل، وصىل عليه ابن الزبري)80(.
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18- النعامن بن بشري النصاري:
بيعتهم،  ليأخذ  الكوفة  أهل  إىل  عقيل  بن  مسلم   )(احلسني اإلمام  بعث 
وكان عىل الكوفة حني مات معاوية النعامن بن بشري النصاري فقال: يا أهل 
الكوفة ابن بنت رسول اهلل  أحب إلينا من ابن بنت بجدل ! فبلغ ذلك يزيدًا، 
فقال: يا أهل الشام أشريوا عيّل من أستعمل عىل أهل الكوفة ؟ قالوا: نرىض 
بام رضيت. فوىّل يزيد عبيد اهلل بن زياد عىل العراقيني فقدم الكوفة قبل أْن 

.)81()(يقدم احلسني

فتوىّل الكوفَة ابنجُ زياد بدل النعامن، وبقي النعامن يف خدمة يزيد. وعندما أمر 
يزيد برد السبايا والسارى إىل املدينة، أرسل معهم النعامن بن بشري النصاري 
يف مجاعة فلام بلغوا العراق قالوا للدليل: مرَّ بنا عىل طريق كربالء)82(  وكان 
باللني  يتسم  موقفًا   )(احلسني اإلمام  ثورة  من  بشري  بن  النعامن  موقف 
حفظ  يف  التضاعف  أو  بالضعف،  الموي  احلزب  اهتمه  وقد  والتسامح، 
مصلحة الدولة واالهتامم بسالمتها، فأجاهبم: لْن أكون ضعيفًا وأنا يف طاعة 
اهلل أحب إّل من أْن أكون قويًا يف معصية اهلل، وما كنت لهتك ستًا سته 

اهلل)83(.

19- أبـو بـِرَزة السلمي:
 عند املجيء برأس اإلمام احلسني)( إىل يزيد بن معاوية يف الشام، أذن 
به  ينكث  وهو  قضيب  ومعه  يديه  بني  والرأس  عليه،  فدخلوا  للناس  يزيد 
ثغره، فقال له أبو برزة: أتنكث بقضيبك يف ثغر احلسني)(؟ أما قد أخذ 
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قضيبك يف ثغره مأخذًا، لربام رأيت رسول اهلل )( يرشفه، أما إنك يا يزيد 
جتيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، وجييء هذا وحممد )( شفيعه )84(.

ويف رواية أخرى ذكر أنَّ أبا برزة قال ليزيد: يا يزيد ! وحيك ! أتنكت بقضيبك 
ثنايا احلسني وثغره ! أشهد لقد رأيت رسول اهلل )( يرشف ثناياه وثنايا 
أخيه ويقول: »أنتام سيدا شباب أهل اجلنة، فقتل اهلل قاتلكام ولعنه وأعّد له 
نار جهنم وساءت مصريًا« أما إنك يا يزيد لتجيء يوم القيامة وعبيد اهلل بن 
زياد شفيعك وجييء هذا وحممد )( شفيعه. فغضب يزيد وأمر بإخراجه، 

فأخرج سحبًا. وجعل يزيد يتمثل بأبيات عبد اهلل بن الزبعرى وهو يقول:

األسل وقع  من  اخلزرج  جزع  شهدوا     ببدر  أشياخي  ليت 

تـشـل  ال  يزيد  يا  قالـوا  ثمَّ  فـرحــــًا     واستهلوا  ألهلـوا 

األشل عبد  ف  القتل  واستحر  بركهــــا       بقـناة  ألقـت  حني 

فاعـتدل  بـدر  مـثل  وأقمنا  مثلهــا    ببـدر  فجزينـاهم 

ثمَّ زاد فيها هذا البيت من نفسه فقال:

لست من عتبة إْن مل أنتــــــــقم               من بنــــــــــي أمحد ما كان فعل )85(.

ويف رواية أخرى: أنه قال أما إنك يا يزيد جتيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك 
وجييء هذا وحممد شفيعه، ثمَّ قام فوىل، وقال حييى بن احلكم أخو مروان بن 

احلكم وكان جالسًا مع يزيد:
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    هَلاٌم بجـنب الطف أدنى قرابة  من ابن زياد العبد ذي احلسب الوغِل

)86( سمية أضحى نسلها عدد احلىص وبنت رسول اهلل ليس هلـا نسـلجُ

رغبات  ضد  بالصالبة  واتسم  يزيد  مع  رصحيًا  موقفًا  برزة  أبا  موقف  كان 
أْن تكلفه حياته؛ لنه قال: »كلمة حّق عند سلطان  يزيد وأهوائه، وكادت 

جائر«)87(. 

20- أبـو سـعـيـد اخلـدري:
عن أيب سعيد اخلدري قال: غلبني احلسني)( عىل اخلروج، وقد قلت له: 

اتق اهلل يف نفسك ! والزم بيتك، وال خترج عىل إمامك ! )88(.

ذلك  من  والفظع  ويقولون:  منه  ّتاب  الكجُ بعض  يستغرب  النص  هذا  يف 
قال  اجلليل  الصحايب  ذاك  اخلدري  سعيد  أبا  أنَّ  من  رواياهتم  يف  جاء  ما 

للحسني)(- والعياذ باهلل -: ال خترج عىل إمامك )89(.

أمري  اإلمام  أصحاب  أملع  من  كان  اخلدري  سعيد  أبا  أنَّ  يف  شك  من  ليس 
دفعه  وقد   ،)( البيت   ووالًء لهل  إخالصًا  وأكثرهم   )(املؤمنني
حرصه عىل اإلمام احلسني)(، وخوفه عليه من يزيد أْن يقوم بالنصيحة 

له يف عدم اخلروج.

ويف رواية أخرى أنه جاء أبو سعيد اخلدري إىل اإلمام احلسني)( عندما 
سمع بخروجه للثورة عىل يزيد فقال له: يا أبا عبد اهلل إين لك ناصح، وإين 
بالكوفة يدعونك إىل  أنه كاتبك قوم من شيعتكم  بلغني  عليك مشفق وقد 
اخلروج إليهم، فال خترج فإين سمعت أباك يقول بالكوفة: »واهلل لقد مللتهم، 



328

)( مواقف ال�سحابة  من ثورة االإمام احل�سني

فاز  هبم  فاز  ومن  وفاء،  منهم  بلوت  وما  وأبغضوين  وملوين  وأبغضتهم، 
بالسهم الخيب، واهلل ما هلم ثبات وال عزم أمر وال صرب عىل السيف« )90(. 
فلم جيب اإلمام احلسني)( أبا سعيد ولعل اإلمام)( تغافل عن جوابه، 
احتامًا لكرب سنه، أو تعجبًا منه لعدم تعمقه يف المور وعدم تفكريه يف ما 
أصاب اإلسالم وما هيدده من أخطار، بقدر ما كان يفكر يف سالمة اإلمام 
احلسني)(؟ وكانت كل تلك املحاوالت احلريصة عىل سالمته وحياته مل 
ِلْن قناته ومل توهن له عزمًا،ذلك أنَّ القضية التي خرج اإلمام حاماًل لواءها،  تجُ
مل تكن قضية شخصية تتعلق بحق له يف اخلالفة،أو ترجع إىل عداوة شخصية 
يضمرها ليزيد،وإهنا مل تكن قضية طموح يستحوذ عىل صاحبه ويدفعه إىل 

املغامرة التي يستوي فيها احتامل الربح واخلرسان. 

21- أبـو واقـد الليثـي:
قال أبو واقد: بلغني خروج احلسني)(،  فأدركته بملل، فناشدته اهلل أْن 
فقال)(: »ال  نفسه،  يقتل  إنام  فإّنه خيرج يف غري وجه خروج،  ال خيرج، 

 .)91( » َأْرِجعجُ

إذا كان اإلمام احلسني)( ناهضًا لداء واجب الدعوة إىل اهلل تعاىل، فال 
يؤدي  ،لنه  ينصحه  أو  عليه  يعاتبه  أْن  لحد  حيق  وال  لغوًا،  هنوضه  يكون 
 ،)(  به مجيع النبياء والئمة َعزَّ َوجّل  إهلّيًا، كّلف اهلل  بإقدامه واجبًا 
من اإلمام عيل)( و َمّن بعده. وإذا أحرز اإلمام)( حتقق رشوط ذلك، 
ومتت عنده العدة للخروج، من العهود واملواثيق ومموعة الرسائل والكتب 
املنظورة  العراقيل  أمامه  تقف  وال  خارج،  حمالة  ال  فهو  إليه.  وصلت  التي 
والتخمني،  الفرض  عىل  والقائمة  املحتملة  تلك  عن  فضاًل  له،  والواضحة 
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مثل الغدر به وهالكه، ذلك الذي عرضه الناصحون من الصحابة، فكيف 
لو كان املنظور هو الشهادة والقتل يف سبيل اهلل تعاىل، التي هي من أفضل 
النتائج املتوقعة، واملرتقبة، واملطلوبة ملن يدخل هذا السبيل. مع أهنا مقضية، 
ومأمور هبا، وحتتاج إىل توفيق عظيم لنيلها، فهي إذْن من صميم الهداف 
أهل  وأما  إلقدامه،  موانع  أهنا  ال  وجهه،  أمام   )(اإلمام يضعها  التي 
يف   )(اإلمام خطة  تعرقل  ال  أمور  فتلك  واخليانة.  وسريهتم،   العراق 
قيامه بواجبه، وإنام فيها الرضر املتصور عىل حياة اإلمام)( ومتس راحته، 
وليس هذا مهاًم يف حيال أمر القيادة اإلسالمية، وأداء واجب اإلمامة، حتى 

يتكها من أجل ذلك )92(.
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اخلـاتـمـة
)(، وهذه 1.1 اإلمام احلسني  ثورة  الّصحابة يف موقفهم من  أقوال   هذه 

فلسفتهم يف هذه القضية املهمة، فهم مل يبايعوا يزيد؛ لهنّم يرون اإلمام 
فعلوا  ولكنهم  والّتابعني،  الّصحابة  من  أفضل من غريه   )( احلسني 

ذلك درًء ملفسدة الّتفّرق واالختالف بني املسلمني بحسب رأهيم.
 إمجاع كل من نصح اإلمام احلسني )( من الصحابة - حتى من مل ير 1.2

بأسًا برفضه البيعة - عىل أْن ال خيرج للعراق وال يثق بأهل الكوفة. 
1.3 )( احلسني  لإلمام  الناصحني  إمجاع  عىل  زيادة   - النظر  يلفت  مما   

خيانة أهل الكوفة ووجوب عدم الثقة بوعودهم - كذلك يلفت النظر 
إمجاعهم يف توقعهم ملقتل اإلمام احلسني )( كام يبدو ذلك من أسفهم 
عليه وكلامت التوديع له. وما ذلك إال دليل عىل معرفة أولئك الناصحني 
من الصحابة بالوضاع، ووعيهم ملا سبق من أحداث جرت إبان الفتنة 
بني اإلمام عيل )( ومعاوية عرفوا منها الدوافع والهواء التي تدفع 

ببعض القوام لالستفادة من إثارة اإلحن ودوام الفتن.
1.  )( نظر بعض الصحابة إىل العمل الذي سيقدم عليه اإلمام احلسني 

بأنه يف حقيقته خروج عىل اإلمام صاحب البيعة، كذلك نظروا إىل خروج 
اإلمام احلسني )( وما حيمله خروجه عىل أنه نذير رش وبالء عىل المة 

مهام كانت النتائج لي من الطرفني.
 نلحظ أنَّ خاصة القوم من الصحابة وعامتهم يعرفون احلق، ويعرفون أنَّ  .1

اإلمام )( عىل حق، ومع هذا خيذلونه مع سبق اإلرصار ويشهدون 
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.)( عىل أنفسهم هبذا اخلذالن، مكتفني بإلقاء املواعظ عىل اإلمام
وأبلوا  .1 الطف  )( معركة  اإلمام احلسني  الصحابة مع   شهد قسم من 

فيها بالًء حسنًا ومضوا شهداء، وشارك قسم من الصحابة ضد اإلمام 
احلسني  اإلمام  مع  الصحابة  من  املشاركني  عدد  فكان   .)( احلسني 
ينرصوه  ومل  خذلوه  والباقون  اليد،  أصابع  عدد  يتجاوزون  ال   )(
باملقارنة مع عدد الصحابة الذين شاركوا مع أبيه )( فكان جّل قواده 

وجنده من الصحابة.   
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اهلوامش

وامللوك، .1 األمم  تاريخ  310هـ(،   )ت  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي:  ينظر:   
)مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1403هـ(، 257/4-286؛ ، ابن 
أعثم: أبو حممد أمحد بن أعثم الكوف )ت 314هـ(، الفتـوح، حتقيق عيل شريي، 
الشيخ  27/5-38؛  1411هـ(،  بريوت،  والنرش،  للطباعـة  األضواء  )دار 
املفيد: أبو حممد بن حممد بن النعمن العكربي البغدادي )ت 413هـ(،اإلرشاد 
الرتاث،  لتحقيق  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق  العباد،  عل  اهلل  حجج  معرفة  ف 

)مطبعة دار املفـيد، قم، 1414هـ(، 38/2. 

 ينظر: جعفر مرتىض العاميل،  االنتصار، )دار السرية، بريوت، 1421هـ(، 456/8..2

 سليم بن قيس اهلاليل الكوف )ت 76هـ(، كتاب سليم بن قيس، ، حتقيق حممد باقر .3
األنصاري الزنجاين، )مطبعة نكارش، قم، 1422هـ(، 320.

البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفي )ت 256هـ(،التاريخ .4
الكبري،  حتقيق السيد هاشم الندوي، )دار الفكر، بريوت، د.ت(، 30/2.

463هـ(، .5 )ت  القرطبي  النمري  حممد  بن  اهلل  عبد  يوسف  أبو  الرب:  عبد  ابن 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  )دار  األصحاب،  معرفة  ف  االستيعاب 

1328هـ(، 112/1.

 ينظر: ابن عساكر: أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي )ت 571هـ(، .6
1415هـ(،  بريوت،  الفكر،  )دار  شريي،  عيل  حتقيق  دمشق،   مدينة  تاريخ 

224/14؛ إمتاع األسمع بم للنبي )( من األحوال واألموال، املقريزي: 
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احلسيني )ت 845هـ(، حتقيق حممد عبد  بن عيل  تقي الدين أمحد  أبو العباس 
احلميد، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1420هـ(، 240/12.

ابن نم احليل: نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نم احليل )ت645هـ(، .7
مثري األحزان، )املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1369هـ(، 47.

ينظر: عبد الرزاق املوسوي املقرم، مقتل احلسني ، )منشورات قسم الدراسات .8
اإلسالمية، طهران(، 355.

اآلحاد .9 287هـ(،  )ت  عاصم  أيب  بن  الضحاك  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو  الشيباين: 
1411هـ(،  الرياض،  الراية،  )دار  اجلوابرة،  فيصل  باسم  حتقيق  واملثاين،  
360هـ(،  )ت  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمن  القاسم  أبو  الطرباين:  307/1؛ 
واحلكم،  العلوم  )مكتبة  السلفي،  احلميد  عبد  محدي  حتقيق  الكبري،   املعجم 

املوصل، 1403هـ(، 125/3.

الشيخ الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن )ت 460هـ(، اختيار معرفة الرجال، حتقيق .10
حممد باقر احلسيني وآخرين، )النارش مؤسسة آل البيت، قم، 1404هـ(، 237/1.

 ينظر: الشيخ الكليني،  الكاف، 527/1..11

أمحد .12 بن  عمر  بن  العديم: كمل  ابن  ، ، 58؛  احلسني  اإلمام  سعـد ، ترمجة  ابن 
)ت 660هـ(، بغية الطلب ف تاريخ حلب، )دار الفكر، بريوت، 1409هـ(، 

.2609/6

الشيخ الكليني: أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي )ت 328هـ(،الكاف، .13
حتقيق عيل أكرب الغفاري، )دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1388هـ(، 469/1.
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 سري أعالم النبالء، الذهبي: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن عثمن )ت 748هـ(، .14
)دار املعارف، مرص، د.ت(، 315/3.

الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 349/4..15

ابن نم احليل، مثري األحزان، 72..16

املوصيل )ت .17 اجلزري  الشيباين  حممد  علـيهّ بن  الديـن  عـز  احلسـن  أبـو  األثري:  ابن 
بريوت،  العريب،  الكتاب  )دار  الصحابـة،  معرفـة  ف  الغابة  أسـد  630هـ(، 
د.ت(، 21/2؛ النويري: شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب )ت 733هـ(، 
والطباعة  والرتمجة  للتأليف  املرصية  )املؤسسة  األدب،  فنون  ف  األرب  ناية 

والنرش، القاهرة، 1383هـ(، 464/20.

18..15 ، أبو خمنف األزدي، مقتل احلسني

أخبار .19 لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  1111هـ(،  )ت  باقر  حممد  املجليس:  ينظر:   
األئمة األطهار ، )مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ(، 382/44.

 ينظر: البالذري،  أنساب األرشاف، 365/6..20

 ينظر: الطربي،  تاريخ األمم وامللوك، 473-451/4..21

 ينظر: املجليس،  بحار األنوار، 128/45..22

الشيخ .23 جمالس  من  البيت   أهــل  مأساة  األنــصــاري،  حممد  الكاشاين،  الشيخ 
الكاشاين،)دار املرتىض، مؤسسة املعارف، بريوت، 1429هـ(، 214/1- 215.

املدرستني، .24 معامل  العسكري،  مرتىض  60؛   /2  ، احلسني  مقتل  اخلوارزمي، 
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أمحد  156/3؛  1410هـ(،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  النعمن  )مؤسسة 
حسن يعقوب، كربالء الثورة واملأساة، )مؤسسة الغدير للطباعة والنرش والتوزيع، 
بريوت، 1418هـ(، 49؛ عيل العاميل الكوراين، جواهر التاريخ، )مطبعة رشيعت، 

قم، 1425هـ(، 82/4. 

الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 291/4؛ ابن األثري، الكامل ف التاريخ،40/4..25

 ينظر: النويري،  ناية األرب، 214/20..26

أبو خمنف األزدي، مقتل احلسني ، 70؛ الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 292/4. .27

الشيخ املفيد، اإلرشاد، 124/2؛ ابن األثري، الكامل ف التاريخ،90/4. .28

الذهبي، سري أعالم النبالء، 293/3؛ ابن كثري: أبو الفداء عمد الدين إسمعيل بن .29
عمر القييس الدمشقي )ت 774هـ(، البدايـة والنهاية، حتقيق عيل شريي، )دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1408هـ(، 174/8.

 ينظر: أبو خمنف األزدي، مقتل احلسني ، 247؛ أنساب األرشاف، البالذري، .30
304/5؛ تاريخ األمم وامللوك، الطربي، 364/4.

األمم، .31 جتارب  421هـ(،  )ت  يعقوب  بن  حممد  بن  أمحد  عيل  أبو  مسكويه:   ابن 
)مطبعة بريل، ليدن، 1327هـ(، 38/2.

أنيس زكريا، الدولة األموية ف الشام، 54..32

)ت .33 العصفوري  الليثي  شهاب  بن  خياط  بن  خليفة  عمرو  أبو  خياط:  ابن 
240هـ(،تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق وتقديم أكرم ضياء العمري، )مطبعة 
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شمس  اهلل  عبد  أبو  الذهبي:  178؛  1386هـ(،  األرشف،  النجف  اآلداب، 
الدين حممد بن عثمن )ت 748هـ(، تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم، 

)مطبعة السعادة، القاهرة، 1367هـ(، 170/4.

د أمحد املالكي املكي .34 ابن األثري، الكامل ف التاريخ، 38/4؛ ابن الصباغ: عيلهّ بن حممهّ
ة، حققه ووثهّق أصوله وعلهّق عليه  ة ف معرفة األئمهّ )ت 855هـ(، الفصول املهمهّ

سامي الغريري، )دار احلديث، مطبعة رسور، قم، 1422هـ(، 789.

 ينظر: أمحد حسن يعقوب، كربالء الثورة واملأساة، 223..35

والنهاية، .36 كثري، البداية  ابن  دمشق، 210/14؛  مدينة  عساكر،  تاريخ  ينظر: ابن   
.177/8

الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 287/4؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 56/2..37

البالذري، أنساب األرشاف، 162/3..38

 ابن كثري، البداية والنهاية6، /257..39

ابن أعثم، الفتوح، 326/4..40

الشيخ الصدوق: أبو جعفر حممد بن عيل )ت 381هـ(، كمل الدين ومتام النعمة، .41
صححه عيل أكرب الغفاري، )مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدرسني، 

قم، 1405هـ(، 533.

طالب، .42 أيب  آل  مناقب  588هـ(،  )ت  الرسوي  عيل  بن  حممد  آشوب:  شهر  ابن 
)املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1376هـ(، 211/3.
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أمري .43 اإلمام  مناقب  300هـ(،  )ت  القاض  سليمن  بن  حممد  احلافظ  الكوف: 
احياء  )جممع  املحمودي،  باقر  حممد  حتقيق    ، طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني 
مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن  261/2؛  1412هـ(،  قم،  االسالمية،  الثقافة 

دمشق،202/14.

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 208/14؛ املزي: أبو احلجاج يوسف بن الزكي .44
عواد، )مؤسسة الرسالة، بريوت،  بشار  الكمل، حتقيق  742هـ(، هتذيب  )ت 

1401هـ(، 416/6.

 ينظر: الذهبي، سري أعالم النبالء، 296/3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 175/8..45

 سورة الرعد، اآلية 7..46

ابن شاذان: أبو احلسن حممد بن أمحد بن عيل بن احلسن القمي )ت 412هـ(، حتقيق .47
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  مناقب  من  منقبة  مائة  مرتىض،  بن  باقر  حممد 

واألئمة من ولده ، )مطبعة أمري، قم، 1407هـ(، 23.

أمحد، ابن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل )ت 241هـ(، املسند ،)مؤسسة قرطبة، .48
مرص، د.ت(، 85/2؛ البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفي 
)ت 256هـ(، صحيح البخاري،  )دار الفكر، بريوت، 1401هـ(، 217/4.

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 207/14؛ تاريخ اإلسالم، الذهبي، 7/5..49

 ينظر: ابن أعثم،  الفتوح، 23/5..50

ابن قتيبة الدينوري: أبو حنيفة أمحد بن داود )ت 282هـ(، األخبار الطوال،  حتقيق .51
عبد املنعم عامر، )دار إحياء الكتاب العريب، القاهرة، 1960م(، 229.
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الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 261/4..52

الطبقات .53 230هـ(،  )ت  الواقدي  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  سعد:  ابن  ينظر:   
الكربى، )دار صادر، بريوت، د. ت(، 145/5.

 ينظر: ابن األثري،  الكامل ف التاريخ، 41/4..54

 ينظر: البالذري،  أنساب األرشاف، 119/5؛ الرشيـف املرتـىض: أبو القاسم عيل .55
النجفي، قم،  املرعيش  مكتبة  436هـ(، األمايل،  )منشورات  احلسني )ت  بن 

1403ه ـ(، 217/1.

ابن أعثم، الفتوح، 83/3..56

 ينظر: ابن األثري،  الكامل ف التاريخ، 243/4؛ النويري، ناية األرب، 32/21..57

)ت .58 العسقالين  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الدين  شهاب  الفضل  أبو  حجر:  ابن 
852هـ(، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل 
حممد معوض، )دار الكتب العلمية، بريوت ، 1426هـ(، 111/5. وقد ذكره 

ابن حجر ف القسم الثالث فيمن أدرك النبي  ومل يره. 

ابن األثري، أسد الغابة، 97/4..59

ابن مسكويه، جتارب األمم، 70/2..60

61..98 ، أبو خمنف األزدي ،مقتل احلسني

الطربي، تاريخ األمم وامللوك، 331/4؛ ابن األثري، الكامل ف التاريخ، 67/4..62
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ابن األثري ، الكامل ف التاريخ، 236/4..63

وديوان .64 808هـ(،العرب  )ت  املغريب  خلدون  بن  حممد  الرمحن  عبد  خلدون:  ابن 
عارصهم، املسمى )تاريخ  ومن  والرببر  والعجم  العرب  أيام  ف  واخلرب  املبتدأ 

ابن خلدون(، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د ت(، 217/1.

 ينظر: ابن عساكر،  تاريخ مدينة دمشق، 29/46. ومل يذكر أنه ف الصحابة عند ابن .65
عبد الرب ف االستيعاب، وعند ابن األثري ف أسد الغابة، وعند ابن حجر ف اإلصابة.

66..60 ، ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني

ابن كثري، البداية والنهاية، 177/8..67

لبني .68 كانت  وقعة  واألرنب   .220 ، احلسني  األزدي، مقتل  خمنف  أبو  ينظر:   
البيت  وهذا  املدان،  عبد  رهط  من  كعب  بن  احلارث  بني  من  زياد  بني  عل  زبيد 

لعمرو بن معد يكرب.

 ينظر: أبو الفرج األصفهاين: عيل بن احلسني بن حممد )ت 356هـ(،  األغاين، )دار .69
إحياء الرتاث العريب، بريوت، د ت(، 52/5. 

أمحد حسن يعقوب، كربالء الثورة واملأساة، 228..70

ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، 286..71

السيد حمسن األمني احلسيني العاميل )ت 1371هـ(، أعيان الشيعة، حتقيق حسن .72
أنصار  الدين،   شمس  مهدي  حممد  612/1؛  بريوت(،  التعارف،  )دار  األمني، 

احلسني ، )النارش الدار اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1401هـ(، 108.
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 ابن األثري، أسد الغابة، 264/4..73

ابن حجر، اإلصابة، 96/6، الرقم 7978..74

 مقتل احلسني ، أبو خمنف األزدي، 109؛ الشيخ املفيد، اإلرشاد،  92/2..75

الشيخ عبد اهلل احلسن، ليلة عاشوراء ف احلديث، )مطبعة هبمن، قم، 1418هـ(، 112..76

 سورة األحزاب، اآلية 23..77

التاريخ، .78 ف  األثري، الكامل  ابن  وامللوك، 332/4؛  األمم  ينظر: الطربي،  تاريخ   
 .68/4

الكمل، .79 هتذيب  املزي،   208/14؛  دمشق،  مدينة  تاريخ  ينظر:  عساكر،   ابن 
.417/6

 ينظر: ابن األثري،  أسد الغابة، 365/4؛ ابن حجر،  اإلصابة، 93/6..80

الباعـوين الشافعي: حممد بن أمحد الدمشقي )ت 871هـ(،جواهر املطالب ف مناقب .81
دانش، قم، 1415هـ(، 265. ، )مطبعة  طالب  أيب  بن  عيل  اجلليل  اإلمام 

األمني، أعيان الشيعة، 617/1..82

الطربي، تاريخ األمم وامللوك،258/4..83

الطربي، تاريخ األمم وامللوك،356/4؛ ابن األثري، الكامل ف التاريخ، 85/4..84

ابن أعثم الفتوح، ، 129/5..85

لواعج .86 1371هـــ(،  )ت  العاميل  احلسيني  الكريم  عبد  بن  األمني  حمسن  السيد   
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األشجان )مطبعة العرفان، صيدا، منشورات مكتبة بصرييت، قم(، 224.

 ابن حنبل، املسند ، 19/3..87

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 208/14؛ ابن العديم، بغية الطلب، 2609/6..88

حسني اللكهنوي النقوي )ت 1306هـ(، خالصة عبقات األنوار ف إمامة األئمة .89
نفحات  امليالين،  244/4؛  1405هـ(،  طهران،  خيام،  )مطبعة  حامد   ، األطهار 

األزهار، 243/4.

املزي،  هتذيب الكمل، 413/6..90

املزي، هتذيب الكمل، 417/6؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 176/8..91

 ينظر: السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، احلسني  سمته وسريته، )دار املعروف .92
للطباعة والنرش، قم، د ت(، 141-140. 
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املصادر واملراجع
-القرآن الكريم

اآلحاد . 1 287هـ(،  )ت  عاصم  أيب  بن  الضحاك  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو  الشيباين: 

واملثاين، حتقيق باسم فيصل اجلوابرة، )دار الرايــة، الرياض، 1411هـ(.

ابن قتيبة الدينوري: أبو حنيفة أمحد بن داود )ت 282هـ(، األخبار الطوال، حتقيق . 2

عبد املنعم عامر، )دار إحياء الكتاب العريب، القاهرة، 1960م(.

الشيخ الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن )ت 460هـ(، اختيار معرفة الرجال، . 3

حتقيق حممد باقر احلسيني وآخرين، )النارش مؤسسة آل البيت، قم، 1404هـ(.

413هـ(، . 4 )ت  البغدادي  العكربي  النعمن  بن  حممد  بن  حممد  أبو  املفيد:  الشيخ 

االرشاد ف معرفة حجج اهلل عل العباد،  حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث، 

)مطبعة دار املفيد، قم، 1414هـ(.

ابن عبد الرب: أبو يوسف عبد اهلل بن حممد النمري القرطبي )ت 463هـ(، االستيعاب . 5

ف معرفة األصحاب،  )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1328هـ(.

ابن األثري: أبو احلسن عز الدين عيلهّ بن حممد الشيباين اجلزري املوصيل )ت 630هـ(، . 6

أسد الغابة ف معرفة الصحابة،  )دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت(.

ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد العسقالين )ت 852هـ(، . 7

اإلصابة ف متييز الصحابة، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 

والشيخ عيل حممد معوض، )دار الكتب العلمية، بريوت ، 1426هـ(.

أبو الفرج األصفهاين: عيل بن احلسني بن حممد )ت 356هـ(، األغاين، )دار إحياء . 8

الرتاث العريب، بريوت، د ت(.
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األمايل، . 9 436هـ(،  )ت  موسى  بن  احلسني  بن  عيل  القاسم  أبو  املرتىض:  الرشيف 

)منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم، 1403ه ـ(.

845هـ(، . 10 )ت  العبدي  احلسيني  عيل  بن  أمحد  الدين  تقي  العباس  أبو  املقريزي: 

عبد  حممد  واملتاع، حتقيق  واحلفدة  واألموال  األحوال  من  للنبي   بم  األسمع  إمتاع 

احلميد النمييس، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1420هـ(.

األرشاف،  . 11 أنساب  279هـ(،  )ت  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  احلسن  أبو  البالذري: 

حتقيق حممد باقر املحمدي، )مؤسسة األعلمي، بريوت، 1394هـ(.

الذهبي: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن عثمن )ت 748هـ(، تاريخ االسالم . 12

ووفيات املشاهري واألعالم،  )مطبعة السعادة، القاهرة، 1367هـ(.

وامللوك )تاريخ . 13 األمم  تاريخ  جرير )ت 310هـ(،   بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي: 

الطربي(، )مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1403هـ(.

ابن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط بن شهاب الليثي العصفوري )ت 240هـ(، . 14

اآلداب،  )مطبعة  العمري،  ضياء  أكرم  وتقديم  حتقيق   ، خياط  بن  خليفة  تاريخ 

النجف األرشف، 1386هـ(.

البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفي )ت 256هـ(، التاريخ . 15

الكبري،  حتقيق السيد هاشم الندوي، )دار الفكر، بريوت، د.ت(.

571هـ(، . 16 )ت  الشافعي  اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر:  ابن 

تاريخ مدينة دمشق )تاريخ ابن عساكر(، حتقيق عيل شريي، )دار الفكر، بريوت، 

1415هـ(.

األمم،  . 17 يعقوب )ت 421هـ(، جتارب  بن  حممد  بن  أمحد  عيل  أبو  مسكويه:   ابن 

)مطبعة بريل، ليدن، 1327هـ(.
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املزي: أبو احلجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرمحن )ت 742هـ(، هتذيب الكمل،  . 18

حتقيق بشار عواد، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 1401هـ(.

األئمة . 19 أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  1111هـ(،  )ت  باقر  حممد  املجليس: 

األطهار، )مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ(.

ابن كثري: أبو الفداء عمد الدين إسمعيل بن عمر القييس الدمشقي )ت 774هـ(، . 20

البدايـة والنهاية،  حتقيق عيل شريي، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1408هـ(.

 ابن العديم: كمل بن عمر بن أمحد )ت 660هـ(، بغية الطلب ف تاريخ حلب ، . 21

حتقيق سيــد زكار، )دار الفكر، بريوت، 1409هـ(.

الباعوين الشافعي: حممد بن أمحد بن نارص الدمشقي )ت 871هـ(،جواهر املطالب . 22

املحمودي،  باقر  حممد  حتقيق   ،)( طالب  أيب  بن  عيل  اجلليل  االمام  مناقب  ف 

)مطبعة دانش، قم، 1415هـ(.

الذهبي: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن عثمن )ت 748هـ(، سري أعالم النبالء،  . 23

)دار املعارف، مرص، د.ت(.

البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفي )ت 256هـ(، صحيح . 24

البخاري،  )دار الفكر، بريوت، 1401هـ(.

الكربى، . 25 الواقدي )ت 230هـ(، الطبقات  سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  سعد: أبو  ابن 

)دار صادر، بريوت، د. ت(.

وديوان . 26 العرب  808هـ(،  )ت  املغريب  خلدون  بن  حممد  الرمحن  عبد  خلدون:  ابن 

ابن  عارصهم، املسمى )تاريخ  ومن  والرببر  والعجم  العرب  أيام  ف  واخلرب  املبتدأ 

خلدون(، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د ت(.

ابن أعثم: أبو حممد أمحد بن أعثم الكوف )ت 314هـ(، الفتوح، حتقيق عيل شريي، . 27
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)دار األضواء للطباعـة والنرش، بريوت، 1411هـ(.

ف . 28 ة  املهمهّ الفصول  املكي )ت 855هـ(،  املالكي  أمحد  د  حممهّ الصباغ: عيلهّ بن  ابن 

احلديث،  )دار  الغريري،  سامي  عليه  وعلهّق  أصوله  ووثهّق  ة،حققه  األئمهّ معرفة 

مطبعة رسور، قم، 1422هـ(.

328هـ(، . 29 الرازي )ت  إسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أبو  الكليني:  الشيخ 

الكاف،  حتقيق عيل أكرب الغفاري، )دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1388هـ(.

كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس اهلاليل الكوف )ت 76هـ(، حتقيق حممد باقر . 30

األنصاري الزنجاين، )مطبعة نكارش، قم، 1422هـ(.

الدين . 31 كمل  381هـ(،  )ت  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق:  الشيخ 

اإلسالمي  النرش  الغفاري، )مؤسسة  أكرب  عيل  عليه  وعلق  النعمة،  صححه  ومتام 

التابعة جلمعة املدرسني، قم، 1405هـ(.

ابن شاذان: أبو احلسن حممد بن أمحد بن عيل بن احلسن القمي )ت 412هـ(، مائة . 32

منقبة من مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واألئمة من ولده ، حتقيق حممد باقر 

بن مرتىض، )مطبعة أمري، قم، 1407هـ(.

احليل )ت . 33 نم  بن  اهلل  هبة  البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  احليل: نجم  نم  ابن 

645هـ(، مثري األحزان، )املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1369هـ(.

ابن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل )ت 241هـ(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  . 34

)مؤسسة قرطبة، مرص، د.ت(.

الكبري،  . 35 املعجم  360هـ(،  )ت  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمن  القاسم  أبو  الطرباين: 

حتقيق محدي عبد احلميد السلفي، )مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، 1403هـ(.\

مقتل احلسني )(، أبو خمنف األزدي: لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن سليم . 36
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الغامدي )ت 157هـ(، حتقيق حسني الغفاري، )املطبعة العلمية، قم، د.ت(.

آل . 37 مناقب  588هـ(،  )ت  املازندراين  الرسوي  عيل  بن  حممد  آشوب:  شهر  ابن 

األرشف، )املطبعة  النجف  أساتذة  من  جلنة  ورشحه  بتصحيحه  قام  طالب،  أيب 

احليدرية، النجف األرشف، 1376هـ(.

باقر . 38 حممد  حتقيق  300هـ(،  )ت  القاض  سليمن  بن  حممد  احلافظ  الكوف: 

احياء  )جممع   ،)( طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  اإلمام  مناقب  املحمودي، 

الثقافة االسالمية، قم، 1412هـ(.

النويري: شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب )ت 733هـ(، ناية األرب ف فنون . 39

األدب، )املؤسسة املرصية للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، القاهرة، 1383هـ(.

السيد حمسن األمني بن عبد الكريم احلسيني العاميل )ت 1371هـ(، أعيان الشيعة، . 40

حتقيق حسن األمني، )دار التعارف، بريوت(.

 جعفر مرتىض العاميل، االنتصار، )دار السرية، بريوت، 1421هـ(. 41

اإلسالمية، . 42 الدار  )النارش    ،)( احلسني  أنصار  الدين،  شمس  مهدي  حممد 

الطبعة األوىل، 1401هـ(.

عيل العاميل الكوراين، جواهر التاريخ، )مطبعة رشيعت، النارش دار اهلدى، قم، . 43

1425هـ(.

املعروف . 44 وسريته، )دار  سمته   )( اجلاليل، احلسني احلسيني  رضا  حممد  السيد 

للطباعة والنرش، قم، د ت(.

، حامد حسني اللكهنوي النقوي، خالصة عبقات األنوار ف إمامة األئمة األطهار، . 45

)ت  1306هـ(، )مطبعة خيام، طهران، 1405هـ(.

والنرش . 46 للطباعة  الغدير  )مؤسسة  واملأساة،  الثورة  كربالء  يعقوب،  حسن  أمحد 
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والتوزيع، بريوت، 1418هـ(.

لواعج . 47 1371هـ(،  )ت  العاميل  احلسيني  الكريم  عبد  بن  األمني  حمسن  السيد 

األشجان،  )مطبعة العرفان، صيدا، منشورات مكتبة بصرييت، قم(.

ئالشيخ الكاشاين ، حممد األنصاري، مأساة أهل البيت ،  )دار املرتىض، مؤسسة . 48

املعارف، بريوت، 1429هـ(.

بريوت، . 49 للطباعة،  النعمن  )مؤسسة  املدرستني،  معامل  العسكري،  مرتىض 

1410هـ(.

الدراسات . 50 قسم  )منشورات   ،)( احلسني  مقتل  املقرم،  املوسوي  الرزاق  عبد 

اإلسالمية، طهران(.
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فهرس اعداد المجلة للسنة الثالثة
 فهرس المجلة بحسب المؤلفين .

• أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول / 171-147.	
كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين / 245-197.	
اآلثار واملظاهر االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني يف كربالء )1914-1831( 

دراسة تارخيية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث  / 290-255.	
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية .

• بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.	
موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.

• يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  /240-169.	
منهج االمام احلسني)(يف صياغة االنسان وتربيته .

• ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين  / 386-345.	
ادارة واعامر العتبات املقدسة يف كربالء )1932-1920(.

• جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع  /  89-25.	
االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .

• حازم طارش حاتم ، العدد الرابع  / 289-265  .	
التنمية البرشية يف املسرية احلسينية .

• محدية صالح ديل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.	
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اجلهاد النسوي يف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .

• حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  /230-205	
جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .

• سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث  / 324-291.	
اثر فقهاء كربالء يف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا .

• رحيم حلو البهاديل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول / 104-85.	
اثر الرضحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمراهنا .

• رحيم حلو البهاديل ، العدد الرابع /130-99. 	
دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )(  يف النهضة احلسينية.

• رحيم عبد احلسني عباس ، ياسني عباس محد ، العدد االول  / 337-271.	
ملحات من تاريخ الواقع الصّحي يف لواء كربالء )1958-1921( .

• زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع  /   130-131.	
االمام احلسني)( ومقام النفس املطمئنة .

• زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث /358-325.	
كربالء .دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .

زمان عبيد وناس ، العدد االول /84-63 .	 
رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية .

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.	 
اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط إلبن اآلبار الندليس )ت 

658هـــ /1260م (.
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سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث / 211-163.	 
دور كربالء يف التمثيل النيايب يف ملس املبعوثان العثامين ..النائب عبد املهدي احلافظ 

انموذجًا 1877-1916م.

سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.	 
كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .

صادق ياسني احللو ، العدد االول / 61-25.	 
مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة لعام 1801 يف املصادر 

الفرنسية .

• صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين / 285-247.	
كربالء وتوابعها يف تقارير ملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.

• طارق شيحان العقييل ، العدد االول / 374-339 .	
اخللفيات االجتامعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.

• عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين  / 68-25.	
االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتامعية .

• عالء عباس نعمة الصاف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول  / 210-173.	
موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل الربيطاين – السيد أبو القاسم الكاشاين 

أنوذجًا  )1920-1914( .

• عالء عباس نعمة الصاف ، العدد الثاين / 196-165.	
النظام االداري يف كربالء يف العهد العثامين املتأخر 1914-1839.

• عمد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين /  140-99.	
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مرقد االمام احلسني  )(  يف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.

• حممد خضري عباس  ، العدد الرابع/ 347-291	
.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

• حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.	
اجلهد االصول للعالمة الوحيد البهبهاين يف بعض مباحث االوامر والنواهي 

وتطبيقاهتا – حاشية ممع الفائدة والربهان انموذجًا- .

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع  /   263-231.	 
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب )ت 363هـ(.

• ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.	
السيد نرص اهلل احلائري ،حياته، اجازته العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م .

• نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.	
أثــــر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة كــــربالء دراسة يف جغرافية املدن .

• نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين /  343-287.	
كربالء يف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.

• هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /391-349.	
استاتيجيات القيادة يف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 

• وفاء كاظم ماض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.	
حركة عيل هدلة يف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثامنية منها .
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 أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
•	 When the West Lapses:The Portrayal of Muharram 

Observances in E.M. Forster’s A Passage to 
India.

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

•	 Al-hussein and kerbala in the book uyun al-akhbar 
by ibn Qutayba)276higra(:A Text Analysis.

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

•	 The Religious Educational Movement in Karbala 
through the Seventh up to the Ninth Centuries of 
Hegira.

زمان عبيد وناس املعموري ، نعيم عبد جودة الشيباوي ، العدد  الثالث / 47-18.

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

رائد داخل كريم، العدد الرابع /  54-19.



400

فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

  فهرس المجلة وفق عناوين االبحاث
• االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .	

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

• اسرتاتيجيات القيادة ف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 	

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين / 68-25.

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

رحيم حلو البهادل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول /  104-85.

• 	. املدن  جغرافية  ف  دراسة  كــــربالء  ملدينة  العمراين  التوسع  ف  الصناعة  أثــــر 

نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.

اثر فقهاء كربالء ف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا 

سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث /  324-291.

• 	 )1914-1831( كربالء  ف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتمعية  واملظاهر  اآلثار 

دراسة تارخيية .

  انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين /  245-197.
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• ادارة واعمر العتبات املقدسة ف كربالء )1932-1920(.	

ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين / 386-345.

• اإلمام احلسني )( ف كتاب درر السمط ف خرب السبط إلبن اآلبار األندليس ) 	

ت 658هـــ /1260م (.

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

• اجلهاد النسوي ف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .	
محدية صالح دل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

وتطبيقاهتا – حاشية جممع الفائدة والربهان انموذجًا- .
حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

• حركة عيل هدلة ف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثمنية منها .	
وفاء كاظم مايض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.

• اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.	
طارق شيحان العقييل ، العدد االول  / 374-339 .

• عبد 	 ..النائب  العثمين  املبعوثان  النيايب ف جملس  التمثيل  دور كربالء ف 
املهدي احلافظ انموذجًا 1877-1916م.

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث  / 211-163 .
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• دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب)( ف النهضة احلسينية.	

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

• النجف 	 مؤمتر  ف  ودوره  العلمية  اجــازتــه  ،حياته،  احلــائــري  اهلل  نــرص  السيد 

1156هـ/1743م .
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.

• كربالء .دراسة ف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .	
زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث/358-325.

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين / 343-287.

• كربالء ف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .	
سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.

• كربالء ف اهلند ف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .	

أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول  / 171-147.

• كربالء وتوابعها ف تقارير جملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.	

صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين/ 285-247.

• ملحات اجتمعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية.	

انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / 290-255.
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• ي ف لواء كربالء )1958-1921( .	 ملحات من تاريخ الواقع الصحهّ
.337-271  / االول  العدد   ، محد  عباس  ياسني   ، عباس  احلسني  عبد  رحيم 

• مرقد االمام احلسني  )(  ف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.	
     عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين  / 140-99.

• املصادر 	 ف   1801 لعام  املقدسة  كربالء  ملدينة  الوهايب  النجدي  الغزو  من  مالمح 

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  / 240-169.

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

• موقف علمء الدين ف كربالء من االحتالل الربيطاين – الشيخ أبو القاسم الكاشاين 	

أنوذجا  )1920-1914( .
عالء عباس نعمة الصايف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول / 210-173.

• موقف علمء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.	
بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.

• النظام االداري ف كربالء ف العهد العثمين املتأخر 1914-1839.	
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد الثاين  / 196-165.

• واقعة كربالء ف مصنفات القاض النعمن املغريب )ت 363هـ(.	

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع /263-231.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

     With the launch of the 4th issue of the 3rd volume, the journal 
has completed three years of its life span with its ten issues that 
documented various significant aspects of the heritage of the 
city of 'the Father of the Free', Imam Hussain (A.S.). The journal 
has issued the volumes according to a purposeful heritage 
programme, definitive plans, and persistence and due diligence 
of its advisory and editorial boards. It has also dispersed the 
fruitfully scientific spirit among the academic circles and 
scholarly forums of Islamic heritage publishing. Many researches 
and studies from inside and outside Iraq have been published 
by the journal. Moving in solid steps, the journal is filled with 
hope that its aim, reviving and revitalising the imbedded and 
hidden heritage of Karbala, is fulfilled in order to be an important 
referenced source for researchers and any who wishes to be 
enlightened by heritage. 

It is quite known that reviving and revitalising the heritage of 
Karbala is not an easy task. This is a heavy burden on researchers 
and those who are interested in heritage. Thus, we call them to 
support the journal with solid and authentic researches to keep 
the cycle of the journal moving.

The advisory and editorial have decided that this issue is 
specified for Imam Hussain (A.S.) since it coincides with Safar, 
the month of anguish and melancholy of the Household of the 
Messenger of Allah (P.B.U.H). We truthfully and sincerely ask 
Allah to accept this beneficial work.

Editor-in-Chief



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

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

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

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

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

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

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

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

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

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

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