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كلمة العالمة آية اهلل زادة احلائري
تفضل سامحة العالمة والبحاثة الكبري أبو املكارم واملفاخر مرجع األحكام

الرشعية واألستاذ بكلية احلقوق اإليرانية الشيخ حممد باقر احلائري املشهور
باملازندراين حفيد اإلمام الفقيه املغفور له آية اهلل الشيخ زين العابدين احلائري
املازندراين الذي جال أقالم املؤرخني يف وصفه ونعته ،ويف حقه قال العالمة

والبحاثة الكبري الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته (جمايل اللطف بأرض الطف)
األبيات التالية:

والشيخ زيــن العابديـن احلائري

ِ
الـــطـــاهـــر
ب ــق ــي ــة األطــــايـــــــــب

زان بــــفــــرد مـــــــواله الـــرتـــب

وزاد يف تأرخيه (الــرع الذهب)

ومــثــلــه احلــســيـــــن بـــــدر امل ــرق

ســلــيــل زيــــن الــعــابــديــن املــتــقــي

قـــى فــحــل مـــــع أبــيـــــه مــرقــب ـ ًا

بــبــابــه أرخـــــــه (ســـعـــد ًا غــربــ ًا)

وآل زيـــن الــعــابــديـــــن األتــقـــــى

واملـــنـــجـــي ب ــال ــع ــل ـــ ــوم ســيــقــا

فأمجل علينا وخص كتابنا بالدرر الغالية التالية:
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بسمه تعاىل

واحلمد هلل عىل آالئه والصالة والسالم عىل حممد خاتم أنبيائه وآله وأمنائه.
وبعد ......
فقد فزت بمطالعة السلسلة األوىل من كتاب مدينة احلسني( أو خمترص

تأريخ كربالء) املطبوع والسلسلة الثانية منها قبل طبعها فوجدت الثانية منها
مشحونة بنفائس الدرر وغوايل الغرر بأحسن األنتخاب من الكتب القيمة وحسن
التقاط من الصحف الضخمة ،قد ألفها وصنفها قرحية ظريفة لطيفة ذو مهة رشيفة

عالية ،التي تنبئنا عن فحص عميق وخربة دقيق وأعجبني ان مؤلفه املحرتم السيد
حممد حسن آل كليدار الفاضل يف ريعان شبابه بذل جهده بتاليف هذا الكتاب ،مع

أن معظم شبيبة هذا العرص قد أهنمكوا بامور مادية خسيسة وأنرصفوا عن املفاخر
املعنوية النفيسة خصوص ًا فيام يوجب حتمل مشاق األهوال ورصف العمر وبذل
املال فله دره حيث اتى بأمر ذي بال جدير بأن يقال يف حقه ما قاله ابو النرص رمحه

اهلل:

وبــــاألقــــدام يــســهــل ك ــل صــعـ ٍ
ـب

وبـــالـــتـــمـــويـــه يــتــســع املـــجـــال

وعـــنـــد الـــشـــك يــنــتــظــر اهلـــال

وبــالــتــحــقــيــق تــتــضــح اخلــفــايــا

وتــطــلــبــهــا وأن ضــــاق املــجــال

كـــنـــوز املـــجـــد تــرغــبــهــا أنـــاس

نعم قد أبدى لنا املؤلف أكثر ما خفي علينا يف الزوايا ومزايا تأريخ كربالء مدينة

احلسني نور اهلل املضيئة يف األرض والسامء وكان املنقول منه ناظر اىل مثل هذا
اإلقدام فقال :اعلموا ان املعروف يكسب محد ًا وأجر ًا ،ولو رأيتم املعروف
ال لرأيتموه حسن ًا مجي ً
رج ً
ال يرس الناظرين.
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هذا احلق يقال هذه الوجيزة يف نظر أهل البصرية مغنية عن التفصيل والتطويل

يف تقريظ هذا السفر اجلليل ،وتقدير مؤلفه الفاضل النبيل وفقه اهلل تعاىل لتكميل
تأريخ مدينة احلسني أرواحنا فداه انشاء اهلل.

طهران

وأنا األقل أبن حممد حسني حممد باقر
غرة ذي احلجة/سنة 1368هـ

نجل الشيخ احلائري املازندراين
***
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املقدمة

وله احلمد وبعد...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وقد وفقت بعونه تعاىل إىل اخراج اجلزء الثاين من كتاب مدينة احلسني أو خمتصـر

تأريخ كربالء ،وعسى أن يكون كتايب هذا خري حافز للمسلمني يف مشارق األرض

ومغارهبا للخوض يف هذا املوضوع الـرشيف والتحقيق فيام خفي من قرأ تأرخيها،
إذ ما قد حصلت عليه بعد بذل اجلهود ،واحتامل مرارات التحقيق ،والتفتيش يف

السفر ،واحلـرض ،واالتصال بمن عنده الكنز الدفني ما هو إال النزر اليسري من

تاريخ هذه املدينة املـرشفة إذ ال يزال األمر يف حاجة إىل التتبع واالستقصاء ،وال
يسعني القول من إنني قد قمت بالواجب كام يرام إذ أن معظم التفاصيل املتعلقة
بتاريخ كربالء ال يزال خمزون ًا يف بطون الكتب املبعثرة هنا وهناك فرجائي من أهل
عيل من تأريخ هذه املدينة املقدسة،
العلم إن يكشفوا يل يف املستقبل بعض ما خفي ّ

عيل بإرشاداهتم القيمة إىل ما قد حصل عندي من زيغ لتاليف ذلك يف
وأن اليبخلوا ّ
األجزاء اآلتية.

هذا وقد قمت بتنسيق هذا الكتاب بفصول وجيزة إىل أبواب تسهل عىل القارئ

تتبع تأريخ كربالء منذ أقدم عصورها حتى ألقرن التاسع اهلجري مع نبذة عن
واقعة الطف مما عثرت عليه يف الكتب املعتربة بعد بحث دقيق ومتحيص طويل،
فأميل وطيد أن أوفق إىل اخراج اجلزء الثالث من هذا التاريخ يف القريب العاجل.
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وال بد يل قبل ان اختم كالمي هذا من ان أسجل جزيل شكري وعظيم امتناين

إىل كل من آزرين يف اخراج مرشوعي هذا إىل حيز الوجود ،واخص بالذكر منهم:

سامحة العالمة الكبري فضيلة الشيخ حممد باقر آية اهلل زاده احلائري املازندراين
الذي ساعدين عىل نـرش هذا الكتاب ،وبذل جهد ًا كبري ًا يف سبيل اخراجه ،وك ً
ال
من السادة األفاضل شيخ العراقيني نرصة اهلل البيات ،واخلطيب عيل بن احلسني
اهلاشمي ،والسيد شهاب الدين املرعـيش أغا نجفي ،وبني عمي كل من السيد
أمحد عبد الرضا آل كليدار ،والسيد حممد احلسني السعيد ،واالستاذين صدر الدين
احلائري ،وحسني عامد زادة ،ومصطفى احليدري مدير مطبعة سبهر ،ومرتبني

احلروف كل من :فتح اهلل زندي وأعوانه ،وحممود فاريايب ،وكل من غاب عني

أسمه سائ ً
ال املوىل سبحانه وتعاىل أن يلهمهم كل التوفيق يف خدمة العلم والتأريخ
وهو ويل التوفيق.

املؤلف

حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمه
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كربالء يف التاريخ
عرف التاريخ كربالء قبل ان تضم أرضها جثامن أيب الشهداء االمام احلسني بن

عيل هبذا االسم وليس من اليسري استيفاء البحث عن تارخيها القديم بصور
مسهبة ،وذلك :لقلة املصادر ،وشحة املراجع التارخيية التي يمكن للباحث ان

يعول عليها.
ّ

للمؤرخني العرب اصحاب املوسوعات التارخيية أقوال وآراء يف تفسري كلمة

كربالء ،األول قد قيل ان لفظة كربالء منحوته من لفظة (كور بابل) ،وهي جمموعة
قرى بابلية ،كام قد قيل :ان الكلمة حمرفة عن كلمة (كربلة) ،وهي جمموعة ربوات
حتيط بمدينة كربالء احلالية من الرشق واجلنوب وال تزال تعرف هبذ االسم ،وهلم
يف تفسريها اقوال:

اوالً:كربلة :بمعنى رخاوة يف القدمني يقال :جاء يميش مكربالً ،فيجوز أن

فسميت بذلك.
تكون أرض هذا املوضع رخوة ّ

ثاني ًَا :كربلة :يعني كربلت احلنطة أي غربلتها ،فيجوز ان تكون هذه األرض

فسميت بذلك.
منقاة من احلىص ّ

ثالث ًا :الكربلة :أسم لنبت احلامض ،ومن اجلائز ان يكون هذا النبات كثري ًا يف

تلك املنطقة فسميت باسمه(((.

[ ]1ينظر :احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان :ج  :4ص 444؛ التسرتي ،احقاق احلق :ج :17ص.302

15

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

حمرفة
والثاين من املؤرخني املتتبعني واملنقبني لآلثار يروون :إن كلمة كربالء ّ

عن كلمتني آشوريتني (كرب–ايال) ،ومعنامها حرم اهلل.

وهناك رأي ثالث من مؤرخي الفرس يــروون :إن كلمة كربالء مركبة من

كلمتني (كار–باال) بمعنى العمل األعىل -األعامل الساموية -وبعبارة أخرى حمل
العبادة والصالة.

فالتوصل اىل معرفة تاريخ كربالء القديم عن طريق حتليل لفظي السمها ال
جيدي الباحث نفع ًا ،وكلام يمكن القول عن تارخيها القديم :اهنا كانت من امهات
مدن طسج النهرين الواقعة عىل ضفاف هنر بالكوباس -الفرات القديم– وعىل

ارضها معبد للعبادة والصالة ،كام يستدل من االسامء التي عرفت هبا قدي ًام كعمورا،
ماريا ،صفورا ،وقد كثرت حوهلا املقابر ،كام عثر عىل جثث موتى داخل أواين خزفية

يعولون عىل
يعود تارخيها اىل قبل العهد املسيحي ،وأما االقوام التي سكنوها فكانوا ّ

الزراعة خلصوبة تربتها ،وغزارة مائها لكثرة العيون التي كانت منترشة يف ارجائها.
وقد أخذت كربالء تزدهر شيئ ًا فشيئ ًا خصوص ًا عىل عهد الكلدانيني ،والتنوخيني،

واللخميني ،واملناذرة يوم كانت احلرية ذات القصورعاصمة ملكهم ،وعني التمر
البلدة العامرة ،ومن حوهلا قراها العديدة العامرة ويف ضمنها شفاثه ،وقد عرفت ببلدة

العني التي كانت اهم ما يصدر فاكهتها (التمر اجلسب).

وال بد لكربالء -التي تتوسط املدينتني العظيمتني -ان تكتسب من احلضارة
نصيب ًا وافر ًا ،وقد كانت مأهولة ومعمورة ،واحلضارة التي كانت قائمة فيها هي

حضارة مبنية عىل أسس عربية حيث سكنها قس ًام كبري ًا من القبائل العربية :كبني

دارم ،وأياد ،ومها بطون من متيم ،وبني عامر وبني غارضة ومها بطون من أسد،
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وسبق الكلدانيون العرب باستيطاهنا ،وكانت الديانة الشائعة عندهم قبل الفتح
اإلسالمي هي النرصانية ،ويشاهد الناظر حول مدينة كربالء سلسلة من اخلرائب
والتلول كلها من اآلثار اخلالدة القديمة التي تنطق بام كانت عليه هذه البقعة من
وادي الطفوف من ازدهار وحضارة.

وقد قامت دائرة االثار بتعيني املواطن التي كانت مسكونة يف هذه املنطقة

واكتشفت بني بقاياها ما يستدل منه عىل ان منطقة كربالء قامت فيها مدن وقرى

زاهرة منذ(2000سنة ق.م) ،ومنها يعود اىل الدور األشوري ،والدور الكيش،

والبابيل احلديث ،وهناك مواطن للسكنى غريها يرجع زمنها اىل الدورين :الفرثي،
والساساين ،وبني بقايا املدن القديمة يف هذه املنطقة عدد غري قليل منها يعود اىل
العهود اإلسالمية االوىل ،واملتوسطة ،واالخرية.

ومن اهم بقايا هذه املدن والقرى واملواقع املعروفة اليوم باالسامء اآلتية:
 .1خرائب اجلازية.

 .2خرائب الدويرة الغريب ( الكبري).

 .3خرائب الدويرة الرشقي ( الصغري).
 .4خرائب العكرية.
 .5خرائب العنك.

 .6خرائب هدنة عون.
 .7تلول أبو تىل.
 .8قلعة كربلة.

 .9تلول مكحول.
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 .10ايشان حاجي مطلق.

 .11تل أخوة نفرة أو قرب جهام.
 .12تليل الطالع.

 .13تل حصوة الطلعة.
 .14تل حصوة نصار.

 .15خيط نينوى الكاظمي.
 .16تل ابو ( .) 12
 .17تل ابو عجاج.
 .18تل شليت.
 .19تل صكار.

 .20تلول احلجارة.
 .21تل مثلج.

 .22تل القصد.

 .23ايشان الطوق.

 .24تل قلعة أم قبضة.
 .25تل مطراد اخليل.
 .26تل ابو رأسني.
 .27تل حليس.

 .28تل العكيكة ( أو تل نعيمة الفواز).
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 .29تل العطيش.
 .30تل دهلم.

.31تل ابو خزامة.

.32سلسلة نينوى الساقيات.

.33تل احلوييس أيشان عطيطة.
.34تل أبو كصايب.

.35تل طويريج أبو صامنة.
.36تل إمام عبد اهلل.

.37تل حجمة أو حجيامت.
.38تل برازات الصغري.
.39تل برازات الكبري.

.40تل أمحد أو محر الكبري.
.41تلول ابو ركيبة.
.42تلول رسمك.
.43تل شيفة.

.44تلول آلبو مفرج.

19

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

شاطئ الفرات يف كربالء
حيدثنا املؤرخون :إن النهر قد اجته اجتاهات متعددة يف ادواره الغابرة ،فلذا نجد

للنهر اسامء عديدة كل منها يعود اىل عرص خاص يتبع التسمية التي عرف هبا يف

ذلك العرص.

ويقول املؤرخون :إن سابور ذا األكتاف عندما استوىل عىل الديار العراقية وذلك

يف سنة ( 379-309م) كان قد حفر خندق يف برية الكوفة ،وبنى عليه املناظر
ونضمه كمسلحه يكون مانع ًا ألهل البادية عن السواد ،وكان جمرى
واجلواسقّ ،

هذا اخلندق من موضع بالقرب من بلدة هيت سائر ًا يف اجتاه األرايض املنخفضة
تارك ًا هور ايب دبس يف جنوهبا الغريب ،فيمر بطف البادية حتى الكاظمة ،وهي تيل
البرصة ،ويصب يف اخلليج بعد ان يقطع مسافة 900كم(((.

وكان الفرات يتشعب -من موقع يقرب األنبار -اىل شطرين :جيري الشطر

عرفه بنهر (سورا)
األول يف استقامته ،وقد عرف بـ(كوثا القديم) ،والبعض َّ
حتى أيام الفتح اإلسالمي ،وقد ذكر ذلك ابو زيد أمحد بن سهل البلخي يف كتابه

األقاليم((( ،وقال يف حتديد موضع كربالء :إهنا بلدة تقع غريب الفرات عىل حماذاة
قرص ابن هبرية والكوفة ،والفرع الثاين :جيري يف اجلنوب الغريب مار ًا بطف كربالء
ويرجح عىل األكثر كام يؤخذ
غرب ًا حتى الكوفه ،ويصب يف هنر (كويف) القديم،
ّ
[ ]1سوسة ،د.أمحد ،وادي الفرات :ج :1ص.2

 .2أمحد بن سهل البلخي من اجلغرافيني العرب تويف يف حدود عام(233هـ) ،ومل يزل كتابه األقاليم (خمطوط ًا)
وقد اعتمد عليه االسطخري كثري ًا يف كتابه املسالك واملاملك املطبوع يف مدينة بريل-ليدن 1937م.
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من روايات املؤرخني :إن جمراه كان يف طف كربالء ،وحماذي ًا ألرايض الغارضية،
وكان يعرف قدي ًام باسم (بالكوباس) وسمي حين ًا (مارساس) ،وهذا هو النهر
الذي عرف عند مؤرخي العرب فيام بعد باسم هنر (الكوىف) ،ودعاه املتأخرون

من مؤرخي العرب بنهر(العلقمي) ،وبذلك يستدل من األحاديث املروية عن
االمام الصادق يف خصوص زيارة االمام احلسني يف كربالء قال االمام

الصادق اىل مهران بن صفوان اجلامل:

اذا أتيت الفرات فاغتسل ،وقل اللهم انت خري من وفد ...ألخ ،ومن ثم

ذكرأبو حنيفة الدينوري يف األخبار الطوال كالم احلر بن يزيد الرياحي لالمام
احلسني يوم نزوله كربالء قال احلر( :أنزل ههنا والفرات منك قريب) ،اي ان

الفرات كان خيرتق ارض الغارضية ،ولذا يسمي املؤرخون االرايض الواقعة بني
خندق سابور غرب ًا وبني هنر بالكوباس رشق ًا طسج النهرين.
جيب ان ال يغرب عن البال :إن هذا النهر كان قد طمي بعد مدة من الزمن

بسبب الرتسبات الغرينية التي كان حيملها الفرات يف كل سنة اثناء موسم الفيضان
فقد حدثنا ياقوت يف معجم البلدان :إن أم اخللفاء اخليزران قد أمرت بحفر هنر

من موقع يقرب من االنبار من الضفة اليمنى لعمود النهرالرئييس ،ووكلت عليه
قسم هذا الوكيل النهر اىل اقسام ك ُّل حيفر قس ًام منه ،فيدعى هذا النهر
وكيالً ،وقد ّ

بأسم (حمدود)((( ،وقد ذهب فريق من املؤرخني اىل االعتقاد بأن القسم املحاذي
من هذا النهر لطف كربالء قد ك ّلف بحفره رجل من بني علقمة بطن من متيم،
ثم من دارم جدّ هم علقمة بن زرارة بن عدس ،فسمي النهر بالعلقمي ،وذلك يف
اواخر القرن الثاين اهلجري ،وبذلك قال الرشيف حممد بن عيل الطباطبائي املشهور

 .1احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان :ج  :5ص.61
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بالطقطقي يف تارخيه الفخري عند ذكره ترمجة حال أيب طالب مؤيد الدين أبن

سمي بأبن العلقمي نسبة اىل جدّ ه
العلقمي الوزير العبايس عىل عهد املستعصم :إنه ّ

علقمة الذي قام بحفر هنر العلقمي.

سمو النهر بأسم العلقم فذكر النويري يف كتابه
والفريق الثاين من املؤرخني ّ

هناية األرب يف فنون األدب :إن هنر الفرات بعد اجتيازه األنبار ينقسم اىل قسمني:

قسم يأخذ اجلنوب قلي ً
ال وهو املسمى بالعلقم ،وذلك لكثرة العلقم -احلنظل-
حول حافتي النهر هلذا السبب يرى ان املؤرخني من اإلمامية يف القرن الرابع
اهلجري ذكروا يف معامجهم اسم هنر العلقمي ،وقد أورد الشهيد وابن طاووس
روايات بخصوص زيارات االمام احلسني غري مقيدة :إذا اردت زيارة االمام
احلسني ،وور ّدت قنطرة العلقمي ،فقل( :اليك اللهم قصد القاصد ....الخ).
وجاء يف تأريخ آل سلجوق لعامد الدين االصفهاين املؤرخ اإلسالمي الذي

عاش يف القرن السادس اهلجري :إن جدول العلقمي كان يمر باملشهدين -كربالء
و النجف -أما خندق سابور فقد طمي عىل مرور الزمن بسبب الرتسبات الغرينية.

ويذكر املؤرخون :إن سعد بن أيب وقاص عندما فتح ارض العراق طلب منه
دهاقني االنبار ان حيفر هلم هنر ًا كان عظيم الفرس قد حفره فاوعز ابن ايب وقاص
اىل عامله سعد بن عمرو بن حرام ان حيفر هذا النهر فقام األخري بحفره من موضع
يقرب من األنبار مار ًا باجتاه خندق سابور القديم فوصل احلفر هلذا النهر اىل اجلبل
املعروف اليوم بجبل سعدة الواقع غريب احلبانية يف طريق الرحالية –الرمادي-

ثم مل يتمكن من شقه ،فرتك حتى وىل العراق يف عام( 83هـ) احلجاج بن يوسف
الثقفي ،فأمر بفتح النهر املذكور فجمع العامل من كل ناحية وقال لقوامه( :أنظروا

اىل قيمة ما يأكل الرجال من احلفارين يف اليوم ،فان كان وزنه مثل وزن ما يقلع فال
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متتنعوا عن احلفر فأنفقوا عليه واستتموه) ،فنسب ذلك اجلبل إىل احلجاج ،ونسب
النهر اىل سعد بن عمرو بن حرام ،فعرف بـ(كري سعدة )(((.

أما االجتاه الذي كان النهر يسلكه فيذهب األستاذ أمحد نسيم سوسه :اىل ان

هذا النهر كان يسلك املنطقة الواقعة يف اجلهة الغربية من بحرية احلبانية وهو طريق

يمر بجبل سعدة ،ثم يتصل بوادي ايب فروخ احلايل فينحدر فيه إىل اجلنوب الرشقي
باجتاه غدير املالح ،فيسلك بعد ذلك اجتاه وادي الغضاوي ،ثم يرتك هور أيب دبس

اىل جنوبه ،ويمتد حتى يصل اىل أطراف طف كربالء من ناحية الغرب ،ومن هناك

يمتد بمحاذاة هنر سورا وقد جرت تطورات عىل هذا النهر بغية إيصال املاء إىل
مدينة النجف((( ،وعىل هذا بقيت كربالء تستسقي ماءها زمن ًا من هنر بالكوباس

هنر الفرات الكوفة -وكان يشق طريقه يف املنطقة الواقعة يف اجلانب الغريب لنهرالفرات -هنر كوثي القديم -أو شط احللة احلايل ،وقد غلبت عىل هذا النهرشهرة هنر

العلقمي ،كام ذكره قدامه بن جعفر يف كتابه اخلراج ،قال قدامه :يتفرع هنر العلقمي
من نقطة تقع جنوب األنبار ،ثم جيري يف االجتاه الغريب اجلنويب متبع ًا طريقه حتى
يمر بكربالء ،ويصب يف هنر كوثى القديم يف منطقة الكوفة ،وكان هذا النهر عامر ًا

حتى أواسط القرن السابع اهلجري ايام الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي حيث أمر
بسدّ النهر وختريبه حسب ما يرويه جمد الدين املعروف بمجدي يف كتابه املسمى

الكربيت األمحر قال :إن الوزير ابن العلقمي ملا بلغه خطاب اإلمام الصادق

للنهر :اىل االن جتري وقد حرم جدي منك أمر بسد النهر وختريبه ،ومن أجله

حصل خراب الكوفة ألن ضياعها كانت تسقى منه.

[ ]1ينظر :احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان :ج :5ص 320؛ امحد سوسه ،وادي الفرات :ج :1ص.2
 .2راجع تفاصيل ادوار هذا النهر يف وادي الفرات :ج :1ص.3
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وعىل هذا فقد أصبحت كربالء تشكو الظمأ من قلة املاء حتى جاء السلطان

غازان خان األيلخاين ،وقد ذكر األب أنستاس ماري الكرميل يف كتابه املسمى الفوز
باملراد يف تأريخ بغداد قال :عرب غازان خان الفرات اىل احللة يف عرشة مجادي الثاين

عام (703هـ) ،ويف اليوم السادس من عبوره الفرات ذهب لزيارة قتيل كربالء،
وعي للمقيمني بجوار الرتبة ثالثة آالف ( َمن)((( ِمن اخلبز يف اليوم الواحد من ريع
ّ
األرضيني التي كان يسقيها النهر اإلعىل الذي حفره غازان وكان شقه من الفرات،
واملرجح :إن جمرى صدر هذا النهر من شامل املسيب عىل بعد (11كم) اىل مشهد

ال املاء إىل كربالء ،وقال األب الكرميل نق ً
االمام احلسني ناق ً
ال عن تأريخ املغول
لذى الصون :أمر غازان خان فحفر يف ارض احللة هنر ًا يأخذ مائه من الفرات

ويدفعه اىل مرقد االمام احلسني ويروي سهل كربالء اليابس القفر ،وما جرى
املاء إال وفرش عليها بساط ًا اخرض كله حماسن ،ولبست األرضون ثياب ًا سندسية
سدّ اها خمتلف النبات وحلمتها الوان األشجار ،وكانت غلتها تزيد يف السنة عىل
مائة ألف (طغار)((( من احلبوب تفوق حبوب بغداد حسن ًا وجوهر ًا ،وأمر غازان

خان أن يوزع كل سنة مقدار وافر من احلنطة عىل السادة الفقراء الذين كانوا يأوون
اىل املرقد احلسيني.

ويرجح عىل األكثر:
وسمي ذلك النهر غازان األعىل أو النهر األعىل الغازاين،
ّ

إن جمرى هذا النهر كان من خلف مرقد عون ،حتى األرايض املعروفة اليوم باحلر
الكبري والصغري ،ثم يأخذ جمرى الرشيدية احلايل اىل الشامل الغريب متجه ًا اىل أرايض
الغارضية املعروفة اليوم باهليايب ،ثم يصب يف هور الالئح والفرحية الذان يعرفان

 .1املن :وزن قديم يعادل  25كيلو.
 .2الطغار :وزن قديم يعادل طنني اليوم.
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اليوم بـ هور املسيب الواقع بالقرب من قرية السليامنية عىل بعد (8كم) رشقي

كربالء(((.

وفتح السلطان غازان هنر ًا ثاني ًا يأخذ مائة من الضفة اليرسى من هنر الفرات

ودعي بالنهر الغازاين األسفل ،ومل يكتف السلطان غازان هبذين النهرين إذ أمر بفتح

هنر ثالث يف الطف الرشقي من بادية كربالء ،ويميل بعض اخلرباء اىل األعتقاد :بأن
هذا النهر هو هنر الكوفة احلايل ،كام وقد أجرى تطهريه الشاه اسامعيل الصفوي عام

( 920هـ) ،أليصال املاء اىل مرقد اإلمام عيل فدعي بـالنهر الشاهي ،ويف تاريخ
وصاف :إن عالء الدين اجلويني هو الذي أجرى هنر ًا من قصبة األنبار إىل النجف
األرشف ،ورصف له مبالغ وافرة قدّ رها بامئة ألف دينار ذهب ًا ،فتاسست عامرات
وقرى يف جانبيه ،وانقلبت تلك األرايض القاحلة اىل مزارع متصلة ،والظاهر انه

هو النهر املعروف بنهر الغازان األسفل الذي أخذ جمراه ( كرى سعده).

وقد بقيت كربالء يسقيها هنر الغازاين األعىل مدّ ة قرون ،فلام تراكمت فيه الرمال

والرتسبات الغرينية أصبحت كربالء مهدّ دة بالعطش يف الصيف وبالفيضان يف

الربيع ،إذ كان الفرات الفائض يف الربيع يغمر الوهاد التي حول البلد بامجعها من

دون ان تسلم منه العتبات نفسها.

وعند هبوط النهر كان عرشات األلوف من الزوار يعتمدون عىل الري من آبار

قذرة شحيحة األمر الذي دعا السلطان سليامن القانوين العثامين الذي استوىل عىل
العراق يف عام (940هـ) ،اىل كري النهر وتنظيمه وتغيري جمرى صدره ،كام وقد أمر

 .1يؤخذ من املصادر املوثوق هبا انه قد وجد خلف مرقد عون آثار جرس عائم وسالسل هذ اجلرس كانت
بارزه كام ان آثار هذا النهر موجوده حتى اآلن.
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برفع مستوى مسناة السليامنية الواقعة يف ذوابات هذا النهر عىل بعد (8كم) عن
رشقي كربالء يف طريق كربالء – طويريج ،ومتتد هذه املسناة نحو ًا من (6كم) ،ثم
أمر السلطان بتوسيع هذه الرتعة وزاد يف عمقها لكي تأيت باملاء اىل كربالء بصورة
مستمرة ومنتظمة ،ولذا سمي بنهر السليامين((( ،وكان جمرى هذا النهر الفرات

األصيل  -شط احللة -ثم ينساب يف أرايض كان اجلميع يظنوهنا أعىل من النهر
األصيل ،فاستبرش اجلميع هبذه املعجزة ،وقد وكّل عىل حفره وتنظيمه سنوي ًا وايل

بغداد سنان باشا ،ولكن بعد قرون من فتحه طمي هذا النهر أيض ًا كعادته ،وباتت
مرة أخرى تعتمد عىل االبار الشحيحة ،وتشكو ق ّلة املاء ،وكانت النجف
كربالء ّ
تعاين من نفس املشكلة األمر الذي ّ
حث السيد عيل الطباطبائي املعروف بصاحب
الرياض اىل االستعانة بأرحيية حييى آصف الدولة وزير حممد شاه اهلندي ،فأرسل
هذا اليه املال الذي طلبه ،وذلك يف أوائل عام (1271هـ) ،وقام بشق هنر الفرات

 شط احللة احلايل  -اىل فرعني :االول :جيري يف االجتاه املستقيم اليصال املاءاىل النجف  -وعرف بشط اهلندية  -والثاين :بدّ ل جمراه من جنوب املسيب باجتاه

هنر السلطان سليامن اىل كربالء  -وعرف بنهر احلسينيه كام هواألن  -وقام بحفره
الرحاله
وتنضيمه افراد عشرية اجلشعم ،وهبذا الصدد كتب مريزا ايب طالب خان ّ

الفاريس يف كتابه املعروف مسريطالبي قال:

زرت كربالء يف يوم الرابع من ذي القعده عام (1217هـ) ،وتركها اىل النجف،

واخــذت طريق احلله ،فوصلت النجف يف نفس اليوم ،وشاهدت يف طريقي

جدولني :يقال لألول هنر احلسيني –احلسينية -عىل بعد فراسخ من كربالء ،والثاين

هنر يقال له هنراهلنديه اواآلصفي ،وهواعرض من النهر األول الذي سمي باحلسيني
 .1اربعة قرون من تاريخ العراق ،ترمجة :السيد جعفر اخلياط :ص.39
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نسبه الرواء مرقداالمام احلسني ،والثاين سمي باهلنديه نسبه اىل حييى اصف
الدوله اهلندي ،وقد قام السلطان حممد عيل شاه بن واجد عيل شاه((( سلطان مملكة

(اودة) يف اهلند بكري هنراحلسينيه واصالحه عام (1259هـ) عىل يد العالمه السيد
حممد مهدي الشهرستاين.

وعادت أزمة املاء يف كربالء من جديد بعد زمن كري هذا النهر اوالً :من جراء
الرتسبات التي كانت تتجمع يف قعره ،وثاني ًا :من أن مستوى صدر هذا الناظم

أعىل من مستوى جمرى النهر األصيل الذي يستقى منه ،فكان نزر املياه عىل الدوام
وخصوص ًا يف موسم الصيهود.
وكانت كربالء مضطره اىل حفر اآلبار القذرة الشحيحة يف معظم فصول السنة

األمر الذي دعا بالسيد حممد اللكناهوري اهلندي عام (1306هـ) اىل مفاحتة نقيب
أرشاف بغداد السيد سليامن الكيالين لتبديل صدر هذا الناظم الذي كان واقع ًا
جنوب بلدة املسيب من موضع كان يعرف بقرب عثامن باشا إىل صدره احلايل الذي
يقع إىل مسافة  3/ 300كم من شامل غريب سدّ ة اهلندية ،فسمح النقيب بذلك
وأسس صدر النهر احلايل الذي أمنت به كربالء من العطش.

[ ]1كان يف كربالء  1312وابتاع دور ًا ونزل عند السيد صالح السيد سليامن وكان معه حاشية تقدر ()300
شخص ًا وكانت معه زوجته االمري تاج درهبو ومنزهلا يف باب السدرة وقامت هي االخرى بأعامل خرييه
وتوفيت يف كربالء ودفنت عند قدم حبيب بن مظاهر االسد.
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ناظم الصدر جلدول احلسينية
يف الوقت الذي كان جيري فيه العمل يف إنشاء (سدّ ة شوند يرفر  -سدة اهلندية)

يف العهد العثامين أقيم ناظم من اآلجر يف صدر جدول احلسينية ،وهذا الناظم ال
يزال موجود ًا حتى اآلن ،وهو يشتمل عىل ثالث فتحات :الوسطى :منها كبرية
يبلغ عرضها ثالثة أمتار تفتح أبواهبا وتغلق بواسطة باب حديدية ،واألخريان :عىل

اجلانبني يبلغ عرض كل منهام 1.5م يفتحان ويغلقان بواسطة ألواح من اخلشب،

وقد أجريت اصالحات واسعة يف هذا الناظم خالل شهر ترشين األول عام

(1928م) ،وأهم تلك االصالحات اعادة انشاء أرضية الناظم وبنائها بخرسانة
االسمنت حلد منسوب 28/10م(((.

جدول احلسينية
منذ أن حفر هذا اجلدول وتنظيمه من قبل العالمة صاحب الرياض عىل حساب

آصف الدولة عام(1217هـ) ،وحتى أعيد حفره عام (1259هـ) ،من قبل العالمة

الرشدي عىل حساب سلطان مملكة اودة حممد عيل شاه كان يقطع مسافة 28كم
ّ
فيصل شامل مدينة كربالء ،ويمتد باجتاه اجلنوب واجلنوب الغريب من املدينة نحو

كيلو مرت حتى يصل إىل الكيلو مرت التاسع والعرشين ،فينشطر إىل شطرين :الشطر
األول :يسري باجتاه الشامل الغريب ،وكان يعرف بنهر احليدري أو اخلصيبية نسبة إىل

مقاطعة احليدرية.

[ ]1سوسة  ،د.أمحد ،وادي الفرات :ج :1ص.3
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الرشتي((( -زعيم الشيخية -إىل
األمر الذي دعا بالسيد كاظم أبن السيد قاسم ّ
مجع تربعات من بعض وجوه اإليرانيني بغية توسيع هذه الفرع ،وإيصال املاء إىل
مرقد احلر الشهيد ،وقد كرى هذه الفرع ملسافة  6كم ،فسميت عند ذلك باسم
وسع هذا الفرع بالنسبة
الرشدية ،وكان ذلك يف أواخر عام(1259هـ) ،وبعد ذلك ّ
ّ
اىل احلاجة ألرواء األرايض الواقعة عىل ضفتي هذه الفرع والبالغة  24644مشارة
بساتني ،و 105034مشارة حقول زراعة فيبلغ جمموع األرايض التي تسقى من
الرزازة والكحيلية الذي حفر عام ( 1367هـ)
هذا اجلدول بام يف ذلك جدويل ّ
129678مشارة ،ويبلغ طول هذا اجلدول اليوم 28كم ،وتتشعب يف ذوآئبه إىل
شطرين ويصب يف هور أيب دبس.
أما الشطر الثاين هلذا اجلدول :فيعرف باهلندية نسبة إىل الوزير اهلندي آصف
الرشدية ،وقد حفره السلطان سليامن العثامين ألرواء
الدولة ،وهو أصغر من فروع ّ
بستان الدده عبد املؤمن ،ويبلغ طول هذه الفرع مخسة عرش كيلو مرت ًا ،ويسري
باجتاه جنوب مدينة كربالء ،ويبلغ جمموع األرايض التي تسقى منه  1338مشارة
بساتني ،و  1309مشارة حقول زراعية ،مع العلم أن مساحة األرايض التي تسقى
من اجلدول الرئيس لنهر احلسينية تبلغ  20000مشارة بساتني ،و  79150مشارة
حقول زراعية ،وقد سجل ترصيف مياه هذا اجلدول الرئييس  -احلسينية  -يف
كانون الثاين(1948م) (12م ) 3يف الثانية ،وهي نسبة ضئيلة جد ًا ألرواء األرايض
الشاسعة التي تسقى من اجلدول املذكور.
ويف ايام احلكم الوطني كرى مرار ًا ،واخري ًا يف عام( 1367هـ) قامت احلكومة
املحلية بكريه وتنظيمه عىل أساس ان تكفي مياه هذا اجلدول إلرواء واسقاء
األرايض التي تبلغ جمموعها باكثر من  230475مشارة.
[ ]1عرفت عائلة يف ما بعد بالرشدي.
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وهبذه املناسبة نذكر :إن األستاذ عبد الرسول اخلاليص مترصف لواء كربالء
اليوم بذل جهود ًا جبارة يف جلب احلفارات هلذا اجلدول الرئييس الذي هو بمثابة
الرشيان الرئييس ملدينة كربالء.

فتح كربالء من قبل املسلمني
عندما دحر سعد بن أيب وقاص جيش الفرس يف القادسية عام(14هـ) توجه

مترض سعد فأعطى قيادة جيش
إىل املدائن للقبض عىل يزدجرد ملك الفرس ،وقد ّ
املسلمني اىل خالد بن عرفطة حليف بني زهرة أبن كالب ،فخاض خالد وجيشه

هنر دجلة بخيوهلم قرب قرية الصيادين التي تقع اسفل املدائن ،ومتكن من فتح
املدائن ،وعرج منها عىل كربالء لفتحها ،فدخلها عنوة وأرس أهلها ،ثم ترك مقر

قيادته يف كربالء ،وسار تصحبه رسية من اجليش ،ففتح احلرية ،فتم له ذلك ،وعاد
مقره يف كربالء فشكا اليه عبد اهلل ابن وثيمة البرصي لوخامة مناخها ،ورطوبة
إىل ّ
أرضها مما أضطر خالد عىل اثر الشكوى أن يرحل بجيشه إىل احلرية ويتخذها مقر ًا

لقيادته.

فبقيت كربالء منذ ان ارحتل عنها املسلمون خالية مهملة جرداء غري مزروعة(((.

[ ]1ينظر :الطربي ،تاريخ الطربي :ج :2ص322؛ احلموي ،معجم البلدان :ج :4ص .445
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نزول اإلمام علي (عليه السالم) يف كربالء
يف أواخر عام (36هـ) نزل اإلمام عيل أرض كربالء يف طريقه إىل صفني

وشمه وقال:
فتوضأ وصىل ،ثم رفع من تراهبا ّ

واه ًا لك أيتها الرتبة ليحرشن منك قوم يدخلون اجلنة بغري حساب.(((
وقد روى هرثمة بن سليم اىل إمرأته -جرداء بنت سمري -وكانت من شيعة

عيل(( :أال أعجبك من قول صديقك أيب احلسن ملا نزل كربالء رفع إليه من
تربتها ّ
فشمها وقال :واه ًا لك يا تربة ليحرشن منك قوم يدخلون اجلنة بغري
حساب ،وما علمه بالغيب؟)) فقالت(( :دعنا منك اهيا الرجل ،فان أمري املؤمنني
مل يقل إال حق ًا)) ،ومضت أعوام إىل أن بعث عبيد اهلل بن زياد جيش ًا ملحاربة االمام
احلسني يف كربالء ،ومن ضمنهم هرثمة بن سليم ،فعرف البقعة التي نزل

هبا ،وتذكر حادثة اإلمام عيل ،والقول الذي قاله فكره النزول هبا ،وجاء إىل
االمام احلسني ،فحدثه بالذي سمعه من ابيه يف هذا املنزل ،فقال له االمام
احلسني:

انك معنا أو علينا؟
فأجاب هرثمة(( :ال معك وال عليك إذ تركت أهيل وولدي وأخاف عليهم من
إبن زياد ،فاستأذن االمام احلسني باالنرصاف ّ
وول هارب ًا ))(((.
[ ]1امايل الصدوق :ص :107 -106ح 7مع اختالف يف االلفاظ.
[ ]2املصدر نفسه :ص.107
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وحيدثنا نرص بن مزاحم قائالً :إنه جاء خمنف بن سليم إىل عيل يف كربالء

فوجده يشري بيده ويقول :ههنا – ههنا ،فسأله وما ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال

اإلمام:

ثقل آلل حممد ينزل ههنا ،فويل هلم منكم ،وويل لكم منهم ،فسأله عن

معنى ذلك؟ فقال:

ويل هلم منكم تقتلوهنم وويل لكم منهم يدخلكم اهلل بقتلهم النار.(((

وروى هذا ايضا حسن بن كثري إذ قالَّ :
إن اإلمام عيل اتى كربالء يف طريقه

إىل صفني فوقف هبا قليالً ،فقيل :يا امري املؤمنني هذه كربالء ،قال:
ذات كرب وبالء ،ثم اومأ بيده الكريمة اىل مكان ،وقال:

ههنا موضع رحاهلم ،ومناخ ركاهبم ،وأومأ بيده إىل موضع أخر ،وقال:
ههنا ثم رحل اإلمام عنها نحو ساباط(((.

ويروي املفيد يف االرشاد عن عثامن بن قيس العامري عن جابر بن احلر عن

جويرية بن مسهر العبدي قال(( :كنت مع اإلمام عيل عندما توجهنا إىل صفني

عام(36هـ) ،فبلغنا طفوف كربالء فوقفت يف ناحية من املعسكر ،ثم رأيت اإلمام
عيل ينظر يمين ًا وشامالً واستعرب ،ثم قال:
هذا واهلل مناخ ركاهبم وموضع قتلهم ،فسئل ما هذا املوضع؟ فأجاب:
هذه كربالء يقتل فيها قوم يدخلون اجلنة بغري حساب ،ثم سار اإلمام دون
[ ]1ينظر :املنقري ،واقعة صفني :ص 141؛ الطهراين ،معرفة املعاد :ج :3ص.141
 . 2املنقري ،واقعة صفني :ص.157
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ان يعرف الناس تأويل حديثه حتى كان أمر احلسني ،ومقتله يف كربالء عام

61هـ))(((.

مل حتدث يف كربالء حادثة تستحق الذكر بعد أن رحل عنها اإلمام عيل

عام( 36هـ) إىل ان قدم إليها االمام احلسني بن عيل يف أوائل عام( 61هـ).
***

 .1املفيد ،االرشاد:ص.156
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حادثة االمام احلسني (عليه السالم)
أسبابها ونتائجها:

مل يسجل التاريخ منذ ان بزغت شمس املعرفة فوق هذا الكوكب السيار حادثة
اعظم اثر ًا ،وابلغ يف النفس من هنضة االمام احلسني وقيامه بالدفاع عن احلق،

والذود عن الكرامة ،وإحياء املثل العليا للفضيلة ،فرضب االمام احلسني 
بذلك املثل االعىل للفضيلة املادية واملعنوية مظهر ًا قيمتيهام معطي ًا للعامل دروس ًا

غاليه يف التضحية واإلباء.

ومل يرم االمام احلسني من وراء عمله هذا سوى اصالح أمر أمته ،فلوال

قيامه بتلك النهضة التي عرب فيها عن ابائه ملا كان لإلسالم شأن يذكر اليوم.

هنض االمام احلسني لرفع راية احلق ،وسيف اإليامن باهلل ليقول كلمته التي

غيت جمرى التأريخ ،فكان يزن نفسه وعقيدته يف خالص أمته ،وألجل ذلك قدّ م
ّ
دمه ،وأهله ،وماله قربان ًا ال يبتغي عليه جزاء ،وال يسأل عنه أجر ًا ،فقام بوجه الظلم
رائدة إصالح حال ما فسد من األوضاع عىل عهد يزيد الغاشم الذي مل تأخذه يف

اهلل لومة الئم.

مل جتد اقالم املؤرخني الذين شاهدوا حوادث الطف ،ومل يكتبوا عنها شيئ ًا

يمكن للباحث تدقيقه ودراسته ،ومل يأخذوا عىل عاتقهم إنارة الطريق لبعدهم

لكي يتتبعوا سرية أولئك األبطال األشاوس الذين رقدوا يف عرين الليث ايب عبد
اهلل احلسني بشكلها احلقيقي ،فقد سلك كل منهم طريق ًا غري طريق صاحبه
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وزميله يف التدوين االمر الذي اوجد فراغ ًا كبري ًا يف تاريخ اإلسالم ،فلم يكن بني

ايدينا نحن املتأخرون سوى بضع ملفات مع حلقات اولئك االبطال الذين يرقدون
يف ارض كربالء ،فخ ّلدوا برقادهم هذا إسم كربالء يف سجل اخلالدين ،وانقذوا
رصح جمد اإلسالم من اهلاوية.

وهل من ناكر هلذا وقول االمام احلسني املأثور يدوي بلسان حاله( :ان كان

دين حممد مل يستقم اال بقتيل ياسيوف خذيني)((( ،ومن هذا يظهر لنا :إن املؤرخني

تركوا مشاكل تارخيية عويصة مل حتل عقدهتا إىل يومنا هذا حيث مل ينفذوا ببصريهتم

ليحكّموا عقلهم يف البحث املنطقي حلوادث اليوم العارش من حمرم التي جرت
عىل ساحة طف كربالء لكي يستطيع الباحث من دراسته املوضع ،واعطاء صورة

حقيقية هلذا اليوم املشهود يف جبني تاريخ اإلسالم حيث فقد االسالم أكرب شخصية
ّ
فذة عرفها منذ ان بعث حممد حتى اليوم اال وهي شخصية احلسني بن عيل

إمام هذه األمة ان قعد وإن قام.

الراوية الذي شهد واقعة الطف يف كربالء ،والذي
لقد سبب محيد بن مسلم ّ

شوهت احلقائق يف سبيل كسب
كان يف معسكر اهل الكوفة إرتباكات تارخيية َّ
رضاء أسياده من بني أمية الذين قلبوا احلقائق راس ًا عىل عقب ،وزودوه ماالً كثري ًا
ابتغاء جلبه لطرفهم.

الضحاك بن قيس املرشقي الذي كان قد
كام مل يستطع ضبط احلقائق التأرخيية ّ

نجا بنفسه من املعركة بعد استأذانه من احلسني ،فهرب دون ان يعطينا صورة

حقة ملا دار من املعارك يف ذلك اليوم لنأخذ بقوله.

[ ]1هذا البيت لشاعر حمسن ايب احلب الكبري ص 169حتقيق :د .جليل ابو احلب ،بريوت .2003
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هكذا شاء بنو أمية قلب احلقائق ،ولكن القدر مل يشأ أن يطفئ نور االمام

احلسني الذي ما فتئ يدعوا إىل التمسك بالدين والتحصن باحلق ،فراحت
تلك الرشذمة الطاغية منذ تلك اللحظة التي قتل فيها س ّيد الشهداء دفاع ًا عن
الدين اإلسالمي القويم ،وتشوه احلقائق دونام تفكري أو إملام بالواقع ،وعىل ذلك

مل يبق للباحثني املتأخرين من املسلمني لكي يقوموا بمقارنات وتدقيقات كافية
فريكّزوا تفكريهم احلر يف ابحاثهم ،ولكن رسعان ما اثبت التاريخ للعامل :إن
حوادث ذات شأن كبري وقعت قبل أن يبعث حممد هلداية العامل حتى استشهاد

االمام احلسني عىل يد رشذمة عاتية تتشيع للسفيانيني ،فقد كانت هناك سلسلة

من املؤامرات تد ّبر من قبل فئة طبعت عىل الضاللة وجبلت عىل اخلسة ،إذ مل تكن
قضية االمام احلسني بنت يومها أو وليدة ساعتها.

فهناك سلسلة من وقائع تقشعر هلوهلا األبــدان ،وترتعد حلوادثها النفوس،
فقد كانت صدور بني أمية تتآكل حقد ًا وحسد ًا منذ ان تويف عبد مناف ،وأوىص

بسدانة الكعبة إىل ولده هاشم  -اجلد األعىل لبني هاشم  -وحرم منها أمية بن

ذكران الرومي((( الذي تبناه عبد شمس ابن مناف ،وأمية هذا هو اجلد األعىل لبني
أمية((( ،فثارت ثائرة أمية حسد ًا وبغض ًا هلاشم ،وألبناء هاشم من بعده ،وكانت

هذه ّأول بادرة عداء وقعت بني هاشم وأمية ،وقد جتددت نريان العداوة الكامنة
 .1اتفق مجع من النسابني :ان آل أمية ليسوا من قريش ،إذ كان لعبد شمس بن مناف عبد رومي أسمه ذكران
نسب أبنه أمية إىل س ّيده عبد شمس ،وكان ذلك جائز ًا عندهم يف تلك األيام .ينظر :التسرتي ،نور اهلل،
أحقاق احلق :ص.249
[ ]2حسد امية بن عبد شمس بن عبد مناف عمه هاشم وتكلفه يتصنع مثله فعجز عن ذلك ودعاه اىل املنافرة
ومتت املنافرة عىل مخسني ناقة سوداء واجالءه عن مكة عرشة سنني فكسبها هاشم ورحل اميه اىل الشام.
يراجع الطربي ،التاريخ :ج :2ص 252؛ ابن سعد ،الطبقات :ج:1ص.76
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مرة ثانية حني حكم عىل بني امية باالبتعاد عن املدينة عرش سنوات وأداء الفدية
َ
(فآل أمر بني أمية إىل أن يوسم يزيد بن معاوية حفيد أمية تلك الوسمة السوداء يف

(((

جبني تأريخ اإلسالم حيث كانت العداوة ،والبغضاء كامنة يف صدره ،ويف عروقه،
قام يزيد املورث عن أبيه ،وجده وكان متشبع ًا بروح احلقد يرتبص الفرصة لينتقم
لنفسه وألجداده).

كام ظهر العداء يف نفس ايب سفيان  -صخر بن حرب  -يف صدر اإلسالم

بمحرض من علية القوم إذ يروي املسعودي عن عامر ،قال :حني بويع عثامن دخل

عليه ابو سفيان يف داره عقيب املبايعة ،ومعه رهط من بني أمية ،فقال ابو سفيان:
أفيكم احد من غريكم؟ وقد كان اعمى فقالوا :ال ،فقال :ياآل ايب معيط تلقفوها

تلقف الكرة فوالذي حيلف به ابو سفيان ال جنة وال نار ما زلت ارجوها لكم

ولتصرين إىل صبيانكم وراثة ،فنهره عثامن وساءته مقالة ايب سفيان(((.

هذه هي نفسية ايب سفيان ،وما كان يعتنقه من مبادئ هدامة لإلسالم تطورت

عىل عهد معاوية بن ايب سفيان فقام يناوئ اإلمام عيل ،وقد روى املسعودي
يف تأرخيه عن مطرف بن املغرية بن شعبة قال(( :وفدت مع ايب املغرية إىل معاوية
فكان ايب يأتيه ليتحدث عنده ،ثم ينرصف ا ّيل فيذكر معاوية ،ويذكر عقله ،ويعجب

بام يروى عنه ،وجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء فرأيته مغت ًام ،فأنتظرته ساعة
وظننت ان شيئ ًا حدث فينا أوىف عملنا ،فقلت له :ما يل اراك مغت ًام الليلة؟ قال:
يابني اين جئت من عند اخبث الناس ،قلت له :وما ذاك؟ قال :قلت وقد خلوت
به -معاوية -انك قد بلغت منّا يا امري املؤمنني ،فلو اظهرت عدالً ،وبسطت خري ًا
[ ]1فيام خيالف هذا الراي ابن الكلبي ،مجهرة النسب :ص.37
[ ]2املسعودي ،مروج الذهب :ج:2ص.351
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فأنك قد كربت ،ولو نظرت إىل أخوتك من بني هاشم ،فوصلت أرحامهم ،فواهلل
ما عندهم اليوم شيئ ًا ختافه ،فقال يل :هيهات هيهات ملك اخو تيم فعدل فعل

مافعل ،فواهلل ما غدا ان هلك فهلك ذكره اال ان يقول قائل ابو بكر ،ثم ملك

اخو عدي ،فاجتهدوا وشمر عرش سنني ،فواهلل ما غدا ان هلك فهلك ذكره اال
يقول قائل عمر ،ثم ملك اخونا عثامن فملك رجل مل يكن أحد ًا يف مثل نسبه فعمل

ماعمل وعمل به قولته ما غدا ان هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به ،وان أخا هاشم
يرصخ كل يوم مخس مرات أشهد أن حممد ًا رسول اهلل ،فأي عمل يبقى مع هذا الأ َّم
لك ،واهلل ألسعى إىل دفنه دفن ًا دفن ًا))(((.

هكذا قام معاوية بعصبيته األموية ،وأ ّدعائه بأخذ ثأر عثامن من اإلمام عيل،

وحاربه حتى جاء دور اإلمام احلسني بن عيل ،وعقدت املهادنة معه تلك
املهادنة الذي باءت بالفشل الذريع ،وقامت عىل اكتافها واقعة الطف بني ولده
يزيد ،واإلمام احلسني حفيد الرسول األعظم.

فهذه القضايا وغريها مما وقعت بني بني أمية ،وبني هاشم احلجج البالغة

برهنت للعامل أن آل أمية كانوا يقصدون التشفي من االمام احلسني ،واالنتقام
منه ،وأخذهم بثارات بدر وحنني ،وأحقادهم يف ذلك بمرأى من العامل عندما مت ّثل
يزيد بن معاوية بقول أبن الزعربي:

ج ــزع اخلــــزرج مــن وق ــع األســل

لــيــت أشــيــاخــي بــبــدر شــهــدوا

ثم اضاف الشطرين عليها:

[ ]1نق ً
ال عن ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة :ج :2ص.537
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خــــر جـــــاء وال وحـــــي نـــزل
مـــن بــنــي أمحــــد مـــا كــــان فعل

لــعــبــت هـــاشـــم بـــاملـــلـــك فــا
لــســت مــن خــنــدف إن مل أنتقم

تس ّلم يزيد قيادة املسلمني بعد هالك معاوية يف العرشين من شهر رجب

عام(60هـ) ،وكتب إىل الوليد بن عقبة وايل املدينة يأمره ان يأخذ له البيعة من
احلسني ،فأرسل الوليد بطلب االمام احلسني ،وكان جالس ًا مع ابن الزبري يف
املسجد إذ جاءه رسول الوليد ،فقال االمام احلسني البن الزبري:

أرى طاغيتهم قد هلك فبعث ألينا ليأخذ منا البيعة قبل ان يفشى يف الناس

اخلرب ،فاجتمع احلسني من ساعته برجاله ،وفتيانه من بني هاشم ،فجاء هبم

إىل الوليد ،وأمرهم باملكوث عىل الباب قائالً :إن دعوتكم أو سمعتم صويت قد

عيل بأمجعكم وإال فال تربحوا حتى أخرج إليكم ،ثم دخل
عال فاقتحموا الباب ّ

عىل الوليد فوجد عنده مروان ،فسلم وجلس فطلب الوليد من االمام احلسني
البيعة ليزيد ،فأمتنع االمام احلسني ،وعىل أثر ذلك الرفض خرج من املدينة يف

أواخر رجب عام(60هـ)((( ،وقد اجتمع االمام احلسني قبل خروجه بأخوته،
وبني عمومته ،وترك وصية اىل أخيه حممد بن احلنفية((( ،وكتب يف وصيته:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذا ما أوىص به احلسني بن عيل بن أيب طالب إىل أخيه أبن احلنفية :إن
احلسني يشهد أن ال آله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله جاء
[ ]1الطربي ،التاريخ :ج :4ص.301

 .2كان حممد املعروف بابن احلنفية ابن اإلمام عيل فارس ًا شجاع ًا منطقي ًا فقيها له مواقع مشهودة يف حرب
اجلمل وصفني ،مات يف املدينة ،وله من العمر() 60سنة ،ومل خيرج مع االمام احلسني بسبب مرض
قد اعرتاه يف ساعده.
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باحلق من عند احلق ،وأن اجلنة حق ،وأن الساعة حق آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل
يبعث من يف القبور ،وأين مل أخرج أرش ًا ،وال بطر ًا ،وال مفسد ًا ،وال ظامل ًا ،وإنام
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي حممد ،وأيب عيل بن أيب طالب ،فمن

عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني
قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ،ومن ر ّد ّ
القوم باحلق ،وهو خري احلاكمني ،وهذه وصيتي يا أخي اليك ،وما توفيقي إال باهلل

عليه توكلت واليه أنيب ،ثم طوى الكتاب وختمه بخامته الرشيف ،ودفعه إىل

أخيه حممد بن احلنفية ،وقال له  :يا أخي :ما عليك إال أن تقيم يف املدينة ،فتكون
يل عين ًا عليهم ،وال ختفي عني شيئ ًا من أمرهم.
ثم خرج ليلة األحد يف الثامن والعرشين من شهر رجب عام( 60هـ) متوجه ًا
َ ْ َ ْ ِ َّ
نحو مكة وهو يقولّ َ ّ َ :
الظالِم َ
ني ﴾((( ،ووصل مكة يوم
ن ِن مِن القوم
ِ
ب ِ
﴿ر ِ
اجلمعة الثالث من شعبان من العام نفسه ،فأخذت كتب أهل الكوفة تتواتر عليه

يدعونه فيها إليهم.

ووصل مكة يوم العارش من رمضان وفد من أهل الكوفة يدعون االمام

احلسني بالقدوم اىل الكوفة ليبايعوه باخلالفة ،وبعد يومني وصل مكة قيس

بن مسهر الصيداوي ،وعبد الرمحن بن عبد اهلل األرحبي حيمالن يف حقائبهام
كتب سادات أهل الكوفة ورؤسها ،وكانوا حيثون االمام احلسني عىل القدوم
اىل الكوفة لغرض مبايعته ،وهكذا كانت كتب أهل الكوفة تتوارد عىل االمام
احلسني يومي ًا ،وباألخري جاء إىل مكة يف يوم اخلامس عرش من رمضان هاين

بن هاين السبيعي ،وسعيد بن عبد اهلل احلنفي ،وكان جمموع ما بلغ من رسائل أهل
[ ]1القصص.21 :
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الكوفة زهاء اثني عرش ألف رسالة((( ،وكلها تتضمن طلب االمام احلسني اىل
الكوفة ،والعهد له ببذل النفس والنفيس دونه ،فلام رأى ذلك دعا مسلم بن عقيل
بن أيب طالب ،وأمره بالرحيل اىل الكوفة ،وأوصاه بام جيب ،وكتب معه كتاب ًا ألهل

الكوفة فحواه:

عيل من
عيل بكتبكم ،وكانا أخر من قدم ّ
أما بعد :فإن هاني ًا ،وسعيد ًا قدما ّ
رسلكم ،وقد فهمت مما اقتصصتم من مقالة ج ّلكم أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل
اهلل جيمعنا بك عىل احلق واهلدى ،وأين باعث إليكم أخي ،وأبن عمي ،وثقتي من

أهل بيتي مسلم بن عقيل ،فأن كتب إ ّيل أن قد اجتمع رأي ملئكم وذوي احلجى
والفضل منكم عىل مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت يف كتبكم ،فأين قادم إليكم
وشيك ًا انشاء اهلل ،فلعمري ما اإلمام إال احلاكم بالكتاب ،القائم بالقسط الدائن
بدين احلق احلابس نفسه عىل ذات اهلل والسالم.

طوى االمام احلسني كتابه وس ّلمه اىل مسلم بن عقيل ،وأمره بالسفر
إىل الكوفة يف اخلامس عرش من شهر رمضان عام (60هـ) ،فخرج مسلم قاصد ًا

الكوفة ،ونزل دار املختار بن أيب عبيدة الثقفي ،واجتمع حوله ،وبايعه من أهل

الكوفة أكثر من ثامنية عرش ألف نفس ،فكتب إذ ذاك إىل احلسني بن عيل خيربه.

[ ]1ينظر :ا لساموي ،حممد ،أبصار العني يف أنصار احلسني :ص 25؛ فيذكر املسعودي ان اهل الكوفة كتبوا اىل
االمام احلسني( انا قد حبسنا انفسنا على بيعتك ونحن نموت دونك ،ولسنا نحضر جمعة وجماعة
بسببك) .مروج الذهب :ج :3ص.46
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خروج احلسني (عليه السالم) من مكة حنو كربالء
عندما تسلم اإلمام احلسني رسالة مسلم ،وا ّطلع عىل ما جاء فيها توجه اىل

العراق ،وكان خروجه يوم الثالثاء يف الثامن من ذي احلجة عام (60هـ) ،فيكون

جمموع أيام مكوثه يف مكة املكرمة زهاء ثالثة أشهر إذ دخلها يف شعبان من العام
نفسه ،وعند خروجه منها انظم إليه نفر من أهل احلجاز ،ونفر من أهل البرصة
ّ
وأحل
مضاف ًا إىل أهل بيته ،ومواليه ،وطاف بالكعبة ،وسعى بني الصفا واملروى،

إحرامه ،وجعلها عمرة -ألنه مل يتمكن من إمتام احلج خمافة أن يقبض عليه فينفذ
به إىل يزيد -وخرج مبادر ًا بأهله ،ومن أنظم إليه من اصحابه وأنصاره ،وصادفه

عىل أبواب مكة الفرزدق الشاعر ،وسأله ما أعجلك يا ابن الزهراء عن امتام احلج؟
فأجابه:

لو مل أعجل ألخذت ،أخربين عن خرب الناس خلفك يافرزدق قال الفرزدق:

قلوب الناس معك وأسيافهم عليك ،والقضاء ينزل من السامء واهلل يفعل ما يشاء!
فأجابه االمام احلسني:

صدقت هلل األمر ،وكل يوم هو يف شأن أن ينزل القضاء نحب ونرىض ،فنحمد

اهلل عىل نعامئه وهو املستعان عىل اداء الشكر ،وأن حال القضاء دون الرجاء،

فقال الفرزدق لالمام احلسني :بلغك اهلل ما حتب وكفاك ما حتذر ،ثم و ّدعه،

وسار اإلمام احلسني يف طريقه فاعرتضه حييى بن سعيد بن العاص ومجاعته
مبعوثني من قبل وايل مكة عمرو بن سعيد ليمنعوه من الذهاب ،فآل األمر بينه

وبني االمام احلسني إىل التدافع ،فتضاربوا بالسياط فيام بينهم ،وأمتنع االمام
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احلسني ،وأصحابه امتناع ًا قوي ًا عن الرجوع ،فاضطر حييى أن يرجع بخفي
حنني خارس ًا املعركة ،وأخذ االمام احلسني طريقه حتى قدم (وادي العقيق)،
فجاءه عون ،وحممد أبناء عبد اهلل بن جعفر ابن أيب طالب حيمالن رسالة أبيهم

التي يطلب فيها من االمام احلسني الرجوع إىل مكة وعدم التوجه إىل العراق،
وإذا كان ال بد من السري يف طريقه فليلتحق أبناؤه ،وبذلك أنظم عون ،وحممد
الرمة) ،فأرسل
إىل أنصار االمام احلسني ،وساروا مجيع ًا حتى وصلوا (بطن ّ

االمام احلسني قيس بن مسهر الصيداوي اىل مسلم بن عقيل خيربه بقدومه،
وأما االمام احلسني ،فأخذ طريقه حتى وصل (الثعلبية) ،ثم زرود ،فأخرب

بمقتل مسلم بن عقيل ،وهاين بن عروة ،وعبد اهلل بن يقطر ،فسار من (زرود) حتى

(زباله) ،فورده نعي قيس بن مسهر الصيداوي ،فوقف االمام احلسني إذ ذاك
خطيب ًا يف قومه قائالً:
قد أتانا خرب فضيع مقتل مسلم بن عقيل ،وهاين بن عروة ،وعبد اهلل بن يقطر،
وقد َخ َذلنا هناك شيعتنا ،فمن أحب منكم االنرصاف فلينرصف يف غري حرج

وليس عليه ذمام ،فافرتق الناس عنه إال من كان من أصحابه الذين جاءوا معه
انضم إليه.
من املدينة ونفر يسري ممن
َّ

قد عمد االمام احلسني إىل ذلك ألنه يعلم ان االعراب الذين تبعوه ،وهم
يضنون انه ان يأيت بلد ًا قد استقامت له طاعة أهله ،فكان يكره ان يسريوا معه حتى
تفرق الناس
يعلموا ما يقدمون عليه ،ثم أخذ االمام احلسني طريقه ،وسار بعد ّ
عنه ومعه البقية الباقية من ّ
خلنه ،وأصحابه ،وأهل بيته حتى وصل (العقبة) ،فنزل

هبا وحتادث مع عكرمة بن لوذان ،فمنعه عن الذهاب إىل العراق ،فأجابه االمام
احلسني:
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عيل الرأي ،ولكن اهلل ال يغلب عىل أمره ،واهلل ال َيدَ ُعونَني حتى
ليس خيفى ّ

يستخرجوا هذه العلقة من جويف ،فإذا فعلوا سلط اهلل عليهم من يذهلم حتى يكونوا

أذل فرق األمم ،ثم رحل عنها فوصل (رشاف) ،فأمر فتيانه أن يستسقوا من
املاء ،ويكثروا منه ،فلام انتصف النهار جاءهتم خيل أهل الكوفة ،وهم زهاء ألف
فارس ،وعىل رأسهم احلر بن يزيد الرياحي التميمي مبعوث ًا من قبل احلصني بن

نمري حارس القادسية ،إذ كان قد سمع عبيد اهلل بقدوم االمام احلسني ،فأرسل

فرسانه جلهات العراق لينصبوا املسالح يف الطرقات املهمة لكي ال تترسب أخبار
الكوفة إىل االمام احلسني أوالً ،ثم اقتناص االمام احلسني.
قد مانع احلر سري االمام احلسني إىل الكوفة ،وأخذ االمام احلسني

يساير احلر بكالمه حتى كان وقت الظهر ،فتقدم االمام احلسني إىل اداء فريضة
الظهرية بعد ان كان احلجاج بن مرسوق قد أ ّذن بالظهرية يف أصحاب االمام
احلسني ،فتقدم عند ذلك االمام احلسني إىل الصالة بجامعته ،وأقتدى
احلر وأصحابه باإلمام احلسني ،فأدى فريضة الظهر ،وس ّلم ،ووقف خطيب ًا،

وقال:

عيل رسلكم أن أقدم علينا،
أهيا الناس أين مل أتيكم حتى أتتني كتبكم ،وقدمت ّ

فأنه ليس لنا إمام لعل اهلل ان جيمعنا بك عىل اهلدى و احلق ،فان كنتم عىل ذلك،
فقد جئتكم ،فأعطوين ما أطمئن إليه من عهدكم ومواثيقكم ،وأن مل تفعلوا وكنتم
لقدومي كارهني انرصفت عنكم إىل املكان الذي جئت منه اليكم.

فلام انتهى من خطابه استوىل عىل القوم الوجوم ،فسكتوا ومل جييبوا قال احلر:

إنّا لسنا من هؤالء الذين كتبوا اليك ،وقد امرنا اذا نحن لقيناك أن ال نفارقك حتى

نقدّ مك إىل االمري عبيد اهلل بن زياد ،فقال االمام احلسني:
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يا أهيا الناس فانكم ان تتقوا وتعرفوا احلق ألهله يكن ارىض هلل ،ونحن أهل

البيت أوىل بوالية هذا األمرعليكم من هؤالء املدّ عني ما ليس هلم ،والسائرين فيكم

باجلور والعدوان ،وان انتم كرهتمونا وجهلتم حقنا ،وكان رايكم غري ما أتتني
كتبكم وقدمت به عىل رسلكم انرصفت عنكم ،ثم نادى:

يا عقبة بن سمعان اخرج اخلرجني الذين فيهام كتبهم ،فأرسع عقبة ،ووضع

اخلرجني امام االمام احلسني ،فنثر الكتب بني يدي احلر ،ثم جرت حماورات

بني اإلمام واحلر ،وعىل أثرها أمر االمام احلسني أصحابه بالرحيل ،فحال
احلر بني احلسني وأصحابه ،فقال االمام احلسني:

ما تريد؟ فأجاب :أريد أن أنطلق بك إىل عبيد اهلل ،فقال االمام احلسني:
واهلل ال أتبعكم.
ثم أخذ احلسني طريق ًا غري الطريق الذي كان قد سلكه إذ تيارس عن طريق

العذيب والقادسية ،وكانت املسافة بينه وبني عذيب اهلجانات ( )38ميالً ،وسار

باصحابه واحلر يسايره فبعث احلر خيرب عبيد اهلل باحلادث ،وإذا برسول ابن زياد
يقدم عىل احلر ويقول له :أما بعد :جعجع باحلسني حتى يقدم إليك رسويل ،وال

ترتكه إال يف العراء ،ويف غري خرض ،وعىل غري ماء ،وقد أمرت ان يلزمك ،وال
يفارقك حتى يأتيني بانفاذك أمري ،فقرأ ذلك عىل االمام احلسني ،وكان يف
انصار احلسني يزيد بن املهاجر الكندي يعرف رسول ابن زياد فقال له :ثكلتك
أمك ماذا اتيت؟ فقال له الرسول :اين أطعت إمامي ووفيت ببيعتي ،فقال له يزيد

بن املهاجر :بل عصيت ربك وأطعت إمامك يف هالك نفسك ،وكسبت العار
والنار ،وبئس اإلمام إمامك.
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َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
قال اهلل تعاىل﴿ :وجعلناهم أئِمة يدعون إِل انلارِ ويوم ال ِقيامةِ ل ين
صون﴾(((،

فإمامك منهم ،فقام االمام احلسني ،وخطب فيهم فقال:

أهيا الناس أن رسول اهلل قال من منكم رأى منكم سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال حلرام
اهلل ناكث ًا لعهد اهلل خمالف ًا لسنة رسول اهلل يعمل يف عباد اهلل باألثم والعدوان ،فلم

ي ّغري عليه بفعل وال قول كان عىل اهلل أن يدخله مدخله أال وان هؤالء قد لزموا
طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة الرمحن ،وأظهروا الفساد ،وعطلوا احلدود واستاثروا
بالغي ،وأحلو حرام اهلل وحرموا حالله ،وأنا أحق من غريي ،وقد اتتني كتبكم

وقدمت عىل رسلكم ببيعتكم انكم ال تسلموين ،وال ختذلوين ،فأن امتمتم عىل

بيعتكم تصيبوا رشدكم فانا احلسني بن عيل وابن فاطمة بنت رسول اهلل نفيس

مع انفسكم ،وأهيل مع أهليكم ،فلكم ّيف أسوة ،وان مل تفعلوا ونقضتم عهدكم،
وخلعتم بيعتي من اعناقكم ،فلعمري ما هي لكم بنكر ،لقد فعلتموها بايب ،واخي،

اغت بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ،ومن
وأبن عمي مسلم ،واملغرور من ّ

نكث فإنام ينكث عىل نفسه ،وسيغنيني اهلل عنكم ،ثم أدار ظهره عن أهل الكوفة
وواجه أنصاره ،وأصحابه وقال:

قد تم األمر ما قد ترون ،وان الدنيا قد تغيريت وتنكرت وادبر معروفها ،فلم

يبق منها إال صبابة كصبابة االناء ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل ،أال ترون اىل
احلق ال يعمل به ،واىل الباطل ال يتناهى عنه لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق ًا ،فأين ال
ارى املوت إال سعادة وال احلياة مع الظاملني إال برما.(((

[ ]1القصص.41:
[ ]2ابو خمنف ،مقتل احلسني :ص.86
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فلام انتهى اإلمام احلسني من خطبته وقف زهري بن القني املرادي وقال:

((يا ابن رسول اهلل قد سمعنا مقالتك هداك اهلل ،واهلل لو كانت الدنيا لنا باقية
وكنّا فيها خم ّلدين إال ان فراقها يف نرصك ،ومواساتك ،آلثرنا اخلروج معك عىل
اإلقامة فيها)) ،ثم دعا االمام احلسني دليالً ،فتقدم الطر ّماح بن عدي دليل

االمام احلسني ،فسار اإلمام بأصحابه ،والطرماح أمامهم ،واحلر يسايره فقال:

((أذكرك اهلل يف نفسك ،فأين أشهد لئن قاتلت لتقتلن ،ولئن قوتلت لتهلكن فيام
أرى)) ،فقال له االمام احلسني:

أفباملوت ختوفني!؟ وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين؟ما أدري ما أقول،

فتمثل قول الشاعر أخو األوس ألبن عمه:
ِ
باملوت َع ٌار عىل ال َفتى
َس ِامـيض َو َما

اهدَ ُم ِسل ًام
وج َ
إِذا ما نوى َحق ًا َ

فلام سمع احلر مقالة اإلمام احلسني تنحى عنه يف ناحية وأخذ يسايره ،وفيام

هم سائرون التحق باالمام احلسني مجاعة من أهل الكوفة تريد االنضامم إليه،
فمنعهم احلر ،فتدخل االمام احلسني يف أمرهم حتى تركهم احلر.

ثم وصل االمام احلسني( قرص بني مقاتل) ،فرأى عبيد اهلل بن احلر اجلعفي

فتحادث معه ،وأمتنع أبن اجلعفي عن مسايرة االمام احلسني ونرصته ،ثم أرحتل

عنه حياول ان يميل نحو البادية ،فمنعه احلر حتى انتهى هبم إىل كربالء ،فامل قلي ً
ال
ِ
َوى فإذا برسول أبن زياد يقدم عىل احلر ويناوله كتاب ًا فقرأه
متيامن ًا حتى أنتهى إىل نين ٰ
وإذا فيه :جعجع االمام باحلسني إىل موضع قفر خال من الزرع واملاء انزله

يف أرض جرداء ،فطلب احلر من االمام احلسني ان ينزل هبذا املكان ،فأجابه

ال قلي ً
االمام احلسني تقدم بنا قلي ً
ال اىل هذه القرية التي هي منّا عىل غلوة
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وهي الغارضية -او هذه األخرى التي تسمى الشفثة ،فننزل يف أحدهيام ،فوقفاحلر معرتض ًا قائالً :إن األمري كتب ا ّيل أن أحلك عىل غري ماء وال بد من االنتهاء
اىل امره ،فقال زهري بن القني :دعنا يا ابن رسول اهلل لنقاتلهم ،واهلل لو مل يأتنا غري

هؤالء لكان لنا فيهم الكفاية ،فكيف بمن سيأتينا من غريهم فهلم بنا نناجزهم فإن
قتال هؤالء أيرس علينا من قتال من يأتينا غريهم ،فأجابه االمام احلسني:

أين أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأونا ،فقال زهري(( :ههنا قرية بالقرب منّا

عىل شط الفرات وهي عاقولة حصينة حيدق الفرات هبا إال من وجه واحد)) فسأل
االمام احلسني عن اسم تلك القرية فقيل له( :العقر)((( ،فقال :نعوذ

باهلل من العقر.

ثم ألح احلر عىل االمام احلسني بالنزول يف كربالء ،ومنعهم من السري،

فقال لالمام احلسني:أنزل ٰههنا هبذا املكان فالفرات منك قريب ،فسأل
االمام احلسني عن أسم املكان الذي هم فيه فقالوا له( :كربالء) فقال:

ذات كرب وبالء ،ولقد ّمر أيب هبذا املكان عند مسريه إىل صفني وأنا معه

وههنا مهراق دمائهم،
فوقف ،فسأل عنه ،فأخربوه بأسمه فقالٰ :ههنا حمط ركابكمٰ ،

فسئل عن ذلك ،فأجاب ثقل آلل حممد ينزلون ٰههنا ،ثم أمر بحط األثقال فحطت

هبا(((.

 .1ابو حنيفة الدينوري ،االخبار الطوال :ص.252
 .2ابو حنيفة الدينوري ،االخبار الطوال :ص.253
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نزول احلسني (عليه السالم) يف أرض كربالء
ال بد لنا ونحن نبحث عن مقتل االمام احلسني أن نحدد موقع احلادثة متام ًا

 خميم احلسني وميدان املعركة  -وان كنّا نجد صعوبة يف خوضنا يف هذا البحثلق ّلة املصادر التي كتبت عن املوضوع.
يؤخذ من أقوال املؤرخني القدماء :إن احلسني عند وصوله (قرص بني مقاتل)

تيارس عن الطريق الذي كان قد سلكه ،ويف تعريف هذا القرص حيدثنا ياقوت
يف معجمه يقول( :هو القرص الواقع بني عني التمر والشام قرب القطقطانية -
منسوب إىل مقاتل بن حسان  -ومن ضمن قراه شفثه (شفاثا) ،وهي من القصور
التي بناها حسب ما يقوله املؤرخون املن ّقبون لآلثار :سابور ذو االكتاف لتجمع

بني املنفعتني كوهنا قرص ًا وكوهنا مسلحة ،ويذهب هؤالء املؤرخون :إىل ان هذا
القرص هو قرص األخيرض احلايل الواقع يف مفرتق الطرق ،فعن يمينه طريق الكوفة

– القادسية وعن يساره طريق كربالء – الغارضية ،واالجتاه الذي يسلكه املسافر
إىل كربالء يوصله إىل األرايض املعروفة اليوم كربله (بتفخيم الالم) ،وتقع هذه
االرايض جنوب كربالء ورشقها عىل مسافة  3كم رشق ًا ،و 2كم جنوب ًا ،والفرات

كان يرتك هور أيب دبس جنوب ًا ويميل حتى يصل أكتاف طف كربالء غرب ًا ،وخيرتق
الغارضية التي تبعد عن كربله اجلنوبية أقل من 4كم ،وهذا ما يالحظه القارئ من
قول احلر لالمام احلسني(( :أنزل ههنا والفرات منك قريب)).

ويشاهد املشاهد سلسلة تلول وربوات ممتدة جنوب ًا ورشق ًا من أرايض كربله
احلالية ،ويقول بعض املؤرخني :إن تلول كربله كانت سابق ًا متقاربة كام هي احلال
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اآلن يف بعض النقاط اجلنوبية ،وكانت تشكّل للناظر نصف دائرة مدخلها اجلهة

اجلنوبية الرشقية املواجهة لطريق كربالء – شفاثا ،وهي األرايض الواطئة وتربتها
فههنا يرجح ان يكون
رخوة ،وتقع بني تلول كربله جنوب ًا وسفوح الفرات غرب ًا ٰ
املوضع الذي حورص فيه أبن الزهراء عندما قتل.

فلذا ال نجد يف كتب أهل السري ومعامجهم من اخلاصة والعامة ومن الذين

كرسوا معظم حياهتم يف التدوين والتأليف حلادثة االمام احلسني يف كربالء
اس ًام ملوقع خميم احلسني ،وبذلك يذهب فريق من املؤرخني :إىل ان موقع
املخيم احلايل ال يمت إىل احلقيقة التارخيية بصلة ،وإنام كل ما يف األمر :إن الزعيم

البكتايش عبد املؤمن الدده قام بتشييد مقام تذكاري خالد ملضجع االمام زين

العابدين بن احلسني يف أواخر القرن العارش اهلجري ،وبنى بجانبه غرفة
ثانية اختذها صومعة له ،وغرس بجنبها نخيالت كام هو اليوم ،وتعرف البستان

املحيطة باملخيم احلايل من إطرافه الثالثة بستان الدده واالراء متضاربة حتى اليوم
يف أي الغرفتني اختذها رمز ًا تذكاري ًا ملضجع اإلمام؟ وهل هي التي داخل املخيم
واملعروفة بمقام زين العابدين؟ أو التي خارج املخيم يف اجلهة الغربية منه واملعروفة
بحجلة القاسم ،وعىل كل حال بأن للشواهد داللة رصحية َ
بأن الزعيم البكتشاين
سلك يف تعينه موضع املخيم احلايل طريقة األجتهاد ،ومصدرها وحي العقيدة دون
رواية تارخيية ،ولذا يشك الباحث يف قرب املخيم من حائر الروضة املقدسة ،ويراه

أمرا يرتاب من صحته ،ألن القواعد العسكرية املتبعة يف العصور الغابرة كام دوهنا

املؤرخون قدرت األبعاد التي كانت مستعملة من قبل اجليوش املتحاربة يف تنظيم
صفوفها أن تبلغ أحيان ًا مسافة ميل واحد ،وترتك نصف ميل بني املحاربني وبني
املخيم ،فيكون جمموع املسافة بني خميمني اجليشني يقارب ميلني عىل أقل تقدير،
وهذه القاعدة كانت متّبعة دائ ًام لسبب جوالن الفارس املحارب اوالً ،ولكي
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يكون املخيم بعيد ًا عن أذى السهام ،والنبال املتبادلة بني صفوف املتحاربني ثاني ًا،
هذا فض ً
ال عن أن الشواهد التارخيية تؤيد :إن املخيم احلايل قد شيد مؤخر ًا األمر
الذي يوجب احليطة يف أمره إذ أن املستندات القديمة املوجودة عند بعض السادة

يف كربالء تشري إىل ان هذه البقعة كانت تسمى بمحلة آل عيسى حتى أواخر عام

(1267هـ) ،أما بعد هذا التاريخ فقد عرفت بمحلة املخيم أو مقربة املخيم ،وقد
الرحالة الفاريس مريزا ابو طالب خان يف رحلته املسامة مسري طالبي عند زيارته
ذكر ّ

كربالء عام(1217هـ) :إن آصف الدولة قد تربع بامل يرمم فيه مقام اإلمام زين
العابدين إال أنه مل تكمل هذه الرتميامت يف حينه ،فلهذا يقرأ التاريخ الذي انتهى فيه
املخيم احلايل بعام(1270هـ) ،كام إن هذا التاريخ مثبت عىل جوانب جدران املخيم
احلايل.

ونذكر هبذه املناسبة االسباب التي دعت اىل تبديل أسم الطرف من حملة آل عيسى إىل

طرف املخيم ،فقد قال العالمة السيد هبة السيد احلسيني أنه سمع من أسالفه املتقدمني:

إن نادر شاه عندما زار كربالء يف عام (1154هـ) ،كان قد خ ّيم بمعسكره يف أطراف

هذا املوضع أي يف طريق احللة – كربالء ،فسمي هذا املحل فيام بعد خيمكاه نادري،

ثم حذفت كلمة نادري ،وبقيت كلمة خيمكاه ،ثم عربت بكلمة املخيم يف عام

(1241هـ) ،عىل أثر نشوب ثورة املناخور ،ثم سارت عليه نفوس الشيعة املحبني
ألهل البيت من املقتفني آلثارهم الدينية أصبحوا يتربكون بتعيني كل ما يتعلق
بأهل البيت ،فيحتفلون هبا ،ويبجلوهنا ويأخذها اخللف عن السلف.

ويروي فضيلة الس ّيد حممد تقي الطباطبائي عن املرحوم العالمة والبحاثة الكبري
السيد حسن الصدر :أن خميم احلسني كان قريب ًا من املستشفى احلسيني يف كربالء،

ويغلب عىل الظن ان هذا املوقع اقرب إىل الصواب األمر الذي أكتفينا بالتنويه عنه.
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حطت راحلة احلسني عىل ارض كربالء يوم اخلميس الثاين من حمرم احلرام

عام ( 61هـ) ،وكتب احلر عند ذلك خيرب أمري الكوفة عبيد اهلل بن زياد ،فأرسع ابن
زياد وأرسل أربعة أالف فارس عىل رأسهم عمر بن سعد بن ايب وقاص ،وأعطى

مقدمة جيشه إىل خالد بن عرفطة الذي كان فاتح هذه األرايض واخلبري هبا ،وأعطى
مجاز ،فسار عمر بجيشه ،فدخل كربالء يوم اجلمعة الثالث من
الراية بيد حبيب بن ّ
ّ

حمرم عام (61هـ) ،ونزل أرض نينوى.

ثم أخذت رسل ابن سعد تتوارد إىل االمام احلسني تستفرس منه عن سبب

قدومه إىل العراق ،فقال االمام احلسني مبعوثي ابن سعد:

كتب ا ّيل أهل مرصكم هذا ان أقدم ،فاما اذا كرهتموين ،فأنا انرصف عنهم.

فعند ذلك حتاشى عمر بن سعد حماربة االمام احلسني ،وكتب إىل ابن زياد

خيربه ،ويف أثناء املهادنة طلب االمام احلسني مواجهة عمر بن سعد لي ً
ال يف
ال وحتادثا طوي ً
منتصف املعسكرين ،فاجتمعا لي ً
ال(((.

 .1وهبذه املناسبة نورد ما قد يشاهده الزائر يف كربالء يف املوقع املعروف بباب البوبية ،ويرمز هذا املكان اىل
املوقع الذي أجتمع فيه احلسني بن عيل مع عمر بن سعد ،واملحل عبارة عن مشبك خشبي يبلغ
ارتفاعه 2.5م ،وعرضه 2م ،والعمق الداخيل هلذا املقام يبلغ مرت ًا ،وهو عبارة عن شبه حانوت خارج من
جدار الدار املرقم  75/322الواقعة يف املحلة املعروفة قدي ًام بمحلة الچاچني املحرفة عن كلمة الدكاكني،
والتي تعرف اليوم بمحلة باب السالملة ،وكلام يمكن القول يف تأريخ هذا املقام :إن باب البوبية كلمة
مصغرة من الباب ،وقدي ًام كانت باب سور حملة باب السالملة واقعة يف هذا املكان ،وكانت العادة املتبعة يف
االبواب الكبرية للسور ان يضع يف وسطها باب صغري يعرف بوبية ،اما سبب وضع هذه البوبية فهي ملا كان
يغلق باب السور الكبري يدخل منه الزائر ،ومل نجد تاريخ بناء هذا املقام سوى ما هو منقوش يف وسطه عىل
حجر قاشاين ،وهذا نص ما نقش عليه حملة الچاچني ،حملة مكاملة اإلمام احلسني مع عمر ابن سعد
تعمري حمل الباين سيد حيدر نقيب املؤمنني ولد أمداد حسني ساكن حبنبود يف اهلند معرفت سيد حممد أبو
طاهر ابن أدريس مجادي األوىل  1113هـ كتب رضوي مهندس كربالء (1352هـ 1924 -م).
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تسلم ابن زياد كتاب ابن سعد يف السادس من حمرم عام (61هـ) ،فقراه فإذا هو

كتاب ناصح مشفق ،فاغتاض لألمر ،وقال ألهل جملسه :يكتب عمر بن سعد كتابه

هذا أن اهلل أطفأ الثائرة ،ومجع الكلمة ،وأصلح أمر األمة ،وهذا احلسني قد أعطاين
عهد ًا ان يرجع اىل املكان الذي اتى منه ،وان يسري إىل ثغر من الثغور ،فيكون رج ً
ال
من املسلمني ،فقام رشحبيل بن ذي اجلوشن الكاليب  -شمر لعنة اهلل عليه  -وقال:
(أهيا األمري أتقبل منه وقد ّ
حل احلسني أرضك ،فواهلل ألن رحل من بالدك ليكونن
أوىل بالقوة ،ولتكونن أوىل بالضعف ،فال تعطه هذه املنزلة ،فأهنا من الوهن ولكن
فلينزل عىل حكمك) .فقال ابن زياد( :األمر أمرك ،والرأي رأيك) .فأمر أبن زياد

بأن ينادي املنادي يف اسواق الكوفة( :برئت الذمة ممن مل خيرج ملقاتلة احلسني) األمر
الذي جهز ( )20ألف مقاتل ،وأرسلهم إىل كربالء بقيادة شمر ،وأرسل معه كتاب ًَا

اىل عمر بن سعد يقول فيه( :إين مل أبعثك إىل احلسني لتمنيه السالمة أو البقاء ،وال
لتكون له عندي شفيع ًا ،أنظر أن نزل احلسني عىل حكمي أبعث به وبأصحابه سل ًام،
وأن أبى ذلك فقاتله ،وأن قتلت حسين ًا ،فأوطئ اخليل صدره وظهره ،وإذا أبيت

ذلك فخل القيادة اىل شمر).

سار شمر حتى وصل كربالء عشية يوم األربعاء الثامن من حمرم عام(61هـ)،

وقدّ م رسالة أمري الكوفة عبيد اهلل اىل عمر بن سعد ،فلام تالها قال اىل شمر( :مالك
ويلك يا ابن ذي اجلوشن ،ال ّقرب اهلل دارك ،وق ّبح اهلل ما قدمت به ،واهلل ألظنك
أنت الذي نبهته عام كتب ،واهلل إن احلسني ال يبايع وان نفس ًا اب ّي ًة لبني جنبيه ،وان
كان البد من منازلة احلسني ،فأين أتوىل قيادة اجليش و ُك ْن أنت عىل الرجاله).

ثم أرسل عمر بن سعد من وقته عمرو بن احلجاج الزبيدي بأربعة آالف فارس

أن يأخذوا املرشعة ،ويمنعوا املاء عن وجه احلسني وأصحابه.
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بدء القتال
كان اليوم الثاين من حمرم وقد أشتد العطش بأصحاب االمام احلسني
فأوعز إىل أخيه العباس ومعه ثالثون فارس ًا وعرشون راج ً
ال ومعهم القرب

ليأتوا باملاء إىل املخيم وأعطى االمام احلسني الراية بيد نافع بن هالل املرادي،
فجاء العباس ومعه رجاله إىل شاطئ الفرات قرب الغارضية فمألوا القرب،
وأجلوا اجليش املوكل عىل حراسة املرشعة من قبل عمر بن سعد وحاربوهم،

واستعملوا معهم السيوف والرماح وجاءوا بالقرب ساملة اىل املخيم ،فكانت تلك

ّأول واقعة حربية وقعت بني الفريقني عىل أرض كربالء.

حوادث اليوم التاسع من حمرم
بات الفريقان ليلة التاسع ،ومل حيدث ما يستحق الذكر ،فلام أصبح هنار اليوم
التاسع أرسل شمر مواله رسوالً من قبله مع األمان الذي جاء به من عند عبيد اهلل

اىل العباس بن عيل ،وأخوته من أمه -أم البنني -فرجع الرسول خائب ًا.

ويف مساء هذا اليوم قال عمر بن سعد إىل قومه هلموا وأركبوا يا خيل اهلل،

فركب القوم وساروا يريدون قتال االمام احلسني ،فلام انتصف الطريق وشاهد
احلسني تأهب القوم للمنازلة أرسل أخاه أبا الفضل العباس ،ومعه زهري بن القني،
وحبيب بن مظاهر األسدي ليساهلم عام يريدون ،فهرع العباس وقطع الطريق
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عليهم وسأهلم عام يريدون ،فأجابه عمر بن سعد إ ّما النزال وإ ّما النزول عىل حكم
األمري ،فأستمهلهم العباس لريجع وخيرب أخاه االمام احلسني ،وترك
عليهم زهري ًا ،وحبيب ًا ،وأرسع إىل أخيه االمام احلسني ،وأخربه بام جاء به
القوم ،فقال احلسني:

استمهلهم اىل غداة نصيل إىل ربنا يف هذه العشية ونرى رأينا فيهم صباح الغد،

فرجع العباس وأخربهم بمقالة االمام احلسني فتململ القوم ساعة حتى

ان عمرو بن احلجاج الزبيدي صاح يف وجه شمر :سبحان اهلل لو كانوا من الديلم

ثم سألوكم هذه املنزلة لكان ينبغي أن جتيبوهم ،فعندئذ أنشق أهل الكوفة فيام

بينهم ،وخرج مجاعة منهم لي ً
ال عىل أثرها انظموا اىل االمام احلسني ،ويقرب
عددهم ( )33فارس ًا((( أما عمر بن سعد فقد نظر اىل شمر بعد أن شاهدوا اخلالف
الذي دب يف معسكره واضطر عىل أثره أن يمهل االمام احلسني وينزل عند
طلبه ،فقال للعباس :قد اجلناكم اىل غد ،فإِن أستسلم رسحنا بكم اىل األمري،
وإن أبيتم فلسنا تاركيكم وقد جاء الليل.

حوادث ليلة العاشر
رجع الفريقان والتزموا خيامهم وبات االمام احلسني يف أولئك األنجاب

بني قائم ،وقاعد ،وراكع ،وساجد حتى قد سمع عسس أبن سعد تالوهتم ودوهيم
الذي كان كدوي النحل ،وعندما مىض هزيع من الليل ،مجع احلسني أصحابه
وخطب فيهم وقال:

[ ]1ينظر :الساموي ،حممد ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.144
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كرمتنا بالنبوة وع ّلمتنا
احلمد هلل عىل الرساء والرضاء ،اللهم اين أمحدك عىل أن ّ
القرآن ،وفقهتنا يف الدين ،وجعلت لنا أسامع ًا ،وأبصار ًا ،وأفئد ًة فاجعلنا من

الشاكرين ،أما بعد :فأين ال أعلم أصحاب ًا أوىف وال خري ًا من اصحايب ،اال واين
ألظن ان لنا يوم ًا من هؤالء اال واين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيع ًا يف حل ليس

عليكم ذمام ،وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً ،ودعوين وهؤالء القوم فأهنم ال
يريدون غريي ،فأبى عليه أهل بيته وأصحابه وأنصاره ذلك ،فأجابوه بام شكرهم

عليه فخرج عنهم وتركهم عىل ما هم عليه من العبادة ينظر يف شؤونه ويويص

بمهامته.

قال الطربي يف تأرخيه عن اإلمام عيل بن احلسني :شاهدت أيب بعد
خطبته يصلح سيفه يف خيمته ،وعنده جون بن حوى وهو يعالج سيفه أيض ًا إذ قد

سمعت أيب يردد األبيات التالية:

أف َل َ ِ
ي ــاده ــر ٍ
ـــن َخــلِــيـ ٍ
ـل
ـــك م ْ
َ

ِ
َـــم َل َ
بــــاالرشاق واألصــيــل
ـــك
ك ْ

وإِنـــــــا األَ
ِ
اجلــلــيــل
مــــــــر اىل
ُ

ِ
ـــي َســـالِ ُ
ـــك ســبــيــيِ
وكـــل َح ّ

ـب أو َطــالِ ٍ
مــن َصــاحـ ِ
ــب َقتِيل

والـــدَّ هـــر ال َيـــ ْقـــنَـــع بــال ـ َبــديـ ِ
ـل
()1

ورددها ثالث ًا أو أربع ًا ،فسمعت ُه احلوراء زينب فأجهشت بالبكاء حتى وقعت
مغشي ًا عليها ،فقام هلا االمام احلسني وصب عىل وجهها املاء ،فأفاقت فخاطبها
االمام احلسني :يا ُأخ َّيه ال يذهبن بحلمك الشيطان ،فلو ترك القطا لغفا ونام،
يا أختاه :اتقي اهلل ،وتعزي بعزاء اهلل ،وأعلمي أن أهل األرض يموتون ،وأهل

السامء ال يبقون ،وإن كل يشء هالك إال وجه اهلل الذي خلق اخللق بقدرته ،ويبعث
[ ]1العسكري ،معامل املدرستني :ج :3ص.90
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اخللق ويعيدهم وهو فرد وحده ،جدّ ي خري مني وأيب خري مني ،وأخي خري مني،
عيل وجه ًا،
عيل جيب ًا وال ختميش ّ
ولكل مسلم برسول اهلل أسوة ،يا أختاه :ال تشقي ّ

عيل بالويل والثبور إذا أنا هلكت.
وال تدعي ّ

***
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حادثة الطف
استيقظ الفريقان فصىل االمام احلسني باصحابه صالة الصباح ،ثم عبأ
أصحابه وأنصاره ،فكان جمموعهم حسب ما رواه اإلمام الباقر :مخسة وأربعني
فارس ًا ،ومائة راجل ،ويف رواية أخرى :إهنم كانوا ثامنية وأربعني فارس ًا ،وثامنني
راجالً ،وذهب فريق من املؤرخني :إنّه كان عدد أصحاب االمام احلسني يوم
العارش يبلغ اثنني وثالثني فارس ًا ،وأربعني راجالً ،ويغلب عىل الظن :إن هؤالء
املؤرخني ذهبوا اىل هذا الـ ّـرأي عىل األكثر من عدد الــرؤوس التي أخذها أهل
الكوفة بعد مقتل االمام احلسني.
يروي الطربي :بعد مقتل االمام احلسني جيىء برؤوس من قتل معه من
أهل بيته وأنصاره اىل عبيد اهلل بن زياد ،فجاءت كندة بثالثة عـرش رأس ًا وصاحبهم
قيس بن األشعث ،وجاءت هوازن بعرشين رأس ًا ،وجاءت بنو أسد بستة رؤوس،
وجاءت مذحج بسبعة رؤوس ،وجاء سائر اجليش بسبعة رؤوس ،فيكون املجموع
ثالث ًة ومخسني رأس ًا ،وأرسل رأس االمام احلسني مع أخيه العباس قب ً
ال
مع خويل بن يزيد ،فيكون جمموعهم مخس ًة ومخسني رأس ًا ،ولكن من االرجح أن
مجيع األصحاب مل حتز رؤوسهم يف حينه ،ومنهم مل يقتل يف ذلك اليوم ،ومنهم من
أرس كام سيأيت ،مع العلم إن هناك مجاعة قتلوا يف الكوفة ،والـبرصة قبل قدوم االمام
احلسني ألهنم قتلوا يف سبيل نـرصة االمام احلسني ويعدّ ون ضمن شهداء
الطف.
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وروت بعض املقاتل :كان أصحاب االمام احلسني أثنني وسبعني وجيه ًا
رشيف ًا معروف ًا من سادات أهل الكوفة مع االمام احلسني ،وبضمنهم آل أيب

طالب ،والبقية الباقية من املوالني والعبيد ،وأتفق معظم املؤرخني :إن أنصار االمام
احلسني عىل وجه التحقيق أكثر من ( )128شخص ًا حمارب ًا كانوا مع االمام
احلسني يوم الطف((( ،وعىل كل فمهام بلغ عدد أنصار االمام احلسني فقد

جعل عىل ميمنته زهري بن القني البجيل ،وعىل ميرسته حبيب بن مظاهر األسدي،
الراية اىل أخيه العباس ،وجعل البيوت خلف ظهورهم ،وحفر خندق ًا
وأعطى ّ
وراءها ،وأحرق فيه قصب ًا ،وحطب ًا لئال يؤخذوا من اخللف.

وكذلك ع ّبأ عمر بن سعد جيشه ،وقد قدّ ر حسب روايات املؤرخني بـثالثني

ألف مقاتل((( ،وجعل عىل ميمنته عمرو بن احلجاج السنبيس ،وعىل ميرسته شمر

الرجالة شبث بن
بن ذي اجلوشن الكاليب ،وعىل اخليالة عزرة بن القيس ،وعىل ّ

ربعي ،وأعطى الراية اىل دريد مواله ،ووكل عىل كل ربع أهل املدينة عبد اهلل
األزدي ،وعىل ربيعة وكندة قيس بن األشعث ،وعىل ربع مذحج وأسد عبد الرمحن
اجلعفي ،وعىل ربع متيم ومهدان احلر بن يزيد الرياحي.

تقدم االمام احلسني ،ونظر اىل كثرة جيوش أهل الكوفة ،فرفع يديه اىل

السامء وقال:

اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،وأنت رجائي يف كل شدّ ة ،وأنت يل يف كل

أمر نزل يب ثقة ،وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وخيذل فيه
الصديق ،ويشمت فيها العدو ،فأنت ويل كل نعمة وصاحب كل منة.

[ ]1العاميل ،لواعج األشجان :ص.15
[ ]2الساموي ،حممد ،أبصار العني يف أنصار احلسني :ص.32
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ثم دعا براحلته فركبها ،ودعا بمصحف فوضعه أمامه ،ثم تقدم حتى دنا من
معسكر أهل الكوفة ،ومعه نفر من أصحابه ّ
وخلنه منهم :برير بن خضري اهلمداين،
فقال له االمام احلسني: 

ك ّلم القوم ،فقال برير بأعىل صوته:
يا شيعة أيب سفيان أتقوا اهلل ،فأن ثقل حممد قد أصبح بني أظهركم هؤالء

ذريته ،وعرتته ،وبناته ،وحرمه ،فهاتوا ما عندكم ،وما الذي تريدون أن تصنعوه

هبم ،فقال له رجل من أهل الكوفة:

نريد نمكن منهم األمري عبيد اهلل فريى رأيه فيهم ،فقال له برير:
أفال تقبلون منهم أن يرجعوا اىل املكان الذي جاؤوا منه ،ويلكم يا أهل الكوفة

أنسيتم كتبكم ،وعهودكم التي أعطيتموها ،وأشهدتم اهلل عليها ،يا ويلكم أدعوتم

أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون انفسكم دوهنم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم
وجلئتموهم عن ماء الفرات ،فبأس ما خلفتم نبيكم يف ذريته ما لكم ال سقاكم اهلل
يوم القيامة فبأس القوم أنتم ،فأجابوا برير ًا:
ما ندري ما تقول ،فقال برير :احلمد هلل الذي زادين فيكم بصرية ،اللهم اين أبرأ

إليك من فعال هؤالء القوم ،اللهم أجعل بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم
غضبان ،فلم َير برير منهم جواب ًا ،إال ورسل احلرب تأتيه من كل جانب إذ أخذوا

يرشقونه بالنبال والسهام ،فرجع اىل الوراء ،فتقدم االمام احلسني حتى وقف
بأزاء معسكر ابن سعد ونظر اىل صفوفهم وعمر بن سعد واقف بني صناديد أهل
الكوفة ،فنادى:
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ِ
عيل ،وحتى
يا أهل العراق أسمعوا قويل وال تعجلوا حتى أع َظكم بام حيق لكم ّ

أعتذر اليكم من مقدمي هذا وأعذر فيكم ،فإن قبلتم عذري ،وصدّ قتم قويل،
وأعطيتموين النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ،وإن مل تقبلوا مني العذر ،ومل

تعطوين النصف من أنفسكم فأمجعوا أمركم ورشكاءكم ،ثم ال يكون أمركم عليكم
َّ َ ّ َّ ُ َّ
َّ
َ َّ َ ْ َ َ ُ
غمة ،ثم أقضوا ا ّيل وال تنظرون﴿ إِن ول َ
اب َوه َو َي َت َول
الل الِي نزل الكِت
ِي
ِ
َّ
ال َ
الص ِ
ِني﴾(((.
سمع أهــل الكوفة خطاب االمــام احلسني ،فاستوىل عليهم الوجوم
مرة ثانية فقال:
والذهول ،فوقف احلسني خطيب ًا ّ
احلمد هلل الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال منرصفة بأهلها حاالً بعد

تغرنكم هذه الدنيا فأهنا تقطع
غرته ،والشقي من فتنته ،فال ّ
حال ،فاملغرور من ّ

رجاء من ركن إليها ،وختيب طمع من طمع فيها ،وأراكم قد اجتمعتم عىل أمر قد
َّ
وأحل بكم نقمته وجنبكم
أسخطتم اهلل عليكم ،وأعرض بوجهه الكريم عنكم،
الرب ربنا وبئس العبد أنتم أقررتم بالطاعة وأمنتم بالرسول حممد،
رمحته ،فنعم ّ

ثم أنكم زحفتم اىل ذريته وعرتته ،تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان
(((
فأنساكم ذكر اهلل العظيم ،فتب ًا لكم ملا تريدون ﴿ ،إِنَّا لَِّ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون ﴾
َ
هؤالء قوم كفروا بعد إيامهنم فبعد ًا للقوم الظاملني .(((

[ ]1االعراف.196 :
[ ]2البقرة.156 :
[ ]3هود.44 :
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فلام انتهى من خطبته ازداد مهس أهل الكوفة ،فخيش عمر بن سعد الفتنة فقال
للشمر :ويلك أجبه فأنه ابن أبيه ،واهلل لو وقف فيكم هكذا يوم ًا جديد ًا ملا انقطع
وملا حرص.

فقال شمر لالمام احلسني :ما هذا الذي تقول أفهمنا حتى نفهم ،فأجابه

االمام احلسني:

أقول اتقوا اهلل ربكم ،وال تقتلوين ،فأنه ال ّ
حيل لكم قتيل ،وال انتهاك حرمتي،
وجديت خدجية زوجة نبيكم ،ولع ّله قد بلغكم قول نبيكم:
فاين ابن بنت نبيكمّ ،
احلسن واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنة (((فأن كنتم يف شك من هذا أفتشكون

يف اين ابن بنت نبيكم ،فو اهلل ما بني املـرشق واملغرب ابن بنت نبي غريي فيكم ،وال
يف غريكم ،وحيكم أتطالبوين بقتيل منكم قتلته ،أو مال لكم استهلكته ،أو بقصاص
من جراحة.

فأجابه أهل الكوفة :يا حسني نحاربك طلب ًا بثارات بدر وحنني! فبأس االمام

احلسني من جواهبم ونادى فيهم:

يا شبث بن ربعي ،ويا حجار بن أبجر ،ويا قيس بن األشعث ،ويا يزيد بن

احلارث أمل تكتبوا ا ّيل أن قد اينعت الثامر وأخرضت اجلنان ،وإنام تقدم عىل جند

لك جمند؟ فقال قيس بن األشعث :ما ندري ما تقول ،ولكن إنزل عىل حكم بني
سفيان فأهنم ال يروك إال ما حتب ،فقال االمام احلسني:

أنت أخو أخيك أتريد أن نطالب بأكثر من دم مسلم؟ ال واهلل ال أعطيكم

بيدي إعطاء الذليل ،وال أقر إقرار العبيد ،يا عباد اهلل اين عذت بريب وربكم من كل
[ ]1ينظر :الصدوق ،االمايل :ص 52ح.10
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متكرب ال يؤمن بيوم احلساب ،فأنظروا من أنا ،ثم أرجعوا اىل أنفسكم وعاتبوها،
فأنظروا هل يصلح وحيل لكم قتيل وأنتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم ،وابن

وصيه ،وابن عمه ،واول املؤمنني باهلل ،واملصدق برسول اهلل ،وبام جاء به من عند

ربه؟ أوليس محزة سيد الشهداء عمي(((؟ أو ليس جعفر الطيار باجلنة بجناحني

عمي؟ أو مل يبلغكم ما قال رسول اهللّ يف ويف أخي هذان سيدا شباب أهل
اجلنة ،(((فأن صدقتموين بام أقول وهو احلق ،واهلل ما تعمدت كذب ًا منذ علمت أن
اهلل يمقت عليه أهله ،وأن كذبتموين فأن فيكم من أن سألتموه عن ذلك أخربكم،

أسألوا جابر بن عبد اهلل األنصاري ،وأبا سعيد اخلدري ،وسهل الساعدي والربار

بن عازب ،وزيد بن أرقم ،وأنس بن مالك خيربوكم أهنم سمعوا هذا املقال من

رسول اهلل يل وألخي ،أما يف هذا حاجز عن سفك دمي؟ 

فقال شمر :أعبد اهلل عىل حرف أن كنت أعلم ما تقول!؟ فأجابه حبيب بن
مظاهر األسدي :واهلل ال أراك تعبد اهلل عىل سبعني حرف ًا ،وأنا أشهد أنك صادق ما

تدري ما يقوله أبن الزهراء حيث قد طبع اهلل عىل قلبك الظالل(((.

رجع االمام احلسني واناخ راحلته معقلها عقبة بن سمعان ،فزحف القوم

وجالت خيوهلم ،وبدأت املعركة بني النور ،والظالم ،والرصاع بني احلق والباطل،
الراية ،ووضع السهم يف القوس ،ورمى
فطلب عمر بن سعد دريد ًا مواله ليدين منه ّ

به االمام احلسني ،واستشهد قومه :اخربوا األمري عبيد اهلل أين ّأول من حارب،
ووقعت الواقعة فتبارز الفريقان حتى صاح الشمر وعمرو أبن احلجاج بالناس:

 .1يعترب محزة سيد شهداء االسالم ،واحلسني بن عيل سيد شهداء االيامن يف االسالم وهذا هو اعم.
[  ]2الصدوق ،االمايل :ص 52ح.10
[ ]3الطربي ،التاريخ :ج:4ص.323
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هؤالء القوم مستميتون فال يبارزهم أحد ،فأحيطوا هبم من كل جانب ،فحمل
شمر عىل ميـرسة االمام احلسني وعمرو بن احلجاج السنبيس عىل ميمنته،
فثبت هلا انصار االمام احلسني امليامني بالرغم من كثرة القتىل الذين وقعوا

منهم ،وقد رصع من أصحاب االمام احلسني زهاء مخسني رجالً ،فبان فيهم
ذلك بسبب قتلهم ،وهذه هي احلملة املعروفة باحلملة األوىل.

ثم أقرتب الظهر فصىل االمام احلسني بأصحابه ،ووقعت قبل الصالة

وأثنائها مناوشات ذهب ضحيتها كثري من أصحاب االمام احلسني وأنصاره،

ومل يبق معه بعد الظهر إال نفر قليل ،فتقدم أهل بيته من بني هاشم ،ويف طليعتهم
عيل األكرب بن احلسني ،ثم أشتد محى الوطيس حتى ُقتِ َل مجيع أصحابه ،وأهل
الضحاك بن قيس
بيته ،وأخوه االمام العباس من ضمنهم ،ومل هيرب إال ّ

املرشقي لينجوا بنفسه ،فتيارس شمر عىل خميم االمام احلسني وأحرقه ،فناداه
االمام احلسني ومنعه عن ذلك وقال :إين أقاتلكم وتقاتلوين والنساء ليس
عليهن جناح ،فأمنعوا جهالكم من التعرض حلرمي ما دمت حي ًا.
فأخذ االمام احلسني يقاتل لوحده حتى كشفهم عنه ،ثم أحاطوا به من

كل جانب ،فوقف ليسرتيح ،وإذا بحجر رمي عىل جبهته فسال الدم عىل وجهه
الـرشيف ،فرفع ثوبه ليمسح الدم فرمي بسهم فوقع يف قلبه ،فوقف يف موضعه ال

يستطيع أن حيمل عليهم ،فتقدم منه صالح بن وهب املزين وطعنه يف خارصته فوقع
من عىل ظهر جواده عىل األرض عىل خده األيمن فقال :بسم اهلل وباهلل عىل م ّلة

رسول اهلل ،فأراد النهوض فجاءته رضبة من زرعه بن رشيك عىل كتفه ،ثم طعنه

سنان بن أنس يف ترقوته ،فجلس االمام احلسني يف موضعه ال يستطيع احلراك،
فأخضب رأسه من دمه وقال:
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وحز رأسه
ألقى اهلل تعاىل خمضب ًا بدمي مغصوب ًا عىل حقي ،فدنا منه شمر ّ

الرشيف ،ثم سلبوا جسده الكريم ووطئوه وأجساد الشهداء من اصحابه بعوادي
اخليل ،ثم أنتهبت خيامه وأرس من فيها وذهبوا بالرؤوس والسبايا اىل الكوفة ومنها

اىل الشام.

قتل االمام احلسني بن عيل بن ايب طالب - وأمه فاطمة بنت رسول

اهلل - يف يوم اجلمعة العارش من حمرم سنة (61هـ) ،بعد صالة العرص وقبل
غروب الشمس ،وله من العمر سبع ومخسون عام ًا وأربعة أشهر ،ولد يف الثالث

من شعبان من العام الرابع اهلجري ،قال االمام الصادق :وجد يف جدي

احلسني ثالث وثالثون طعنة رمح ،وثالثون رضبة سيف ،ووجد يف جلبابه
حج مخس ًا وعرشين حجة ماشي ًا عىل قدميه.(((
مائة وعـرشون ثقب ًاّ ،
***

[ ]1ينظر :الطويس ،االمايل :ص ،677ابن شهر اشوب مناقب آل ايب طالب،ح ،3ص267؛ االمني ،لواعج
االشجان ،ص.192
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شهداء الطف
يف هذا الفصل سنحاول أن نرتجم أولئك األبطال الذين يرقدون حيث يرقد أبو
الشهداء ،والذين أدوا رسالتهم يوم الطف اداء ًا كامالً ،ولن نتقيد يف هذا الفصل

بالشهداء الذين استشهدوا يوم الطف فقط ،ولكننا سنحاول أن نرتجم هلم منذ أن
حترك ركب االمام احلسني من املدينة حتى يومه اخلالد ،ونبدأ أوالً باهلاشميني،
ثم األنصار واألصحاب.

شهداء بين هاشم
او ًال /العباس بن علي (عليه السالم) :

أمه فاطمة املكناة بأم البنني بنت حزام العامري آل وحيد الكاليب ،ولد يف الرابع

من شعبان عام(36هـ)((( ،سمي بالعباس -ألنه صيغة مبالغة -لشجاعته وصولته،
والعباس بالفتح وتشديد الباء بمعنى األسد الغاضب((( ،فلذلك كان العباس

يف حروبه مثال األسد اهلصور ،فكان اس ًام عىل مسمى ،ويلقب بقمر بني هاشم
والس ّقاء ،ويكنى بأيب الفضل وايب القربة ،ويعد العباس يف طليعة أوالد اإلمام
عيل بعد احلسني يمتاز :باألخالق ،والفضل :واألدب ،والعلم ،والشجاعة،
 .1قمر بني هاشم ،حلسني بن عامد.
االسد ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة
[ ]2يذكر ابن منظور كلمة عباس بمعنى االسد الذي هترب منه ُ
دار صادر:ج :10ص.16
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وكثري ًا ما حرض جملس أبيه وحروبه ،فهو قد نشأ يف بيت الفضل والعلم ،فتج ّلت
فيه هذه الصفات السامية التي أكتسبها منذ نعومة أظفاره ،وجت ّلت هذه املظاهر فيه
يف اليوم العارش من املحرم يف موقفه مع شمر عندما صاح :أين بنو أختنا ،فلم جيبه
أحد فقال االمام احلسني له :أجبه يا أخي وأن كان فاسق ًا ،فذاب خج ً
ال من
اخيه.

ِ
وأخوته ألن
كان الشمر قد جلب معه أمان ًا من عبيد اهلل لالمام العباس
أمهم عمته ،فنهر شمر ًا قائالً :أمان اهلل خري من امان أبن سمية ،روى أبو خمنف

يف مقتله قال :عندما ضاق اخلناق عىل أصحاب احلسني من شدّ ة العطش يف اليوم
الثامن من حمرم نادى احلسني أخاه العباس ،وبعث معه ثالثني فارس ًا ،وعرشين
راج ً
ال ليذهبوا اىل هنر الفرات وليحملوا املاء اىل املخيم ،فلام جاء باملاء اىل حرم

بالسقاء.
احلسني لقب ّ

بقي االمــام العباس قائ ًام أمام االمــام احلسني يقاتل دونه ويميل

حيث مال ،رأى وحدة أخيه بعد أن قتل مجلة من أهل بيته ،تقدم اىل أخوته من

أمه ،وقال هلم :تقدموا انتم فحاموا عن ّسيدكم احلسني حتى متوتوا دونه ،فتقدموا
مجيع ًا فصاروا أمام احلسني يقونه بوجوههم ونحورهم حتى قتلوا مجيع ًا ،فجاء
االمام العباس اىل االمام احلسني راكب ًا فرسه ،فأستأذنه يف القتال ،فأمتنع
االمام احلسني من ذهابه وقال له:

أنت حامل لوائي ،فأجابه :سيدي لقد ضاق صدري وسئمت احلياة ،فلام

رأى االمام احلسني إرصاره قال له :أخي أستسقي لنا ماء أن كان البد من
بِرازك ،فتوجه االمام العباس من ساعته نحو شاطئ الفرات والقربة معه،

ومحل عىل القوم حتى جاء الشاطئ ،و َمأل قربته ،وأغرتف من املاء غرفة ،ثم ذكر
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عطش أخيه احلسني ،فرمى هبا وعاد مرسع ًا اىل اخليام ،وهو يرضهبم بسيفه ،فأحاطوا
به من كل جانب جمرد ًا حسامه يرضهبم به فانكشفوا عن وجهه فكمن له حكيم بن
الطفيل السنبيس فرضبه عىل يمينه فقطعها ،فأخذ السيف بشامله ،فرضبه من اخللف

زيد بن ورقاء اجلهني عىل شامله فقطعها((( ،فضم اللواء اىل صدره ،فجاءه رجل
وخر رصيع ًا
من بني متيم وهو إبان بن دارم ورضبه بعمود عىل رأسه ففلق رأسه ّ
عىل الثرى ،فاستغاث بأخيه ،فرسعان ماجاءه االمام احلسني واخذ رأسه يف
حجره ،ومسح عنه الدم والرتاب وقال:
 .1مشهد الكفوف :يقع عىل بعد ( 50م) من جنوب باب القبلة الصغري للروضة العباسية مشبك صغري من
الربنز مرصوف يف جدار الدار املرقمة  51/52الواقعة يف سوق باب اخلان يبلغ طوله (1م) ،وعرضه
(50م) ،والتجويف الداخيل يبلغ عمقه حــوايل( )30سم مزين بقطع من املرايا ذات احلجم الصغري،
الشباك لوحات من الدعية ،وعليها ابيات من الشعر بالفارسية ،وفوق هذا ّ
وعىل ّ
الشباك صورة كف عىل
القاشاين ،وكتب حتتها :املحل الذي قطع فيه يمني العباس سالم اهلل عليه ،ومل يكتب تاريخ تشييد هذا
املقام ،وكل ما يعرف عن تشييده أنه ش ّيد من قبل الشخص املدعوحممد عيل شنطوط يف عام (1327هـ)
بناء ًا عىل الرؤيا التي رأها يف منامه ،وهي :إن الساعد األيمن لالمام العباس قطع يف هذا املحل،
عىل بعد(250م)
فقام يف الصباح ّ
وشق جدار داره ،وانشأ هذا املقام ختليد ًا ملوقع سقوط الساعد ،وايض ًا ٰ
مرصف يف جدار الدار املرقمة  5/183الواقعة يف زقاق
شامل رشقي هذا املقام يوجد ّشباك أخر من الربنز ّ
الصخائية بالقرب من باب صحن االمام العباس- الربكة -يف احلد الفاصل بني حملتي باب بغداد،
وباب اخلان ،وداخله مزين بقطع من املرايا ،وحول هذا ّ
املشبك أحجار من القاشاين كتب يف وسطها تاريخ
جتديد البناء عام (1324هـ) ،ويف اعاله صورة ساعدين مقطوعني كتب حتتهام :هنا قطعت يدا أيب الفضل
املرجح حسب ما توصلنا اليه :هو ان هذا املقام ش ّيد يف
العباس ،وال يوجد تأريخ تشييد هذا املقام إال ان ّ
الشمع يف الروضة العباسية ،وقد شيده عىل بقايا
أواسط القرن الثالث عرش اهلجري من قبل احلاج إسامعيل ّ
هنر كان معروف ًا بنهر مقربة االمام العباس ذلك النهر الذي كان يصل اىل باب الربكة لصحن االمام
العباس الرواء النخيالت واألشجار التي كانت يف الروضة العباسية ،فشيد هذا املشهد كرمز تذكاري
خالد للموضع الذي قطع فيه ساعد االمام العباس ،وتشييد هذين املشهدين كان من وحي العقيدة
بمحبي أهل البيت تشييد املقامات والرموز إذ يرون يف عملهم هذا تتمي ًام ملا عليهم من
التي ال تفتأ تدفع
ّ
واجب التقديس واحلب.

68

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اآلن انكرس ظهري وقلت حيلتي ،ثم تركه االمام احلسني يف موضعه
عند مقتله عىل احلصاة بطريق الغارضية حيث أصبح قربه مزار ًا معروف ًا.
ثانيا /علي األكرب بن احلسني (عليه السالم) :

]

يكنى أيب احلسن ،ويلقب باألكرب ،ولد عام (33هـ) ،وقتل يوم الطف وعمره
مرة بن عمرو بن
( )28سنة كان مولده يف ايام خالفة عثامن ،وأمه ليىل بنت أيب ّ
مسعود الثقفي يروي احلديث عن جدّ ه اإلمام عيل ،روى أبو الفرج األصفهاين
قال الــراوي :جرى حديث يف جملس معاوية بن أيب سفيان ،فقال معاوية :من
أحق الناس هبذا األمر-يقصد اخلالفة -فقلت له أنت ،فقال معاوية :ال إن أوىل
الناس هبذا األمر هو عيل بن احلسني -األكرب -حيث يشبه جدّ ه رسول اهلل،
وفيه شجاعة بني هاشم ،وسخاء بني أمية؟ وزهو بني ثقيف((( ،روى الطربي :إن
عيل بن احلسني االكرب كان أول قتيل من آل أيب طالب يوم العارش من املحرم عام
(61هـ) ،فقد جاء اىل أبيه واستأذنه عىل القتال بعد أن شاهد ق ّلة األنصار ،فاذن له
االمام احلسني ،فتوجه اىل القتال ّ
وشد عىل أهل الكوفة وهو يقول:
ِ
بالنبي
وبــيــت اهلل أوىل
َنــحــن
ِ

َ
ــــي ب ــن ُ
احل ــس ــن ب ــن َعــي
أنــــا َع ُ

اليكم فِينا إِبن الدَّ عي.
واهلل َ

واخذ يرضب أهل الكوفة بسيفه ،ويطعنهم برحمه ،وفعل هبم كفعلة أبيه وجده

مرة بن منقذ بن نعامن العبدي فرصعه ،واحتوشه الناس
حتى آتته طعنة رمح من ّ

فقطعوه بأسيافهم ،فاستنجد بابيه فوقف االمام احلسني عند رأسه كاألسد
اجلريح ،واخذ رأسه يف حجره وقال:

[ ]1االصفهاين ،مقاتل الطالبني :ص.52
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قتل اهلل قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم عىل الرمحن وعىل انتهاك حرمة
الرسولعىل الدنيا بعدك العفا (((دفن عند رجيل أبيه ،وكان اقرب الناس دفن ًا
اىل االمام احلسني وقربه معروف يزار(((.

ثالثًا /عبد اهلل الرضيع أبن احلسني (عليه السالم) :

ولد يف املدينة ،وقتل يف الطف وعمره ستة أشهر ،وأمه الرباب بنت امرئ

القيس بن عدي قال املسعودي والطربي ،وابو الفرج وغريهم من املؤرخني:

ملا يأس احلسني من نفسه جاء ليودع طفله ،فجاءت به أخته زينب ،فأخذه يف

حجره ليودعه ،واذا بحرملة بن كاهل األسدي يرميه بسهم يف نحره ،فيذبحه دفن
عند رجيل أبيه ،ويف بعض املقاتل دفنه االمام احلسني يف فسطاطه إذ حفر

له حفرة بسيفه ودفنه بقامطه.

رابعًا /عبد اهلل بن علي (عليه السالم) :

أمه ام البنني جاء مع أخيه االمام احلسني من املدينة ،وقتل يوم العارش من

املحرم يف كربالء حيدثنا املؤرخون :ان العباس تقدم اىل اخوته ألمه ،وطلب

منهم ان يتقدموا بني يدي إمام احلسني قائ ً
ال حتى أراكم قتىل فأحتسبكم

(((

فربز اىل القتال عبد اهلل وهو أول من برز منهم وناظل عن حياض أخيه االمام
احلسني وهو ابن العرشين عام ًا ،وشدّ عليه هاين بن ثبيت احلرضمي وقتله.

[ ]1االصفهاين :مقاتل الطالبني :ص.76
[ ]2الطربي التاريخ:ج :4ص.322

[ ]3يروي صاحب االخبار ملا رأى العباس بن عيل قال الخوته عبد اهلل وجعفر وعثامن بن عيل  وامهم
مجيع ًا ام البنني  تقدموا كنفيس انتم فحاموا عن سيدكم حتى متوتوا دونه ،الدينوري :ص.257
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خامسًا /جعفر بن علي (عليه السالم) :

امه ام البنني برز بعد مقتل أخيه عبد اهلل وعمره تسعة عرش عام ًا ،قتله أبن يزيد

األصبحي.

سادسا /عثمان بن علي (عليه السالم) :

أمه أم البنني ،برز بني يدي إمامه احلسني وهو ابن واحد وعرشين سنة

رماه خويل بن يزيد االصبحي -لعنه اهلل عليه -بسه ًام وقتله وحز رأسه يقول ابو
لذكرى أخيه عثامن بن مظعون.
الفرج((( :سامه االمام عيل بعثامن ختليد ًا
ٰ
سابعًا /ابو بكر بن علي (عليه السالم) :

وقيل أسمه حممد -األصغر -بن عيل((( أمه ليىل بنت مسعود الثقفي جاء مع
اخيه من املدينة وبرز اىل القتال فوجد مقتوالً ال يدرى من قتله (((.
ثامنًا /عبيد اهلل بن علي (عليه السالم) :

]

ويف االرشاد عبد اهلل ،وهو اخو ايب بكر ألمه برز اىل القتال يوم العارش من

املحرم ،وهؤالء ستة من ابناء اإلمام عيل قتلوا يف الطف مع االمام احلسني

اتفقت كلمة املؤرخني عليهم(((.

[ ]1ابو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبني :ص.55
[ ]2الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.70
[ ]3ابو الفرج االصفهاين،مقاتل الطالبني :ص.57
[ ]4الطربي ،تاريخ الطربي:ج:5ص316؛ املفيد،االرشاد :ص.233
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تاسعًا /أبو بكر بن احلسن (عليه السالم) :

جاء يف بعض املقاتل أسمه أمحد أمه أم ولد كان مع عمه يوم خروجه من املدينة،
ٍ
يومئذ
فربز اىل القتال يوم العارش من املحرم قتله عبد اهلل بن عقبة العنزي وعمره

ست عرشة عام ًا.

عاشراً /القاسم بن احلسن (عليه السالم) :

وهو أخو أيب بكر ألمه برز اىل القتال ومل يكن بالغ احللم قال ابو الفرج :خرج اىل

القتال غالم كان وجهه كشقة القمر ،ويف يده السيف ،وعليه قميص وأزار ونعالن

يف رجليه ،فأنقطع شسع نعله اليرسى ،فشد عليه عمرو بن سعد بن نفيل األزدي
ورضبه عىل رأسه فخر رصيع ًا ،واستغاث باحلسني فجاءه كالصقر الغاضب ،وأخذ

رأسه يف حجره وقال له:

يعز عىل عمك أن
ُ بعد ًا لقوم قتلوك وخصمهم فيك يوم القيامة رسول اهللّ 

تدعوه فال جييبك أو جييبك فال ينفعك.

احلادي عشر /عبد اهلل بن احلسن (عليه السالم) :

أمه بنت الشليل البجيل خرج اىل احلسني عندما كان احلسني يف حفريته مثخن ًا

باجلراح وهو غالم مل يراهق خرج من عند النساء من املخيم ،قتله أبجر بن كعب يف
حجراالمام احلسني.
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الثاني عشر /عبد اهلل بن مسلم بن عقيل (عليه السالم) :

أمه رقية بنت احلسني بن عيل ،وكانت حارضة يوم طف كربالء قتله عمر بن

صبيح الصيداوي.

الثالث عشر /حممد بن مسلم بن عقيل (عليه السالم) :

أمه أم ولد خرج بعد مقتل احلسني قتله لقيط بن آياس اجلهني.
الرابع عشر /حممد بن أبي سعيد بن عقيل (عليه السالم) :

أمه أم ولد خرج بعد مقتل احلسني مذعور ًا يلتفت يمين ًا وشامالً قتله لقيط بن

أياس اجلهني.

اخلامس عشر /عبد الرمحن بن عقيل بن أبي طالب (عليه السالم) :

أمه أم ولد برز اىل القتال وقتل سبعة عرش رج ً
ال قتله عثامن بن خالد اجلهني،

وبرش بن حوط اهلمداين.

السادس عشر /جعفر بن عقيل بن ابي طالب (عليه السالم) :

أمه اخلوصاء بنت عامر العامري خرج اىل القتال ،وقتل مخسة عرش فارس ًا ،فشد

عليه برش بن حوط اهلمداين فقتله.
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السابع عشر /عون بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب (عليه السالم) :

أمه زينب الكربى بنت اإلمام عيل التحق بخاله احلسني خارج مكة بناء ًا

عىل وصية أبيه عبد اهلل ،وقاتل بني يدي االمام احلسني يوم العارش من حمرم
قتله عبد اهلل بن قطبة الطائي قال املفيد يف اإلرشاد :دفن عون بن عبد اهلل بن جعفر
الرأي السيد أبن طاووس يف
يف حومة الشهداء مما ييل رجيل عيل األكرب ،وأتبعه يف ّ
مصباح الزائر عند ذكره زيارة الشهداء يوم عاشورا قال :إذا أردت زيارة الشهداء،

فقف عند رجيل عيل بن احلسني واستقبل القبلة بوجهك ،فأن هناك حومة الشهداء
وقل السالم من اهلل ........ألخ ،اىل ان يقول السالم عىل عون بن عبد اهلل بن جعفر

بن أيب طالب.

فمن هنا ال يرتاب القارئ اللبيب بأن عون ًا مقبور مع الشهداء يف احلائر املقدس،

وما ذهبت إليه املزاعم من أن مشهد عون الواقع عىل يمني السابلة يف طريق كربالء
املسيب بمسافة مخسة عرش كيلوا مرت ًا غري صحيح قال النسابة السيد جعفر بن حممد

األعرجي الكاظمي يف مناهل الرضب يف أنساب العرب عند ذكره مرقد عون :هذا
صاحب املزار املشهور املعروف كان سيد ًا جلي ً
ال مقي ًام يف احلائر احلسيني ،وكانت

له ضيعة عىل ثالثة فراسخ من كربالء خرج إليها وأدركه املوت ،فدفن يف ضيعته،
وبنى عىل مرقده هذا املزار املشهور ،وعليه قبة عالية ،والناس يقصدونه بالنذور

وقضاء احلاجات ،ويظن الناس انه قرب عون بن عيل بن ايب طالب ،والبعض
يزعم أنه عون بن عبد اهلل بن جعفر ،وهو غري صحيح((( إذ َّ
أن اسمه عون بن
[ ]1وما ذكره الطربي يف تأرخيه :ج :6ص ،270إن عون بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب أمه مجانة بنت
سبب بن بني فزارة قتيل الطف غري صحيح ،حيث ان القتيل يف الطف هو عون األكرب وأمه زينب ،وعون
األصغر أمه من بني فزارة ،وقد قتل يوم حرة بني راقم عام(63هـ) .التاريخ :ج :5ص.316
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عبداهلل بن جعفر بن مرعى بن عيل بن احلسن البنفسج بن ادريس بن داود بن أمحد
املسود بن عبد اهلل بن موسى اجلون بن عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى بن اإلمام
احلسن السبط بن اإلمام عيل األمر الذي أكتفينا بالتنويه عنه(((.

هؤالء سبعة عرش شخص ًا من بني هاشم من ابناء االمام احلسني ،وأخوته،

وأبناء عمومته قتلوا يف الطف يوم العارش من حمرم أتفقت كلمة أهل السري واملعاجم

عليهم.

أما القتيل الثامن عشر فهو مسلم بن عقيل (عليه السالم) :

قتيل الكوفة إذ يعدّ ه املؤرخون من شهداء الطف ،ويف حقهم قال احلسن

البرصي :قتل مع احلسني سبعة عشـر من أهل بيته ،واهلل ما كان عىل األرض يومئذ

أهل بيت يشبهون هبم(((.

وقد أضاف عليهم أبو الفرج يف مقاتل الطالبني :إن الذين قتلوا يف الطف مع
احلسني من آل أيب طالب أثنان وعرشون شخص ًا ،وبضمنهم مسلم بن عقيل قتيل
الكوفة أما الشهداء األخرون فهم:

التاسع عشر /عبد اهلل األكرب بن عقيل (عليه السالم) :

أمه أم ولد قتله عثامن بن خالد اجلهني.

[ ]1جعفر االعرجي ،مناهل :ص.81
[ ]2ابن عبد ربه األندليس ،عقد الفريد :ج :4ص.364
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عشرون /جعفر بن عقيل (عليه السالم) :

أمه الشقره بنت عامر الكاليب قتله عروة ابن عبد اهلل اخلثعمي.
احلادي والعشرون /عبيد اهلل بن عقيل (عليه السالم) :

أمه احلوصا ،بنت حفصة قتل يف الطف مع احلسني. 
الثاني والعشرون /إبراهيم بن علي بن أبي طالب (عليه السالم) :

أمه أم ولد ،قال أبو الفرج يف مقاتل الطالبني عن حممد بن عيل بن محزة :قتل

إبراهيم بن االمام عيل مع احلسني يف الطف ،وهو مشكوك يف أمره ،يقول :ما
سمعت هبذا األسم عن غريه ،وال رأيت يف كتب األنساب ولد ًا لإلمام عيل يعرف
بإبراهيم ،وقد ذكر إبراهيم مع من قتل يف الطف نرص بن مزاحم املنقري ،والعقد

الفريد ألبن عبد ربه األندلـيس ،أثبتاه يف جدوهلم عند ذكرهم ولد اإلمام عيل

كام ذكرا قتله يوم العارش من حمرم مع االمام احلسني.

جاء يف املناقب ألبن شهر أشوب ،والتحفة العنربية للسيد كاظم املوسوي،

والبحار للمجلـيس ،قالوا :قتل مع احلسني يوم الطف عون بن عيل بن أيب طالب،
وأمه أسامء بنت عميس ،والثاين عباس األصغر بن عيل بن أيب طالب ،وأمه
صهباء التغلبية ،وقد قتل يف الطف مع احلسني.

أيض ًا((( ،ويذكر النجايش يف كتابه الرجال ،وأبو خمنف يف مقتله :قتل يوم الطف
 . 1العباس االصغر  وهو اخو االمام احلسني البيه ،وامه لبابة بنت عبيد اهلل بن العباس ،استشهد يوم
الطف .ينظر :تاريخ خليفة بن خياط :ص145؛ باقر رشيف القريش ،موسوعة سرية اهل البيت :ج:14
ص.278
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مع احلسني أمحد بن حممد بن عقيل بن أيب طالب ،هؤالء ثالثة وعرشون من آل
أيب طالب قتلوا يوم العارش من املحرم عام(61هـ) ،وهم مجيع ًا يرقدون يف احلفرية
الثانية التي حفرهتا بنو أسد لبقية شهداء الطف إال أن العباس بن عيل قد قرب يف
موضع مقتله حيث قربه معروف يزار.

الشهداء الذين قتلوا يف الكوفة
اوالً :مسلم بن عقيل بن أيب طالب:

أمه أم ولد نبطية أشرتاها عقيل بأربعني ألف درهم أرسله االمام احلسني
من قبله مبعوث ًا اىل أهل الكوفة ملا كاتبوه يطلبون قدومه خرج مسلم من مكة يوم
اخلامس عـرش من شهر رمضان عام(60هـ) ،ومعه رسالة االمام احلسني اىل

أهل الكوفة ،قتل يف الكوفة من قبل عبيد اهلل بن زياد يوم الثامن من ذي احلجة
-يوم الرتوية -ودفن يف الكوفة ،وقربه معروف يزار.

ثاني ًا :هاين بن عروة املرادي:

بايع مسل ًام ،فلام خذله الناس قبض عليه عبيد اهلل وقتله.

ثالث ًا :عبد اهلل بن يقطر احلمريي:

أخ االمام احلسني بن عيل من الرضاعة بعثه االمام احلسني اىل مسل ًام خيربه

بخروجه ،فقبض عليه من قبل ابن زياد ،ورضب عنقه عمرو األزدي.
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رابع ًا :عبد اهلل بن احلارث اهلمداين:
بايع مسل ًام ،فلام خذله أهل الكوفة قبض عليه كثري بن شهاب يف الكوفة ،وقتل
بيد عبيد اهلل بن زياد بعد مقتل مسلم.
خامس ًا :عبد األعىل بن يزيد الكلبي:
قبض عليه كثري بن شهاب وسلمه اىل عبيد اهلل ،فأمر بقتله فقتل.
سادس ًا :عباس بن جعدة اجلديل:
قبض عليه حممد بن العباس الكندي وسلمه اىل عبيد اهلل ،بن زياد فقتله.
سابع ًا :عامر بن صلخب األزدي:
قتله عبيد اهلل بعد مقتل مسلم.
ثامن ًا :قيس بن مسهر الصيداوي:
بعثه االمام احلسني اىل مسلم بعد خروجه من مكة ،فقبض عليه يف الطريق
حصني بن نمري التميمي ،وبعثه اىل ابن زياد فأمر بقتله فقتل.
قتيل البصرة :

سليامن بن رزين :موىل االمام احلسني بعثه اىل أهل البـرصة قبل خروجه
من مكة اىل رؤوساء األمخاس البـرصيني ،قبض عليه املنذر بن اجلارود((( وسلمه
اىل عبيد اهلل قبل خروجه اىل الكوفة ،فأمر بقتله وقتل يف البرصة.

[ ]1الساموي ابصار العني :ص.53
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شهداء الطف
حرف األلف

اوالً :أسلم بن عمرو الرتكي :موىل االمام احلسني جاء معه من املدينة اىل

كربالء ،وخرج اىل القتال يوم العارش من املحرم وهو يرجتز قائالً:

أمريي حسني ونعم األمري رسور فؤاد البشري النذير وحــارب حتى قتل،

فمشى إليه االمام احلسني ،وأعتنقه ثم فاضت نفسه ،ورأسه يف حجر االمام
احلسني.((( 

ثاني ًا :أبو احلتوف بن احلرث األنصاري :خرج من الكوفة مع ابن سعد ،ثم

مال اىل االمام احلسني مع أخيه بعد رفض أهل الكوفة رشوط احلسني ،ونال
درجة الشهادة مع االمام احلسني(((.

[ ]1الساموي ،الشيخ حممد بن الشيخ ظاهر ،ابصار العني يف انصار احلسني(عليه وعليهم السالم) انتشارات
املكتبة احليدرية ،املطبعة رشيعت ،ط ،1ايران1423،هـ ،ص ،71ترمجة أسلم.
[ ]2ابو احلتوف بن احلرث األنصاري العجالين وأخوه سعد بن احلرث األنصاري العجالين كانا من اهل
الكوفة ومن املحكمة (اخلوارج) فخرجا مع عمر بن سعد اىل قتال احلسني ،قال صاحب احلدائق:
فلام كان اليوم العارش وقتل أصحاب احلسني فجعل احلسني ينادي :أال من نارص فينرصنا؟
فتصارخن ،وسمع سعد وأخوه ابو احلتوف النداء من احلسني والرصاخ من عياله ،فامال بسيفيهام
مع احلسني عىل اعدائه فجعال يقاتالن حتى قتال مجاعة وجرحا آخرين ثم قتال مع ًا ،الساموي :ابصار
العني ،ص.124
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ثالث ًا :أدهم بن أمية العبدي البرصي :جاء اىل االمام احلسني من البرصة،
وأنضم إليه يف كربالء ،وقاتل بني يديه حتى قتل(((.
رابع ًا :أمية بن سعد الطائي :كان من أرشاف الكوفة ،واملوالني لإلمام عيل
أنضم اىل االمــام احلسني يف كربالء ايــام املهادنة ،وقاتل بني يدي االمام
احلسني حتى قتل(((.
خامس ًا :أنس بن احلرث بن كاهل األسدي :وهو من الصحابة روى احلديث
عن النبي ،وسمعه يقول( :أن ابني هذا -احلسني -يقتل بأرض العراق أال من
شهده فلينرصه)((( ،انضم اىل االمام احلسني وقاتل بني يديه حتى قتل(((.
سادس ًا :إبراهيم بن احلصني األسدي :قاتل بني يدي االمام احلسني فقتل
( )84رج ً
ال ثم أستشهد (((.
سابع ًا :أنيس بن معقل اجلعفي :خرج اىل القتال وهو يرجتز ويقول:

ويف يميني َنــصـ ُـل ســيـ ٍ
ـف َم ِعقل
َ

َأنـــــا َأنـــيـــس وأنـــــا أبــــن مـ ِ
ـعــقــل
َ
ِ
ِ
وسـ َ
ـط ال َق ْس َطل
َأعلو به َاهلــامــات َ

عـــن احلـــســـن املـــاجـــد املــفــضــل

قاتل قتال األبطال وقتل نيف ًا وعرشين رج ً
ال ثم قتل وحز رأسه(((.
 .1الساموي ،ابصار العني :ص.112
[ ]2الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.159
[ ]3امحد بن حممد (الشهيد) ،احلدائق الوردية خمطوطة.
[ ]4الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.193
[ ]5املصدر نفسه:ص.193

.6ابن شهر اشوب ،مناقب آل ايب طالب :ص.252
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حرف الباء

اوالً :برش بن عمرو احلرضمي الكندي :جاء اىل االمــام احلسني من

حـرضموت أيام املهادنة يف كربالء ومعه أوالده ،فقتل مع أوالده يف اليوم العارش

من حمرم (((.

ثاني ًا :بكر بن حي التميمي :خرج من الكوفة بمعية جيش عمر بن سعد،

والتحق باحلسني يوم العارش من املحرم ،وقتل بني يدي االمام احلسني.(((

ثالث ًا :برير بن خضري اهلمداين :كان من شجعان العرب ،وقارئ ًا للقرأن ،ومن

املوالني لإلمام عيل ملا بلغه خرب قدوم االمام احلسني سار من الكوفة اىل
مكة ،والتحق باحلسني ،وجاء معه اىل كربالء ،وله مواقف وخطب مشهورة

يف كربالء ،طلب من االمام احلسني يف اليوم التاسع أن يايت باملاء اىل املخيم ،فأذن
له احلسني فذهب اىل الفرات ،وجاء باملاء ويف اليوم العارش وقف خطيب ًا يف أهل
الكوفة ،وقاتل بني يدي االمام احلسني قتال األبطال ،قتله كعب بن جابر
مشرتك ًا مع عمر األزدي(((.

 .1الساموي ،ابصار العني :ص.103
[ ]2املصدر نفسه :ص.194
 .3امحد بن حممد (الشهيد) ،احلدائق الوردية خمطوط.
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حرف اجليم

اوالً :جابر بن حجاج :موىل بني هنشل التميمي كان فارس ًا شجاع ًا حرض مع

احلسني يف كربالء ،وقتل بني يدي اإلمام هنار عارش حمرم(((.

ثاني ًا :جبلة بن عيل الشيباين :كان من شجعان أهل الكوفة بايع مسل ًام ،فلام خذله

الناس خرج من الكوفة ،وأنضم اىل االمام احلسني وحارب بني يديه حتى

قتل(((.

ثالث ًا :جنادة بن كعب األنصاري :جاء مع االمام احلسني من مكة ،وقاتل

بني يدي االمام احلسني يوم العارش حتى قتل(((.

رابع ًا :جون بن حوى :موىل ايب ذر الغفاري -جندب بن جنادة -جاء مع االمام
احلسني من املدينة اىل مكة ،ومنها جاء اىل احلسني يف اليوم العارش مستأذن ًا يف
حل ُس قصاعكم ،ويف الشدّ ة أخذلكم،
الرباز وقال :يا ابن رسول اهلل انا يف الرخاء أ َ

عيل يف اجلنة ليطيب
ان رحيي لنتن ،وان حسبي للئيم ،وان لوين ألسود ،فتنفس ّ
رحيي ويرشف حسبي ،ويبيض لوين ال أفارقكم حتى خيتلط هذا الدم األسود مع
دمائكم ،فأذن له االمام احلسني فربز اىل امليدان وقاتل قتال املستميت حتى

قتل(((.

[ ]1الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني:ص.193

 .2امحد بن حممد (الشهيد) احلدائق الوردية خمطوط.
 .3املصدر نفسه.

[ ]4لواعج االشجان :ص.176
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خامس ًا :جون بن مالك التيمي :خرج من الكوفة يف ركاب عمر بن سعد ،وملا

رفض رشوط االمام احلسني من قبل أهل الكوفة مال اىل االمام احلسني،

وقاتل بني يديه حتى قتل قبل ظهر يوم العارش من حمرم(((.

سادس ًا :جنادة بن احلرث السلامين :خرج من الكوفة لالنضامم اىل االمام

احلسني ،فوصل به اىل قرص بني مقاتل ،وجاء معه اىل كربالء ،وقتل بني يديه

وقد خرج معه لنرصة االمام احلسني عمرو بن خالد الصيداوي ،وسعد،
وجممع بن عبد اهلل العائذي ،وحاربوا أهل الكوفة ،وكلام حاول العباس أن يرصفهم

عن رأهيم فلم يوافقوا وصاروا يرضبون أهل الكوفة بسيوفهم حتى نالوا الشهادة

قبل ظهر يوم العارش(((.

سابع ًا :جندب بن حجري اخلوالين :كان من املوالني لإلمام عيل ،وأنضم

اىل االمام احلسني يف طريق مكة – كربالء ،وقاتل يوم العارش بني يدي االمام
احلسني حتى قتل(((.

ثامن ًا :حجري بن جندب اخلوالين :جاء اىل أبيه وانضم اىل االمام احلسني،

وحارب يوم العارش من حمرم حتى قتل(((.

[ ]1الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني:ص .177
 .2الشهيد ،احلدائق الوردية خمطوط.
 .3املصدر نفسه.
 .4املصدر نفسه.
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حرف احلاء

اوالً :احلرث بن أمرؤ القيس الكندي :خرج من الكوفة يف ركاب ابن سعد،

ومال اىل االمام احلسني بعد رفض رشوطه من قبل أهل الكوفة ،فجاء اىل
االمام احلسني ليلة العارش ،وقتل يف احلملة الوىل قبل الظهر(((.

ثاني ًا :احلرث بن نبهان :موىل محزة بن عبد املطلب اهلاشمي ،وكان مع االمام

احلسني عند خروجه من املدينة اىل مكة ومنها اىل كربالء ،وقاتل بني يدي

االمام احلسني حتى قتل(((.

ثالث ًا :احلباب بن عامر التيمي :بايع مسلم يف الكوفة ،وملا خذله الناس خرج،

والقى االمام احلسني يف الطريق ،وجاء معه اىل كربالء ،وحارب بني يدي االمام
احلسني حتى قتل قبل ظهر يوم العارش(((.

رابع ًا :احلجاج بن مرسوق اجلعفي :كان من حمبي أهل البيت جاء اىل اإلمام

احلسني يف مكة ،وسار يف ركابه حتى كربالء ،وكان مؤذن االمام احلسني يف

الطريق ،وقتل بني يديه يوم العارش من حمرم(((.
 .1احلدائق الوردية خمطوط.
 .2املصدر نفسه.
[ ]3الساموي ،ابصار العني :ص .195
 .4احلدائق الوردية خمطوط.
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خامس ًا :احلجاج بن بدر السعدي :أرسله أهل البرصة اىل االمام احلسني،

وبقى معه حتى كان يوم العارش فقتل بني يديه (((.

سادس ًاّ :حالس بن عمرو الراسبي :كان من املحبني ألهل البيت خرج من

الكوفه يف معسكر أبن سعد ،وملا رفض أهل الكوفة رشوط االمام احلسني

مال إليه ،وقاتل بني يديه حتى قتل(((.

سابع ًا :حنظلة بن أسعد الشامي :كان من شجعان العرب قارئ ًا للقرآن ،وقد

أرسله االمام احلسني اىل ابن سعد يطلب مواجهته أيام املهادنة يف كربالء ،وملا

كان يوم العارش من حمرم خرج اىل القتال ،وقاتل حتى قتل(((.

ثامن ًا :حبش بن قيس النهمي :خرج من الكوفة يف ركاب ابن سعد ،وملا ر ّدت

رشوط االمام احلسني من قبل عمر بن سعد أنضم اىل االمام احلسني،

وقاتل بني يديه حتى قتل(((.

تاسع ًا :احلر بن يزيد الرياحي التميمي :أنضم اىل االمام احلسني يوم العارش

بعد احلملة األوىل إذ خرج من صفوف أهل الكوفة ،وجاء اىل االمام احلسني،
وهو نادم تائب عىل فعله ،ووقف بني يدي االمام احلسني متوس ً
ال مترضع ًا
مستغفر ًا عام أقدم إليه ،فعفى عنه االمام احلسني ،وقبل توبته فأستأذنه يف الرباز

[ ]1حمسن االمني ،اعيان الشيعة :ج :1ص .609
 .2احلدائق الوردية خمطوط.
[ ]3ابو خمنف ،املقتل :ص.119
[ ]4الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.184
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وقال :س ّيدي كنت ّأول من خرج عليك فأذن يل أن أكون أول قتيل بني يديك -
والظاهر من الرواية كام يقول السيد العاميل :أول قتيل من املبارزين  -فإذن له االمام
احلسني ،وخرج اىل القتال ،وقاتل قتال املشتاق امللهوف اىل اجلنة حتى كشف

جيش ابن سعد من أمامه ،فتصدى له رجل من أهل الكوفة وعقر فرسه ،فرجع اىل
كر راجع ًا وهو راجل ،وقاتل أهل الكوفة حتى
االمام احلسني وس ّلم عليه ،ثم ّ

قتل ،فأستنجد باحلسني فجاءه وجلس عند رأسه وقال :ما أخطأت أمك
حني سمتك حر ًا ،فأنت ُحر ًا يف الدنيا ،وسعيد ًا يف األخرة ،ثم فاضت أنفاسه قبل
ظهر يوم العارش ،ودفن يف حومة الشهداء يف احلائر املقدس.

وأما املرقد الذي يبعد عن كربالء بخمسة كيلو مرتات ،وعليه قبة ومزار يعرف

بقرب احلر ففيه شك ،فلقد أجتمعت كلمة أهل السري واملعاجم من املؤرخني اإلمامية
املتقدمني ،منهم :الشيخ املفيد الذي ذكر يف االرشاد عند ذكره من قتل من أنصار
االمام احلسني أهنم مجيع ًا يرقدون يف احلفرة الثانية عند رجيل عيل األكرب يف
احلائر احلسيني املقدس إال االمام العباس بن عيل املدفون يف موضع مقتله عىل
املسناة بطريق الغارضية ،ومل تكن لقبور بقية الشهداء اجساد ظاهرة ،وأنام يزورهم

الزائر عند قرب االمام احلسني إال انا ال نشك :إن احلائر حميط هبم ،وسبقه يف

ذلك قول جعفر بن قولويه يف كامل الزيارات ،والكليني ،والصدوق يف األمايل،
وتبعهم السيد املرتـىض ،والشيخ الطويس ،وابن شهر آشوب ،والسيد أبن طاووس

يف اللهوف ،فهؤالء قادة الرأي من اإلمامية اجتمعت كلمتهم يف خصوص مدفن
شهداء الطف أهنم يرقدون يف احلفرية الثانية التي حفرها بنو أسد لشهداء الطف
من انصار االمام احلسني إال أن بعض املورخني املتأخرين من أهل السري:
كالسيد نعمة اهلل اجلزائري قال يف األنوار النعامنية :إن مجاعة من عشرية احلر من

بني متيم نقلوه من مرصعه لئال يوطأ باخليل اىل حيث مشهده األن ،وأضاف عىل
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هذا القول الشيخ يوسف البحراين يف كشكوله املسمى بكشكول أبن عصفور نق ً
ال

عن األنوار النعامنية:

إن الشاه إسامعيل الصفوي عند زيارته كربالء بلغه شك بعض العلامء يف مرقد

احلر فأمر بنبش القرب لكشف احلقيقة ،وملا نبشوه رأوه هبيئته ملا قتل ورأى عىل رأسه
عصابة قيل إهنا للحسني ،فلام ح ّلها نبع الدم كاملزاب ،وكلام عالج قطعة بغريها

وعي له خادم ًا
مل يتمكن فأعادها اىل حملها ،وتبينت له احلقيقة ،فبنى عليها قبةّ ،
وأجرى له وقف ًا ،ويف هذا قال السيد عبد الرزاق املقرم يف كتابه العباس بن عيل
الصفحه  ،167قيل :إن والدة احلر كانت معه ،فأبعدته عن جمتمع الشهداء ،وان
هذا املشهد املعروف  -أي مشهد احلر -مما ال ريب يف صحته للعادة املتبعة بني

الشيعة عىل زيارة احلر يف هذا املكان ،وفيهم العلامء ،واملتدينون ،ويستدل السيد

املقرم برواية الشهيد األول التي أوردها يف كتابه الدروس ،قال( :إذا زار احلسني
زائر فليزر عيل بن احلسني ،وليزر الشهداء ،وأخيه العباس بن عيل ،واحلر بن

يزيد الرياحي عليهم الصالة والسالم أمجعني) ،وكذلك ان العالمة املرحوم النوري

قال يف كتابه اللؤلؤ واملرجان ،وكذلك املجليس يف بحار األنوار.

بخصوص زيارة الشهداء :هناك حومة الشهداء ،واملراد بالشهداء معظمهم

أو أكثرهم خلروج العباس بن عيل ،واحلر عنهم ،وللعالمة املرحوم الشيخ زين

العابدين احلائري قول يف رسالته العربية املسامة زينة العباد يف خصوص صالة
القرص قال :ال حيتاج عىل من خرج من مشهد احلسني لزيارة مرقد احلر أن يقـرص يف

صالته حيث ان منطقة القتال يوم العارش كانت يف ذلك اجلانب  -من جانب مرقد
احلر  -ومل تكن يف جانب مرقد العباس حيث كان هذا اجلانب ذا زرع ونخيل،

ويف هذا الصدد حيدّ ثنا العالمة الشيخ حممد الساموي يف كتابه أبصار العني يف أنصار
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احلسني قال عند ذكره قضية الرؤوس املقطوعة يوم الطف يف كربالء :قطعت يف
الطف رؤوس أبناء ،وأخوة احلسني ،وأبناء عمومته ،وأنصاره مجيع ًا بعد قتلهم،
ومحلت مع السبايا إال رأسني :األول :رأس عبد اهلل الرضيع بن احلسني،
صح هذا
والثاين :رأس احلر بن يزيد الرياحي ،فان بني متيم منعت قطع رأسه ،فان ّ
اخلرب فرأس احلر غري مقطوع.
واملفهوم من كالم الساموي :انَه هناك شك يف صحة الرواية ،وهو ينسب هذا
الرأي اىل جمموع الروايات التي ذكرناها عن
القول اىل السامع ،فإذا أضفنا هذا ّ
بعض العلامء املتأخرين ،فهمنا ان أقواهلم جمردة عن احلقائق التأرخيية مصدرهم
األجتهاد واحلدس! وان العقيدة التي حيملوهنا قد أوحت هلم بانشاء هذا املرقد
التذكاري –للحر -كام هو ظاهر معروف األن ،وذلك كي يتخذ من مرقده صورة
رمزية وخالدة ملا يكن لشخصية احلر ّ
الفذه من ّحب وأحرتام هذه الشخصية التي
جادت بنفسها ومهجتها يف اللحظة األخرية دفاع ًا عن إمامها وس ّيدها ،وما ذلك
عىل مثل احلر بكثري.

عارش ًا :حبيب بن مظاهر األسدي :أو حبيب بن مظهر األسدي كام يف بعض
املعاجم كان صحابي ًا ممن سمع احلديث عن النبي ،ومن املوالني لإلمام عيل
بن ايب طالب ،وحـرض أكثر حروب اإلمام ،ثم نزل الكوفة بعد مقتل اإلمام
عيل ،وكاتب االمام احلسني مع من كاتب من أهل الكوفة ،وملا قدم مسلم
بن عقيل رسول االمام احلسني اىل الكوفة بايعه حبيب ،بل وناضل يف سبيل
اخذ البيعة له من اآلخرين ،وملا شاهد خذالن الناس إياه خرج من الكوفة متوجه ًا
نحو كربالء وانضم اىل أنصار االمام احلسني ،وراح خيطب أعدائهم كل يوم
من أيام العرشة األوىل من حمرم يف سهل الطف ،فلام مل جيد سبي ً
ال إال لقتال عمر بن
سعد ورعاعه أستأذن االمام احلسني يف الرباز ،فخرج اىل القتال وهو متلهف
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وحز رأسه بعد ان قاتل قتال األبطال للذود عن
اىل جنان اخللد حتى وقع رصيع ًا ّ
إمامه احلسني ،فوقف االمام احلسني عىل جثامنه يؤنبه قائالً:
عند اهلل أحتسب نفـيس ومحاة أصحايب ،روى املرحوم السيد عبد املجيد
احلائري يف كتابه ذخرية الدارين عن دفنه حيث قربه االن :بان أبا نعيم ذكر يف حلية
األولياء :إن بني أسد دفنوا حبيب ًا عند رأس احلسني حيث قربه اعتناء بشأنه ألنه
منهم ورئيسهم ،أما العالمة الكبري السيد حمسن العاميل فقد ذكر يف أعيان الشيعة
املجلد الرابع :إن هذا القول منسوب اىل قائل جمهول.
سبق وذكرنا :إن أساتذة التاريخ والسري املحققني من رجال الشيعة متفقون :إن
حبيب ًا ،ومجيع الشهداء يرقدون يف احلائر احلسيني كام وقد دلت حتقيقاتنا :إن بعض
احلفارين املختصني بدفن املوتى داخل األروقة يف الروضة كانوا قد دفنوا موتاهم
حتت رضيح حبيب احلايل ،وكذلك قسم منهم يف الوقت احلارض يدفنون موتاهم
أيض ًا ،وهناك شائعات تقول يف التجويف الذي حتت الضـريح رسدابان ،وهذا قول
ال أساس له من الصحة حيث وصلت التعمريات احلالية يف الروضة احلسينية عام
(1368 – 1367هـ) اىل قعر األسس جلدران األروقة سيام اجلدران القريبة من هذا
الرضيح ،فلم نعثر عىل غري رسداب واحد ،يبدو ان املقصود بالـرسداب الثاين هو
احلفرة التي يرقد فيها الشهداء عند قدمي عيل األكرب بن احلسني ألن ارضيتها
السفىل مرصوفة بالرخام عىل غري ما هو مألوف يف أرضية رساديب احلرم الرشيف
الباقية مما يدل :إن حتتها رسداب ًا ثاني ًا ،وهذا الـرسداب هو الذي حتدّ ث عنه الشيخ
الطائفة األمامية املفيد ،والسيد ابن طاووس ،وغريمها من املؤرخني القدماء.
وعىل هذا فاملرجح :إن رضيح حبيب بن مظاهر قد أنشأه املحبون املتأخرون
من رجال الشيعة أعال ملنزلة حبيب السامية ،وذلك ليكون رمز ًا تذكاري ًا خالد ًا له.
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حرف اخلاء

خالد بن عمرو األزدي :قدم مع أبيه من الكوفة لنرصة االمام احلسني

بعد خذالن الناس ملسلم بن عقيل ،وقاتل بني يدي اإلمام يوم العارش من املحرم
فقتل(((.

حرف الرّاء

رافع (موىل مسلم األزدي) :قدم مع مواله مسلم ملنارصة االمام احلسني،

وقاتل بني يدي االمام احلسني قتال األبطال حتى قتل قبل الظهر يوم العارش(((.

حرف الزاي

اوالً :زياد بن عريب الصائدي (أبو عمر احلنظيل) :كان فارس ًا شجاع ًا زاهد ًا

خرج اىل القتال اليوم العارش بعد أن استأذن االمام احلسني ،وقاتل قتال
وحز رأسه(((.
امللهوف اىل اجلنان ،فأعرتضه عامر بن هنشل وقتله ّ

[ ]1لواعج الشجان :ص.161
[ ]2الساموي ،أبصار العني يف أنصار احلسني:ص.185
 .3احلدائق الورديه خمطوط.

90

مركز كربالء للدراسات والبحوث

ثاني ًا :زاهر بن عمر(موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي) :خرج اىل احلج عام(60هـ)،

والتقى باحلسني وأنضم اىل لوائه ،وقاتل بني يدي االمام احلسني يف كربالء،

ونال الشهادة قبل ظهر اليوم العارش(((.

ثالث ًا :زهري بن القني اجلميل املرادي :كان من أرشاف أهل الكوفة خرج اىل احلج

عام (60هـ) ،ويف الطريق القى االمام احلسني فدعاه ملنارصته فأمتثل األمر،
وأنضم إليه مع أبن عمه حتى جاؤا كربالء ،وراح خيطب أعدائهم من أهل الكوفة

كل يوم ،وملا مل جيد إال القتال أستأذن االمام احلسني يف الرباز فأذن له ،فخرج
اىل ساحة القتال ،وهو ممتط صهوة جواده  -ذو النون -فقاتل قتاالً مل َير مثله حتى
شدّ عليه كثري بن عبد اهلل الشعبي ،ومهاجر بن أوس التميمي ،فقتاله فأستنجد
باحلسني فوقف عند رأسه مؤبن ًا إياه قائالً( :ال يبعدنك اهلل يا زهري عن رمحته ،ولعن

قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير)(((.

رابع ًا :زهري بن سليم األزدي :خرج من معسكر ابن سعد ،وجاء اىل معسكر

االمام احلسني ليلة العارش بعد رفض القوم رشوط االمام احلسني ،فقاتل بني

يديه حتى قتل يوم العارش من حمرم(((.

[ ]1ينظر :ابصار العني يف انصار احلسني:حممد الساموي ،ص122؛ واعيان الشيعة:ج ،1ص.609
 .2احلدائق الوردية خمطوط.
[ ]3الساموي ،ابصار العني:ص.76
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حرف السني

اوالً :سامل (موىل عامر العبدي البرصي) :خرج من البـرصة مع مواله ملنارصة
االمام احلسني ،فالتحقا به قبل وصوله اىل كربالء ،وقتل قبل ظهر اليوم العارش
من املحرم(((.
ثاني ًا :سامل بن عمرو (موىل بني املدينة الكلبي) :كان من موايل رسول اهلل
خرج من الكوفة ملنارصة االمام احلسني ،والتحق به أيام املهادنة يف كربالء ،وقتل
يف احلملة األوىل قبل الظهر من اليوم العارش من حمرم.
ثالث ًا :سعد بن احلرث األنصاري :كان من موايل اإلمام عيل ،خرج مع
االمام احلسني من املدينة ،وملا كان اليوم العارش من حمرم محل عىل أهل الكوفة،
فيمن محل يف احلملة األوىل قبل الظهر فقتل.
رابع ًا :سعد بن حنظلة (موىل عمرو بن خالد الصيداوي) :جاء اىل االمام
احلسني مع مواله ملنارصة االمام احلسني ،وقتل يف احلملة األوىل قبل ظهر
اليوم العارش من حمرم.
خامس ًا :سعيد بن عبد اهلل اخلشعمي :تقدم بنفسه حلامية االمام احلسني عندما
وقف اىل الصالة يف اليوم العارش من حمرم ،فأثخن باجلراح لكثرة النبال التي
أصابته ،فسقط عىل األرض ،وهو يقول( :اللهم العنهم لعن عاد وثمود اللهم ابلغ
نبيك عني السالم ،وأبلغه ما لقيت من أمل اجلراح ،فأين أردت ثوابك يف نرصة ذرية
 .1احلدائق الوردية خمطوط.
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نبيك) ،وقد وجد فيه ثالثة عرش سه ًام عدا ما به من رضب السيوف ،وطعن الرماح.
سادس ًا :سليامن بن مضارب البجيل :كان مع أبن عمه زهري بن القني البجيل
عندما ألتحق باحلسني ،وأنضم هو أيض ًا اىل االمام احلسني ،وقاتل بني يديه يف اليوم

العارش من حمرم حتى قتل.

سابع ًا :سوار بن منعم (أبو عمر النهمي) :خرج من الكوفة يف ركاب عمر
بن سعد ،وانضم اىل االمام احلسني أيام املهادنة ،وقاتل يف اليوم العارش بني يدي
احلسني بن عيل حتى أثخن باجلراح ،فوقع مغشي ًا عليه ،فجيء به اىل عمر
ابن سعد ،فلام حاول قتله فمنعه بنو قومه وعشريته فأخفوه ،وبقي جرحي ًا طريح
الفراش ملدة سنة كاملة بعد احلادثة ،ثم وافاه األجل رضوان اهلل عليه.
ثامن ًا :سويد بن عمرو بن ايب املطاع اخلشعمي :كان من أرشاف عرصه كثري
الصالة ،جاء مع احلسني اىل كربالء ،وملا قتل مجيع أنصار االمام احلسني تقدم
اىل الرباز ،وأستأذن االمام احلسني ،فخرج اىل ساحة القتال كاألسد الباسل،
فخر مغشي ًا عليه ،فلم يستفق إال
وبالغ يف الصرب عىل اخلطب ،فأثخن يف اجلراحّ ،
بعد أن سمع أهل الكوفة ينادون ُقتل احلسني ،فنهض مهروالً وأخرج سكين ًا كان
قد خبائه يف خفه ،فحارب هبا وأخذ يطعن القوم بسكينه رغم ما به من أمل اجلراح
حتى قتل.
تاسع ًا :سيف بن احلرث اجلابري :جاء اىل نرصة االمام احلسني مع أبن عمه
مالك ،ومعهام شبيب موالمها ،وقاتل بني يدي االمام احلسني يف اليوم العارش حتى
قتل(((.
[ ]1اخلوارزمي ،املقتل :ج :2ص.28-27
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عارش ًا :سيف بن مالك العبدي :كان من املحبني لإلمام عيل خرج من

البرصة لنرصة االمام احلسني مع من خرج من أهل البرصة ،وقتل يف اليوم العارش
يف احلملة األوىل قبل الظهر(((.

حرف الشني

اوالً :شبيب (موىل احلرث بن عبد اهلل النهشيل اجلابري) :كان بط ً
ال شجاع ًا جاء

مع سيف ،ومالك لنـرصة احلسني ،وقتل بني يديه قبل ظهر اليوم العارش(((.

ثاني ًا :شوذب (موىل عابس الشاكري) :خرج بصحبة مواله ملنارصة االمام

احلسني من الكوفة ،وكان من الفرسان املعدودين ،وحيفظ احلديث ،فلام كان اليوم

العارش أستأذن االمام احلسني حتى قتل(((.
حرف الضاد

اوالً :الضحاك بن القيس املرشقي :أنضم اىل االمام احلسني من قرص بني مقاتل،

وقاتل بني يديه يف اليوم العارش راجالً ،ثم أستأذن االمام احلسني باإلنرصاف ،فوىل
هارب ًا بنفسه ،ومل يقتل ،ويروى عنه بعض حوادث الطف(((.
[ ]1ابن شهر اشوب ،مناقب آل ايب طالب :ص.232
[ ]2الساموي ،ابصار العني يف انصار احلسني :ص.133
[ ]3نفس املصدر :ص.232
[ ]4ابن شهر اشوب ،مناقب آل ايب طالب :ج :3ص.232
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ثاني ًا :رضغام بن مالك التغلبي :كان من الذين بايعوا مسل ًام يف الكوفة ،وملا
شاهد خذالن مسلم خرج من الكوفة ،فيمن خرج لنرصة االمام احلسني ،وأتى

كربالء ايام املهادنة ،وقاتل يف اليوم العارش حتى قتل قبل صالة الظهر(((.
حرف الطاء

الطرماح بن عدي :التحق باحلسني يف الطريق ،وجاء معه دليالً ،وقاتل بني
يدي االمام احلسني حتى أثخن باجلراح ،فسقط عىل األرض مغشي ًا عليه ،ثم تكفله
أقوامه وأخفوه عن عمر بن سعد ،وبقي طريح الفراش حتى شفي ،ومل يقتل يف

اليوم العارش من املحرم اإل انَه قاتل يف صفوف األنصار(((.
حرف العني

اوالً :عائد بن جممع العائذي :خرج من الكوفة بمعية أبيه لنرصة االمام احلسني،
وانضام اليه قرب قرص بني مقاتل ،وجاءا معه اىل كربالء ،وقاتل بني يدي االمام
احلسني ،وقتل يف احلملة األوىل قبل الظهر(((.

ثاني ًا :عباس الشاكري :كان شجاع ًا خطيب ًا من املحبني لإلمام عيل ،وقد
بايع مسلم يف الكوفة ،وملا خذله الناس خرج فيمن خرج من اهل الكوفة لنرصة
االمام احلسني ،وقاتل بني يديه حتى قتل(((.

[ ]1املصدر نفسه :ج :3ص.232
[ ]2املصدر نفسه :ج :3ص.232
[ ]3احلدائق املوردية خمطوط.

[ ]4والراجح هو عابس وليس كام اورده املؤلف للتفصيل انظر :اخلوارزمي ،مقتل احلسني :ج :2ص26؛ ايب
خمنف ،املقتل :ص.144
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ثالث ًا :عمر بن مسلم العبدي :خرج من البرصة مع من خرج لنرصة االمام

احلسني ،فوصل اليه يف كربالء ايام املهادنة ،وحارب يف صفوف األنصار حتى قتل
يف احلملة األوىل قبل الظهر(((.

رابع ًا :عباد بن املهاجر اجلهني :جاء مع االمام احلسني من مكة اىل كربالء،

وقاتل بني يديه حتى قتل(((.

خامس ًا :عبد اهلل بن بشري اجلعفي :خرج من الكوفة يف ركاب عمر ابن سعد،

ومال اىل االمام احلسني ايام املهادنة ،وقتل ظهر اليوم العارش من املحرم(((.

سادس ًا :عبيد اهلل بن عمري الكلبي :انضم اىل االمام احلسني ،وكان اول من برز

اىل القتال من انصار االمام احلسني ،فتصدى له هاين بن ثبيت اخلرضمي وقتله قبل

ظهر اليوم العارش(((.

سابع ًا :عبد اهلل بن عروة الغفاري :خرج مع أخيه لنرصة االمام احلسني ،وقاتل
قتاالً شديد ًا بني يدي االمام احلسني حتى قتل قبل ظهر اليوم العارش.
ثامن ًا :عبيد اهلل بن يزيد العبدي :خرج من البرصة مع من خرج لنرصة االمام

احلسني ،وقتل يف احلملة األوىل (((.
[ ]1ابن شهراشوب  ،املناقب :ج :3ص.533
[ ]2الساموي ،ابصار العني :ص .198
 .3احلدائق الوردية خمطوط.
.4احلدائق الوردية خمطوط.

[ ]5حمسن االمني ،اعيان الشيعة :ج :1ص.611
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تاسع ًا :عبد الرمحن بن عبد ربه األنصاري :كان من املحبني لإلمام عيل،

وخرج مع االمام احلسني من مكة اىل كربالء ،وقتلقبلظهراليوم العارشمناملحرم(((.
عارش ًا :عبد الرمحن بن عروة الغفاري :خرج من الكوفة مع اخيه لنـرصة االمام

احلسني ،فأنضم اليه يف كربالء ،وقاتل بني يديه واستشهد يف اليوم العارش(((.

احلادي عرش :عبد الرمحن األرحبي :بعث من قبل أهل الكوفة اىل االمام احلسني

عندما كان يف مكة ،والزم اإلمام حتى كربالء ،وقتل اليوم العارش من املحرم(((.

الثاين عرش :عبد الرمحن بن مسعود التميمي :خرج من الكوفة يف ركاب ابن
سعد ،وكان من فرسان أهل الكوفة شجاع ًا ،مال اىل االمام احلسني ايام املهادنة يف

كربالء ،وقتل بني يدي اإلمام قبل الظهر(((.

الثالث عرش :عقبة بن الصلت اجلهني :خرج من الكوفة لنرصة االمام احلسني،

فانضم اليه يف الطريق ،وقاتل يف اليوم العارش حتى قتل(((.

الرابع عرش :عمري بن عبد اهلل املذحجي :انضم اىل االمام احلسني ،وقاتل بني

يديه حتى قتل يف احلملة االوىل قبل الظهر(((.
 .1احلدائق الوردية خمطوط.

[ ]2الساموي ،ابصار العني :ص 223؛ فيام يرد عند الطربي بلفظة (عبد الرمحن بن عزرة) :ج :4ص.437
[ ]3الساموي ،ابصار العني :ص.129
[ ]4الساموي ،ابصار العني :ص.192
[ ]5املصدر نفسه :ص .202

[ ]6بحار االنور :ج :45ص108؛ ويذكر لنا اخلوارزمي (اخطب خوارزم) يف كتابه املقتل :ج ،2ص=،17
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اخلامس عرش :عمر بن جنادة األنصاري :ويقرأ يف مقتل ايب خمنف بأسم

(أبو عمر) خرج مع ابيه ملنارصة االمام احلسني ،وملا قتل ابوه جاء يستأذن االمام
احلسني ،فقال له االمام احلسني :ان أباك قد قتل يف املعركة ،ولعل أملك تكره ذلك

فأجاب الغالم :إن امي هي التي أمرتني بذلك ،فتقدم اىل ساحة القتال ،وحارب
الرأس
حرب األبطال حتى قتلّ ،
وحز رأسه ،ورمي به اىل جهة احلسني فأخذت أمه ّ

ورضبت به رجلني من معسكر ابن سعد فقتال ،ثم أخذت عمود اخليمة وذهبت

لتقاتل فمنعها االمام احلسني ور ّدها اىل اخليمة(((.

السادس عرش :عمر بن صنبيعة الضبعي :خرج من الكوفة يف معسكر ابن

سعد ،ومال اىل االمام احلسني عندما رد اهل الكوفة رشوط احلسني ،فجاءه ليلة
العارش من املحرم ،فلام أصبح الصباح قاتل بني يدي ايب عبد اهلل حتى قتل(((.

السابع عرش :عمرو بن خالد الصيداوي :كان من الذين بايعوا مسلم يف الكوفة،

وملا خذله الناس خرج من الكوفة ملنارصة االمام احلسني ،وانضم اليه يف الطريق اىل

كربالء ،وقاتل بني يديه حتى قتل قبل الظهر(((.
= ان املذحجي خرج مرجتز ًا:

اين لـــيـــس الــــغــــاب مل اهــجــهــج
وابـــــــرى الــــقــــرن لـــــدى الــتــعــرج
فـــمـــن تـــــــراه واقـــــفـــــ ًا بــمــنــهــجــي

ق ــد عــلــمــت ســعــد وحـــي مذحجي
اعــــلــــوا بــســيــفــي هـــامـــة امل ــدح ــج
فــريــســه الــضــبــع االزال االعــــرج

[ ]1اخلوارزمي ،املقتل :ج :2ص27؛ الساموي ،ابصار العني :ص.159
[ ]2مل نجد يف تراجم شهداء الطف االسم الذي اوردة املؤلف والراجح ان يكون عمر بن ضبعه التميمي
للتفصيل اكثر ينظر :البالغون الفتح يف كربالء :ص.242
[ ]3ابن طاوس ،اللهوف :ص.65
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الثامن عرش :عمرو بن عبد اهلل اجلندعي :كان مع االمام احلسني يف كربالء،

وقاتل بني يديه حتى أثخن يف اجلراح ،وجيىء به اىل عمر بن سعد ،فشفع له قومه
وأخفوه بقى طريح الفراش مدّ ة سنة كاملة ثم تويف(((.

التاسع عرش :عمرو بن ُقرظة األنصاري :بعثه االمام احلسني رسوالً من قبله

يطلب مواجهة أبن سعد ،وقاتل بني يديه اليوم العارش حتى قتل ،وكان أخوه عيل

بن قرظة من معسكر ابن سعد حيارب االمام احلسني ،وملا قتل أخوه نادى يا حسني
أغريت أخي وقتلته ،فقال له االمام احلسني  :أين مل أغرر أخاك ولكن اهلل
هداه(((.

العرشون :عبد الرمحن بن عبد اهلل اليزين :كان من الذي انضموا اىل االمام

احلسني ،وأستأذنه يف اليوم العارش للقتال ،فأذن له االمام احلسني فخرج وهو يرجتز:
ديــنــي عــى ديـــن حــســن وحسن

أين عـــبـــد اهلل مــــن آل يـــزن

احلادي والعرشون :عمرو بن أيب مطاع اجلعفي :كان مع االمام احلسني يف اليوم
العارش من حمرم ،وجاء يستأذنه للقتال فأذن له ،فخرج اىل ساحة القتال كاألسد
اهلصور شاهر ًا سيفه ،وهو يرجتز:
ويف يــمــيــنــي مـــرهـــف قــطــاع

أنــــا أبــــن جــعــفــى وأيب مــطــاع

ومل يزل يقاتل حتى قتل(((.

[ ]1الساموي ،االبصار :ص81؛ احلدائق الورديه (خمطوط).
[ ]2الساموي ،االبصار :ص.121
[ ]3ابن شهراشوب ،املناقب :ج:4ص.110

99

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

الثاين والعرشون :عمر بن جندب احلرضمي :خرج من الكوفة بعد ان خذل
الناس مسل ًام ،والتحق باحلسني ملنارصته ،وأنضم اليه يف الطريق ،وسار يف ركابه اىل
(((.
كربالء ،وقتل يف احلملة األوىل مع من قتل
الثالث والعرشون :عمرو بن كعب (أبو متام الصائدي) :كان من املحبني لإلمام
عيل ،وقد وكله مسلم لتس ّلم االموال يف الكوفة ،وملا خذله الناس خرج ملنارصة
االمام احلسني ،وحارب يف صفوف االنصار يف اليوم العارش فنال الشهادة بني يدي
االمام احلسني.((( 
الرابع والعرشين :عامر بن حسان الطائي :كان من حمبي اإلمام عيل جاء
مع االمام احلسني من مكة اىل كربالء ،وقتل يف احلملة األوىل قبل الظهر من اليوم
العارش من املحرم(((.
اخلامس والعرشون :عامر بن صخلب األزدي :كان من مجلة الذين بايعوا مسل ًام
يف الكوفة ،وبعد خذالنه خرج ملنارصة االمام احلسني ،ونال درجة الشهادة يف اليوم
العارش من املحرم(((.
السادس والعرشون :عامر بن سالمة الداالين :كان من رجال اإلمام عيل،
ومن حمبيه جاء يف ركاب االمام احلسني اىل كربالء ،وقاتل بني يديه يف اليوم العارش

حتى قتل(((.

[ ]1الساموي ،ابصار العني :ص.102

[ ]2الطربي:ج:4ص ،161والراجح هو ابو متامة وليس كام اوردة املؤلف للتفصيل اكثر ينظر :الساموي،
االبصار:ص.91
[ ]3الساموي ،ابصار العني:ص.150

 .4احلدائق الوردية (خمطوط).

[ ]5ابن شهراشوب ،املناقب :ج :4ص104؛ ويرد عند صاحب كتاب االنصار عامر بن ايب سالمة :ص.101
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السابع والعرشون :عيل بن مظاهر األسدي :خرج من الكوفة مع من خرج

لنرصة احلسني ،وقاتل بني يديه يف اليوم العارش حتى قتل(((.

الثامن والــعــرون :عقبة بن سمعان :كــان من مــوايل سكينة بنت االمام

احلسني جاء مع االمام احلسني من املدينة اىل مكة ،ثم اىل كربالء ،ومل خيرج اىل
الرباز ،ولكن قبض عليه بعد مقتل االمام احلسني وجيء به اىل عمر بن سعد ،فخىل

سبيله ،وعنه تروى بعض روايات الطف(((.

حرف القاف

قرة الغفاري :انضم اىل االمام احلسني مع من انضم من اهل
قرة بن ايب ّ
اوالًّ :

الكوفة يف كربالء ،وقاتل بني يدي االمام احلسني حتى قتل يف اليوم العارش(((.

ثاني ًا :قارب بن عبد اهلل الدؤيل :موىل احلسني خرج بمعية مواله من املدينة اىل

مكة ،ثم اىل كربالء ،وحارب يف صفوف األنصار ،وقتل يف احلملة األوىل(((.

ثالث ًا :قاسط بن زهري التغلبي :كان فارس ًا شجاع ًا شهد حروب اإلمام عيل،

وملا سمع بقدوم االمام احلسني اىل العراق خرج ملنارصة االمام احلسني ،وقتل

يف احلملة األوىل قبل ظهر اليوم العارش من حمرم(((.
[ ]1عيل الصغري ،حياة حبيب بن مظاهر االسدي :ص56
[ ]2لواعج االشجان :ص .91
[ ]3ابن شهراشوب ،املناقب:ج :4ص.102
[ ]4الساموي ،ابصار العني :ص.105
[ ]5ابن شهراشوب ،املناقب:ج:4ص113؛ الرجال:ص.79
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رابع ًا :قاسم بن حبيب األزدي :خرج من الكوفة يف ركاب أبن سعد ،ومال اىل

االمام احلسني أيام املهادنة ،وقاتل بني يدي االمام احلسني حتى قتل(((.

خامس ًا :قعنب النمري :خرج من البرصة ملنارصة االمام احلسني ،وقاتل يف

صفوف أنصار االمام احلسني حتى قتل يف اليوم العارش(((.
حرف الكاف

اوالً :كردوس التغلبي :خرج من الكوفة مع أخوته ،وانضم اىل االمام احلسني

يف طريقه اىل كربالء ،وقاتل بني يدي االمام احلسني يف اليوم العارش من املحرم(((.

ثاني ًا :كنانة التغلبي :كان عابد ًا زاهدا شجاع ًا جاء مع أخوته من الكوفة لنـرصة
االمام احلسني ،وقتل بني يديه يف اليوم العارش من املحرم(((.
حرف امليم

اوالً :مالك بن رسيع اجلابري :خرج من الكوف مع ابن عمه لنرصة االمام
احلسني ،وانضم اىل اصحاب االمام احلسني ،فقاتل بني يديه حتى قتل(((.
[ ]1الرجال :ص79؛ ويذكره صاحب االبصار (قاسم بن حبيب) كام ورد فيها (القاسم بن احلارث الكاهيل)
وحتمل ان يكون تكرار ًا مصحف ًا عىل اسم :ص.106
[ ]2املجليس ،بحار االنوار:ج:45ص.24
[ ]3فيام يرد بصيغ خمتلفة منها ( كريش) بن زهري (ظهري التغلبي) للتفصيل ينظر :انصار احلسني:ص.98
[ ]4ابن شهراشوب ،املناقب:ج :4ص.113
[ ]5الساموي ،ابصار العني :ص.107
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ثاني ًا :جممع العائذي :خرج من الكوفة مع أبنه ملنارصة االمام احلسني ،فأنضم
اىل االمام احلسني قرب قـرص بني مقاتل ،وجاء معه اىل كربالء ،وقاتل بني يدي
االمام احلسني حتى قتل يف اليوم العارش(((.
ثالث ًا :جممع اجلهني :خرج من مكة بمعية االمام احلسني حتى أتوا كربالء،
فتقدم يف اليوم العارش اىل ساحة القتال ،وقاتل حتى قتل ونال الشهادة بني يدي
االمام احلسني(((.

رابع ًا :مسلم بن عوسجة األسدي :كان صحابي ًا سمع احلديث عن النبي،
وقد بايع مسلم يف الكوفة ،وملا خذل خرج من الكوفة ليالً ،والتحق يف االمام
احلسني يف طريقه اىل كربالء قتل يف احلملة األوىل قبل الظهر ،فمشى إليه االمام
احلسني ،ومعه حبيب بن مظاهر األسدي ،وملا وصله قال له حبيب :لو كنت أعلم
بأين مل أقتل لكنت أقول لك أوصني بام تريد ،فأجاب مسلم بن عوسجة بصوت
خافت :نعم يل وصية إليك ،وهي ان تـنرص احلسني وال تدعه غريب ًا ،ثم فاضت
أنفاسه(((.

خامس ًا :مسلم بن كثري األزدي :كان ممن كاتب االمام احلسني من أهل الكوفة،
ونارص مسلم بن عقيل ،وبايعه عند قدومه الكوفة ،وملا شاهد خذالن الناس ملسلم،
خرج من الكوفة ملنارصة االمام احلسني ،وقاتل يف صفوف األنصار حتى قتل يف

اليوم العارش من حمرم(((.

[ ]1الطربي ،تاريخ الطربي:ج :5ص.45
[ ]2حمسن االمني ،اعيان الشيعة:ج:1ص.609
[ ]3الطربي ،تاريخ الطربي :ج :5ص.369
[ ]4ابن شهراشوب ،املناقب :ج :4ص113؛ ويــرد بأسم مسلم بن كثري االعــرج ،ينظر :الساموي،
االبصار:ص.108
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سادس ًا :مسعود بن احلجاج التميمي :خرج من الكوفة يف ركاب عمر بن سعد،
ومال اىل االمام احلسني وانضم إليه أيام املهادنة يف كربالء ،وحارب يف صفوف

أنصار االمام احلسني يف اليوم العارش حتى قتل قبل الظهر(((.

سابع ًا :مسقط بن زهري التغلبي :خرج من الكوفة مع أخوانه لـنرصة االمام
احلسني وانضموا اىل معسكره حتى جاؤوا كربالء ،وحارب أهل الكوفة يف اليوم

العارش من حمرم ،قتل يف احلملة األوىل قبل الظهر(((.

ثامن ًا :منجح بن سهم :موىل احلسني بن عيل خرج من املدينة مع االمام
احلسني اىل مكة ومنها اىل كربالء ،وكان حيرس أطفال اإلمام احلسني بن عيل،
وحارب يف اليوم العارش من املحرم يف كربالء ،ونال درجة الشهادة بني يديه إمامه

احلسني بن عيل.(((

تاسع ًا :موقع بن متام األسدي :أنضم اىل االمام احلسني يف كربالء ليالً ،وحارب
يف اليوم العارش يف صفوف أنصار االمام احلسني ،فأثخن باجلراح ووقع مغشي ًا عليه
فكلفه اهله ،وملا جيء به اىل الكوفة ملواجهة عبيد اهلل بن زياد أراد قتله ،فشفع فيه
اهله ،فنفاه اىل زوارة ،وبقي طريح الفراش مدة سنة كاملة ،ثم تويف رضوان اهلل
عليه(((.

[ ]1ابن شهراشوب املناقب :ج :4ص.113
[ ]2الساموي ،ابصار العني:ص.211

[ ]3التسرتي ،قاموس الرجال :ج :9ص.120

[ ]4الساموي ،ابصار العني :ص ،130وخيطأ املؤلف بأيراده بأسم املوقع بن متامة االسدي ،والراجح هو
(املوقع بن ثاممه االسدي) والثاممة هو نبت ضعيف للتفصيل ينظر :الساموي ،االبصار :ص.130
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حرف النون

اوالً :نرص بن ايب نيزر (موىل اإلمــام عيل :)ويرجح ان يكون من ولد
النجايش ملك احلبشة جاء مع االمام احلسني من املدينة اىل مكة ومنها اىل كربالء،
وحارب يف اليوم العارش من املحرم بني يدي االمام احلسني حتى نال الشهادة قبل
ظهر يف اليوم العارش حتى قتل(((.
ثاني ًا :نعامن الرسبي :خرج من الكوفة مع ابن عمه يف ركاب عمر ابن سعد،
ومال اىل االمام احلسني وأنضم إليه أيام املهادنة يف كربالء ،وقاتل يف اليوم العارش
حتى قتل(((.
ثالث ًا :نعيم األنصاري :خرج مع االمام احلسني عندما سمع بقدومه اىل العراق،
والتحق به يف الطريق ،وجاء معه اىل كربالء ،فلام كان اليوم العارش من املحرم تقدم
اىل القتال بني يدي االمام احلسني ،وقاتل حتى قتل قبل الظهر(((.
رابع ًا :نافع بن هالل البجيل املرادي :وقيل (اجلميل) كان س ّيد ًا رشيف ًا ثري ًا من
الذين شايعوا اإلمام عيل ،وحـرض حروبه ،وملا سمع بحضور االمام احلسني
اىل العراق خرج ملنارصته قبل مقتل مسلم ،فألتقى باحلسني يف طريقه اىل كربالء
فأنضم إليه ،وله مواقف مشهودة يف كربالء ،وملا محي وطيس القتال استأذن االمام
احلسني وراح يقاتل أهل الكوفة قتال البطل اهلامم امللهوف اىل جنان اخللد حتى
قتل(((.
[ ]1الساموي ،ابصار العني :ص .54

[ ]2يرد عند صاحب االبصار باسم النعامن بن عمرو االزدي الرسبي :الساموي ،ص.201

[ ]3الطويس ،رجال الطويس :ص106؛ املنقري ،وقعة صفني :ص380؛ الساموي ،ابصار العني :ص.94
[ ]4الطربي ،تاريخ الطربي :ج :5ص .496
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حرف الواو

اوالً :واضح (موىل احلرث السلامين) :هو غالم تركي ،وكان يعدّ من الفرسان

األفذاذ ،انضم اىل االمام احلسني مع من انضم إليه ،حارب يف اليوم العارش بني يدي
االمام احلسني راجالً ،وقتل مجع ًا كثري ًا ،ومل يزل حيارب حتى قتل وفاز بالشهادة(((.
ثاني ًا :وهب بن عبد اهلل بن جناب الكلبي :قيل كان نصـراني ًا ،فجاء اىل االمام

احلسني مع من جاء ،وأسلم عىل يد االمام احلسني ،واسلمت معه أمه ،وزوجته،

وملا كان اليوم العارش خرج اىل ساحة القتال ،وقاتل حتى قتل ،فلام قتل خرجت

زوجته اىل القتال ،وهي آخذه بعمود اخليمة وكلام حاول االمام احلسني ارجاعها

ابت إال ان حتارب ،وحاربت حتى نالت درجة الشهادة بني يدي االمام احلسني

يف سبيل نرصهتا للحق(((.

حرف الياء

اوالً :يزيد بن ثبيط العبدي البرصي :خرج من البـرصة مع من خرج لنـرصة

االمام احلسني ،وأنضم اىل االمام احلسني يف كربالء يام املهادنة ،وكان بمعية ولديه،

فقاتل يف اليوم العارش بني يدي االمام احلسني حتى قتل بعد الظهر(((.
[ ]1ينظر :الساموي ،االبصار :ص112؛ القرييش البالغون الفتح :ص .375

[ ]2املحاليت ،الشيخ ذبيح اهلل ،فرسان اهليجاء يف تراجم اصحاب سيد الشهداء ،حتقيق وتعريب حممد شعاع
فاخر ،املكتبة احليدرية ،قم املقدسة ،املطبعة رشيعت ،ط1428 ،1هـ ،ج ،2ص.176
[ ]3يرده صاحب كتاب االبصار بأسم [يزيد بن نبيط] او [ثبت العبدي] ينظر :الساموي ،ص.112
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ثاني ًا :يزيد بن زياد الكندي :يكنى بأيب الشعثاء خرج من الكوفة يف ركاب ابن

سعد ،وملا ر ّدت رشوط االمام احلسني من قبل أهل الكوفة مال اىل االمام احلسني

ليالً ،وحارب بني يديه يف اليوم العارش من املحرم ،إذ جاء اىل االمام احلسني وجثى
أمامه ،ورمى معسكر ابن سعد مائة سهم ما سقط منها إال مخسة فدعا له احلسني
وقال :اللهم سدّ د رميته ،وأجعل ثوابه اجلنة ،ثم برز اىل ساحة القتال وقاتل

حتى قتل(((.

ثالث ًا :يزيد بن معقل اجلعفي :كان شاعر ًا شجاع ًا جاء مع االمام احلسني من

مكة اىل كربالء ،وقاتل يف اليوم العارش حتى قتل(((.

رابع ًا :حييى بن هاين بن عروة بن نمرانّ :فر من الكوفة من سجن عبيد اهلل بن

زياد ،بعد مقتل مسلم بن عقيل ،وانضم اىل االمام احلسني يف كربالء ،وحارب يف
صفوف األنصار حتى نال درجة الشهادة مع االمام احلسني.(((

خامس ًا :حييى بن سليم املازين :انضم اىل االمام احلسني مع من انضم إليه،

وقاتل يف اليوم العارش يف صفوف األنصار حتى قتل يف احلملة األوىل قبل ظهر

اليوم العارش من املحرم(((.

[ ]1الساموي ،ابصار العني :ص.186
[ ]2ويرد يف بعض املصادر بأسم [يزيد بن مغفل] ،ينظر :الساموي ،االبصار :ص ،72القرييش بالغون الفتح
ص .246
[ ]3الطربي ،تاريخ الطربي:ج :3ص.228
[ ]4ابن شهراشوب ،املناقب :ج :4ص.111
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حرف اهلاء

اوالً :اهلفهاف بن املهند الراسبي :كان فارس ًا شجاع ًا خرج من البـرصة لنـرصة

االمام احلسني ،وملا وصل كربالء وسأل عن االمام احلسني

قيل له قتل ،فجرد حسامه وشدّ عىل أهل الكوفة وهو يرجتز ويقول:
أنــــــا اهلــــفــــهــــاف بـــــن املــهــنــد

يــــــا أهيــــــــا اجلـــــنـــــد املـــجـــنـــد

أحـمي عــياالت حمــمد
***

[ ]1ابن شهراشوب ،املناقب :ج :4ص.286
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حوادث كربالء بعد مقتل احلسني (عليه السالم)
بعث عمر بن سعد برأس احلسني مع خويل بن يزيد األصبحي ،ومحيد بن مسلم

يف عشية يوم عاشورا((( اىل عبيد اهلل بن زياد ،وأمر برؤوس الباقني من أصحابه،
مر وصفه.
فقطعت ،وأرسلت اىل الكوفة كام ّ

ثم صىل ابن سعد عىل القتىل من أصحابه ،ودفنهم ،وتــرك جسم االمام

احلسني مع بقية أنصاره وأهل بيته من غري دفن ،وأقام يف كربالء بقية اليوم

العارش ،ومتام اليوم احلادي عرش من املحرم ،وعند زوال الشمس نادى بالناس

الرحيل ،وتوجه اىل الكوفة ومحل معه نساء االمام احلسني ،وبناته ،وأخواته،
ّ

ومن كان معه من الصبيان.

وقال أبو الفرج :كان األرسى من أهل البيت الذين أخذهم ابن سعد اىل

الكوفة هم :اإلمام عيل بن احلسني ،وعمره يومذاك  23سنة ،ومع اإلمام

الباقر ،وله من العمر يوم ذاك مخس سنوات ،وفيهم احلسن املثنى ابن اإلمام
احلسن السبط ،وكان قد نقل من املعركة ،وقد أثخن باجلراح وبه رمق((( ،ومعه

أخواه عمر ،وزيد وكانا صبيني ،ومل خيوضا املعركة ،وكذلك من النساء :السيدة
زينب العقيلة  -الكربى  ،-وأم كلثوم بنتي اإلمام عيل ،وسكينة بنت االمام
احلسني ،وبقية نساء األنصار واألصحاب الذين رصعت أزواجهن ،و أبائهن

[ ]1ابن طاوس ،اللهوف :ص.84
[ ]2لواعج االشجان :ص.151
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يف املعركة مع االمام احلسني ،فساقوهم كام تساق سبايا الرتك ،والروم اىل
الكوفة حيث إن عبيد اهلل بن زياد قد سفر رجال بني هاشم ،ونساءهم فقط اىل يزيد

بن معاوية يف الشام.

دفن األجسام
أمجع املؤرخون :إن قوم ًا من بني أسد كانوا نازلني يف الغارضية قدموا اىل

كربالء بعد أن رحل أبن سعد ،فصلوا عىل اجلثث الطاهرة ودفنوها ،فدفنوا االمام
احلسني حيث قربه اآلن ،ودفنوا عند رجليه أبنه عيل األكرب ،وحفروا حفرية

ثانية للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين رصعوا حوله ،مما ييل رجيل احلسني
حيث مجعوهم ،فدفنوهم مجيع ًا يف حفرية واحدة وسووا عليهم الرتاب(((.
روى املفيد :إن أقرهبم دفن ًا اىل االمام احلسني ولده عيل األكرب ،ويزورهم الزائر

من عند قرب االمام احلسني  ،ويومئ اىل األرض التي نحو رجليه بالسالم

عليهم ،ودفنوا االمام العباس بن عيل  يف موضعه الذي قتل فيه عىل املسناة
بطريق الغارضية حيث قربه اآلن ،أما بقية الشهداء فقد دفنوا يف احلائر املقدس،
وليس هلم أجداث ظاهرة إال إنا ال نشك إن احلائر الرشيف حميط هبم (((.

جاء يف زينة املجالس :إن اإلمام عيل بن احلسني كان قد حرض دفن أبيه يف

كربالء مع بني أسد ،إذ يؤخذ من الرواية التي رواها عيل بن أيب محزة ،قال :سئل
اإلمام الرضا إنا روينا عن أبائك أن اإلمام ال ييل أمره ّٰإل اإلمام مثله ،فأخربين
[ ]1ابن طاووس ،اللهوف.
 .2اإلرشاد ،للمفيد:ص.311
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عن احلسني كان إمام ًا أو غري إمام ،فأجابه اإلمام عيل بن موسى الرضا:
نعم كان جدي إمام ًا ،فقال له عيل بن ايب محزة :فمن ويل أمره؟ قال:
عيل بن احلسني ،فقال :وأين كان عيل بن احلسني ،وقد كان حمبوس ًا

يف سجن عبيد اهلل بن زياد؟ قال اإلمام:

خرج وهم ال يعلمون حتى ويل أمر أبيه ،ثم أنـرصف اىل عبيد اهلل بن زياد.(((
أقول هذا وأمثاله يعد من كرامة األولياء حسب ما نص عليه القرآن الكريم يف
َ َ َّ
َْ ُ ٌْ َ ْ َ ََ
َ
اب أنا آتِيك
ِت
ك
ال
ِن
م
م
ِل
ع
ه
د
ِن
ع
ِي
ذ
قوله تعاىل حكاية عن عرش بلقيس قال ال
ِ
ً ْ َ َ َ َ
ُ َ َََ
َ ْ
ّ
َ َ َْ ََ َ َ
بِهِ قبْل أن يَ ْرت ّد إِليْك َط ْرفك فل ّما َرآهُ ُم ْس َت ِق ّرا عِن َدهُ قال هذا م ِْن فض ِل َر ِب ،(((
وأمثال ذلك يف اآليات القرآنية كثرية كاآليات النازالت يف عيسى ،وإبرائه
األكمه ،واألبرص ،وإحياء املوتى ،وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة.

أوّل من زار قرب احلسني (عليه السالم)
يؤخذ من رواية أيب خمنف التي ذكرها الطربي((( :إن أول من زار قرب االمام

احلسني بعد دفن األجساد كان عبيد اهلل بن احلر اجلعفي الذي كان من شجعان

العرب ،ومن شعرائها األفذإذ ،وكان من املحبني لإلمام عيل ،وحظر معظم

حروبه.

 .1املجليس ،البحار ،مفاتيح البكاء ( خمطوط ) ملؤلفه حممد صالح بن حممد املتويف يف حدود عام 1032هـ.
[ ]2النمل 40:
 .3الطربي ،ج ،5ص.275-274
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وعندما سمع بقدوم االمام احلسني اىل العراق خرج من الكوفة واتى اىل قرص
بني مقاتل حتى نزل االمام احلسني يف طريقه اىل كربالء ،فرأى فسطاط ًا مرضوب ًا،
فسأل ملن هذا الفسطاط؟ فقيل لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي ،فكان مع االمام احلسني

يومئذ احلجاج بن مرسوق ،ويزيد بن معقل اجلعفيان ،فأرسلهام إليه فأتياه وقاال

له :إن احلسني بن عيل يسألك ويدعوك أن تصري إليه ،فقال هلام( :أبلغا احلسني
إنام دعاين اىل اخلروج من الكوفة حتى بلغني انك تريدها فرار ًا من دمك ،ودماء
أهل بيتك ،وأصحابك ولئال أعني عليك ،واهلل ما خرجت من الكوفة إال لكثرة
من رأيت خرج ملحاربة وخذالن شيعته ،فعلمت انه مقتول ال حمال وال اقدر عىل
عيل كبري ًا ،وعند اهلل
نـرصه ،فلست أحب إن يراين ،وال أراه وقلت إن قاتلته كان ّ

عظيام ،وان قاتلت بني يديه كنت قد ضيعته ،وإنا رجل امحي أنف ًا من أن أمكّن
عدوي فيقتلني ،واحلسني ليس له نارص ،وال معني يف الكوفة ،وال شيعة يقاتل

هبم) ،فأبلغ احلجاج قول عبيد اهلل اىل االمام احلسني فعظم ذلك عليه ودعا بنعليه
فركبها ،ثم أقبل يمـيش حتى دخل عىل عبيد اهلل بن احلر فسطاطه،فقام عبيد اهلل
واستقبله إجالالً ،فأوسع له عن صدر جملسه وجاء به حتى أجلسه ،فلام جلس
االمام احلسني قال:

ما يمنعك يا بن احلر ان خترج معي ،فقال :لو كنت أحد الفريقني لكنت

معك من أشد أصحابك عىل عدوك ،فأنا أحب ان تعفيني من اخلروج معك ،ولكن
هذه خيل يل معدة وإدالء من أصحايب ،وهذه فريس املح ّلقة رسيعة السري ،فواهلل ما

طلبت شيئا قط إال أدركته وال طلبني احد إال فته فدوهنا فأركبها حتى تلحقك بمأ
منك وأنا لك ضمني بالعياالت حتى أؤدهيم إليك أو أموت وأصحايب عن أخرهم

دوهنم ،وأنا كام تعلم إذا دخلت يف أمر مل يضمني يف أحد ،فقال االمام احلسني:
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فهذه نصيحة لنا منك يا بن احلر؟ قال :نعم واهلل الذي ال يشء فوقه ،فقال له

االمام احلسني:إين سأنصحك كام أنصحتني أن استطعت ان ال تسمع رصختنا
وال تشهد واعيتنا ،فواهلل ال يسمع واعيتنا احد ،ثم ال ينرصنا إال أكبه اهلل يف نار

جهنم ،ثم تركه االمام احلسني وخرج .كانت عليه خز جبة دكناء ،وقلنسوة
موردة ،ونعالن ،ومعه صاحباه اجلعفيان وحوله صبيانه ،فودع االمام احلسني عبد
اهلل بن احلر ثم سار اىل كربالء وترك عبيد اهلل ،وبعد رحيل االمام احلسني أتى منزله

عىل شاطئ الفرات ونزله.

وملا كان مقتل االمام احلسني جاء اىل كربالء ووقف عىل أجداثهم وبكى بكاء ًا
شديد ًا ورثا االمام احلسني وأصحابه الذين قتلوا معه بعد ان جرى ما جرى بينه

وبني ابن زياد كام ذكرناه(((وقال:

ـــادر وأب ــن َغ ِ
يــقــول أمـــرَ ،غ ِ
ـــاد ٍر
َ
ُ

قاتلت َّ
الشهيد أبن فاطم ْة
ُنت
َ
اال ك َ
ـس ال ُتــســدد ن ِ
أال كــل َنــفـ ٍ
َــادمــ ْة
لــذو ح ٍ
ـارق ِ
ـرسة ما أن ُتــفـ ِ
الزم ـ ْة
َ

ـدمــي أن ال أكَـــون نَـرصتَه
فيا َنـ َ
كـــن ِمــن ُحــاتِـ ِـه
ويــا ندمي أن مل َأ ْ
تـــآزروا
أرواح الــذيــن
ًسقى اهلل
َ
َ
ـت عــى أحــداثِــهــم وحمـ ِ
ـالــم
وقــفـ ُ

عىل نَـرصه َسقي ًا من الغيث دائم ْة
ِ
اج ْة
فكاد احلشى َينفض وال َعني َس ِ َ
ِ
خضارم ْة
ساعـــ ًا اىل اهليجا محــاة
َ
َ
ِ
بأسيافهم آســـا ُد َغيل َضاغــمـ ْة

ِ
الوغى
َلع َمري لقد كانوا َمصاليت يف َ
ـن ِ
تاسوا عىل نـرص إبـ ِ
بنت نَبيهم

ثم مىض حتى نزل املدائن ،وسار منها اىل اجلبل مغاضب ًا ألبن زياد ،وأتبعه أناس

من صعاليك الكوفة ،وبقى حتى كان أمر املختار بن عبيدة الثقفي عند مناداته بثار

االمام احلسني دعا ابن احلر اجلعفي ،فلم جيبه حتى آل األمر باملختار إن هدم داره
 .1راجع اجلزء األوىل من الكتاب.
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بالكوفة ،وأرس عياله ،فشد عبيد اهلل ابن احلر اجلعفي واتى الكوفة ،واخذ أهله
وذهب حلال سبيله(((.
فكان عبيد اهلل اجلعفي أول من زار قرب االمام احلسني يف كربالء بعد مقتله،
ورأى الديار خالية موحشة إال أن قرب االمام احلسني ظاهر ًا معروف ًا.
زيارة جابر بن عبد اهلل األنصاري
توجه اىل كربالء يف عام (62هـ) جابر بن عبد اهلل األنصاري رضوان اهلل عليه
زائر ًا قرب االمام احلسني ،ومعه مجاعة من بني هاشم ،وجابر هذا كان صحابي ًا
الرسول ،وشهد
ممن سمع احلديث عن النبي ورواه ،وحـرض أكثر غزوات ّ
مع اإلمام عيل ابن أيب طالب صفني ،ويف أواخر أيامه كان يرتدي عاممة سوداء،
وجيلس يف مسجد النبي باملدينة ويدرس فيه مسائل الدين ،وعندما كان يسري يف
(عيل خري البرش ومن أبى فقد كفر)(((،
زقاق املدينة كان يتكأ عىل عصاه ويناديُّ :
حب اإلمام عيل بن أيب طالب ،فمن آبى
معارش األنصار أدبوا أوالدكم عىل ّ
فلينظر يف شأن أمه.
قال الطويس :عندما كرب جابر ضعف برصه ،فزاره اإلمام الباقر وسأله عن
حاله فتعلق جابر بأذيال اإلمام وقال :صدق رسول اهلل فأنه قال :ستدرك ولد ًا
من أوالدي أسمه أسمي يبقر العلوم بقر ًا كام يبقر الثور األرض فب ّلغه سالمي،

تويف جابر عام(76هـ) يف املدينة (((.
 .1احلدائق الوردية (خمطوط).

[ ]1الشيخ الصدوق ،امايل الصدوق ج :6ص.66
 .3التسرتي ،جمالس املؤمنني.
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أختلف املؤرخون األمامية يف تأريخ وصول اإلمام السجاد ،وجابر بن عبد اهلل
لزيارة قرب االمام احلسني ،فمنهم َمن روى املوقف ومل يتقيد بذكر التأريخ:
كالسيد أبن طاووس قال يف اللهوف :ملا رجع عيال احلسني ،ونساؤه من الشام
مر بنا عىل طريق كربالء ،فوصلوا اىل موضع املرصع،
وبلغوا العراق قالوا للدليل ّ
ً
ورجاال
فوجدوا جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري((( ،ومجاعة من بني هاشم،
من آل الرسول قد وردوا لزيارة قرب احلسني ،فتواصلوا يف وقت واحد ،وتالقوا
بالبكاء واحلزن ،وأقاموا املآتم املقرحة لألكباد ،وأجتمع اليهم نساء ذات السواد
فأقاموا عىل ذلك أيام ًا).
فيالحظ من رواية السيد :إنه مل يتعمد ذكر السنة التي ورد فيها اإلمام عيل بن
احلسني  اىل كربالء مع جابر األنصاري ،ويروي عن عطاء((( أيض ًا ،قال :كنت
مع جابر بن عبد اهلل يوم العرشين من صفر ،فلام وصلنا الغارضية ،أغتسل جابر يف
رشيعتها ،ولبس قميص ًا طاهر ًا كان معه ،ثم قال :أمعك يشء من الطيب يا عطا؟
قلت معي سعد ،فجعل منه عىل رأسه وسائر جسده ،ثم مشى حافي ًا حتى وقف عند
خر مغشي ًا عليه ،ثم أفاق وقال :السالم عليكم
رأس احلسني ،وكرب ثالث ًا ،ثم ّ
أيتها األرواح التي ح ّلت بفناء قرب احلسني ،وأناخت برحله ....الخ ،الزيارة ،ومل
يذكر تاريخ العام الذي زار فيه جابر.

[ ]1هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام االنصاري السلمي من بني سلمة ت 74هـ وقيل سن77هـ وكان
عمره  94سنة ،ملزيد من االطالع انظر :ابن عبد الرب ،ابو عمرو يوسف بن عبد اهلل ،االستيعاب يف معرفة
االصحاب ،حتقيق وتعليق عيل حممد معوض ،عادل امحد عبد املوجود ،قدم له وقرظه :د .حممد عبد املنعم
الربي ،ود .حممد طاهر النجار ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بريوت1422 ،هـ2002 /م ،ج 1ص.292
ابن االثري عز الدين ابو احلسن عيل بن حممدُ :أ ْسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق وتعليق :عيل حممد
معوض ،عادل امحد عبد املوجود ،قدم له وقرظة :د .حممد عبد املنعم الربي ،د .عبد الفتاح ابو سنة ،د .مجعة طاهر
النجار ،دار الكتب العلمية ،ط ،3بريوت 1429هـ2008 /م ،ج ،1ص.492

 .2مفاتيح البكاء.
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وروى أيض ًا السيد حمسن العاميل يف كتابه لواعج األشجان بسنده عن بشارة
املصطفى بسنده عن عطية العويف قال :خرجت مع جابر زائر ًا قرب احلسني ،فلام
وردنا كربالء دنا جابر من شاطئ الفرات ،فأغتسل ،ثم ائتزر بازار وارتدى بآخر،

ثم فتح رصة فيها سعد فنثرها عىل بدنه ،ثم مل خيط خطوة إال ذكر اهلل تعاىل حتى
فخر عىل القرب مغشي ًا عليه ،فرششت عليه شيئ ًا
إذا دنا من القرب قال املسنيه إياه ّ

من املاء ،فلام أفاق قال :يا حسني ثالث ًا ،ثم قال حبيب ال جييب حبيبه ،ثم قال أنى
وفرق بني بدنك ورأسك أشهد أنك أبن
لك باجلواب ،وقد شخبت أوداجك ّ
خري النبيني ،وأبن س ّيد املؤمنني ،وأبن حليف التقوى ،وسليل اهلدى ،وخامس

أصحاب الكساء ،وابن النقباء ،وابن فاطمة س ّيدة النساء ،ومالك ال تكون هكذا،
كف سيد املرسلني ،وربيت حجر املتقني ،ورضعت من ثدي اإليامن،
وقد غذتك ّ
وفطمت باإلسالم ،فطبت حي ًا وطبت ميت ًا غري أن قلوب املؤمنني غري طيبة بفراقك،

وال شاكه يف حياتك ،فعليك سالم اهلل ورضوانه وأشهد أنك مضيت عىل ما مـىض

عليه أخوك حييى بن زكريا ،ثم جال بنفسه عىل الشهداء وقال :السالم عليكم
يا آل اهلل وأنصار رسوله اىل أخر الزيارة ،ثم قال يل أخرج اىل الطريق فخرجت
والتقيت باإلمام عيل بن احلسني ،وأهل بيته ،فاجتمعوا بالبكاء والعويل عىل
قرب احلسني أيام ًا ،ثم رحلنا بعد ذلك مجيع ًا اىل املدينة ،ومل يذكر تاريخ السنة.
أقول إن احلقيقة التي يمكن القول هبا كام هو الرأي السائد يف أكثر األوساط

العلمية عند رجال األمامية هو ما قاله صاحب القمقام((( منذ رحل عمر بن سعد

عن كربالء اىل الكوفة ،ومعه سبايا احلسني ،والرؤوس كان قد قطع مسافة ثامنية
فراسخ ما بني كربالء والكوفة يف ثالثة أيام ،وهناك البد وان عبيد اهلل قد ع ّطل
 .1قمقام فرهاد مريزا ،ص.495
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مر هبم يف مجيع أسواق الكوفة لكي يوجد الرعب
السبايا ّمدة من الزمن حيث َّ
يف قلوب القبائل العربية أوالً ،وأن ينتظر ورود أوامر يزيد ثاني ًا ،وملا ورد طلب
الراحل عىل خط مستقيم
يزيد بجلب السبايا اىل الشام كانت املسافة التي يقطعها ّ
ما بني الكوفة والشام مائة وسبعني فرسخ ًا((( إال أن ابن زياد اختذ طريق ًا غري هذا
الطريق ،كام يؤخذ من رواية صاحب املنتخب قال( :أخذوا الرؤوس مع السبايا

من أهل احلسني من الكوفة اىل تكريت ،ومنه اىل «ديرعمر» ،فوادي «نخلة» ونزلوا
هبا ليلتهم ،ثم ساروا اىل لينا ،ثم وادي الكُحيلة ،ثم اجلهنية ،ثم نصبيبني« ،فعني
الوردة» ،ومن هناك عرجوا اىل حران ،فحلب ،ثم اىل مغارة نعامن ومنها اىل شربز،

ثم اىل محص ،ومنه اىل بعلبك ،ومنه اىل دير النصارى ،ثم اىل دمشق ،فال بد وأن
املسافة كانت شاسعة وقد طال أمد السري.

كام وان هناك رواية :أن أهل البيت قد مكثوا مدة ستة أشهر عند يزيد حتى

أنطفأت ثائرته ،ثم دعا اإلمام عيل بن احلسني ،وخريه بني البقاء عنده وقال

له :أن شئت رددناك اىل املدينة ،فقال عيل بن احلسني :ال اريد إال املدينة ،فدعا
يزيد بن معاوية بر ّد األسارى مع اإلمام السجاد ،ومعهم الرؤوس كام أخذوها

كام يؤخذ من رواية اإلمام الصادق ،وقال الصادق :عندما خرج اإلمام
عيل بن احلسني من الشام ،ومعه أهل بيته ،ومجلة من اخلدم الذين بعثهم يزيد
مع أهل البيت ،وعىل رأسهم النعامن بن بشري األنصاري كانوا قد جاؤوا برأس
احلسني ورؤوس البقية من أصحابه لريدوهم اىل أجسادهم ملا بلغ السجاد العراق

[ ]1الفرسخ :الفرسخة السعه ومنها اشتق الفرسخ وهو ثالث اميال باهلاشمي الفيومي ،املصباح املنري ،ج،2
ص ،468ماده الفرسخة.
هنتس ،فالرت ،املكاييل واالوزان االسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي ،ترمجه عن االملانية ،د .كامل

العسيل ،منشورات اجلامعة االردنية ،عامن 1970م ،ص .94
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مر بنا اىل كربالء ،فلام وصلوا كربالء أحلقوا الرؤوس بأجسادهم،
قال للدليل ّ
ووجد جابر عند قرب احلسني.(((

فلعمري كيف يمكن يف مدّ ة أربعني يوم ًا تستغرق هذه السفرة يف الذهاب

وااليــاب ،فمن األمــور املحققة التي متيل إليه األوســاط العلمية عند مؤرخي

اإلمامية :هو أن أهل البيت قد وردوا كربالء يف العـرشين من صفر عام (62هـ)،
ووجدوا جابر ًا عند القرب.

حركة التوابني
منذ أن رحل اإلمام زين العابدين ،وأهل بيته ،وبرفقتهم جابر بن عبد اهلل

االنصاري ،ومجاعته من كربالء أصبحت هذه الديار موحشة خالية،إال أن املحبني

من كبار املسلمني ،ومن رجال احلديث ،والسرية عند اإلمامية أخذوا يتوافدون

لزيارة قرب االمام احلسني حتت جنح الظالم ،ومل يبالوا باملسالح املتعددة التي

نصبها بنو أمية يف الطرقات لتلك اجلموع التي قصدت زيارة قرب االمام احلسني،
فكانت هذه املسالح تتحطم أمامهم خصوص ًا.
وقد اشمأزت نفوس املسلمني من بني أمية منذ اللحظة التي قتل فيها االمام

احلسني ،فقام كثري من كبار أهل الكوفة من أولئك الرجال الذين كتبوا لالمام
احلسني ثم تقاعسوا عن نرصته ومؤازرته خوف ًا من جور بني أمية وسطوهتم

يوالون االجتامعات يف اخلفاء لـقلب نظام الدولة األموية الغاشمة متخذين

شعارهم الطلب بثارات االمام احلسني ،فاجتمع مخسة من رؤسائهم وهم:
[ ]1املجليس ،بحار االنوار :ج :45ص101؛ احلائري ،معايل السبطني :ص.596
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أوالً :سليامن بن رصد اخلزاعي الذي كانت له صحبة مع رسول اهلل ،ومن
املهاجرين ،وكان أسمة يسار ،فاستبدله النبي بسليامن ،وقد أنضم بعد وفاة

الرسول حتت راية اإلمام عيل وحارب معه يف الكثري من حروبه ،ثم كان
نزيل الكوفة بعد وفاة األمام ،وكان من رؤساء أهل الكوفة الذين كتبوا اىل االمام
الفزاري،
احلسني غري أنه مل يقاتل معه خوف ًا من ابن زياد ،وثانيهم :مسيب نجية ّ
أخصاء اإلمام عيل ،وثالثهم :عبد اهلل بن وال التميمي ،ورابعهم:
وقد كان من ّ

عبد اهلل بن نفيل االزدي ،وخامسهم :رفاعة بن شداد اجلبيل ،وهؤالء من خيار

أصحاب اإلمام عيل ،وقد كانوا منذ احلظة التي قتل فيها االمام احلسني

جيتمعون يف دار رئيسهم سليامن بن رصد اخلزاعي ،ويديرون مؤامراهتم يف اخلفاء

طيلة أربع أعوام ،وهلم خطب محاسية مضموهنا األخذ بثارات االمام احلسني.
وأخذوا يستعدون للحرب ،وجيمعون السالح ،ويدعون الناس يف الـرس اىل

الطلب بدم االمام احلسني ،فانتهزوا هالك يزيد بن معاويه يف(64-63هـ)،
فاخذوا جياهرون بأمرهم إذا كان أمر بني أمية ضعيف ًا ،فأمجعت حوهلم أرشاف أهل
الكوفة ،وفرسان العرب ،وقد استفحل أمرهم عندما ويل الكوفة عمرو بن حريث
-إذ نقل عبيد اهلل بن زياد اىل البـرصة -كان هذا ضعيف ًا فطرده أهل الكوفة ،فجمع

غرة
سليامن أصحابه ،ومجاعته ،وساروا اىل النخيلة وعسكروا هبا ،وكان ذلك يف ّ

ربيع الثاين من عام(65هـ).

ثم رحلوا عنها بعد أن اقاموا فيها ثالثة ايام يستكملون قواهم حتى بلغت

أربعة أالف مقاتل ،ثم ساروا حتى أتوا أقساس بني مالك عىل شاطئ الفرات،

ثم أصبحوا عىل قرب االمام احلسني يف كربالء ،وذلك يف العقد األول من
ربيع الثاين عام(65هـ) ،فلام وصلوا موضع القرب صاحوا صيحة واحدة ،وضجوا
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بالبكاء والعويل ،فلم َير يوم أكثر بكاء ًا حول قرب االمام احلسني من ذلك
اليوم ،وقد خطب فيهم خطباء كثريون ،وقال أحدهم عند قرب االمام احلسني:
الصدّ يق ،اللهم إنا
الصدّ يق ابن ّ
اللهم إرحم حسين ًا الشهيد املهدي ابن املهديّ ،
نشهد إنا عىل دينهم وسبيلهم ،وأعداء لقاتليهم ،وأولياء ملحبيهم اللهم إنا خذلنا
ابن بنت نبينا ،فأغفر لنا ما مـىض منّا ،وتب علينا ،وأرمحنا وأرحم حسين ًا وأصحابه
الصدّ يقني ،وإنا نشهد هذا إنا عىل دينهم ،وعىل ما قتلوا عليه ،وان مل تغفر
الشهداء ّ

لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين.

وازدحم عىل لثم القرب كازدحام احلجاج عىل لثم احلجر األسود يف الكعبة،
ثم ودعوا القرب ورحلوا عنه ،وبقى سليامن بن رصد مع ثالثني نفر ًا من أصحابه
عند القرب وقال( :احلمد هلل الذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع احلسني اللهم إذ

حرمتنا اياها فال حترمنا من بعده) ،وتكلم بعده أصحابه وأحسنوا يف الكالم ،ثم

قام من بينهم :وهب بن زمعة اجلعفي ،وهو يبكي عند القرب الرشيف وأنشد أبيات
عبد اهلل بن احلر اجلعفي:

َبينت الـنَّــشــاوى مــن ُأم ـ ّيــة َيوم ًا
ت ْ

يمها
وبــالــطــف َقــتــى َمــا َيــنــا ُم َح ُ

ومـــا ض ـ َّيــع اإلســـــا َم اال قبيل ٌة
وأضحت َقناة الدِّ ين يف ك ِ
َف َظاملٍ
ْ

ـاه ــا ودا َم نعيمها
تــأمــر ن ــوك ـ َ
ِ
ـب الي ُقيمها
ـوج منها َجــانـ ُ
اذ أع ـ َ

فأقسمت ال تَن َفك نَفـيس َح ِزينة
ُ
َح ــي ــايت أو تــلــقــى ُأمـــ َّيـــة ِخــزيــة

وعيني تَبكي َ
جومها
التــف ُس ُ

ـروم ــه ــا
َيــــــذل ع ــن ــد املــــــات ق ـ ُ
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ثم ساروا عن كربالء بعد ان باتوا فيها ليلتهم ،ورحلوا يف اليوم الثاين متوجهني

اىل الشام ملحاربة بني أمية ،واألخذ بثارات االمام احلسني ،وعندما وصلوا
ا ٰىل «عني الوردة» التقوا بجيش بني أمية ،وعىل رأسه عبيد اهلل ومعه عـرشة أالف

فارس ،فاقتتلوا حتى قتلوا وشتت شملهم(((.

املختار مبصر كربالء
كانت نفوس املسلمني تعادي بني أمية ،وتلتهب شوق ًا ألخذ ثأر االمام

احلسني منهم وإفناء قتلته ،فانتهز أبو إسحاق املختار بن أيب عبيدة الثقفي هذه
الفرصة ،وقصد الكوفة ،ويف نفسه حاجة يروم حتقيقها ،وملا ّ
حل بالكوفة خافه
واليها ،وكان عبد اهلل بن مطيع من قبل ابن الزبري فهرب منه ،فاجتمع إليه سواد أهل
الكوفة ،وكان قيام املختار باألمر يف شعبان سنة مخس وستني هجرية ،وشعاره :يا

لثارات احلسني( ،ويا منصور أمت) ،فكان النرص حليفه والفتح رائده ،ولقد

شفى القلوب بنهضته اجلبارة ،وبأخذه الثأر من أبناء الطلقاء وأتباعهم.

قال أرباب التاريخ :كاتب املختار اإلمام عيل بن احلسني ملبايعته باخلالفة،
فطرده اإلمام ورفض طلبه ،فاضطر اىل مكاتبة حممد بن احلنفية ،ويس ّلم عليه
ويقول له يف الكتاب« :إنّه حي ّبه وحيب آل بيته» ،فقال أبن احلنفية للرسول :كذب أبو
حب آل البيت ما ترك عمر بن سعد متكئ ًا عىل
إسحاق املختار ،لو كان صادق ًا يف ّ

فراشه جالس ًا معه عىل وسائده ،وهو َقتَل احلسني ،فلام رجع الرسول وأخرب
املختار بام قال أبن احلنفية ،أمر بقتل عمر أبن سعد بن أيب وقاص ،وقال املسعودي:

[ ]1الطربي ،التاريخ :ج  :6ص .13
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وأشتدّ أمر املختار يف الكوفة وكثر رجاله ،ومال الناس إليه وأقبل ليدعو الناس

عىل أختالف طبقاهتم ،ومقاديرهم يف أنفسهم وعقوهلم ،فمنهم من خياطبه بإمامة
حممد بن احلنفية ،ومنهم من يرفعه عن هذا فيخاطبه بأن امللك يأتيه الوحي وخيربه

بالغيب ،وتتبع قتله احلسني فقتلهم ،وقتل عبيد اهلل بن زياد ،وعمر بن سعد بن
أيب وقاص الزهري الذي توىل حرب احلسني يوم كربالء وقتله ومن معه ،فزاد

الى إبراهيم بن مالك األشرت ،وولده حممد
َم ْيل أهل الكوفة ووجهائها إليه ،فبعث ٰ
األشرت(((.

فطاوعه إبراهيم األشرت ،وكذلك طاوعه ولده حممد فخرجا ملؤازرة املختار،

فلام استتب األمر للمختار ،أوعز اىل حممد بن إبراهيم األشرت أن يسري اىل كربالء

يرشف عىل بناء الرسادق الذي كان املختار قد أمر ببنائه عىل قرب احلسني،
ويتخذ حوله مسجد ًا إليواء الوافدين ،والقاصدين اىل زيارة القرب ،وقد تم بناء
الـرسادق باآلجر ،واجلص ،وكان ذلك يف أواخر عام(65هـ).

وبذلك العمل كان قد وضع املختار احلجر األساس يف متصري كربالء ،فمنذ

تلك اللحظة التي تم فيها بناء املسجد والـرسادق يف كربالء حول قرب االمام
حتجها الوفود زرافات((( ووحدان ًا ،وأستوطنها بعض املحبني
احلسني ،أخذت ّ

من شيعة اإلمام عيل.

 .1كتاب حممد بن احلنفية ،لألستإذ اخلطيب املصقع عيل بن احلسني اهلاشمي املولود يف عام(1328هـ).
[ ]2الفريوز ابادي ،القاموس املحيط :ص.554
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كربالء يف املائة ُ
األوىل
أعالم املئة األوىل يزورون قرب االمام احلسني (عليه السالم)
او ًال /زائدة بن قدامة:

مل تقع حوادث مهمة تستحق الذكر يف بقية املائة األوىل ،سوى مجع غفري من

أعالم رجال األدب والفضل من املسلمني املحبني ألهل البيت زاروا قرب احلسني،
ومل متنعهم مجيع حماوالت بني أمية ،بقوة املسالح املتعددة املنصوبة يف الطرقات ملنع
القاصدين اىل كربالء ،بغية إخفاء معلم قرب احلسني.

زار كربالء يف أواخر املائة األوىل اهلجرية ،زائدة بن قدامة -أبو الصلت الثقفي

الكويف -وزائدة هذا كان أحد أعالم املسلمني الثقات ،ومن كبار الرواة عند اخلاصة

والعامة ،تويف يف سنة(161هـ).

روى قدامة بن زائــدة بن قدامة بسنده عن أبيه ،قال :يف فضيلة زيــارة قرب

احلسني قال أيب :سألني اإلمام عيل بن احلسني:

بلغني يا زائدة أنك تزور قرب أيب عبد اهلل احلسني ،ومل تنقطع عن زيارته،

فقلت :نعم يا سيدي كام بلغك ،فقال اإلمام:

ملاذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك -ويقصد به هشام بن احلكم -الذي
ال حيتمل أحد ًا عىل مودتنا ،وتفضيلنا ،وذكر فضائلنا ،والواجب يف هذه األمة يف
123

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

حقنا؟ فقال والدي :واهلل ما أريد إال أرضاء اهلل ،والرسول ،وال أحفل بسخط من
سخط ،وال أعبأ بأي مكروه ينالني بسببه ،فقال اإلمام:

واهلل أن ذلك لكذلك ،فأجابه والــدي :أن ذلك لكذلك ثالث ًا فقال له

السجاد:

أبرش ثم ابرش ،فألخربك بخرب كان عندي من النخب املخزونة ملا أصابنا

بالطف ما أصابنا ،وقتل ايب وقتل من كان معه من ولده وأخوته وسائر أهله،
ومحلت حرمة  -نساؤه  -عىل األقتاب يريدون الكوفة ،فجعلت أنظر إليهم رصعى
ومل يواروا ،فعظم ذلك يف صدري ،وأشتد قلقي ،فكادت نفـيس خترج ،وتبينت

ذلك مني عمتي زينب الكربى بنت عيل ،فقالت :ما يل أراك جتود بنفسك يا
بقية جدي ،وأيب ،وأخويت؟ وقلت :وكيف ال أجزع وأهلع ،وأرى س ّيدي ،وأخويت،
وولد عمي ،وأهيل مرصعني بدمائهم ،مرملني بالعراء مسلوبني ال يكفنون ،وال

يوارون وال يقرهبم بـرش ،كأهنم أهل بيت من الديلم؟ فقالت :وال جيزعنك ما

ترى ،فواهلل ان ذلك لعهد من رسول اهلل اىل جدك ،وأبيك ،وعمك ،ولقد أخذ
اهلل ميثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض ،وهم معروفون يف

أهل الساموات ،وأهنم جيمعون هذه األعضاء املتفرقة ،وهذه اجلسوم املرضجة،
فيواروهنا وينصبون هبذا الطف عل ًام لقرب أبيك س ّيد الشهداء ال يدرس أثره ،وال
كر الليايل واأليام ،وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة يف حموه
يعفوا رسمه عىل ّ
وتطميسه ،فال يزداد أثره إال ظهور ًا وأمره إال علو ًا ،فسألت من عمتي زينب وما
هذا العهد؟ وما هذا اخلرب؟ فقالت حدثتني أم أيمن :إن رسول اهلل زار منزل

فاطمة يف يوم من األيام فعملت له (جزيرة)((( ،وأتاه عيل بطبق فيه متر ،ثم
[ ] 1ابن قولويه ،كامل الزيارات :هامش ص.445
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قالت أم أيمن :فأتيتهم بصحن فيه لبن وزبد ،فأكل رسول اهلل ،وعيل ،وفاطمة،
واحلسن ،واحلسني من تلك األكلة ،ورشب رسول اهلل ورشبوا من ذلك اللبن ،ثم

أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد ،ثم غسل رسول اهلل يده ،وعيل يصب
له املاء ،فلام فرغ من غسل يده مسح وجهه ،ثم رمق بطرفه نحو السامء ملي ًا ،ثم وجه
خر ساجد ًا ،وهو ينشج فأطال النشيج(((،
وجهه نحو القبلة ،وبسط يديه يدعو ،ثم ّ
وعال نحيبه وجرت دموعه ،ثم رفع رأسه وأطرق اىل األرض ودموعه تقطر ،كأهنا

مهى((( ،فحزنت فاطمة ،وعيل ،واحلسن ،واحلسني ،وجزعت معهم
الغيث إذا ٰ
ملا رأينا رسول اهلل منهمك ًا يف البكاء ،فالينا أن ال نسأله حتى طال ذلك ،فسأله عيل

بن ايب طالب ما يبكيك يا رسول اهلل؟ ال أبكى اهلل عينيك ،فقد أفزع قلوبنا مما
نرى من حالك ،فقال رسول اهلل:

يا أخي رسرت بكم رسور ًا ما رسرت بمثله قط ،وأين ألنظر إليكم وأمحد اهلل
عيل فيكم ،إذ هبط جربائيل ،فقال :يا حممد :إن اهلل تبارك وتعاىل أ ّطلع
عىل نعمته ّ
عىل ما يف نفسك ،وعرف رسورك بأخيك ،وأبنتك ،وسبطيك ،فأكمل لك النعمة
وهنأك العطية بأن جعلهم ،وذرياهتم ،وحمبيهم ،وشيعتهم معك يف اجلنة ،ال ي ّفرق
بينك وبينهم حييون كام حتيى ،ويعطون كام تعطى حتى ترىض وفوق الرضا عىل
بلوى كثرية تناهلا يف الدنيا ،ومكاره تصيبهم بأيدي الناس ينتحلون م ّلتك ،وهم

براء منك ومن اهلل ،خبط ًا وقت ً
ال قتال ،شتى مصارعهم نائية قبورهم خرية من اهلل

هلم ،ذلك فيهم ،فأمحد اهلل تعاىل عىل خريته وأرض بقضائه بام أختاره لكم ،ثم
[ ]1نفس املصدر :ص.446

[ .]2مهى :مهى الدمع واملاء مهي ًا من باب رمى ،سال ومهت االبل مهي ًا رعت بغري را ٍع فهي هامية واجلمع
اهلوامي ،ومهى عىل وجهه مهي ًا هام ،الفيومي ،املصباح املنري،ج ،2ص.641
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قال جربائيل :يا حممد إن أخاك مضطهد بعدك ،مغلوب عىل أمتك ،متعوب من

أعدائك ،ثم مقتول بعدك يقتله أرش اخللق واخلليقة ،وأشقى الربية نظري عاقر الناقة
ببلدة تكون اليها هجرته ،وهو مغرس شيعته وشيعة ولده ،وفيها عىل كل حال
يكثر بلواهم ،ويعظم مصاهبم ،وأن سبطك هذا -وأومأ بيده اىل احلسني -مقتول

يف عصابة من ذريتك ،وأهل بيتك ،وأخيار من امتك بضفة الفرات بأرض تدعى

كربالء من أجلها يكثر الكرب والبالء ،عىل أعدائك وأعداء ذريتك يف اليوم الذي
تفنى حـرسته ،وهي أطهر بقاع األرض وأعظمها ،واهنا ملن
ال ينقـيض كربه وال ٰ

بطحاء اجلنة ،فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهلك وأحاطت هبم
كتائب أهل الكفر واللعنة تزعزعت األرض من أقطارها ،ومادت اجلبال ،وكثر
أضطراهبا ،وأصطفقت البحار بامواجها ،وماجت الساموات بأهلها غضب ًا لك
وألهلك يا حممد ولذريتك واستعظام ًا ملا تنتهك من حرمك ،ولـرش ما يتكافأ يف

ذريتك وعرتتك ،وال يبقى يشء من ذلك اال أستأذن اهلل تعاىل يف نـرصة أهلك
املستضعفني املظلومني الذين هم حجج اهلل عىل خلقه ،فيويص اهلل اىل الساموات

واألرض والبحار ومن فيهم اين انا اهلل القادر الذي ال يفوته هارب وال يعجزه

ممتنع ،وانا اقدر فيه عىل األنتصار ،واألنتقام ،وعزيت وجاليل ألعذبن من وتر
رسويل وصفيي وأنتهك حرمته وقتل عرتته ،ونبذ عهده ،وظلم أهله عذاب ًا ال أعذبه
أحد ًا من العاملني ،فعند ذلك يضج كل يشء يف الساموات واألرضيني يلعن كل

من ظلم عرتتك وأستحل حرمتك ،فإذا برزت تلك العصابة اىل مضاجعها ،اىل
اهلل قبض أرواحها بيده ،وأهبط اىل األرض مالئكة من السامء السابعة ومعهم
آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء احلياة ،وحلل من حلل اجلنة ،وطيب من
طيب اجلنة ،فغسلوا جثثهم بذلك املاء ،والبسوها احللل ،وحنطوها بذلك الطيب،
وصلت املالئكة صف ًا صف ًا عليهم ،ثم يبعث اهلل قوم ًا من أمتك ال يعرفهم الكفار،
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ومل يـرشكوا يف تلك الدماء بقول وال فعل ،فيواروا أجسامهم ،ويقيمون رس ًام لقرب
س ّيد الشهداء بتلك البطحاء يكون عل ًام ألهل احلق ،وسبب ًا اىل املؤمنني للفوز وحتفه
مالئكة من كل السامء مائة ألف ملك يف كل يوم وليلة ،ويص ّلون عليه ويس ّبحون
اهلل عنده ،ويستغفرون اهلل ملن زاره ،ويكتبون أسامء من يأتيه من امتك متقرب ًا اىل اهلل
وإليك بذلك ،وأسامء أبائهم ،وعشائرهم ،وبلداهنم ويوشمون بوجوههم بميسم
نور ،عرش اهلل هذا زائر قرب خري الشهداء ،وابن خري األنبياء فإذا كان يوم القيامة
يطلع يف وجوههم من أثر امليسم نور تغشى منه األبصار يدل عليهم ويعرفون به،
ثم قال جربائيل :وكأين بك يا حممد يوم القيامة بيني وبني ميكائيل ،وعيل أمامنا،
ومعنا مالئكة اهلل ال حتىص ،ونحن نلتقط من ذلك امليسم ،يف وجوههم من بني
اخلالئق حتى ُينجيهم اهلل من هول ذلك اليوم.

قال زائدة :هكذا حدثني اإلمام عيل بن احلسني هبذا احلديث وقال :خذه
إليك أما واهلل لو رضبت يف طلبه أباط األبل حوالً لكان قليالً.((( 
هكذا كان فضل زائر قرب االمام احلسني األمر الذي مل خيل القرب من زائر يف

كل فصول السنة منذ أن قتل أبو الشهداءاالمام احلسني بن عيل يف كربالء اىل
يوم يبعث من يف القبور ،فلهذا السبب كانت نفوس املحبني ألهل البيت يكثرون
من زيارة قرب االمام احلسني ،ومل متنعهم العراقيل واملسالح التي كان بنو أمية
ينصبوهنا يف الطرقات ملنعهم من ذلك.

[ ]1أبن قولويه ،كامل الزيارات:ص.448
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ثانيًا /سليمان بن مهران األعشمي:
زار قرب االمام احلسني يف كربالء يف أواخر القرن األول اهلجري الراوية

الثقة سليامن بن مهران األعشمي ومعه مجع غفري من املسلمني ،إذ كانوا جيتمعون

لي ً
ال ويقصدون قرب االمام احلسني يف كربالء يف عهد طغيان بني مروان.

روى سليامن األعشمي قال :كنت نازالً بالكوفة ،وكان يل جار ،وكنت آيت إليه

وأجلس عنده ،فأتيته ليلة اجلمعة وقلت له :يا هذا ما تقول يف زيارة احلسني فقال:

هي بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ،فقمت من عنده ،وأنا ممتلئ عليه،
فقلت يف نفيس :إذا كان وقت السحر آتيه وأحدّ ثه يشء من فضائل احلسني فان

أص عىل الفساد قتلته ،فلام كان وقت السحر أتيته ،وقرعت عليه الباب ودعوته
ّ

بأسمه فإذا بزوجته تقول يل انه قصد زيارة احلسني من اول الليل ،فـرست يف أثره
اىل زيارة احلسني ،فلام دخلت اىل القرب ،إذا أنا بالشيخ ساجد هلل عز وجل ،وهو

يدعو ويبكي يف سجوده ويسأل التوبة واملغفرة ،ثم رفع رأسه بعد زمان طويل
فرآين قريب ًا منه ،فسألته :يا شيخ باألمس كنت تقول زيارة احلسني بدعة ،واليوم

اتيت تزوره!؟ فقال :يا سليامن ال تلمني فأين ما كنت اثبت ألهل البيت إمامه حتى

كانت ليلتي تلك ،فرأيت رؤيا هالتني وروعتني ،فلام انتبهت من نومي قصدت من
وقتي وساعتي اىل زيارة احلسني ،تائب ًا اىل اهلل تعاىل ،فو اهلل يا سليامن ال أفارق قرب
احلسني حتى أموت(((.

 .1مفاتيح البكاء ( خمطوط ).
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ثالثًا /حسن بن حمبوب البجلي:

من مجلة الذين زاروا قرب االمام احلسني يف القرن األول اهلجري أيام بني

أمية الراوية املشهور حسن بن حمبوب البجيل الكويف قال :خرجت من الكوفة
قاصد ًا زيارة احلسني يف كربالء عىل عهد والية آل مروان ،وكانوا قد أقاموا أناس ًا

من بني أمية عىل مجيع الطرق يقتلون من ظفروا به من الزوار ،فأخفيت نفـيس

شخص ،وقال :يا هذا
يف الليل ،ثم دخلت كربالء ،فلام أردت الدخول منعني
ٌ
أرجع من حيث جئت فقد قبل اهلل زيارتك ،عافاك اهلل فأنك ال تقدر عىل الزيارة

يف هذه الساعة ،فرجعت اىل مكاين وملا مىض هزيع من الليل ،أقبلت لزيارة قرب
االمام احلسني ،ومل يرين أحد وبقيت هناري كله يف زيارته ،اىل أن خيم الليل،
فأنرصفت عىل خوف من بني أمية ،فنجاين اهلل منهم.

رابعًا /أبو محزة الثمالي:

زار قرب االمام احلسني يف كربالء يف أواخر املائة األوىل اهلجرية املحدث

الكبري والراوية املشهور ثابت بن أيب صفيه -دينار -موىل املهلب بن أيب صفرة
املعروف بأيب محزة الثاميل تلميذ اإلمام الباقر ،والصادق ،وروى عنهام احلديث

قال االمام الصادق فيه :إن أبا محزة يف زمانه مثل سلامن الفاريس يف زمانه ،وهو
من خيار اصحابنا اإلمامية ،قتل أوالده الثالثة نوح ،ومنصور ،ومحزة ،يف ركاب
زيد بن عيل بن احلسني  تويف أبو محزة يف عام(128هـ) ،وله عدة مؤلفات منها

كتاب يف تفسري القرآن ،وكتاب النوادر ،روى أبو محزة الثاميل قال :خرجت يف أخر
زمان بني مروان اىل قرب احلسني مستخفي ًا من اهل الشام حتى انتهيت اىل كربالء،
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فأختفيت يف ناحية القرية حتى إذا ذهب الليل نصفه ،أقبلت نحو القرب وكان ذلك
ليلة عرفة وقد شاهدت خلق ًا كثري ًا يصلون عند القرب ،وكنت أريد أن أيت اىل القرب
واقب ّله وأدعوا بدعوات ،فام كدت أصل اليه من كثرة اخللق(((.

خامسًا /رثاء عقبة بن عميق:

قصد كربالء يف أواخر املائة األوىل الشاعر العريب املعروف عقبة بن عميق

السهمي من بني سهم أبن عون بن غالبة لزيارة قرب االمام احلسني ،ووقف
بإزاء القرب ورثى االمام احلسني باألبيات التالية(((:
َم ــررت عــى َقــر ُ
احلــســن بكر َبال

َ
غزيرها
ففاض عليه من ُدموعي
ُ

بكيت من بعد ُ
احلسني َعصائب ًا
َو ْ
إذ الـعــن َقـــر ْت يف احلــيـ ِ
وأنتم
ـاة
َ
ُ
َّ

نورها
فأظلم
ختــافــون يف الدُّ نيا
ُ
َ

ـرهــا
و َيــســعــد َعيني ُدمــعــهــا وزفـ ُ
ِ
ِ
بورها
أطــافـ ْ
ـت بِــه م ْ
ــن جانبيه ُق ُ

ومــا زلــت أبكيه وأرثـــي لشجوه

َس ــام عــى أه ـ ِ
ـل الـ ُقــبــور بِكربال

ـــزورهـــا
و ُقــــل هلــا مــنــي َســــام َي
ُ
تــؤديــه نــكــبــاء ال ــري ــاح ومــورهــا
َيــفــوح َعليهم ِمسكها وعبريها

ســام بآصل العشى وبالضحي

وال َبــــرح الـــوفـــاد زوار قــره
[ ]1أبن قولويه ،كامل الزيارات :ص.225

[ ]2اخلوارزمي ،ابو املؤيد املوفق ابن امحد املكي ،اخطب خوارزم ،ت568هـ ،مقتل احلسني ،طبع عىل نفقة
السيد حممد رضا السيد سلامن وعبد اهلادي األسدي ومرزا اخللييل ،عني بمالحظته والتعليق عليه الشيخ
حممد الساموي ،مطبعة الزهراء ،النجف األرشف1367،هـ1948/م :ج :2ص.152
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كربالء يف املائة الثانية
معركة العقر:

عمل بني أمية،
وقعت بالقرب من كربالء يف العقر معركة حربية كبرية بني ّ

ويزيد بن املهلب ،وكان ذلك يف سنة (102هـ) ،قتل فيها أبن املهلب وخلق كثري

من مجاعته (((.

أعالم املائة الثانية يقصدون زيارة قرب االمام احلسني (عليه السالم)
او ًال /حييى بن زيد الشهيد:

روى أبــو الفرج االصفهاين :إن حييى بن زيــد الشهيد بن اإلمــام عيل بن
احلسني ،وأمه ريطة بنت أيب هاشم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية ،ملا قتل أبوه يف
فتفرق الناس عنه ،مل يبق
الكوفة دفنه ولده حييى ،ثم رجع وأقام (بج ّبانة السبيع) ّ
معه إال عرشة أنفار من أهله وخاصته ،فتوجه بعد ذلك قاصد ًا –كربالء ،-فوصلها
يف الضحى ،ونزل نينوى يف دار سابق ،وكان من خاصته ،ومن املحبني ألهل البيت،
ثم مشى راج ً
ال حتى أتى قرب االمام احلسني وطاف بالقرب ،وبقى عند قرب جده
احلسني بعض يوم ،ثم سافر اىل املدائن ،ومنها اىل خراسان ،وخرج هناك عىل
بني أمية ،وحارهبم حتى قتل يف عام(125هـ) (((.
[ ]1ياقوت احلموي ،معجم البلدان :ج :4ص.136
[ ]2االصفهاين ،مقاتل الطالبني :ص.145
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ثانيًا /االمام جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم):

روى موسى بن القاسم احلرضمي ،قال :دعا املنصور العبايس اإلمام جعفر بن

حممد الصادق ان يقدم اىل الكوفة أوائل عهده باخلالفة ،وذلك يف عام(144هـ)،
فلام قدم اإلمام الكوفة قصد زيارة قرب جدّ ه اإلمام عيل بن أيب طالب يف النجف
األرشف ،فلام أدى مراسيم الزيارة عند القرب ،قال:

يا موسى :اذهب اىل الطريق األعظم وقف عىل الطريق فأنظر أنه سيأتيك

رجل من ناحية القادسية ،فإذا أويت منك فقل ههنا رجل من ولد رسول اهلل

واحلر شديد ،ومل
يدعوك ،فيأيت معك قال موسى :ذهبت ووقفت عىل الطريق
ّ

أزل قائ ًام حتى كدت أعصيه وأنـرصف ،إذ نظرت اىل رجل عىل بعري مقبل فلم

أزل أنظر إليه حتى دنا مني فقلت له :يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول اهلل
يدعوك وقد وصفك إ ّيل ،فقال األعرايب اذهب بنا إليه ،فجئت حتى أناخ بعريه

يف ناحية قريبة من اخليمة ،ودخل األعرايب عىل اإلمام ،ودنوت أنا فـرصت

عىل باب اخليمة اسمع الكالم وأرامها ،فقال اإلمام لألعرايب :من أين قدمت؟
فأجاب األعرايب من أقىص اليمن من موضع كذا ،فسأله الصادق :فأجاب

األعرايب :جئت لزيارة قرب احلسني ،فقال له الصادق :جئت من غري حاجة

إال للزيارة؟ قال :نعم جئت من غري حاجة ليس إال أن أصيل عنده وأسلم عليه
وأزوره ،وأرجع اىل أهيل ،فسأله اإلمام أبو عبد اهلل:

ما ترون يف زيارة احلسني؟ ،فأجاب األعرايب :نرى من زيارته الربكة يف

أنفسنا ،وأهلينا ،وأوالدنا ،وأموالنا ،ومعايشنا ،وقضاء حوائجنا فقال الصادق:
أفال أزيدك يف فضلها فض ً
ال يا أخا اليمن؟ فأجابه االعرايب :زدين يا ابن

رسول اهلل ،فقال له اإلمام:
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زيارة قرب احلسني تعادل حجة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول اهلل،
فتعجب األعرايب ،ومل يزل الصادق مستمر ًا يف حديثه يزيد يف القول ،حتى كان

يفضل املوت بجوار قرب اإلمام احلسني ،وهكذا رجع
من أمر األعرايب ،اىل ان ّ
وألتزم كربالء جماور ًا قرب احلسني اىل أن وافاه األجل(((.
وروى عن صفوان بن مهران بن مغرية الكويف االسدي املشهور باجلامل موىل

بني كاهل قال :إن أبا عبد اهلل جعفر بن حممد ملا قدم احلرية ،قال يل:

هل لك يف زيارة قرب احلسني؟وهل تزوره؟ فقلت :جعلت فداك ،وكيف ال

أزوره يف كل ليلة مجعة ،فقلت :يا أبن رسول اهلل هل تزوره يوم اجلمعة؟ حتى ندرك

زيارته ،قال :نعم يا صفوان ،فأتينا كربالء ونزل الصادق قرية الغارضية
عىل ضفة الفرات ،واغتسل ولبس ثياب الطهر وتوجه ماشي ًا نحو قرب جده أيب عبد
اهلل احلسني ،وعند وصوله اىل باب احلرم الـرشيف انكب عىل القرب وقال:
كر راجع ًا اىل الغارضية،
السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل .........الخ ،ثم ّ
(((
وسميت تلك األرايض التي كانت موضع نزول اإلمام
وبقي فيها بعض اليوم ّ ،

هبا بأرايض اجلعفريات كام هو اليوم ،فتعرف تلك الربوات بأرض اجلعفريات
واقعة عىل مسافة (300م) شامل غريب مدينة كربالء احلالية ،وفيها يشاهد املرأ مقام ًا
تذكاري ًا خالد ًا يعرف بمقام اإلمام جعفر الصادق ،وهي من منشآت الزعيم

البكتايش يعود تاريخ تشييده اىل القرن العارش اهلجري.

[ ]1املجليس ،بحار االنوار:ج:98ص.335
[ ]2ابن قولويه ،كامل الزيارات:ص223-222وص.375
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ثالثًا /جابر بن يزيد املذحجي:

قصد كربالء يف اوائل القرن الثاين اهلجري من الكوفة جابر بن يزيد املذحجي
الكويف قاصد ًا زيارة قرباالمام احلسني ،فلام ورد شط الفرات اغتسل ،وتوجه

اىل القرب ،ووقف عىل باب الروضة املطهرة وسلم ،ثم دخلها ووقف عند الرأس
وكرب ،وبعد فراغه من مراسيم الزيارة عرج نحو املدينة ،وتتلمذ عىل يد اإلمام
الباقر حتى خترج عىل يده ،فصار اعلم أهل عرصه.

له مؤلفات كثرية يف احلديث ،والتفسري تويف كام ذكره النجايش يف كتابه الرجال
عام(128هـ).
حيدثنا التأريخ :إن من األعالم الذين دفنوا يف كربالء يف القرن الثاين اهلجري،
هو الشيخ معاوية بن عامد الدهني كان حمّدث ًا ،مفرس ًا ،أديب ًا جييد الشعر تويف

عام(157هـ) ،ودفن يف كربالء (((.

نبش قرباالمام احلسني (عليه السالم)
مل ينقطع املسلمون املحبون عن زيارة قرباالمام احلسني يف كربالء طيلة

خالفة املنصور ،واملهدي ،واهلادي كام مل يمس قرباالمام احلسني بيشء حتى
أوائل خالفة الرشيد الذي أمر يف عام(176هـ) ،بقطع السدرة املظ ّلله عىل قرب االمام
احلسني ،وبقطعها كان يوم أذى للزائرين لئال يستظلوا حتتها عند اجتامعهم

هناك (((.

 .1عن خمطوطات السيد النسابة شمس الدين حممود املرعيش املتويف عام(1338هـ) ،بعثه الينا نجله الفاضل
السيد شهاب الدين املرعيش املشهور ( أغا نجفي ) نزيل قم.
[ ]2املجليس ،بحار االنوار :ج:45ص.280
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روى الطويس يف أماليه بسنده عن ايب عيل القامري قال :سأل يوحنا بن رسافيون

من موسى بن رسيع ملن هذا القرب الذي حيجه املسلمون عىل شاطئ الفرات؟ فقال له

موسى :قرب اإلمام الشهيد املظلوم ايب عبد اهلل احلسني قتيل الطف ،فعند ذلك
خرج يوحنا قاصد ًا كربالء يف صفوف الزائرين ،وشاهد ما يعمله املسلمون املحبون
ربكون برتبة القرب ،فلام رجع روى
ألهل البيت من النياح والبكاء عند القرب ،ثم يت ّ
ذلك اىل أمري الكوفة موسى بن عيسى العبايس ،فاستهزأ بالقرب وأمر بنبشه ،فنبش
فرأى جسد احلسني عىل قطعة من احلصري -بارية -فوجد رائحة املسك تفوح منه،
وبنى مسجد ًا
فرتك البارية عىل حاهلا وطرح عليها الرتاب ،وش ّيد رسادق ًا عىل القربٰ ،

حوله ،وعىل أثره أسلم يوحنا بن رسافيون ،وأخذ يزور قرب االمام احلسني كل
مرة مع الزائرين ،والوافدين الذي يقصدون زيارة قرب احلسني.(((

وهكذا انقضت ايام خالفة االمني واملأمون الذي كان يتظاهر بامليل اىل العلويني،

وكان يتعصب اىل املعتزلة((( ،ويف عهده تنفس الشيعة تنفس الصعداء ،واستنشقوا
عبري احلرية ،فجدد بناء القرب ،وأقيم حوله املنازل والدور ،وبقي احلال يف كربالء

اىل ان جاء دور املتوكل العبايس يف القرن الثالث اهلجري.

[ ]1املصدر نفسه ،ج :45ص.282
 .2هي احدى الفرق األسالمية ابتدعها واصل بن عطاء ،ومن اصوله اجلدل الكالمي ،وهم اصحاب الراي
القائلني بتفضيل املفضول عىل الفاضل ،وهي طريقة شبيهة (بفلسفة الربكامتزم) اليوم والتي تزعم ان الغاية
تربر الواسطة مهام كان نوعها ،فللسبب نفسه غلب عىل املأمون حب امللك ،وانتزع منه علمه بأفضلية
اإلمام عيل بن موسى الرضا ،فسعى بقتله فسمه.
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كربالء يف املائة الثالثة
هدم قرباالمام احلسني (عليه السالم):

كانت كربالء ممتـرصة ومشيدة فيها املنازل ،ويسكنها مجع غفري من املسلمني
املحبني ألهل البيت عندما امر املتوكل العبايس هدم قرباالمام احلسني
يف سنة(236هـ).
وروى حممد بن جرير الطربي ،وابن كثري الشامي يف البداية والنهاية :أمر
املتوكل العبايس يف سنة(236هـ) هبدم قرباالمام احلسني ،وهدم ما حوله من
املنازل والدور ،وان حيرث ،ويبذر ،ويسقي موضع قرب االمام احلسني ،ويمنع
الناس من اتيانه ،ونادى صاحب رشطته يف تلك الناحية من وجدناه عند القرب بعد
ثالثة أيام بعثنا به اىل املطبق ،فهرب الناس وأمتنعوا من السري إليه ،وحرث ذلك
املوضع وزرع ما حواليه((( .

قال ابو الفرج :كان املتوكل العبايس شديد البغض آلل رسول اهلل ،وأهل
بيته ،وملا ويل اخلالفة اعطى والية املدينة ،ومكة اىل عمر بن فرج الرجحي
الذي كان شديد البغض والغضب آلل ايب طالب ،ومنعهم من التعرض ألسئلة
رب هبم ،وكان ال يبلغه أحد منهم بيشء
الناس وأجابتهم عنها ،ومنع الناس من ال ّ
وان قل إال أهنكه عقوبة وأثقله غرم ًا ،حتى كان القميص يكون بني مجاعة من
العلويات يصلني فيه واحدة بعد واحدة ،ثم يرقعنه ،وجيلسن عىل مغازهلن عوارى
حوارس اىل ان قتل املتوكل!!؟ فعطف عليهم املنترص؟(((.
[ ]1الطربي ،تاريخ :ج:9ص.279

[ ]2ابو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبني :ص.479
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أسباب هدم قرباالمام احلسني (عليه السالم)

دعا املتوكل يف أحدى ليايل سمره ورشبه –جاريته -لتغني فلم جيدها ،وقد

كانت خارجة لزيارة قرب االمام احلسني يف النصف من شعبان عام(236هـ)،
فأغتاظ املتوكل لذلك ،وملا رجعت اجلارية من زيارهتا استطلعت اخلرب ،فقدمت اىل
جملسه ،فسأهلا املتوكل أين ِ
كنت؟ قالت :قد خرجت مع مواليت اىل احلج ،فتعجب
املتوكل من قوهلا اهنا ذاهبة اىل احلج ،فسأهلا أين حججتم يف شعبان؟ قالت :حججنا
قرباالمام احلسني يف كربالء ،فأستشاط املتوكل غضب ًا من سامعه ذلك منها،

فأرسل اىل موالهتا وأهنال عليها بالرضب ،وحبسها ،وصادر ممتلكاهتا ،وأرسل عىل
ابراهيم املعروف بالديزج  -الذي كان هيودي ًا جديد العهد باإلسالم  -وأمره ان

جيمع مجاعة من اليهود ،ويسريوا اىل كربالء ،وهيدم ،وخيرب قرب احلسني ،وأن
حيرث ويسقي أرضه(((.

وكتب اىل قايض الكوفة جعفر بن حممد بن عامر الكويف يعلمه :اين قد أمرت

الديزج لينبش قرب احلسني ،وهيدم ما حوله من املنازل ،ثم حيرث أرضها ويزرعها،

انت عىل األمر حتى تعرف فعل ذلك أو مل يفعل ،وأبعث معه الفعلة ،والروز
فقف َ
كاريون ،ومعهم املساحي واملروز(((.

[ ]1املصدر نفسه :ص.478
[ ]2املجليس بحاراالنوار:ج:45ص.277
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خروج الديزج
سي معهم
تأهب الديزج اىل اخلروج ،ومعه مجاعة من اليهود ،ومن غلامنه ّ

املتوكل عمر بن فرج الرجحي ،وترأس احلملة هارون املعري قائد املتوكل.

نزل الديزج الكوفة ،وأخذ معه مجاعة من الفعلة ،ومعهم املساحي ،وتوجهوا

اىل كربالء ،فوصلوها عند املساء ،فتقدم الديزج بنفسه ،وأخذ حيفر عند موضع

القرب ،ثم أمر غلامنه بتهديم وختريب قرب االمام احلسني ،ثم كربه وخمره ،وأمر
بتخريب كل ما حوله ،ثم طرح بنفسه جانب ًا ملا ناله من تعب السفر فنام ،ثم أخذ

غلامنه يف الرشوع بتخريب كل ما حول القرب من املنازل والدور ،وهدم بناء القرب،
وكرب ما حوله نحو مائتي جريب((( حتى بلغوا موضع القرب نفسه ،فلم جيرأ عىل

التقدم أحد منهم حيث قد استوىل عليهم الرعب.

فأستبدلوا بغريهم مجاعة من اليهود ،الذين كانوا معهم ،فلام تقدم هؤالء اليهود
وبيدهم املساحي واملــروز ،شاهدوا قوم ًا حيولون بينهم وبني قرب احلسني،

وأخذوا يرموهنم بالسهام والنبال ،فعلت عند ذلك ضوضاء اليهود ،والغلامن
والفعلة ،فجاءوا ينبهون الديزج فأستيقظ مذعور ًا من نومه وسأهلم ما شأنكم؟

قالوا :أعجب شأن ،فسأهلم ما وراءكم؟ قالوا :بموضع القرب قوم حالوا بيننا وبني
القرب ،وهم يرمونا بالسهام ،فنهض معهم ليكشف احلقيقة ،فوجد احلال كام وصفوا

[ ]1اجلريب يساوي ستون ذراع ًا طوالً يف مثلها عرض ًا يكون تكسريها ثالثة االف وستامئة ذراع مكرسة،
ومعنى الذراع املكرسة ان يكون مقدار طوهلا ذراع ًا وعرضها ذراع ًا .اخلوارزمي ،ابو عبداهلل حممد بن امحد
بن يوسف الكاتب ،مفاتيح العلوم ،مطبعة الرشق ،مرص ،د.ت ،ص.44
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له ،وكانت ليلة من الليايل املنرية ،فأمر الديزج غلامنه أن يرموهنم بالسهام ،فرموا
فعادت أسهامهم عليهم ،فأستوحش لذلك واستوىل عليه الرعب والفزع ،وكذلك

قومه ،فاستولت عليه احلمى ،فرحل ورحل غلامنه جانب ًا من القرب ،وارتىض أن
يقتله املتوكل عىل أن ال ينفذ هذا األمر ،وأقسم غلامنه عىل كتامن ذلك األمر عىل

وكر بنفسه راجع ًا اىل الكوفة ،وأرتفعت
املتوكل ،فمخر القرب باملاء وكربه بالبقرّ ،
درجة محاه كثري ًا حتى مات من تلك احلمى ،وقد ترك الديزج عىل رأس غلامنه

يف كربالء عمر بن فرج الرجحي ،وملا دخل الديزج عىل القايض جعفر بن حممد
الكويف ،سأله ما صنعت؟ فقال :أين فعلت ما أمرت فلم أر شيئ ًا ومل أجد شيئ ًا ،فقال

له القايض :أفال عمقته؟ قال :فعلت ذلك وما رأيت ،فكتب عند ذلك القايض إيل
املتوكل خيربه بام فعل إبراهيم الديزج.

روى املجليس يف البحار بسنده عن جعفر بن حممد بن فرج الرجحي ،قال:

روى عن عمر بن فرج الرجحي :إن املتوكل العبايس أمرين أن أرافق الديزج هلدم
قرب احلسني يف كربالء ،وملا تركني الديزج بعد أن أشتدت علية وطأة احلمى ،بقيت

عىل رأس الفعلة ،والغلامن ،والرز كاريون اىل غداة غد ،فلام أصبح الصباح أمرت

فمرت عىل القبور كلها ،فلام بلغت قرب احلسني مل متر علية ،فأخذت
بالبقر ّ
العصا بيدي ،فامزلت أرضهبا حتى تكـرست العصا يف يدي ،فواهلل ماجازت عىل
القرب و الختطتة ،فبعد ذلك أمرت ارسال املاء علية من هنر العلقمي ،فحار املاء

بقدرة اهلل تعاىل عىل بعد من القرب باثنني وعرشين ذراع ًا ،ويف رواية أخرى اثني عرش
ذراع ًا ،وصار املاء كاحلائط وأستدار حول القرب(((.

[ ]1الطويس اآلمايل :ص ،املجليس بحار األنوار:ج :45ص.285
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أقول :هذا سبب تسمية موضع قرب االمام احلسني( باحلاير) ،قال ياقوت يف

معجمه عند تفسري كلمة احلاير -بعد االلف ياء مكسورة وراء  -هو املوضع الذي

يتحري فيه املاء من أقصاه اىل أدناه ،واحلاير :هو موضع قرب االمام احلسني
-وليس للحائر مجع -احلري بال أضافة إذ عنوا كربالء.

وجاء يف تاج العروس حتت مادة حور ،تفسري كلمة احلاير :قال- :احلاير-

أسم املوضع فيه مشهد اإلمام املظلوم الشهيد احلسني هذا هو سبب تسمية
كربالء باحلاير((( ،فالعجب من بعض املؤرخني املسـترشقني املاجورين الذين
يذهبون اىل إن تسمية موضع قرب احلسني (باحلاير) مل يكن أستدارة املاء حول قرب
احلسني ،فهم يزعمون أن كلمة احلاير سبقت حادثة املتوكل العبايس حيث وردت

كلمة احلريا أو احلاير يف بعض املعاجم كالطربي الذي ذكر يف تارخيه كلمة احلري،
وذلك بقولة :إن الرشيد العبايس بعث عىل عيل بن داود الذي كان باحلري عند
مشهد احلسني ،(((فالظاهر :أن استدالل هؤالء القوم باستعامل الطربي كلمة
احلري ملشهد االمام احلسني أقول :إن كانت حجتهم هذه فهي باطله ال أساس هلا،

وهي أوهن من بيت العنكبوت ،فمثل هؤالء يريدون تضييع احلقيقة التارخيية،
فلو جتردوا عن عواطفهم ،ومل يركنوا اىل حزب من األحزاب لبان هلم فساد رأهيم
حيث أبا جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التأريخ املشهور كان مولده يف

سنة(225هـ) ،ووفاته يف سنة (310هـ) ،فيكون عىل هذا قد دون تأرخيه بعد حادثة

املتوكل العبايس ،وكانت تسمية احلائر شائعة عىل ألسنة السواد.

[ ]1ياقوت احلموي ،معجم البلدان :ج :2ص.208
[ ]2الطربي ،التاريخ :ج :6ص .118
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فحور املؤرخون أمثال :أبن جرير أستعامل كلمة احلري أو احلاير يف سفره ملوضع
َّ

قرب االمام احلسني ،ومن الشواهد الدالة عىل صحة هذا االستدالل :ان بعض

مؤرخي العرب سبقوا الطربي يف كتابه التاريخ من هؤالء حييى بن لوط  -ايب خمنف
واملتوف يف حدود عام (170هـ) ،مل يذكر
 الذي يعد َّأول مؤرخ عريب يف اإلسالم،ّٰ
كلمة احلري أو احلاير يف معجمه عند تسمية موضع قرب احلسني مطلق ًا ،وكذلك لن

ترد هذه التسمية يف مؤلفات املؤلف العريب الكبري نـرص بن مزاحم املنقري الذي
كان معارص ًا أليب خمنف ،وكذلك مل نجد تسمية موضع قرب االمام احلسني
باحلاير او احلري عند ايب حنيفة الدينوري صاحب التاريخ املعروف األخبار الطوال،

دون تأرخيه يف حدود عام(252هـ)،
وهو من مؤرخي القرن الثالث اهلجري ،وربام ّ
فكيف جاز هلؤالء املستـرشقني اإلستدالل هبذا الرأي؟

وفض ً
ال عن هذا فلو حمصنا األخبار الــواردة عن كبار اعــام االمامية من

املتقدمني يف القرنني األول والثاين اهلجري ،مل نجد يف معامجهم تسمية موضع قرب

االمام احلسني باحلاير او احلري كام شاع استعامله من قبل مؤرخي االمامية يف
القرنني الثالث و الرابع اهلجري ،وما بعد هذا التاريخ الذي اهتزت له األوساط
العلميه ،وأخذوا يكثرون استعامل كلمة احلاير او احلري يف اسفارهم ومعامجهم.
***
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كربالء يف عهد املتوكل
منذ أن رحل إبراهيم الديزج ومجاعته عن كربالء أمر املتوكل ،فنودي بالناس يف

تلك الناحية (من وجدناه عند قرب احلسني بعد ثالثة ايام حبسناه يف املطبق) ،فهرب
الناس وتركوا زيارة قرب االمام احلسني فرتة وجيزة ،ومن ثم عادوا عليها،

واقتحموا املسالح التي كان املتوكل قد أمر بنصبها يف الطرقات.

روى قاسم بن أمحد الكويف((( قال :بلغ املتوكل إن أهل السواد جيتمعون

بأرض نينوى ويقصدون زيارة قرب احلسني ،فيسري اىل القرب منهم خلق كثري ،فعىل
أثر بلوغه باخلرب أنفذ أحد قواده ،وضم إليه كتف ًا من اجليش ،وأمره بشق القرب،

ونبشه جمدد ًا ،ومنع الناس من زيارته واالجتامع عند قربه ،خرج القائد اىل الطف،

وكان ذلك يف سنة(237هـ) ،فلام وصل الطف أراد تنفيذ أمر املتوكل ،فاجتمع

املره أهل السواد من تلك الناحية ،ومنعوا قائد املتوكل من اتيان عمله ،وقالوا
هذه ّ
ٍ
وعندئذ أمسك القائد عن
له :لو قتلتنا عن اخرنا ملا أمسك أحد منّا عن الزيارة
تنفيذ خطته خشية اتساع اخلرق ،فكتب اىل املتوكل خيربه ،وينصحه بالكف عنهم

وتركهم ،وأن يسري هو اىل الكوفة ألن ذلك هو صاحله(((.

 .1قاسم بن أمحد بن معمر األسدي الكويف كان من اهل العلم والدراية وسداد الرأي وله علم بالسري
واحلديث وأيام الناس.
[ ]2املجليس ،بحار االنوار :ج :45ص.279
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أعالم املائة الثالثة يزورون كربالء
او ًال /زيد اجملنون:

كان زيد عامل ًا فاض ً
ال أديب ًا يقطن أرض مرص لقب باملجنون ألنه كان يفحم

كل لبيب ،ويقطع حجة كل مدع ،مل يكن ليعي عن اجلواب سمع أن املتوكل أمر
بحرث قرب االمام احلسني ،وأن هيدموا بنائه ،وخيفوا أثاره ،وأن جيروا عليه املاء

من هنر العلقمي ،بحيث ال يبقى له أثر ،ويتوعد الناس بالقتل ان زاروا قرب االمام
احلسني ،فكانوا يريدون أن يطفئوا نور اهلل ،وخيفوا آثار أبناء رسول اهلل ،فعظم
ذلك عليه وحزن كثري ًا وجتدد عليه مصابه بس ّيده االمام احلسني ،وهو بعيد ًا

عنه ،فشق عليه البعد فآ ٰىل يف نفسه إال أن يزوره خرج من مرص ماشي ًا عىل قدميه
هائ ًام عىل وجهه شاكي ًا وجده اىل ربه ،وبقي حزين ًا يطوي الرباري والقفار حتى
قدم الكوفة يف سنة (237هـ) ،فالتقى ببهلول العامل ،واتفقا سوي ًا لزيارة قرب االمام
احلسني يف كربالء ،فأخذ كل منهام بيد صاحبه ،وخرجا من الكوفة حتى وصال

اىل كربالء ،وإذا هبام يشاهدان القرب عىل حاله مل يتغري ،وكل ما يف األمر قد هدم

بنيانه ،وأجرى عليه املاء ولكن املاء غار وحار واستدار ،ومل تصل قطرة واحدة اىل
َْ
ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ
َ
ور اللِ بِأف َواهِ ِه ْم َويأبى
القرب ،فنظر زيد اىل هبلول وقال﴿ :ي ِريدون أن يطفِئوا ن
َّ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
الل إِلا أن يتِم نوره ولو ك ِره الكاف ِرون﴾ ،ثم أنشد األبيات التالية:
[ ]1تنسب هذه االبيات اىل الشاعر عيل بن امحد بن منصور املعروف بالبسامي ،ت302هـ.

الشيخ الطويس ،ابو جعفر حممد بن احلسن شيخ الطائفة ،ت460هـ1067/م ،األمايل ،قدم له السيد=
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َق ـ ْتـ َـل ابــن ِ
بنت ن َِبيها َمظ ُلوم ًا
هـــذا لــعـ ِ
ـمــرك َقـــره َمــهــدُ وم ـ ًا
َ
يف ِقــتِ ِ
ِ ()1
ــلــه َفــت ـ َّتــبــعــوه َرمـــيـــا

ـت
ـت ُأمــي ـ ُة قــد َأ َت ـ ْ
َت ــاهلل إذ َكــانـ ْ
َفــلــقــد َأتــــا ُه َبــنــو ابــيــه بِمثلها
َاسفوا عىل أن اليكَونوا َشاركوا
ثانيًا /حممد بن احلسني األشتاني:

هو الفاضل العامل حممد بن احلسني بن عيل الشيباين املعروف (باألشتاين) توجه

اىل زيارة قرب االمام احلسني سنة (240هـ) ،روى أبو الفرج((( قال :املتوكل

العبايس كان قد وضع املسالح يف أطراف ناحية كربالء ،ووضع يف متاريسها رجاالً
من جنده شاكني السالح يقتلون كل وارد لزيارة قرب االمام احلسني ،فعظم ذلك
عىل حمبي آل البيت ،فتوجه اىل كربالء يف عام(240هـ) ،العالمة حممد بن احلسني
األشتاين ،وكان قد طال عهده بالزيارة ،فأقدم عىل املخاطرة بنفسه واملجازفة بحياته
يف سبيل زيارة قرب االمام احلسني يف كربالء.

خرج بمعية رجل من العطارين يمكثون يف النهار ويسريون يف الليل حتى أتيا

نواحي الغارضية ،فمكثا هنارمها فيها ،وملا جن الليل خرجا واجتازا مسلحتني،
وكان العسس نيام ًا ،ثم ساروا حتى وصلوا قرب االمام احلسني ،وكان قد
= حممد صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة األهلية ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف1384 ،هـ1962/م،

ج ،1ص.383

ابو الفدا ،امللك املؤيد عامد الدين اسامعيل بن عيل بن حممد بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب ،ت732هـ:

تاريخ ايب الفدى ،املسمى املخترص يف اخبار البرش ،علق عليه ووضع حواشيه حممود ديوب ،دار الكتب
العلمية ،ط ،1بريوت 1417هـ1997/م ،ج 1ص.394

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،ت911هـ :تاريخ اخللفاء ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،

مطبعة السعادة ،ط ،1مرص1371 ،هـ1952 /م ،ص.347
[ ]1ابن الفرج الصفهاين ،مقاتل الطالبني :ص.479
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خفي عليهام معامل القرب ،وذلك لكثرة ما كان خمر ًا وحرث ما حوله فجعال يتحريان

جهة القرب ،حتى عثرا عليه ،فشاهداه وقد قلع الصندوق الذي كان حوله وأحرق
كرا راجعني
وأجرى املاء عليه ،وصار كاخلندق حول القرب ،وملا أمتا مراسيم الزيارة ّ

بعد أن نصبا حول القرب عالمات شاخصة يف عدّ ة مواضع من القرب.

كربالء يف أواخر أيام املتوكل
ِ
أتى به من األفعال املنكرة نحو قرب
قال :أرباب التأريخ :مل يكتف املتوكل بام ٰ

االمام احلسني ،فكان يأمر بحرث وخمر املاء عىل القرب يف كل عام حتى بلغ

مره طيلة أيام حكمه ،وكلام اراد ان خيفي معلم القرب ،ويقطع
ذلك سبع عـرشة ّ
طريق الزائرين مل يستطع ذلك.

جاء يف زينة املجالس قال :وبلغ املتوكل العبايس يف سنة (247هـ) مسري الناس

من اهل السواد والكوفة اىل كربالء لزيارة قرب احلسني ،وانه قد كثر مجعهم
لذلك ،وصار هلم سوق عظيم ،فأنفذ املتوكل قائد ًا من قواده يف مجع عظيم من اجلند

لقطع طريق الزائرين لقرب احلسني ،وعمل عىل تفريق آل أيب طالب ،وشيعتهم،
ووضع فيهم السيف(((.

روى عبد اهلل بن رابية الطوري قال :حججت عام (247هـ) ،فلام انتهيت من

احلج أخذت طريق العراق ،فزرت قرب أمري املؤمنني عيل يف الغري ،وكان ذلك

لي ً
ال خيفة من املتوكل ،ثم توجهت اىل زيارة قرب االمام احلسني يف كربالء ،فإذا
[ ]1حممد بن أيب طالب ،تسلية املجالس (خمطوط) وهو اكرب كتاب يف مقتل احلسني كام نص عليه الشيخ
حممد االخباري وكذلك العالمة املجليس يف االبحار.
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أجد القرب قد حرث وخمر باملاء أرضه ،ولقد رايت بعيني الثريان تساق يف األرض،
فتنساق هلم حتى إذا جازت مكان القرب حارت ،فال تدري أمتيش يمين ًا أم شامالً،
فترضب بالعصا رضب ًا شديد ًا فال ينفع ذلك شيئ ًا ،وال تطأ القرب مطلق ًا فلم أمتكن

من الوصول اىل القرب ،ولكن طيب تراب القرب أجربين اىل التقدم إليه ،فـرصت
إليه حتى زرته ،ورجعت اىل بغداد ،فسمعت ناعي ًا ينعى املتوكل ،فعجبت لذلك
وقلت :اهلي ليلة بليلة(((.

كربالء يف عهد املنتصر العباسي
قتل املتوكل ليلة األربعاء الثالث من شوال عام (247هـ) بيد ولده املنتـرص ،إذ

دخل عىل أبيه يف ليلة من لياليه احلمراء ،فرأى يف جملس أبيه عباد املخنث ،وقد شدّ

عىل بطنه حتت ثيابه خمدّ ة وكشف عن رأسه األصلع ويرقص ،واملغنون يغنون قد
أقبل األصلع البطني خليفة املسلمني -ويقصد بذلك علي ًا - واملتوكل يرشب
ويضحك ،فلام شاهد ذلك املنترص نظر اىل عباد وهدده ،فسكت عباد خوف ًا منه
فسأل املتوكل عن سبب سكوته ،فقال هددين املنـترص ،فأجاب املنـترص اباه :إن
الذي حيكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك ،وشيخ أهل بيتك وبه

فخرك فكل أنت حلمه إذا شئت وال تطعم هذا الكلب وأمثاله منه ،فقال املتوكل
للمغنني غنوا مجيع ًا:
أس الـــ َفـــتـــى يف َحــــر َا ِمــــه)
َر ُ

( َغــــــــار الـــفـــتـــى البـــــن ِع ِ
ـــمـــه
ً

 .1الطويس ،االمايل ،املجلس احلادي عرش ،ح :652ص.290
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فكان هذا سبب ًا الستحالل املنـترص دم ابيه ،فقتله رش قتلة ،فلام ختلف أمر بالكف

عن آل ايب طالب ،وشيعتهم وترك البحث عن اخبارهم ،وأمر ان ال يمنع الناس
من زيارة قرب االمام احلسني ،وال قرب غريه من آل رسول اهلل ،ويف ذلك قال
الشاعر الكبري البحرتي:

وأزكَــــى يـــد ًا ِعــنــدَ كــم مــن ُعمر

وأن عـــلـــيـــ ًا ألَوىل بِ ــك ــم

وملا بلغ خرب استخالف املنترص اىل العالمة حممد بن احلسني األشتاين توجه

من ساعته اىل كربالء ،ومعه مجاعة من الطالبني والشيعة ،فلام وصلوا قرب االمام
احلسني أخرجوا تلك العالمات وأعادوا للقرب معامله القديمة ،فعند ذلك أمر
املنـترص العبايس ببناء قرب االمام احلسني ،ووضع عىل القرب سارية إلرشاد
زوار قرب االمام احلسني ،وعاد اىل كربالء عهد الطمأنينة والسالم.
***
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أول فاطمي استوطن كربالء
قال :أرباب التاريخ :عندما جاء حممد بن احلسني األشتاين اىل كربالء ،ورفع

تلك العالئم التي كان قد وضعها لتشخيص القرب يف عهد املتوكل ،كان قد خرج
معه مجاعة من آل ايب طالب ،وبضمنهم كان السيد إبراهم الـرضير بن حممد العابد
بن اإلمام موسى بن جعفر الصادق ،فأثر السيد إبراهيم استيطان كربالء،
وجماورة قرب جدّ ه االمام احلسني ،وصاهر بني أسد من سكان الغارضية.
جاء يف منتخب التواريخ :عندما عقد املأمون والية العهد لإلمام عيل ابن موسى
الرضا يف مرو خراسان ،كان قد كتب اإلمام اىل أخيه األمري أمحد ،وقد كان
مالزم ًا بغداد يطلب حضوره اىل مرو خراسان ،فتأهب األمري أمحد للسفر ،وأختذ
طريقة عىل شرياز ،وكان بمعيته ثالثة آالف فارس ،وأخوته ألمه :حممد العابد،
واحلمزة ،ولدا اإلمام موسى الكاظم ،فلام وصلوا ابواب شرياز ،وردهم
نعي اإلمام عيل ابن موسى الرضا ،وقد سمه املأمون ،وكتب املأمون اىل أمري
شرياز -قتلغ خان  -أن يلقي القبض عىل األمري أمحد فوقع احلرب بني الطرفني،
فقتل أمحد ،وحممد العابد ودفنا يف شرياز  -وهلام مرقد يسمى بشاه جراغ  -ويف أيام
معتمد الدولة ش ّيد عىل قربمها رضيح فـيض ،وجدده الشاه القاجاري فتح عيل شاه،
وتفرق أهل بيتهام وأوالدمها يف الرباري خمتفني يف املغاور والكهوف ،خمتفني بالنهار
سائرين يف الليل وصادف أن التقى كل من إبراهيم االصغر امللقب باملرتـىض بن
اإلمــام موسى بن جعفر ،وإبراهيم بن حممد العابد بن اإلمــام موسى بن
جعفر واتيا كربالء ،فوصالها ودخال عىل قرب جدمها وس ّلام ،فسمعا اجلواب
فلقب إبراهيم األصغر بأيب جواب  -ويقرأ يف بعض النسخ باملجاب  -وإبراهيم
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بن حممد العابد باملجاب ،أما إبراهيم األصغر سكن بغداد ،وإبراهيم املجاب الزم
الكوفة ،ورحل منها اىل احلاير احلسيني ،وكان يف أواخر أيامه رضير ًا يدعى بإبراهيم
الرضير املجاب الكويف ،وكان يلقب إبراهيم املرتىض بأيب جواب(((.
قال صاحب غاية االختصار :السبب يف تسمية إبراهيم بن حممد العابد باملجاب
هو :إن إبراهيم دخل عىل قرب جدّ ه احلسني ،وقال السالم عليك يا جدّ اه،
فسمع له اجلواب من القرب ،فلقب باملجاب ومنه العقب ملحمد العابد(((.
جاء يف كتاب نزهة احلرمني يف عامرة املشهدين :إن ّأول من سكن احلاير هو
إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام موسى الكاظم ،وهو املدفون يف
ظاهر معروف يزار ،وليس كام قال
الرواق الغريب من احلاير احلسيني املقدس وقربه
ٌ
املرحوم السيد حممد مهدي بحر العلوم :إن هذا القرب هو قرب إبراهيم املرتىض إذ
إن إبراهيم املرتـىض مدفون خلف قرب االمام احلسني بستة اذرع  -يف اجلانب
ظاهر اليوم(((.
قب
ٌ
الشاميل للرضيح  -وليس له ٌ

حج
قال املسعودي :إن إبراهيم األصغر بن اإلمــام موسى بن جعفرّ 
بالناس عام (207هـــ) ،ول ّقب بأمري احلاج ،وهو غري إبراهيم األكرب بن اإلمام
موسى بن جعفر الذي ظهر باليمن أيام ايب الـرسايا ،وليس له عقب باتفاق
مجيع النّسابني ،والعقب من اإلمام يف ولده إبراهيم األصغر امللقب بأمري احلاج.
[ ]1خرساين ،حممد هاشم ،منتخب التواريخ (بالفارسية) (طهران ،كتبخان علميه اسالمية ،د.ت) (ص-506
.)507
[ ]2غاية األختصار يف البيوتات العلوية الساملة من الغبار ( خمطوط ) ملحمد بن محزة بن زهرة نقيب حلب.
وقد طبع حديث ًا بتحقيق :حممد بحر العلوم ،يف املكتبة احليدرية ،عام (1963م).
 .3نزهة احلرمني للعالمة املرحوم السيد حسن الصدر ،ص.37-36
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وجاء يف عمدة الطالب للسيد الداوودي :إن إبراهيم األصغر هو اجلد األعىل

يرجح تأريخ انتقاله كان عىل عهد آل
أليب حممد عبد اهلل الذي انتقل اىل احلاير ،أنه ّ
بويه ومل يعرف تأريخ انتقاله بالضبط ،والعقب من ولد أيب حممد عبد اهلل احلائري
باحلاير يعرفون بنو عبد اهلل ،وهم كثريون ومنهم :آل زحيك املعروفني اليوم بآل:

ثابت ،وآل دراج نقباء احلاير اليوم ،وبنو حممد بن يوسف الذين ذكرهم ريض الدين

مشجر العميدي ويعرفون اليوم بآل جلوخان  -نسبة اىل الفتحة املوجودة
قتادة يف
ّ

أمام دورهم وتعرف بجلوخانة واشتهروا بآل جلوخان  -والفرع الثاين من بني
حممد بن يوسف اليوم باحلاير هم سادات آل وهاب  -والسبب يف تسميتهم بآل

وهاب كان تيمن ًا منهم بذكرى شهدائهم يف الواقعة الوهابية عام (1216هـ) ،ومل

تعرف لبني عبد اهلل احلائري يف احلاير اليوم غري هؤالء الفرق األربع.

واملؤرخون جممعون عىل أن :إبراهيم املجاب الرضير الكويف هو أول من انتقل

اىل احلاير احلسيني وأثر األستيطان يف كربالء بعد حادثة املتوكل يف أيام املنترص

العبايس سنة (247هـ) ،ولذا يلقب أبنه األكرب بمحمد احلائري ،وذلك نسبة اىل
احلائر احلسيني وجماورته ألرض كربالء وما ذكره صاحب صحاح األخبار((( :إن

حممد بن إبراهيم املجاب ُيدعى باخلابوري دفني دير خابور ،وكان له ثالثة أوالد

وهم :حسني ،وأمحد ،وحسن ،وهلم ذيل يف اخلابور وبادية الشام يقال هلم آل عابد،
وهلم بقية يف احللة يعرفون ببني قتادة ،فهذا غري صحيح.

[ ]1صحاح األخبار – لعبد اهلل بن حممد رساج الدين الرفاعي املخزومي .وقد طبع حجري ًا يف مدينة مومباي-
اهلند ،سنة (1888م).
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أقول :إن املدفون بالرقة من اعامل خابور كام ذكره ياقوت يف معجمه يف باب

حممد املدفون هناك عام(308هـ) ،وجاء يف غاية األختصار
الرقة هو ابو احلسن ّ

(((

قد ت ّغرب من بني احلايري من ذرية حممد احلايري ابن إبراهيم املجاب اىل بادية

الشام ،ومنها اىل الرقة هو ابو احلسن حممد بن ايب حممد احلسن بن حممد احلايري
بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر
الصادق.

قال السيد الــداودي يف العمدة ،والعبيديل يف تذكرة االنساب وغريمها من

النسابني :أن العقب من ولد حممد احلاير باحلاير احلسيني كثريون منهم :آل فايز
 -املعروفون اليوم بآل طعمه -وليس يف قوهلم خالف ،وهم من سكنة احلاير حتى

اليوم ،وهلم قصب السبق يف سكاهنم كربالء.
***

 .1ابن زهره غاية األختصار – طبعة بوالق عام  1308هـ؛ وطبعة أخرى ،تاج الدين ابن حممد بن محزه
بن زهرة احلسيني ،نقيب حلب كان حي ًا سنة 753هـ ،غاية األختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من
الغبار ،حققه وقدم له السيد حممد صادق بحر العلوم ،منشورات املطبعة احليدرية ومكتبتها ،النجف
األرشف 1382هـ1962/م.

151

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

زيارة الزعيم الزيدي
قصد زيارة قرب االمام احلسني يف كربالء سنة (250هـــ) زعيم الطائفة

الزيدية حييى بن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيد بن اإلمــام عيل بن

احلسني ،وأمه فاطمة بنت احلسني بن عبد اهلل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن
جعفر بن أيب طالب ،خرج بالكوفة داعي ًا لرضاء من آل حممد ،فالتف حوله وبايعه

مجاعة من اهل الكوفة ،وأجتمعت إليه الزيدية الذين يدعون بإمامة زيد بن عيل

بن احلسني ،وملا استتب له األمر وبايعه الناس توجه مع جمموعه اىل زيارة قرب
االمام احلسني يف كربالء ،وطاف ومن معه بالقرب مـترضعني خاشعني يدعون
اهلل ان يمن عليهم باخلري ،ويمد يف عمرهم وينرصهم عىل األعداء.

ومن ثم توجه اىل الكوفة وحارب اخلليفة العبايس املستعني باهلل ،فأرسل اخلليفة

قائده حسني بن إسامعيل يف مجع من جنده ،فوقعت احلرب بني الطرفني قتل اثناءها

وحز رأسه وأرسل اىل بغداد ،فضج الناس من ذلك ملا كان من املحبة
حييى بن عمر ّ

يف نفوسهم له ألنه استفتح اموره بالكف عن الدماء والتورع من اخذ يشء من
اموال الناس ،وأظهر العدل واألنصاف كان ظهوره لذل نزل به وحمنة نالته من

املتوكل وغريه من امراء األتراك رثاه مجاعة من الشعراء ،ومنهم :امحد بن أيب طاهر
يف قصيدة طويلة مطلعها:

َســـا ٌم عــى اإلســـا ِم َفهو ُمـــو َد ٌع

إذا مــا َمـــــى آل النبي فــودعــوا
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حملة عن املذهب الزيدي :

يقرون بإمامة زيد الشهيد  -قتيل الكوفة  -ابن
الزيدية :فرقة من فرق الشيعة ّ

عيل بن احلسني قال املفيد يف اإلرشاد :كان زيد بن عيل عني اخوته بعد أيب
جعفر حممد الباقر ،وأفضلهم كان عابد ًا ،ورع ًا ،تقي ًا ،شجاع ًا ظهر بالسيف
يامر باملعروف وينهي عن املنكر ،ويطلب بثارات االمام احلسني.

روى أبو اجلارود  -زياد بن منذر  -مؤسس اخلالفة اجلارودية الزيدية قال:

كلام سألت عن زيد بن عيل يف املدينة قيل يل حليف القرآن يبكي من خشية اهلل
أعتقد كثري من الشيعة بإمامته وكان السبب من اعتقادهم هو خروجه بالسيف

يدعو اىل الرضا من آل حممد ،فظنوه يريد بذلك نفسه ،ومل يكن يريدها لنفسه لعلمه
ومعرفته بإستحقاق أخيه حممد الباقر ،وكان السبب يف خروجه ذل نزل به عند

دخوله عىل هشام بن عبد امللك ،فسبب أهانته ،فخرج من عنده وهو يقول :مل يكره

قوم قط حدّ السيوف إال ذلوا ،فنزل الكوفة ،وأجتمع اليه أهلها وبايعوه ،وكان
ذلك سنة (118هـ) ،ثم اعلن احلرب عىل بني أمية ،خذله شيعته ونقضوا عهده،
فقتل وصلب وأحرق جسده رضوان اهلل عليه.

قال ارباب التاريخ :ملا بلغ خرب قتله اىل اإلمام الصادق حزن حزن ًا عظي ًام

حتى بان عليه ،وفرق من ماله يف عيال من أصيب مع زيد ،فأرسل إليهم ألف دينار
وقال رحم اهلل عمي زيد ًا.
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قتل زيد بن عيل بن احلسني  يف ليلة األثنني الثاين من صفرعام(118هـ)،

وقيل يف عام (120هـــ) ،وكان عمره 42سنة ،تتلمذ عىل يد زيد بن عيل ابن
احلسني واصل ابن عطاء بن شيخ املعتزلة وأخذ عنه الفقه أبو حنيفة النعامن

خيه ،وعدّ ه املؤرخون :انه
أبن ثابت وشيخ احلنفية عندما كان يف الكوفة حتى ّ
زيدي املذهب وللسبب نفسه اختار الزيدية فقهه تقول الزيدية بخالفة الشيخني
-أبو بكر وعمر -وهلم قول يف عثامن ،ويزعمون ان :اإلمام جيب أن خيرج بالسيف،

وكل إمام خرج بالسيف هو مفرتض الطاعة ،وليس لإلمام نص باإلمامة كام يعتقده
اإلمامية.

قال املفيد يف مناظرة جرت بينه وبني أحد الزيدية :سألني أحد الزيدية بأي دليل
عيل ظن ًا باط ً
ال وقويل يف زيد ال خيالفني فيه
أنكرت إمامة زيد ،فقلت :أنك قد ظننت ّ

أحد من الزيدية ،فسألني الزيدي ما هو مذهبك يف زيد؟ فقلت أثبت من إمامة زيد
ما اثبته الزيدية ،وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه الزيدية ،وأقول كان إمام ًا يف العلم،
والزهد ،واالمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأنفي عنه اإلمامة املوجبة لصاحبها

العصمة والنص والعجز ،فهذا ما ال خيالفني فيه أحد((( ،هذا هو الفرق اجلوهري
بينهم وبني اإلمامية ،وهناك فروق نعرض عن ذكره خوف ًا من إطالة البحث.
جاء يف امللل والنحل :ان الزيدية عىل أربعة أصناف :الصنف األول :يعرفون

باجلارودية ،ورئيسها منذر أيب جارود ،يزعمون هؤالء أن النبي نص عىل إمامة

عيل بالنص والوصف دون التسمية ،فاإلمام بعده عيل ،والناس قـرصوا
من حيث مل يعرتفوا بالوصف ،ومل يطلبوا املوصوف.

 .1املفيد ،اإلرشاد ص.337

154

مركز كربالء للدراسات والبحوث

الصنف الثاين :ويعرفون بالسليامنية ،ورئيسها سليامن بن جرير ،وكان يقول :إن

أإلمامة شورى فيام بني املسلمني ،ويصح أن تنعقد من رجلني من خيار املسلمني،

وأهنا تصح يف املفضل مع وجود الفاضل ،وأثبت إمامه أيب بكر وعمر باختيار األمة
حق ًا اجتهادي ًا.
الصنف الثالث :تدعى الصاحلية ،إتباع احلسن صالح بن حي.
الصنف الرابع :تدعى البرتية ،ورئيسها كثري النووي األبرت ،وهذان الصنفان

متفقان يف املذهب والقول ،ويتبعون يف اإلمامة قول السليامنية إال أهنم توقفوا يف

أمر عثامن ،ويزعمون اإلمامة خروج اإلمام بالسيف((( ،ويقولون عندما صلب زيد

قام باإلمامة بعده حييى قتيل مرو ،فأعقبه حييى بن عمر العلوي ،فلام قتل انتقلت
اإلمامة اىل احلسني بن زيد ابن إسامعيل بن زيد احلسن ،وملا قتل أستخلفه أخوه

حممد بن زيد ،وهكذا دواليك حتى اليوم الذي انتقلت اإلمامة اىل ملك اليمن،

وهو من ساللة اإلمام احلسن السبط.

فضيلة تربة االمام احلسني (عليه السالم)
قال مؤرخو اإلمامية :عندما مرض اإلمام عيل اهلادي يف سنة (260هـ)يف

رس من رأى طلب تلميذه حممد بن محزة ،وأوصاه بالذهاب اىل كربالء لزيارة قرب
جدّ ه االمام احلسني ،وجيلب له تربة احلسني ويدعو له حتت ق ّبة جدّ ه االمام
احلسني بالشفاء ،فقال حممد بن محزة لإلمام :جعلت فداك أنك تشفي

املرىض فاملك وتراب قرب احلسني ،والدعاء يف احلائر احلسيني املقدس ،فأجابه
[ ]1الشهرستاين ،امللل والنحل :ص.168
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اإلمام :إن جدي رسول اهلل كان يطوف بالبيت ويق َّبل احلجر األسود ،وحرمة
النبي واملؤمن أعظم من حرمة البيت ،وهذه هي مواطن حيب اهلل أن يقف فيها

أحب أن يدعى
املرء ويدعوه انام اخلري هذه من مواضع حيب اهلل ان يقصد فيها ،فأنا ُّ

يل حيث حيب اهلل ،فيستجيب اهلل الدعاء حتت قبة احلسني ،وجعل يف تربته
الشفاء((( ،فلام سمع حممد بن محزة مقالة االمام جاء اىل كربالء ودعا حتت ّقبة االمام
احلسني بالشفاء لإلمام اهلادي ،وأخذ من تربته له.

زيارة علي بن عاصم:

توجه اىل كربالء لزيارة قرب االمام احلسني يف سنة(265هـ) ،العامل الفاضل

املحدث عيل بن عاصم املعروف بالعاصمي يف معرش من األكــارم ،والصحابة

املحبني ألهل البيت ،كان العاصمي من املحدّ ثني الثقات ،كويف املولد بغدادي
النشأة ،يروى عن شيوخ الكوفة له مجلة تصانيف منها :كتاب النجوم ،وكتاب

مواليد األئمة وأعامرهم.

يروى عنه قال :زرت كربالء وشاهدت عند قرب احلسني أسد ًا كان يمرغ

نفسه برتاب القرب ،ويذهب حلال سبيله دون أن يتعرض للزائرين(((.

 .1ابن قولوية ،كامل الزيارات :ص.277
 .2الساموي ،جمايل اللطف يف أرض الطف :ص.196
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الزعيم الزيدي جيدد بناء قرب االمام احلسني (عليه السالم)
روى أبن اجلوزي قال :ملا قتل حييى بن عمر قام باألمر حسن بن زيد العلوي

ملك طربستان املعروف بالداعي الكبري ،وامللقب بجالب احلجارة((( الذي أخذ

يرسل األموال من إيران لتعمري ،وجتديد مرقد اإلمام عيل يف النجف ،ومرقد
احلسني بن عيل يف كربالء ،ومل يمهله األجل فتويف سنة (222هـــ) ،وتوىل

اإلمامة بعد أخيه حممد بن زيد امللقب بالداعي الصغري ،فوجه من طربستان اىل

قاضيه حممد بن ورد القطان مبلغ ( )32ألف دينار ،ليفرقها عىل العلويني املقيمني
يف املشهدين الغروي واحلائري ،وأخذ يرسل له سنوي ًا هذا املبلغ ،وأخري ًا أمره
بتكملة بناء املشهدين احلائري والغروي.

فأبلغوا املعتضد باهلل العبايس بأمر القايض حممد بن ورد القبطان ،فقال أوصاين

اخلليفة النارص ،وأخربين :أن أمر اخلالفة سيصري يل ،فأنظر كيف تكون مع آل ايب

طالب ،ثم قال :أين رأيت يف املنام كأين خارج من بغداد أريد ناحية النهروان ،إذ
مررت برجل واقف عىل تل يصيل ال يلتفت ا ّيل ،فعجبت منه ومن ق ّلة اكرتاثه
بعسكري ،فأقبلت إليه حتى وقفت بني يديه ،فلام فرغ من صالته قال يل :اقبل،
فأقبلت إليه ،فقال يل :أتعرفني؟ قلت ال قال :أنا عيل بن أيب طالب ،خذ هذه
املسحاة وارضب هبا األرض ،فأخذهتا ورضبت هبا رضبات فقال :انه سييل من

 .1سمي بجالب احلجارة ألنه جيلب األموال من حيث ال يتوقع الناس ،وقيل ألنه يأكل ما يتولد من احلجر
مثل العسل وغري ذلك ،وقيل لصالبته وشدته ،عن كتاب هناية األنساب – خمطوط ملؤلفه أيب جعفر حممد
بن هارون املوسوي النيسابوري توجد نسخته يف مكتبة سبهساالر يف طهران حتت رقم ( 695هـ ).
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ولدك هذا األمر بقدر ما رضبت ،فأوصهم بولدي خري ًا ،فال تعرتضوا أمر حممد بن
ورد القطان وماله أبد ًا مادمت حي ًا ،ثم كتب اىل حممد بن زيد العلوي ،وطلب منه

إن يستمر عىل توجيه هذا املال سنوي ًا ليوزع عىل مستحقيه ،من العلويني الساكنني
بجوار املرقدين املطهرين يف كربالء والنجف ،فلام قرأ حممد بن زيد العلوي كتاب
اخلليفة أخذ يستمر بإرسال املال سنوي ًا طيلة ثالث عـرش عام ًا اىل إن قتل يف

سنة(283هـ) ،وبذلك املال تم بناء ق ّبة القرب ،وبنى حوله مسجد ًا وسور احلائط(((.
زيارة حممد بن حييى الشيباني:

قصد كربالء يف سنة(286هـ) ،الراوية الثقة واملحدث الفاضل حممد ابن

حييى الشيباين قال :خرجت يف سنة (286هـ) حلج بيت اهلل احلرام ،وملا فرغت
من فرائض احلج عرجت اىل العراق ،وزرت قرب اإلمام عيل بن أيب طالب يف

النجف ،ثم قصدت كربالء لزيارة قرب احلسني فلام وصلت كربالء شاهدت
مجوع ًا كثرية يغدون اىل كربالء لزيارة قرب احلسني ،وبعد أدائي مراسيم الزيارة

تركت كربالء اىل الكاظمني (((.

 .1سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان:ج :10ص.202
 .2املجليس ،بحار االنوار :ج :5ص.10
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َعَلما املئة الثالثة املدفونان يف كربالء
او ًال :جعفر بن الوشاء:

هو العالمة الشاعر األديب واملحدث الكبري الشيخ جعفر بن الوشاء تويف
سنة(208هـ) ،وكان من ّ
املرشفة ،ودفن
أجلء علامء اإلمامية نقل جثامنه اىل كربالء ّ
فيها (((.

ثانيًا :مهيار الديلمي:

هو الشاعر املشهور صاحب الديوان والقصائد املعروفة املتوىف سنة ثامن

وعـرشون بعد املئتني ،وقيل ست وعرشين بعد املئتني ،ونقل جثامنه اىل كربالء،
ودفن فيها(((.

 .1خمطوطات السيد شمس الدين حممود املرعيش.
 .2نفس املصدر.
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احلالة العمرانية واالجتماعية يف كربالء
خالل القرن الثالث اهلجري
قال أرباب السري :كانت كربالء يف هذا العرص مزدمحة بجموع الــزوار من

املسلمني املحبني ألهل البيت من مجيع األقطار اإلسالمية النائية والقريبة ،وكانت

عامرة تسودها الطمأنينة فتؤمها القوافل ،فمنهم يؤثرون البقاء عند قرب أيب عبد اهلل
احلسني ،وآخرون يرجعون اىل أوطاهنم ،فكثرت فيها القبائل العلوية وغري
العلوية ،وأخذت تتمـرص جمدد ًا شيئ ًا فشيئ ًا.
مل يذكر املؤرخون وصف ًا شام ً
ال عام كانت عليه كربالء بعد حادثة املتوكل،

مر ذكره عن احلركة العمرانية التي القتها الروضة
واستخالف املنترص سوى ما ّ
احلسينية املطهرة خالل هذه الفرتة مما قام به املنترص العبايس يف سنة(247هـ) ،من

بناء املرقد ،ووضع السارية إلرشاد الزائرين ،ثم حركة األخوين امللقبني بالداعي
الكبري والصغري وإبني زيد العلوي يف سنة ( 270هـ) ،اىل سنة(282هـ) ،فأشادوا
عىل قرب االمام احلسني ق ّبة منسقة منتظمة وحول القرب مسجد ًا إليواء الزائرين،
وأوقفوا املوقوفات الكثرية للعلويني الساكنني بجوار القرب ،األمر الذي أدى اىل ان

حتجهاالوفود من العلويني وغريهم من املسلمني وتستوطنها ،وكذلك زارها من
كبار رجال احلديث والسري من رجال اإلمامية ،وأخذوا يف تدريس مسائل الدين

والفقه لسكاهنا املجاورين والزائرين ،فاتسعت احلركة العلمية فيها ،وصار الطلبة
يقصدوهنا من خمتلف األقطار.
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فلق ّلة املصادر وشحتها جيد الباحث صعوبة يف اعطاء القارئ اللبيب فكرة

شاملة عن احلالة العمرانية واالجتامعية يف كربالء خالل هذا العرص سوى ما رواه

لنا الطويس بسنده عن حممد بن سليامن األعمشـي الذي زار كربالء ،وقال( :ملا

كان أيام احلج خرج نفر من عندنا من الكوفة ،وخرجت معهم فـرصنا اىل كربالء،
وليس فيها موضع نسكنه ،فبنينا كوخ ًا عىل شاطئ الفرات ،وقلنا نأوي إليه ،وهكذا
غريب ،وقال لنا :أصري معكم يف هذا الكوخ الليلة فأنا عابر سبيل،
ضيف
جاءنا
ٌ
ٌ
فأجبنا طلبته وأوى معنا تلك الليلة).

فيؤخذ من خالل الرواية املتقدمة ان كربالء كانت مملوءة باألكواخ  -بيوت

الشعر -يش ّيدها املحبون من املسلمني الذين يؤثرون زيارة قرب االمام احلسني

أو يستوطنوهنا ،هكذا كانت كربالء حتى اوائل القرن الرابع اهلجري عىل عهد آل

بويه –الدياملة -الذين وجهوا عنايتهم اخلاصة بالعتبات املقدسة ،وبذلوا جهدهم
يف متصريها ،فشادوا قصبة كربالء ،وبنو فيها الدور واملساكن لزوار القرب والسكنة،
وانتقلت كربالء من عهدها املظلم اىل عهد زاهر زاخر يعد أنذاك من ازهى عصورها

القديمة وبدأ تكوينها.

***
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مؤمترات اإلمساعيلية يف كربالء
كانت العنارص الشعوبية الساخطة عىل حكم اخللفاء العباسيني تكثر من زيارة
املشاهد املقدسة ،وذلك لالستفادة من االحتكاك باملوالني آلل البيت ،واملغالني
يف حبهم الذين يقصدون زيارة قبور أوليائهم ،فكان هؤالء الشعوبيون يستغلون
سذاجة الزوار وفرط حبهم ،وبذلك أصبحت كربالء خري موقع يلجأون إليه لنرش
دعوهتم.
روى ابن األثري قال( :وفد اىل كربالء صبيحة يوم عرفة) سنة296هـ ،أحد
أقطاب الشعوبيني املدعو أمحد عبد القدّ اح بن ميمون الديصان ،وبرفقته أحد
دعاهتم املدعو رستم بن احلسني النجار بن حوسب بن دادان الكويف ،وصادف عند
وصوهلام احلاير ،وجود حممد بن الفضل اليامين الذي كان قادم ًا من اليمن لزيارة
قرب احلسني ،وحممد هذا من رجال املال والثراء والعشرية يف اليمن يتبعه كثري
من اجلند واخليل ،فشاهداه يكثر البكاء عند قرب احلسني ،فاستغل ابن قدّ اح
وهم باخلروج من احلاير تبعه حتى أجتمع إليه،
كثرة بكائه ،وملا انتهى من الزيارة َّ
رسه معلن ًا مطالبته بدم احلسني األمر الذي دعا حممد ًا أن يطاوعه،
وأفشى له ّ
وراح يشد ازرمها بامله ورجاله ،فتعاقدا عىل بث الدعاية للخليفة الفاطمي حممد
بن عبيد اهلل بن أمحد بن احلسني بن عبد اهلل بن حممد بن إسامعيل بن اإلمام جعفر
الصادق القائم بالقريوان ،فخرجا من احلاير احلسيني بعد أن أقسام حتت
قبة احلسني لتوسيع دائرة الدعاية ،ولتحقيق أمنيتهم ونرش الدعوة للخليفة
الفاطمي ،رافق رستم وسارا اىل اليمن وترك أبن ميمون احلاير قاصد ًا الكوفة،
فأتصلت أخبارهم بالشيعة ،فأنظم إليهم خلق كثري ومجع غفري ،فلام استكثروا
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من اخليل والسالح اغاروا عىل من جاورهم ،وراحوا جيبون األموال ،ويعبثون يف
األرض فساد ًا ،ولكن زعامءهم مل ينقطعوا عن زيارة كربالء(((.
الزعيم القرمطي يف كربالء:

روى املؤرخون من أصحاب املوسوعات التارخيية إن الزعيم القرمطي((( أيب
طاهر سليامن بن أيب سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب ،كان كثري الرتدد عىل كربالء
عند غزواته للكوفة ،ويف سنة(313هـ) ،غزا الكوفة عىل اثر رفض اخلليفة العبايس
 املقتدر  -إعطاءه أمارة البرصة واألهواز ،فخرج من مركزه – هجر  -ومعه( )2700حمارب من إتباعه القرامطة ،وقاتل جعفر بن الورقاء الشيباين أمري الكوفة
من قبل املقتدر العبايس ،فهزم جيشه ودخل الكوفة فاحت ًا ،ومكث فيها زهاء ستة
أيام يقيض هناره يف البلدة ،وليلته يف جامع الكوفة ،ويرتدد لزيارة قرب اإلمام عيل بن
أيب طالب ،وبعد انقضاء هذه املدة خرج من الكوفة بعد ان محل من األموال
والثياب ما قدر عىل محله ،وتوجه اىل احلاير احلسيني ،فزار قرب االمام احلسني،
وطاف حوله مع أتباعه ،وامن أهل احلاير ومل يمسهم بأي مكروه بالرغم من أن أبا
طاهر كان كثري العبث باحلجيج ،وقد سلبهم عام (317هـ) ،وأخذ منهم كسوة
الكعبة ،وقلع احلجر األسود ،وأخذه اىل بلدته – هجر  -وبقى احلجر األسود
عندهم حتى عام (339هـ) ،إذ أعيد اىل مكانه يف الكعبة بتوسط اخلليفة الفاطمي،
كام وانه ّأول من استخوى احلجاج ،وأظهر هذه البدعة يف االسالم(((.
.1ابن اثري ،الكامل :ج :8ص.30

.2أختلف مؤرخو العرب يف سبب تسميتهم بالقرامطة ،فمنهم من ينسبهم إىل حممد الوراق املقرمط الكويف،
ومنهم من قال :كان بعض دعاهتم نزل عند الكرمية ،ثم ُح ِّرف األسم فقيل :قرمط ،وآخرون ينسبهم إىل
داعيتهم الكبري محدان قرمط.
 .3أبن اجلوزي،املنتظم :ج :8ص.261
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عقائد اإلمساعيلية ( القرامطة ):

هم فرقة من غالة الشيعة سميت هبذا االسم ألهنا وقفت بسلسلة اإلمامة عند
إسامعيل االبن االكرب لإلمام جعفر الصادق حيث تويف يف سنة(143هـ)،
يف ايام ابيه وقبل وفاة والده اإلمام بخمسة أعوام ،فاإلسامعيلية مل تنزع اإلمامة
من إسامعيل ألهنم يعتقدون به هو اإلمام املعصوم بعد والده ،واإلسامعيلية عىل
قسمني :االول :باطنية ،والثاين :ظاهرية ،واألول هم القرامطة.
ينكر اإلسامعيلية صفات اهلل ،ويقولون :انه فوق متناول العقل ،وان العقل
عاجز عن ادراك كُنهه ،ويزعم اإلسامعيلية اىل القول بان :اهلل مل خيلق العامل خلق ًا
مبارش ًا ،وانام ابدع العقل الكيل ،يعمل من اعامل اإلرادة وهو (األمر) ،وان العقل
الكيل حمل جلميع الصفات االهلية ،فهو عندهم اإلله ممثال يف مظاهره اخلارجية،
وتقول اإلسامعيلية :ليس يف مقدور اإلنسان أن يصل اىل معرفة ذات اهلل ،وانام
وسموا العقل باالسامء التالية:
يعرف العقل وحدهّ ،

االول ،وزعموا :ان العقل ايداع
احلجاب ،او املحل ،او الصلة ،او النفس ،او ّ
النفس الكلية ،وخاصتها الرئيسية :هي احلياة ،كام ان العامل خاصة العقل ،وان كان
العقل غري كامل يف علمه ،فهو حياول بالـرضورة بلوغ الكامل ،فتحدث عن ذلك
حركة مضادة حلركة الصدور((( ،وتقول اإلسامعيلية :ان املادة األوىل صدرت عن
النفس ،وان احتاد هذه املوجودات اخلمسة يف العقل حيدث عنه األفالك والطباع،
وهم يع ّللون ظهور اإلنسان بحاجة النفس الكلية اىل بلوغ العلم الكيل حتى تسمو
اىل مرتبة العقل الكيل ،وإذا بلغت هذه املرتبة تبطل كل حركة ،ولبلوغ السعادة
 .1الصدور :هو فيض الكائنات عن اخلالق ّ
جل وعال ،وعىل هذا تكون هذه احلركة املضادة حلركة الصدور،
واملقصود هبا سمو العقل إىل اخلالق.

164

مركز كربالء للدراسات والبحوث

جيب عىل اإلنسان حتصيل العلم ،وال يمكن ان يتأتى له ذلك إال بحلول العقل
الكيل يف إنسان هو النبي ،ويف األئمة الذين خيلفونه.
وتسمى النفس احلال أساس ًا،
يسم ٰى ناطق ًا،
ّ
وتقول اإلسامعيلية :إن العقل احلال ّ
املنزل ،اما الثاين :فهو الذي يفرسه معتمد ًا
فاألول هو النبي الذي يبلغ الكالم ّ
عىل التأويل.
ولإلسامعيلية أو كل ثالث :األول :هو اإلمام ،والثاين :احلجة الذي يعهد إليه
بالتدليل عىل صدق رسالة األساس ،ثم الداعي وهم يقولون إن حممد ًا هو
الناطق ،وعلي ًا هو األساس.
وهناك سبعة مراتب ملجتهدي اإلسامعيلية يفتون يف معضالت الفقه اإلسالمي،
وهؤالء يفـرسون القرآن واألحاديث بالرموز ،وعىل أفراد اإلسامعيلية ان يطيعوا
اإلمــام طاعة عمياء ســواء يف أمورهم الدينية أوالدنيوية ،أما اجلنة يف معتقد
اإلسامعيلية :فهي رمز اىل حالة النفس التي حصلت العلم الكامل ،يرمز باجلحيم
اىل حالة اجلهالة ،ويقولون مل حيكم عىل نفس باجلحيم األبدي قط ،ولكن النفس
تعود اىل األرض بالتناسخ اىل أن تعرف اإلمام املوسوم يف العرص التي عادت فيه
األرض وتأخذ عنه املعارف الدينية ،وليس وجود الرش بواجب يف معتقدهم،
ولكنه سوف خيتفي يوم ًا ما عندما تتش ّبه الكائنات كلها بالعقل الكيل شيئ ًا فشيئ ًا.
وعىل الرغم مما أشتهر به اإلسامعيلية القرامطة من أهنم سفاكون للدماء تلك
الشهرة التي لوثت سمعتهم فانه جيب أن ال يدور بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت
من لوازم عقيدهتم(((.
 .1العدد الثاين من جملة دائرة املعارف اإلسالمية الصادرة يف القاهرة عام (1935م) ،مج :3ص.380
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تراث اإلمساعيلية يف كربالء:

لإلسامعيلية الباطنية  -القرامطة  -تراث خالد يف كربالء منذ القديم حتى اليوم،
وكثري ًا ما كانوا يتوافدون لزيارة قرب االمام احلسني ،ويوزعون األموال الطائلة

كثري من املوقوفات ،وأخري ًا
عىل املستحقني من العلويني ،وكان هلم يف كربالء ٌ
أنشأت السيدة عقيلة السلطان حممد خان بن الشاه خليل اهلل الزعيم الروحي

األعىل هلذه الطائفة مدرسة ابتدائية عىل حساهبا اخلاص توزع عىل طالهبا األيتام
العلويني من ريع موقوفاهتا اخلريية ،ويف هذه املدرسة يتلقى العلم ثالثون طالب ًا من

ابناء العلويني األيتام ،وهلم مقربة فخمة خاصة بأرسهتم واقعة عند مدخل باب

قبلة االمام احلسني يرقد فيها السلطان جهانكري شاه ،واألمري خان املحاليت
ابنا عمومة الزعيم احلايل هلذه الطائفة املدعو بصاحب السمو أغا خان بن سلطان
حممد شاه بن الشاه خليل اهلل املعروف بالسيد كهكي((( الذي ادعى انه من ساللة

األمة األطهار وكان حاكم كرمان وصهر فتح عيل شاه القاجاري ،جلأت أرسته اىل

بمباي يف اهلند بعد مقتل عميدها السيد كهكي ،وهلم أتباع كثريون يف اهلند وفارس
يعرفون بخوجة أو موىل ،وج ّلهم يزورون يف الغالب كربالء ،ويقدمون اهلدايا
الثمينة للروضة احلسينية.

والطائفة الثانية :يعرفون بالبهرة  -نسبة اىل مدينة هبرا  -ورئيسهم السلطان

سيف الدين بن الشيخ طاهر بن الشيخ نجم الدين حممد امللقب بالداعي اىل اهلل
رئيس هذه الطائفة املعروفون بالداودية من ساللة اخللفاء الفاطميني يف مرص،
واما السلطان طاهر سيف الدين فهو فقيه عامل يرصف سنوي ًا مبالغ طائلة يف سبيل

[ ]1اسمه شاه خليل وهو صهر فتح عيل شاه.
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ختليد وجتديد ذكرى االمام احلسني ،وأخري ًا أخذ عىل عاتقه تذهيب أحواض
املأذنتني للروضة احلسينية ،كام له خدمات جليلة ألكثر العتبات املقدسة ،ولطائفة

اإلسامعيلية البهرة اليوم رباط كبري فخم يف كربالء يعرف بقرص سيفي قرص
حسيني ،وهو من املباين احلديثة يف كربالء ،وحيتوي عىل( )400غرفة جمهزة ومؤثثة

جلامعتهم من البهرة الذين يقصدون زيارة االمام احلسني يف كربالء ،ويف سنة

(1368هـ) ،تربع زعيم هذه الطائفة بتبليط أرضية هذه الروضة احلسينية املقدسة

بالرخام املصقول ،وقد جلبوه هلذه الغاية من بلجيكا ،وال تزال اعامل التبليط
مستمرة حتى اليوم.

***

167

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

كربالء يف القرن الرابع اهلجري
يف عهد آل بويه :

للبوهييني قصب السبق يف متصري كربالء بعد حادثة املتوكل ،وهلم القدح املعىل
يف بناء قصبة كربالء ،واحلق شاهدت كربالء آنذاك دور ًا ذهبي ًا كان من خرية
أدوارها منذ ان ضمت جثامن ايب الشهداء االمام احلسني بن عيل  دام هذا

الدور يف كربالء طيلة أيام حكمهم.

تشكلت هذه الدولة يف بالد الديلم أسسها االخوان الثالثة :عامد الدولة ابو

احلسن عيل ،الثاين :ركن الدولة ابو عيل احلسن والثالث :معز الدولة أمحد شجاع

بويه بن فناخرسوا من ساللة امللك سابور ،وقيل من ولد يزدجرد بن شهريار أخر
ملوك الفرس ،وهكذا يرتقي نسبهم اىل هيوذا بن اسحاق بن إبراهيم اخلليل،
وانام قيل هلم الدياملة ألهنم جاوروا الدياملة وسكنوا بني ظهرانيهم.

ومل يزل أمرهم يتدرج يف مدارج الفتح واالستيالء حتى استوىل معز الدولة عىل

بغداد يف سنة()334هـ ،عىل عهد اخلليفة العبايس املستكفي باهلل فملكها حتى
آل به األمر وبأبناء عمومته ألن يسيطرون عىل اخللفاء العباسيني ،وصارت هلم
الوالية وفصل القول يف أمور الدولة وجتبى األموال بأسمهم ،ودامت سلطتهم يف

العراق اىل أواخر سنة ( 548هـ ) وعدد ملوكهم مخسة عرش ملك ًا ،وهذه الدولة
من الدول الشيعية املوالية ألهل البيت ،وسعواسعي ًا حثيث ًا يف إعالء شأن النهضة
العمرانية واالدبية يف سائر العتبات املقدسة ،وانشأوا فيها املستشفيات واملساجد
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لطلبة العلم ،وصفوة القول عن هذه الدولة :فقد وجهت َّ
جل عنايتها باملشاهد

(((

املقدسة السيام كربالء ،فخصصوا لتمصريها وعمراهنا كثري ًا من املبالغ الطائلة

وأسسوا فيها مقربة هلم((( ،وأشادوا بناء الروضة احلسينية املقدسة ،وهم ّاول من
بادروا بتخليد ذكرى االمام احلسني يوم عاشورا إذ يف حمرم (352هـ) ،أمر

السلطان معز الدولة بتعطيل األسواق ،وشل حركة البيع والرشاء ،ان يسقوا املاء

بنصبهم القباب يف االسواق ،وخرجت النساء يلطمن وجوههن ينحن عىل االمام
احلسني ،وبقيت هذه العادة مستمرة يف كل عام من يوم عاشوراء حتى أواسط

القرن السادس اهلجري عىل عهد السالجقة.

مترصت كربالء جمدد ًا يف عام (372هـ) عىل عهد السلطان عضد الدولة بن ركن

وشق هلا قناة لسقي
الدولة ((( وعمل هلا سور ًا قدّ رت مساحته آنذاك ( 2400قدم)ّ ،
[ ]1املشاهد :مجع مشهد هو جممع اخللق وحمفلهم ،وكل مكان شهده البرش وحتشد فيه فهو مشهد وحيث ان
بالزوار الشيعة من مجيع النقاط الشاسعة والقريبة فقد عرفت باملشاهد ،ينظر:
املراقد املقدسة مل تزل مزدمحة ّ
جعفر ال حمبوبه ،مايض النجف وحاظرها ،طبعة صيدا (1353هـ):ص.10

 .2سبق وذكرنا يف اجلزء االول عن هذه املقربة التي تقع يف اجلانب الرشقي من الصحن احلسيني يف اجلانب
املعروف بالصحن الصغري ،واألقوال متضاربة فيها ،فالبعض يقول :يرقد يف هذه املقربة صمصام الدولة

ابو كاليجار مرزبان بن عضد الدولة مع والدته ،وذكر صاحب روضة الصفا :ان صمصام الدولة ،قتل

يف شرياز مع والدته من قبل مؤيد الدولة ،ودفن خارج شرياز ( 380هـ) ،وملا فتحت شرياز من قبل هباء
الدولة ايب النرص بن بختيار أمر بأخراج جثامن صمصام ووالدته ،ومحال إىل العراق ودفنا برتبة آل بوية،

فيميل البعض من املؤرخني :بأن املراد من تربة آل بويه هي هذه املقربه التي أنشئت من قبل آل بوية هلم يف
ِ
احلائر مثلام أنشأ عضد الدولة له مقربة يف الغري.

 .3كان السلطان عضد الدولة (فناخرسوا) بن ايب عيل احلسن ركن الدولة معارص ًا لشيخنا املفيد عليه الرمحة،
وأخذ العلم عنه .ولد بأصفهان يوم األحد خامس ذي القعدة سنة(324هـ ) وتوىف ببغداد يوم األثنني
ثامن شوال سنة ( 372هـ) وكانت واليته عىل العراق مخسة سنني ونصف ًا ،أوىص أن يدفن يف النجف
األرشف يف الروضة املباركة ،ويكتب عىل قربه هذا قرب عضد الدولة وتاج امل ّلة أبو شجاع بن ركن الدولة=
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أهاليها ،فباتت كربالء عىل عهده زاهرة عامرة ،فأنشأ حول املرقد املقدس العامرات
واخلانات وقطنها الكثري من القبائل العلوية وغريهم من املسلمني ،فأخذت البلدة

يف التوسع شيئ ًا فشيئ ًا حتى تالصقت العامرات بتوايل األعوام ،فلم ينقض القرن
الرابع اهلجري إال ويف كربالء زهاء ( )2200نسمة من العلويني عدى غريهم

من املسلمني ،وهكذا أخذت كربالء يف التوسع منذ القرن الرابع اهلجري حتى

اليوم عام( 1368هـ ) التي تقدر مساحتها بخمس كليومرتات ونصف كيلوا مرت
مربع((( ،وتعلو أرضها عن سطح البحر (22-22م ) ،وبلغ عدد سكاهنا حسب
االحصاء األخري الذي جرى يف ترشين األول عام( 1947م) 69396 ،نسمة
بضمنها ناحية احلسينية ،وفيها  14470نسمة من األجانب.

= أحب جماورة هذا اإلمام املعصوم لطمعه يف اخلالص يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وصلواته عىل
حممد وآله الطاهرين ،ينظر :عن هامش عمدة الطالب.
[وذكر املسترشق (متز)( )1ان عضد الدولة هذا هو الذي امر باعادة بناء مشهد احلسني بن عيل بعد ان كان
اخلليفة املتوكل قد امر يف عام 236هـ850 /م هبدم قربه وهدم ما حوله من املنازل وبان حيرث ويبذر ويسقى.
وهذه اشارة تدل عىل ان مشهد احلسني  كانت حتيط به املنازل والدور التي حلقها الرضر بمعية املشهد
بفعلة املتوكل .آدم ،احلظارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهظة يف االسالم ،نقله اىل العربية

حممد عبد اهلادي ابو ريدة ،مطبعة جلنة التاليف والرتمجة والنرش ،ط ،3القاهرة1377 ،هـ1957 /م ،ج،1
ص.]122
 .1قامت جلنة من طالب الصف اخلامس يف الدورة الرابعة لثانوية كربالء بمسح مدينة كربالء يف (1367هـ)،
املوافق لسنة (1949 -1948م) الدراسية.
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غارة ضبة بن حممد األسدي على كربالء
كان ضبة بن حممد األسدي  -العيني((( -قطاع ًا للطرق لص ًا رشس ًا ،استفحل

أمره ،وتوىل عىل عني التمر  -شفاثا  -فملكها زهاء(  )32سنة ،وجرى بينه وبني

أيب الطيب أمحد بن احلسني بن عبد الصمد اجلعفي املعروف باملتنبي مشاجرة عىل
أثرها هجاه املتنبي بقصيدته املعروفة ومطلعها:

وأمـــــــــــــــــه الـــــطـــــرطـــــبـــــة

مـــــا أنــــصــــف الـــــقـــــوم ضــبــة

وملا بلغ ضبة مقالة أيب الطيب أقام يف الطريق رجاالً من بني أسد ،فقتلوه وقتلوا

ولده ،وأخذوا ما معه ،وكان ذلك يف سنة(354هـ)((( طمع ضبة باالستيالء عىل

كربالء ،فسولت نفسه ان يغري عليها ليسلب ماهلا واهلها ،فأغار عليها يف مستهل

عام( 369هـ) ،وهنبها ومحل أهلها أساري اىل قلعته -عني التمر((( -فبلغ اخلرب اىل
عضد الدولة -أيب شجاع فناخرسوا -فمشى إليه بجيش يقارب عدده اىل العرشة

آالف فارس ،وهاجم عني التمر ،وحارص القلعة ،فلم يشعر ضبه إال والعسكر
حمارص لقلعته ،فلم يفكر إال بالقرار حمارص لقلعته ،فلم يفكر إال بالفرار والنجاة

بنفسه فألقى بنفسه وجواده من أعىل سور القلعة ،فتحطم جواده ونجا بنفسه ،ووىل
هاربا ً،فاستوىل عضد الدولة عىل القلعة ،واخذ أهلها اىل كربالء ،ووهبهم خلدمة
 .1قيل له العيني نسبة إىل عني التمر.
[ ]2ينظر :ابن اجلوزي ،املنتظم :ج :8ص.423
[ ]3ينظر :ابن االثري ،الكامل :ج :8ص.148
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وعي عضد
الروضة املقدسة وأرجع اىل كربالء أهلها وكل ما سلبه منهم ضبةّ ،
الدولة أحد العلويني رئيس ًا لعني التمر يرعى شؤوهنا (((.
جاء يف جتارب األمم :توجه عضد الدولة يوم اجلمعة لليلتني خليتا من ذي

احلجة سنة( 369هـ ) اىل عني التمر يف طلب ضبة بن حممد األسدي ،وهو ممن
سلك سبيل الدعارة ،وسفك الدماء ،وينهب القرى ،ويبيح األموال والفروج،
وأنتهك حرمة املشهد احلاير ،فلام أطل عليه العسكر هرب بحاشيته اىل البادية
وأسلم أهله ،فجعل أكثر من وليهم يف األرس وملك عني التمر(((.

مقتل فقيه الشيعة:

روى أبن اجلوزي قال :وقعت فتنة طائفية يف عام ( 308هـ ) ببغداد بسبب تعرض

بعض العباسيني من سكنة باب البرصة أليب عبد اهلل حممد بن النعامن املعروف بابن
املعلم املفيد (عليه الرمحة) قصد ايذاءه فأمتعض خاصته من أهل الكرخ ،فساروا
اىل دار القايض ابن األكفاين ،وأيب حامد األسفراين يقصدون ايذائهم ،وصادف يف
ذلك الوقت ظهور مصحف قيل انه مصحف عبد اهلل بن مسعود الذي خيالف مجيع
املصاحف ،فاستفتى فيه أبو حامد فافتى بحرق املصحف ،فاحرق يف رجب سنة
وقر رأهيم عىل االجتامع يف ليلة
(398هـ ) ،فسبب حرق املصحف أمتعاض الشيعةّ ،
النصف من شعبان يف احلاير احلسيني للنظر يف أمر حرق املصحف ،فاجتمعوا يف
املوعد املقرر يف احلاير احلسيني ،وحرض اجتامعهم هذا أحد فقهاء الشيعة من اهل
جرس النهروان واعتىل املنرب واخذ يكيل السب والشتم واللعن عىل مسببي حرق
 .1الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص. 437
 .2ابن مسكويه ،جتارب االمم :ج :5ص.452
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املصحف ،فأبلغوا اخلليفة العبايس  -القادر باهلل – ذلك ،فأمر برضب عنق الفقيه،
ونفذ فيه حكم اإلعدام يف كربالء ،وعىل أثر تنفيذ احلكم بالفقيه وقعت من جرائها
فتنة عظيمة يف بغداد ،فاضطر اخلليفة عىل أثرها اىل تبعيد املفيد من بغداد هتدئة

للخواطر ،وعند ذلك طلب األمري أبو احلسن عيل بن مزيد االسدي ارجاع شيخنا
املفيد اىل بغداد ،فأجاب اخلليفة طلب األمري ،وأعيد شيخنا املفيد اىل بغداد(((.

أعالم القرن الرابع املدفونني يف احلائر احلسيين
اوالً :الشيخ عبيد اهلل :كان الشيخ عبيد اهلل بن طاهر من أج ّلة علامء اإلمامية
املتقدمني توىف سنة ثالثامئة من اهلجرة النبوية ودفن يف احلائر احلسيني(((.

ثاني ًا :الشيخ عيل البغدادي :كان الشيخ عيل بن بسام البغدادي من أعيان اإلمامية
نزيل بغداد توىف سنة ثالث بعد الثالثامئة من اهلجرة ،وقيل توىف سنة ( 302هـ )،
ونقل جثامنه اىل كربالء ودفن فيها (((.

ثالث ًا :الشيخ حممد املزين :كان الشيخ ابو احلسن حممد امللقب باملزين من اج ّلة

العرفاء ،ومن أقطاب السلسلة اجلشتية له ديوان كبري توىف سنة سبع وعرشين
ثالثامئة ،وقيل سنة ثامن وعرشين وثالثامئة ودفن يف احلاير احلسيني(((.

[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم :ج :9ص.100-99
 .2هذا ما نقلناه من كتاب مزارات العلويني للعالمة السيد شهاب الدين املعروف بأقا نجفي املرعيش نزيل
قم ،تفضل بأرساهلا إلينا وقد نقلها إلينا كمن عدة جماميع للمرحوم والده احلجة النسابة السيد شمس الدين
حممود املرعيش املتويف سنة(1338هـ).
 .3خمطوطات املرعيش.
.4خمطوطات املرعيش.
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رابع ًا :الشيخ أبو عيل الكاتب :هو الشيخ اجلليل العالمة املحدث االديب الشيخ

حممد بن مهام أبو عيل الكاتب االسكايف البغدادي املتوىف يف بغداد سنة (336هـ)،
ونقل جثامنه اىل مشهد االمام احلسني يف كربالء(((.

خامس ًا :الشيخ أبو بكر حممد :هو الشيخ اجلليل ابو بكر حممد بن عمر بن حممد

بن يسار التميمي اجلعايب البغدادي كان من علامء اإلمامية املتقدمني ،وله تآليف يف

الرجال واحلديث توىف يف بغداد سنة (344هـ ) ،ونقل اىل مشهد االمام احلسني

كان مولده سنة 385هـ(((.

سادس ًا :الشيخ أبو عبد اهلل احلسني :هو الشيخ اجلليل ابو عبد اهلل احلسني بن

عبيد اهلل الغضائري املتوىف يف بغداد ،ونقل اىل جوار االمام احلسني له كتب

يف الرجال منها :كتاب الضعفاء وكتاب األصحاء ،وتوجد منه نسخة يف مكتبة
السيد شهاب الدين املرعيش يف قم اليوم كتب بخط املوىل عبداهلل التسرتي الشهيد

ببخارى مستنسخة عن نسخة السيد مجال الدين أمحد بن طاووس احلسني احليل(((.
سابع ًا :الشيخ مظفر اخلراساين :كان هذا الشيخ مظفر بن حممد اخلراساين نزيل

بغداد ،وتوىف هبا سنة( 367هـ ) ،ونقل اىل مشهد االمام احلسني وله تآليف (((.
ثامن ًا :الشيخ عيل الربوغندي :كان الشيخ عيل بن بندار الربوغندي من اقطاب

عرفاء الصوفية ،ومن ابناء العامة توىف سنة (359هـ) يف كربالء (((.
 .1نفس املصدر.
 .2نفس املصدر.
 .3نفس املصدر.
.4خمطوطات املرعيش.
 .5نفس املصدر.
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تاسع ًا :الشيخ أبو عيل املغريب :هو الشيخ العالمة القايض ابو احلسن عيل املغريب

توىف سنة( 364هـ ) يف بغداد ونقل جثامنه اىل كربالء املرشفة له تآليف منها :األبانة
يف األدب ،وكتاب املختار فيام اختاره يف النظم والنثر وغريمها (((.

عارش ًا :السيد أبو عيل :هو السيد حممد أبو عيل بن أيب حممد امحد بن حممد بن

زياد بن عبد اهلل بن احلسن الربكة املدين بن احلسني األصغر بن اإلمام عيل بن احلسني
عليهم السالم ،املعروف بالفقيه البغدادي املتكلم النظار يروي عنه مجاعة منهم:

الشيخ الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي الرازي (ت381هـ)،

كام جاء يف كتب الرجال دفن يف احلائر الرشيف

(((.

احلادي عرش :الوزير أمحد بن إبراهيم الضبي :روى ابو الفرج سبط ابن اجلوزي
قال :اوىص ابو العباس امحد ابن ابراهيم الضبي امللقب بالكايف وزير مؤيد الدولة
بن ركن الدولة البوهيي ان يدفن يف مشهد احلسني بكربالء ،فبعث ابنه اىل ايب
اخلوارزمي يسأله أن يبتاع له تربة يدفن هبا ،وبعث اىل الرشيف ايب امحد احلسني
نقيب الطالبني فخمسامئة دينار مغربية ثمن ًا لرتبته ،فأمر الرشيف ان خيرج التابوت
من بغداد ،وش ّيعه بنفسه ومعه األرشاف والفقهاء ،وأقاموا الصالة عليه ،ثم بعث
مع اجلثامن مخسني رج ً
ال من رجاله اىل احلائر احلسيني فدفن هناك ،وكان قد أستوزر
ابو العباس امحد من قبل مؤيد الدولة يف سنة (385هـ ) ،وتوىف يف صفر سنة(
398هـ) (((.
 .1نفس املصدر.
 .2نفس املصدر ،ملزيد من األطالع عن الشيخ الصدوق أنظر القمي ،الشيخ عباس ،الكنى واأللقاب ،تقديم
حممد هادي األميني ،مكتبة الصدر ،مطبعة حيدري ،ط ،5طهران1359 ،هـ ،ج ،1ص.221
 .3ابن اجلوزي ،املنتظم :ج :29ص.102
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الثاين عرش :الشيخ أبو سهل :هو الشيخ حممد ابو سهل املعروف بالصعلوكي
املتوىف سنة تسع وستني بعد الثالثامئة كان من علامء العامة وعرفائها يسكن قريب ًا
ٰ
من كربالء ونقل اليها بعد وفاته (((.
اثنا عرش :العالمة املرعيش :هو أبو حممد احلسن املرعيش الطربي ابن محزة
ابن عيل املرعيش بن عبد اهلل أمري العارفني أبن حممد أيب الكرام أبن احلسن الربكة
املحدث الراوي ابن احلسني األصغر ابن اإلمام س ّيد الساجدين عيل بن احلسني
يعب عنه بالفقيه املرعيش،
عليهام السالم ،وكان من أج ّلة علامء اإلمامية يف عرصه ّ
وله تآليف حسنة يف أكثر كتب الرجال مذكورة نزل ببغداد يف سنة(  356هـ)،
وسمع احلديث عن التلعكربي وغريه ،توىف ببغداد سنة (358هـ)،ونقل جثامنه اىل
كربالء ،ودفن يف احلائر احلسيني (((.
***

 .1خمطوطات السيد حممود املرعيش.
 .2خمطوطات السيد حممود املرعيش.
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كربالء يف القرن اخلامس اهلجري
هدايا فخر امللك:

بعث الوزير هباء الدولة البوهيي حممد بن عيل بن خلف امللقب بفخر امللك

اهلدايا والصداقات لتوزع عىل سكنه كربالء ،فحمل يف رجب وشعبان ورمضان
سنة(402هـ) اىل احلائر احلسيني كثري ًا من اهلدايا والصدقات بغية توزيعها عىل
العلويني من خدمة الروضة احلسينية وغريهم من الساكنني يف كربالء ،وكذلك
وزع الثياب والتمر عليهم ،وأكسى يوم العهد زهاء ألف رجل منهم.
ّ

وكان فخر امللك من أهل واسط انتقل اىل خدمة هباء الدولة حتى استوزره ،وله
عمر سواد الكوفة ،وعمل جرس ًا لبغداد ،وأنشأ املستشفيات،
كثري من اخلرياتّ ،
وكان كثري الصلوات واخلــرات قتله سلطان الدولة بن هباء الدولة يف شرياز

سنة(407هـ) ،عن عمر يناهز  52سنة(((.

 .1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة (407هـ) :ج :9ص.207
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الوفود حتج قرب االمام احلسني (عليه السالم)
روى سبط بن اجلوزي قال :يف ذي احلجة سنة ( 422هـ ) وصلت بغداد من قم

قوافل زاخرة قاصدة قرب االمام احلسني يف كربالء فتصدى هلم مجاعة من أهل
باب البرصة قصدوا منعهم من التوجه لزيارة املشاهد املقدسة ،وقتلوا منهم ثالثة

أشخاص ،ولكن ذلك مل يمنعهم من اتيان عملهم ،فزاروا قرب االمام احلسني
وأدوا مراسيم الزيارة.

مرة ثانية يف سنة
وحيدّ ثنا التأريخ أيض ًا :إن الوفود اإليرانية أعادت الكرة ّ

(442هـــ) ،وصادفهم هذه املـ ّـرة خــروج أهل بغداد من كال الطائفتني السنية
والشيعية قاصدة زيارة قرب االمام احلسني يف كربالء املقدسة ،فخرجوا مجيع ًا
قاصدين كربالء ،ووزعوا األموال والدراهم عىل الفقراء الساكنني بجوار قرب
االمام احلسني.((( 

***

[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة (442هـ) :ج :9ص.253
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أعالم القرن اخلامس يقصدون كربالء
او ًال :احلسن بن الفضل:

توجه اىل زيارة مرقد اإلمام أيب عيد اهلل احلسني يف مجادي األوىل سنة

(400هـ) أبو حممد احلسن بن الفضل بن سهالن الرامهرمزي وزير سلطان الدولة
وأحب أن خي ّلد له يف كربالء أثر ًا حممود ًا فأمر ببناء سور حصني حول
البوهيي،
َّ

كربالء حلاميتها من الغزاة((( ،ورشع ً
فعال بإقامة السور حول كربالء وأحكمه
ونصب يف جوانبه األربعة أبواب ًا مكينة بعضها من احلديد ،فتم بناء السور يف سنة

(412هـ) ،فأصبح هذا السور حصن ًا حصين ًا لكربالء يقيها من غزوات األعداء،
وبعد أكامل بناء السور بسنتني  -يف عام 414هـ ُ -قتل احلسن بن الفضل(((.

[ ]1ذكر ابن اجلوزي ان احلسن ابن الفضل بن سهالن الرامهرمزي فقال عنه (( :وهو الذي بنا سور احلائر
عند مشهد احلسني)) وكانت سنة 403هـ هي السنة التي بنى فيها السور وقتل يف شعبان 414هـ ،ومل ِ
يبن
السور حول مدينة كربالء كام ذكر املؤلف .ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ت597هـ كتابه املنتظم
يف تاريخ امللوك واالمم ،دراسة وحتقيق ،حممد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،راجعه وصححه
نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،15ص 120و ص.160
وانظر :ابن كثري ،عامد الدين ابو الفداء اسامعيل القريش الدمشقي ت774هـ ،البداية والنهاية ،خرج
احاديثة امحد بن شعبان بن امحد ،حممد بن عبادي بن عبد احلليم ،مطابع دار البيان احلديث ،ط ،1القاهرة
1427هـ2003 /م ،ج ،12ص.15
[ ]2أبن كثري ،البداية والنهاية:ج:12ص.3257
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ثانيًا :السلطان جالل الدولة:

قصد كربالء لزيارة قرب االمام احلسني يف سنة 431هـ السلطان أبو طاهر

جالل الدولة بن هباء الدولة بن عضد الدولة البوهيي ترافقه حاشية كبرية من اهله

وأتباعه ومواليه من األتــراك ،وبضمنهم كان الوزير كامل امللك ابو املعايل عبد
الرحيم (((.

قال أرباب التاريخ :ملا توجه جالل الدولة اىل كربالء ترجل عن فرسه عىل
بعد فرسخ ،وجاء ماشي ًا عىل قدميه حتى الروضة احلسينية املقدسة ،وأدى مراسيم
الزيارة ،ومكث يف كربالء مدة من الزمن أجزل خالهلا العطايا والنعم عىل سكان

احلاير ،ثم قصد زيارة مرقد اإلمام عيل ابن أيب طالب يف النجف.

ولد السلطان جالل الدولة سنة ( 383هـ ) ،وتوىف سنة ( 435هـ) ،ملك

بغداد زهاء سبعة عرش سنة كان خالل مدة حكمه لبغداد جيالس العلامء وأهل
التقوى والــورع ،وكان يقول :استفيد من األولني عل ًام وأزداد من اآلخرين

بركة(((.

ثالثًا :السلطان أبو كاليجار:

توجه يف سنة (436هـــ) السلطان مرزبان امللقب بابو كاليجار أبن سلطان
الدولة البوهيي قاصد ًا زيارة االمام احلسني يف كربالء ،وذلك يف طريقه من
[ ]1فقد الوزير كامل امللك عندما كان يف ركاب السلطان عبد الرحيم البوهيي ملا حارب السلطان طغرلبك
عام( 443هـ) .ينظر :ابن اجلوزي ،املنتظم ،احداث سنة(435هـ):ج :9ص.315
[ ]2ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة (435هـ) :ج :9ص.315
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البرصة اىل بغداد ،ويف طريقه الزمه األمري دبيس بن مزيد األسدي ،ورافقه اىل

زيارة قرب احلسني يف كربالء ،وملا قدم كربالء أجزل العطايا والنعم عىل ساكنيها،
ولد السلطان أبو كاليجار سنة ( 399هـ) ،وتويف سنة( 440هـ) ،وكانت مدة

حكمه عىل بغداد أربع سنوات وشهرين(((.
رابعًا :البساسريي:

قال أرباب التاريخ :توجه اىل كربالء لزيارة قرباالمام احلسني يف يوم الثالثاء

الثالث من ربيع األول سنة (451هـ) ،الوزير ابو احلارث ارسالن البساسريي

الرتكي امللقب باملظفر وزير امللك الرحيم بن ايب كاليجار البوهيي ،وأصطحب
كثري ليوزعها عىل العامل الذين كانوا قد شغلهم يف تطهري هنر العلقمي
معه غالالً ً
وايصال مائه اىل احلاير احلسيني ،وذلك ايفاء ًا بنذر كان قد نذره.

كان البساسريي من املامليك املتقدمني عىل األتراك اتفق مع األمري نور الدولة ايب

احلسن ابو دبيس بن مزيد عىل قطع خطبة العباسيني من بغداد ،واخلطبة للعلويني

خلفاء مرص ،فخطب هلم عىل املنابر ،فأمر اخلليفة العبايس القائم بأمر اهلل بقتله،

فقتل عام(451هـ)(((.

[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث (سنة 44هـ) :ج :9ص.342 -341
[ ]2املصدر نفسة ،حوادث سنة ( 450هـ) :ج :9ص.428 ،
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خامسًا :السلطان ملك شاه السلجوقي:

يف ذي احلجة عام(479هـ) وصل بغداد السلطان ابو الفتح جالل الدولة ملك

شاه ابن ايب شجاع حممد ألب ارسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ،فرضب له
الوزير نظام امللك رسادق ًا خارج بغداد ،فلام اسرتاح ركب وتوجه لزيارة االماكن
املقدسة قي بغداد ،وبعد فراغه من مراسيم الزيارة توجه لزيارة اإلمام السبط

احلسني بن عيل يف كربالء ترافقه حاشية كبرية من

اعوانه وأتباعه ،وكان من ضمنهم الوزير نظام امللك((( ،وقد أجزل السلطان خالل

عمر سور احلائر
زيارته هذه أكثر من ثالثامئة دينار عىل سكان احلائر ،وكذلك ّ
الرشيف ،ثم توجه قاصد ًا زيارة مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب يف النجف،
وهناك أمر بشق هنر من الفرات اليصال املاء اىل النجف.

ولد السلطان ملك شاه يف سنة (485هـ) ،وملك زهاء تسعة عرش سنة كثري
اخلري أسقط رسم املكس وخ ّفض الرضائب ،وخطب له عىل املنابر(((.

[ ]1هو الوزير نظام امللك احلسن بن عيل بن اسحاق امللقب بأيب عيل الطويس ،استوزره السلطان (الب
أرسالن السلجوقي) وولده ملك شاه ،فكانت مدة وزارته ( )29سنة ،وكان مولده عام(408هـ) ،ومقتله
يف سنة (485هـ ) ،اشتغل بالعلم والفقه وسمع احلديث .كان جملسه عامر ًا بالفقهاء والعلامء بتسميعهم
غالب هناره ،وكان يتوىل فيهم (هؤالء مجال الدنيا واألخرة ،ولو أسلمتم عىل رأيس ملا استكثرت ذلك ) بنى
اهلمة كري ًام كثري اخلريات .ينظر :ابن اكثري ،البداية
املدارس النظامية يف بغداد ونيسابور وغريها ،وكان عايل ّ
والنهاية:ج :12ص.3372

[ ]2ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة ( 485هـ) :ج :9ص.646 – 645
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غارة خفاجة على كربالء
قال أرباب السري :غارت خفاجة عىل بلد سيف الدولة صدقه يف ربيع األول

سنة (489هـ) ،فلام بلغ اخلرب لسيف الدولة بعث ابن عمه قريش بن بدران بن
دبيس بن مزيد األسدي عىل رأس جيش ملحاربتهم ،فهزم جيشه فأرس ،ثم أطلق

رساحه ،فطمعت خفاجة بعد هذا االنتصار عىل جيش سيف الدولة ،وغارت عىل
كربالء ،فسلبوا اهلها ،ووضعوا السيف يف رقاهبم ،وعاثوا فيها فساد ًا ،فبلغ اخلرب

سيف الدولة ،فجهز جيش ًا عرمرم ًا قادة بنفسه ،وحارص خفاجة داخل الروضة
احلسينية ،وغلق عليهم أبواب الروضة ،وقتل منهم خلق ًا كثري ًا ،وقاتلهم عند
شخص واحدٌ ألقى بنفسه وفرسه
الرضيح املقدس ،فلم يسلم من خفاجة إال
ٌ
من اعىل سور احلائر فنجا بنفسه ،واما سيف الدولة بعد أن أعاد اىل كربالء األمن
كر راجع ًا اىل احللة ،وأمر عامله بتعويض خسائر أهل احلائر من خزانته
والطمأنينة ّ
اخلاصة.

واألمري سيف الدولة :هو صدقة بن دبيس بن عيل بن مزيد األسدي الذي توىل

عمر خالهلا حملة اجلامعني يف
أمارة احللة يف سنة (479هـ) ودامت عليها ( )22سنة ّ
احللة ومرصها يف سنة (495هـ) وخطب له يف بغداد عىل املنابر ،قتل سنة (501هـ)

بأمر من اخلليفة العبايس بعد اتفاقه مع الوزير البساسريي عىل قطع خطبة العباسيني

واخلطبة للفاطميني ،نقل رفاته اىل مشهد االمام احلسني يف كربالء ودفن فيه(((.

[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة ( 501هـ) :ج :10ص.99-98
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أعالم القرن اخلامس املدفونون يف كربالء
او ًال :الشريف الرضي:

هو الرشيف األجل حممد بن أيب أمحد الطاهر احلسني بن موسى األبرش بن

حممد األعرج بن موسى أيب السبحة أبن أمري احلاج ابراهيم بن املرتىض بن اإلمام

موسى بن جعفر امللقب بالريض ،ولقبه هباء الدولة بـ(ذي احلسبني) سنة
(398هـ) ،وكان ورع ًا تقيا ً،وتوىل امارة احلج وديوان املظامل نيابة عن أبيه ،وبعد
وفاة والده توالها بنفسه قرع العلم ،وبرع يف األدب عىل يد أستاذه الشيخ املفيد

عليه الرمحة يعد من أشعر شعراء قريش ،سميت داره بدار العلم كانت داره مأوى

للعلامء واألدباء ،جاء يف عمدة الطالب توىف الرشيف الريض يوم األحد سادس
حمرم سنة ( 406هـ ) ،وكان مولده سنة ( 359هـ) ،ودفن يف داره ،ثم نقل اىل مشهد
االمام احلسني يف كربالء ،ودفن عند قرب أبيه وقربمها ظاهر معروف(((.

روى السيد حممد بحر العلوم الكبري قال :إن موضع قرب الرشيف الريض عند قرب

جدّ ه إبراهيم املجاب ،وهو يف أخر الرواق فوق الرأس يف الزاوية الغربية من احلرم

احلسيني ،وروى السيد حسن الصدر يف كتابه (نزهة احلرمني يف عامرة املشهدين):

إن قرب الرشيف الريض عند قرب والده خلف الرضيح احلسيني بستة أذرع ،ولعل
 .1الداودي ،عمدة الطالب الصغرى يف أنساب آل أيب طالب:ص 114؛ ملزيد من األطالع نسخة أخرى ،أبن
عنبة ،مجال الدين ،امحد ابن عيل احلسيني ت828هـ ،عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب حتقيق السيد
مهدي الرجائي ،املطبعة ستارة ،ط ،1قم-إيران1425 ،هـ2004/م.
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هذا القرب هو الذي الحظه العالمة السيد حسن أغا مري بنفسه عند التعمريات التي
أجريت داخل الروضة املطهرة يف سنة (1367هـ) ،وقال :وهناك خلف الرضيح

بستة أذرع ثالثة قبور شاهدت ذلك بنفيس عند حفر األسس لدعائم القبة التي
جرى بناؤها مؤخر ًا بالكونكريت املسلح ،فرجوت املعامر عدم مس تلك القبور
الثالثة ،ومن املرجح ان هذه القبور الثالثة قبور السادة :أيب أمحد الطاهر احلسني

بن موسى األبرش مع ولديه حممد امللقب بالرشيف الريض ،وعيل امللقب باملرتىض
علم اهلدى.

جاء يف األنوار احلسينية قال :زار كربالء الرشيف الريض سنة (386هـ) وقد
شاهد قوم ًا يبكون ويترضعون عند قرب االمام احلسني فهرول إليهم وأخذ
يرثي االمام احلسني ،بقصيدته املشهورة (((.

روى صاحب القامقم بسنده عن الشيخ ايب حكيم عبد اهلل بن إبراهيم جامع

مرة ورثى احلسني عند قربه
ديوان الرىض قال :زار الرشيف الريض كربالء ألخر ّ

بقصيدته املشهورة ،وهي أخر ما أنشده من الشعر ،فلذا مل يثبت يف ديوانه ،فنثبت

مطلعها(((:

ِ
كَـــر َبـــاء ِ
لــــــت كَـــربـــ ًا وبــا
الز

م ــا لــ َقــى ع ــن ـ ِ
ـدك آل املصطفى

َـــــم عـــى تُـــربِـــك ملـــا ُصعــــوا
ك ْ

َ
ســـال وم ــن دمـــ ٍع َجــرى
مــن د ٍم

 .1األنوار احلسينية – للشيخ حممد رضا كاشف الغطاء.
 .2قامقم – فرهاد مريزا.
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ولصاحب الروضات حتقيق غريب يف التوفيق بني ما اشتهر بني املؤرخني عن
نقل جثامن الرشيف الريض اىل كربالء ،وبني ما هو معروف بني الناس يف زماننا
هذا من ان قربه يف الكاظمية فيقول :نقل جثامنه أوالً من داره التي كانت واقعة يف
جانب الكرخ ببغداد ،ووضع يف مسجد األنباريني يف الكرخ قبل نقله اىل كربالء،
ونقل من هناك وأودع يف الكاظمية ،فشاعت التسمية هلذا املحل (بقرب الريض)،

ومنه نقل اىل كربالء ودفن فيها ،وبقيت العامرة التي يف الكاظمية باسمه (((.
ثانيًا :املرتضىٰ علم اهلدىٰ:

هو الرشيف الطاهر األجل ذو املجدين عيل بن احلسني ذو املناقب امللقب
باملرتىض علم اهلدى ،يكنى بأيب القاسم ،وبأيب الثامنني ،كانت له مكتبة تضم بني
دفتيها ( )80ألف جملد ًا ،وله من الضياع ( )80ضيعة ،توىل نقابة النقباء وامارة
احلج وديوان املظامل كأبيه وأخيه ،كانت له مرتبة كبرية بني العلامء ،وكان فقيه ًا حمدّ ث ًا
بارع ًا يف علم الكالم فصيح اللسان متوقد الذكاء ،ولد سنة (353هـ) روى السيد
الداودي يف عمدة الطالب قال :دفن يف داره ،ثم نقل اىل كربالء ،فدفن عند أبيه
وأخيه ،وقبورهم كانت ظاهرة آنذاك له مصنفات كثرية وشعر فائق.
ثالثًا :الشيخ هشام بن الياس احلائري:

كان فض ً
ال صاحل ًا له املسائل احلائرية يروى عن الشيخ ايب عيل بن الطويس

قال فيه صاحب الرياض((( :جاء يف بعض االجازات ان اسمه الياس بن هشام
[ ] 1اخلونساري ،روضات اجلنات:ج :6ص.197
[ ]2االصبهاين ،رياض العلامء ،طبعة مؤسسة التاريخ العريب ،قم (1403هـ):ج:5ص.318-317
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احلائري ،فلعل املراد أبنه أيض ًا كذا أفادنا احد تالمذة الشيخ املعارص يف أمل األمل،

ويف ذلك قال أحد تالمذة الشيخ :عيل الكركي يف رسالته املعموله يف ذكر اسامي

مشايخ أصحابنا ومنهم :الشيخ هشام بن الياس احلائري ،وهو صاحب املسائل
احلائرية ،وهو تلميذ ايب عيل بن الشيخ الطويس تويف يف حدود عام ( 490هـ)،
ودفن يف احلائر احلسيني.

وحيدثنا التاريخ إن من األعالم الذين دفنوا يف كربالء يف القرن اخلامس اهلجري

منهم:

اوالً :الشيخ أمحــد بن املعروف القايض :املتويف (421هــــ) ،وعــدّ ه بعض

األصحاب من علامء الزيدية واهلل أعلم دفن يف كربالء (((.

ثاني ًا :الشيخ أبو الطيب بن الصلعوك :املتويف سنة (404هـ) كان من مشاهري

العرفاء وأبناء العامة دفن يف كربالء(((.
رابعًا :عماد الدين الطوسي:

هو حممد بن عيل بن محزة الطويس املكنى بأيب احلمزة من تالمذة شيخنا ايب

جعفر حممد بن احلسن الطويس قال صاحب التواريخ( :مل يعرف تأريخ والدته
وال وفاته بالضبط) كان من اعالم اإلمامية يف القرن اخلامس اهلجري ،دفن يف

كربالء يف الوادي األيمن بالقرب من باب طويريج ،وله مزار يعرف بأبن احلمزة

له تصانيف منها كتاب الوسيلة يف مسائل الفقه ،وكتاب املثاقب واملناقب ،ومن
 .1خمطوطات السيد حممود شمس الدين املرعيش.
 .2نفس املصدر.

187

مدينة احلسني (اجلزء الثاني)

الغريب يف أمر هذا املزار هو ما أشتهر بني املؤرخني من ان هذا املزار هو ّ
للعلمة
عامد الدين الطويس املشهور بأبن احلمزة وبني ما هو معروف بني الناس يف زماننا
هذا انه يعود اىل عبيد اهلل ابن محزة بن القاسم بن عيل بن احلمزة بن احلسني بن عبيد
اهلل بن العباس بن اإلمام عيل كام جاء ذلك يف لوحة الزيارة املوضوعة عىل
القرب ،وبالرغم من أن علامء النسب والنسابني أمجعوا عىل أن محزة املكنى بأيب يعىل
املدفون قرب احللة واملنسوب هذا املزار اىل أبنه مل يعقب ،والبعض من املؤرخني
ينسبون هذا القرب اىل العالمة احلسن بن احلمزة احللبي جاء يف فلك النجاة ،قال:
(ان حممد بن عيل بن محزة الطويس قربه يف كربالء ،وهو من تالمذة حممد بن احلسن
الطويس) ،لعله يريد بذلك صاحب هذا املزار الواقع يف وادي أيمن (((.

نهب خزانة الروضة احلسينية
قال أرباب السري من رجال اإلمامية :إن اخلليفة املسرتشد باهلل العبايس :أمر
بجمع ما اجتمع يف خزانة الروضة احلسينية املقدسة من األموال واملجوهرات
الثمينة والطنافس وغريها من النفائس ،وأن توزع عىل جيشه الذي كان قد أعدّ ه
ملحاربة السلطان مسعود السلجوقي وذلك يف سنة (528هـ) ،حمتج ًا :إن قرب االمام
احلسني ال حيتاج اىل خزن األموال بل جيب توزيعها عىل أفراد جيشه ،فبعث
أعوانه لنهب اخلزنة املقدسة ،فنهبوها ومحلوها اىل اخلليفة ومل يمسوا القرب بسوء.
سار اخلليفة العبايس ومعه األموال املنهوبة ملقاتلة السلطان مسعود ،وملا تقابل
َ
اجليشان وقع املسرتشد أسري ًا بيد السلطان مسعود إذ خانه جيشه ،ثم أمر السلطان
مسعود بقتل اخلليفة العبايس ،فقتل رش قتلة وهنب معسكره.
 .1حممد مهدي القزويني ،فلك النجاة (رسائل علمية).
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وهكذا ختم املسرتشد حياته يف اسوأ حال جزاء فعلته املنكرة وتطاوله عىل
خزانة الروضة احلسينية املقدسة(((.
أمجع املؤرخون :عندما قتل املسرتشد العبايس وهنب خزانته وجد فيها مخسة
آالف مجل وأربعامئة بغ ً
ال حمملة بالطنافس واملجوهرات والنقود قدرت تلك
األموال بعرشة آالف دينار((( مع العلم إن خزانته كانت فارغة عندما تأهب لقتال
السلطان مسعود قبل هنبه خزانة الروضة احلسينية ،وكان قد محل تلك املنهوبات
معه ليوزعها عىل مستحقيها فيام لو كان منترص ًا ،لكن املقادير شاءت أن ينتقم منه
رش انتقام جزاء عبثه وهنبه خزانة الروضة احلسينية املقدسة فالقى مصريه املحتوم.
***

 .1املجليس ،بحار االنوار :ج:45ص.
[ ]2ابن الطقطقا ،االحكام السلطانية؛ ابن اجلوزي ،املنتظم :ج :10ص.272
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كربالء يف القرن السادس اهلجري
أعالم القرن السادس الذين زاروا كربالء
او ًال :األمري دبيس االسدي:

زار قرب االمام احلسني يف كربالء سنة ( 513هـ ) ،األمري دبيس بن صدقة
بن منصور بن دبيس بن عيل بن مزيد بن أيب األغر االسدي كان شجاع ًا أديب ًا شاعر ًا
ملك احللة بعد والده وحكمها زهاء سبعة عرش سنة قتل سنة (529هـ) ،بتحريض

من السلطان مسعود السلجوقي.

وملا ورد كربالء دخل اىل احلائر احلسيني باكي ًا حافي ًا مترضع ًا اىل اهلل أن يمن

عليه بالتوفيق وينرصه عىل اعدائه ،وملا فرغ من مراسيم الزيارة أمر بكرس املنرب
الذي كان خيطب عليه بأسم اخلليفة العبايس عند صالة اجلمعة قائالً :ال تقام يف

احلائر احلسيني صالة اجلمعة وال خيطب هنا ألحد ،ثم قصد مرقد اإلمام عيل

يف النجف وعمل مثل ما عمل يف كربالء(((.

أقول :أمر دبيس بكرس املنرب ،وقطع اخلطبة ،وعدم اقامة صالة اجلمعة يف

الروضة احليسنية ال خلصوصية يف املحل ،بل ألن مذهب اإلمامية األثني عرشية يف

صالة اجلمعة بني قولني :قول باجلواز :وقول بالتحريم يف أمثال هذه األزمنة  -اي
[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة ( 529هـ) :ج :10ص.281
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بعد قضاء دور اخلالفة احلقه عىل مذهب اإلمامية  -فذهب مجاعة من علامء اإلمامية
اىل حرمة صالة اجلمعة نظر ًا اىل اهنا مرشوطة بوجود اإلمام العادل املعصوم او

املنصوب من قبله وحيث ان دبيس كان عىل مذهب االمامية ،ومل يعتقد مطلق ًا
بأحقية املسرتشد باهلل العبايس باخلالفة ،فقد اخذ باملذهب الذي كان رائج ًا يف
زمانه وهم الذي يقول بالتحريم ،فأمر بكرس املنرب ،وأما اليوم فاإلمامية يرون جواز
صالة اجلمعة خمريين بينها وبني صالة الظهر يف يومها.

ثانيًا :املقتفي ألمر اهلل العباسي:

يف ربيع الثاين سنة ( 553هـ ) خرج من بغداد اخلليفة املقتفي ألمر اهلل العبايس
قاصدا األنبار ،وملا عرب الفرات توجه قاصد ًا زيارة قرب االمام احلسني يف

كربالء ،وتصدق يف كربالء بمبالغ طائلة للفقراء العلويني الساكنني بجوار قرب ايب
عبد اهلل احلسني ،وذلك ايفاء ًا منه بنذركان قد نذره يف مرضه.
ولد ابو عبد اهلل حممد امللقب باملقتفي ألمر اهلل أبن املستظهر باهلل العبايس سنة

(489هـ ) توىف ليلة األحد ثاين ربيع األول سنة(555هـ )(((.

قال أربــاب السري :مىض خلق كثري ال حيىص هلم عدد اىل زيــارة قرب االمام

احلسني يف كربالء ،وكان ذلك عام ( 529هـ ) ،وعىل عهد اخلليفة أيب جعفر

املنصور امللقب بالراشد باهلل ابن املسرتشد العبايس ،وبزغ نجم التشيع عىل عهده
جمددا (((.

[ ]1ابن اجلوزي ،املنتظم ،حوادث سنة ( 555هـ) :ج :10ص.446-445
[ ]2نفس املصدر.
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أعالم املائة السادسة املدفونون يف كربالء
حيدثنا التأريخ أن من أعالم القرن السادس املدفونني يف كربالء هم:
اوالً :السيد أمحد بن عيل بن عيل املرعيش بن عبد اهلل :أمري العارفني أبن حممد ايب

الكرام بن احلسن الربكة بن احلسني األصغر بن اإلمام عيل بن احلسني  ،كان
فقيه ًا متكل ًام نساب ًا من اعيان املائة السادسة ،توىف يف شهر رمضان سنة (539هـ)،
ونقل اىل جوار جدّ ه االمام احلسني ،وترمجته يف طبقات النسابني(((.

ثاني ًا :ظافر بن القاسم األسكندري :املحدث الشاعر املتوىف سنة تسع وعرشين

ومخسامئة ،ودفن يف كربالء(((.

***

 .1مزارات العلويني ( خمطوط ) ملؤلفه السيد شهاب الدين املرعيش نزيل قم.
 .2نفس املصدر.
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كربالء يف املائة السابعة
هدايا اخلليفة العباسي :

روى أبن الفوطي قال :ويف هذا العام -يف سنة 634هـ -كان قد بعث اخلليفة ابو

جعفر املنصور امللقب باملستنرص باهلل أبن الظاهر بأمر اهلل ايب نرص حممد بن النارص
لدين اهلل العبايس بثالثة آالف ٍ
دينار من الذهب اىل النقيب ايب عبد اهلل احلسني بن
األقسايس نقيب الطالبيني ببغداد ليفرقها عىل العلويني املقيمني باملشهد احلسيني

بكربالء ،وكذلك مثله اىل العلويني الساكنني يف النجف ،والكاظمية ،فوزعت تلك

األموال عىل العلويني الساكنني يف كربالء ،والنجف ،والكاظمية.

وكان املستنرص باهلل حسن السرية مكرم ًا للعلامء أنشأ املــدارس ،واجلوامع،

واخلانات للسابلة يف طريق املشاهد املقدسة تويف ببغداد ،وتوىل غسله النقيب أبن

األقسايس(((.

[ ]1ابن الفوطي ،ابو الفضل عبد الرزاق ابن امحد الشيباين البغدادي ،احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة
يف املائة السابعة ،وقف عىل تصحيحه والتعليق عليه األستاذ مصطفى جواد ،مطبعة الفرات ،بغداد،
1351هـ1932/م ،ص95
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أعالم املائة السابعة املدفونون يف كربالء
اوالً :فخار بن معد املوسوي:

هو فخار بن معد بن فخار املوسوي من ساللة إبراهيم املجاب حفيد اإلمام
موسى بن جعفر  ،وكان أحد األعالم األفذاذ يف كربالء تويف سنة (630هـ)،
الرد عىل
ودفن يف احلائر احلسيني ،كان عل ًام اديب ًا حمدّ ث ًا له تصانيف منها :كتاب ّ
املذاهب اىل تكفري ايب طالب وغري ذلك يروي عنه املحقق ،وابن ادريس احليل،
وشاذان بن جربائيل القمي وغريهم من اعالم اإلمامية(((.

ثاني ًا :قطب الدين سنجر اآلس:

كان سنجر مملوك اخلليفة النارص لدين اهلل العبايس ،توىل امارة خوزستان،
ثم عزل سنة (606هـ) إذ ظهر منه انحراف عن طاعة اخلليفة ،فطلبه فلم حيظر،
فأرسل عليه جيش ًا جللبه اىل بغداد ،فأرس وسجن ،ثم أطلق رصاحه.
جاء يف جمايل اللطف بارض الطف ،قال :أوىص سنجر األس ان ينقل جثامنه
اىل كربالء ،ويدفن يف احلائر احلسيني ،وكان ذلك يف سنة (607هـ)((( ،ويف بعض
املعاجم يقرأ أسمه فلك امللك قطب الدين ،وهذا غري صحيح إذ أن فلك الدين
حممد بن سنقر األس تسلم شحنة البالد احللية يف سنة (640هـ) من األمري مجال
الدين املارديني.

 .1اخلوانساري ،روضات اجلنان :ص.509
 .2أبن الفوطي ،حوادث اجلامعة :ص.95
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ثالث ًا :مجال الدين قشتمر:

قال ابن الفوطي :تويف االمري مجال الدين قشتمر النارصي ببغداد سنة (637هـ)

ومحل اىل مشهد احلسني ،فدفن يف تربة فيها زوجته وولده ،وكان حسن السرية
عمر نحو سبعني عام ًا ،استوزره قطب
شجاع ًا كري ًام جواد ًا متعفف ًا كثري املعروف ّ
الدين سنجر ،ثم اخلليفة النارص لدين اهلل ،تزوج بأبنة ايب الطاهر املسامة (إيران

خاتون) -دفنت يف احلائر احلسيني -ويف عام (640هـ) تسلم شحنة احللة وأخذ

يسهر عىل شؤون كربالء حتى العام الذي تويف فيه ،ومحل اىل كربالء (((.

رابع ًا :رشف الدين عيل:

جاء يف احلوادث اجلامعة :تويف األمري رشف الدين عيل بن مجال الدين قشتمر

يف سنة (630هـ ) ،وأمه إيران خاتون أبنة ايب طاهر ملك اللر ،عرض له أمل يف فؤاده
مات عىل اثره ،كان شاب ًا كري ًام شجاع ًا اخرتمته املنية يف عنفوان شبابه ،دفن عند
والدته يف مشهد احلسني يف كربالء (((.

خامس ًا :مجال الدين املخرمي:

كان مجال الدين ابو احلسن عيل بن حييى املخرمي اوىص ان يدفن يف تل قريب
من مشهد ايب عبد اهلل احلسني بكربالء ،وان يكون تابوته مكشوف ًا ليس عليه

غطاء ،وال ثوب ،وال يقرأ بني يديه قرآء األحلان ،بل مجاعة من الفقراء يقرأون
 .1أبن الفوطي ،احلوادث اجلامعة :ص.131
 .2املصدر نفسة :ص.104
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تالوة ،ومجاعة يس ّبحون اهلل تعاىل وهيللونه ،ففعل ذلك كله ،ودفن قريب ًا من احلائر
احلسيني وذلك يف سنة (646هـ).

كان املخرمي عامل ًا فاض ً
ال أديب ًا حافظ ًا للقرآن اشتغل بالعلم واحلكمة ،وألف
كتاب ًا سامه إنتاج األفكار يشتمل عىل رياضة النفس ،ومدح العقل ،وذم اهلوى ،وله

أشعار يف التصوف (((.

سادس ًا :أمري الدين كافور:

تويف يف سنة (653هـ) أمني الدين كافور اخلادم الظاهري ،ودفن يف مشهد

وحج مرار ًا
االمام احلسني بكربالء ،وكان كافور كثري اخلري و الصدقات،
ّ
وتوىل دار الترشيفات ،ثم صار حام ًا من قبل اإلقبال الرشايب(((.
***

.1ابن الفوطي ،احلوادث اجلامعة :ص .227
 .2املصدر نفسه :ص.277
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نظرة عامة يف كربالء
ظهرت أمهية كربالء التارخيية يف سنة (61هـ) عندما ضمت ارضها جثامن ايب
الشهداء االمام احلسني بن عيل مع العلم مل تكن عامرة طوال القرن األول
اهلجري مع ما كان يف نفوس العلويني وشيعتهم من العواطف اجلياشة ،فدفعهم اىل
زيارة قرب االمام احلسني والسكنى بجواره ،ولكن مل يسعهم تشييد العامرات
آنذاك خوف ًا من سطو األمويني وعامهلم ،ولكن بالرغم من هذا كله فقد تقدّ مت
وأخذت شوط ًا بعيد ًا يف العمران منذ تشكيل الدولة العباسية يف أواخر القرن
األول وأوائل القرن الثاين اهلجري ،ثم ساءت أحواهلا يف أيام الرشيد ،وزادها
املتوكل خراب ًا ودمــار ًا ،ومن ثم عادت إليها الطمأنينة يف أيام املنترص العبايس،
وأخذت الوفود العلوية وغري العلوية حتجها زرافات ووحدان ًا ،وأخذ يستوطنها
كثري ًا من العوائل العلوية وغريها من املسلمني املحبني آلل البيت ،فنشطت فيها
احلركة األدبية والعلمية ،وأخذت يف التوسع شيئ ًا فشيئا خصوص ًا يف القرن الرابع
اهلجري ،فتمرصت وأصبحت مدينة عامرة ذات أبنية يقطنها آالف من الناس.

وكانت من حيث التقسيم االدري تابعة اىل أمري الكوفة ،ويعني من قبله ناظر ًا
يرشف عىل شؤوهنا ،ويسهر عىل خدمات الروضة املقدسة ،ويف أواسط القرن
اخلامس عندما كانت كربالء معمورة وزاهرة أصبحت تدار شؤوهنا من قبل أمراء
احللة من بني دبيس الذين كانوا من الشيعة اإلمامية املوالني ألهل البيت ،فأخذوا
عىل عاتقهم السهر عىل شؤون هذه العتبة املقدسة ،ودفع الغارات املعادية عنها
بكل قواهم ،وقد دامت امارة بني دبيس زهاء (  150عام ) ،وعدهتم كانت ثامنية
ُأمراء ،حتى انقرضت امارهتم يف سنة 545هـ ،وصادف انقراضها انتقال عرش
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اخلالفة العباسية اىل اخلليفة النارص لدين اهلل العبايس الذي كان كثري التشيع ،ومن
املحبني لإلمام عيل وأهل بيته وهو القائل:
إليكُم َبني الزَّهراء َح ِ
جي و ُع َمريت

َ
وأنـــتُـــم اذا َص ـ َّلــيــت هلل قبلتي

وكان النارص من اهل العلم والفضل ،وله رسالة يف مدح اإلمام عيل،

فجددت عــارة الروضة احلسينية عىل عهده من قبل وزيــره مؤيد الدين ابن

العلقمي ،وأخذ النارص عىل عاتقه السهر واالرشاف بنفسه عىل شؤون كربالء
مرت هبا ،ومن
وادراهتا ،فمىض عىل كربالء عهدٌ كان آنذاك من خرية األدوار التي ّ

بعد النارص اخذوا شحنات احللة -الوالة -يديرون شؤون االدارة يف كربالء ،ويف
اواخر ايام العباسيني توىل زمام الوزارة يف الدولة اناس كان ج ّلهم من اإلمامية

املوالني واملتفانني يف حب آل البيت ،فوجهوا عنايتهم اخلاصة بشؤون العتبات
املقدسة ،وازدهرت يف عهدهم احلركة العلمية واالدبية يف كربالء ،واتسعت حتى

أصبحت قبلة ثانية لطلبة العلم يقصدها طالب العلم من خمتلف األقطار اإلسالمية
النائية والقريبة.

وبقيت كربالء بمأمن من الفتن واالضطرابات الداخلية ،وباتت أسواق العلم

واألدب رئجة فيها ،ودام هذا الدور يف كربالء حتى أيام انقراض الدولة العباسية

وظهور الدولة األيلخانية يف سنة (656هـ) ،وملا قدم بغداد هوالكوخان مل يمس

كربالء بأي سوء ،فسلمت كربالء من التخريب والسلب والنهب .روى أهل السري

وقر رأهيم عىل مفاحتة
عند استيالء هوالكو عىل العراق اجتمع نفر من اعالم الشيعة ّ
هوالكو ومكاتبته يسألونه األمان ،وأنفذ هوالكو بدوره مرسوم ًا يطيب قلوب
الشيعة ،فكان ذلك سبب ًا لسالمة املشاهد املقدسة وأهاليها من التخريب والسلب.
198

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كربالء عند استيالء هوالكو على العراق
كان هوالكو((( قد استوىل عىل كثري من البالد اإلسالمية واكتسحها وأخضعها

وجه جيشه اجلرار اىل مركز العواصم اإلسالمية -العراق -لالستيالء
لنفوذه ثم ّ
عليها والقضاء عىل اخلالفة العباسية ،فلام دخل العراق ذعر العراقيون من جيشه
الفتاك ونزحوا من بني يديه.

روى العالمة احليل يف باب ذكره فضائل اإلمام عيل واخباره بالغيب قال:

إن اإلمام عيل أخرب أصحابه بعامرة بغداد ،وملك بني العباس وأحواهلم ،وأخذ
املغول امللك منهم ،وكان ذلك سبب ًا يف سالمة احللة والكوفة واملشهدين  -كربالء

النجف  -من القتل والسلب يف واقعة هوالكو ّملا ورد بغداد إذ اجتمع والدا الشيخ

سديد الدين بالسيد جمد الدين أبن طاووس((( ،والفقيه شمس الدين حممد بن أيب
 .1يف حدود عام ( 590هـ) تس ّلم جنكيز خان املغويل قيادة الدولة التاتارية املغولية ،واستعمل يد التخريب
والفساد يف أكثر األقطار اإلسالمية لسبب ضعف اخللفاء ،وانشغاهلم بالفتن واالضطرابات الداخلية،
وبعد وفاة جنكيز انقسمت مملكته بني أوالده األربعة ،فانبثت جنودهم يف مشارق األرض ومغارهبا ،ويف
أوائل عام ( 656هـ) قصد بغداد حفيد جنكيز خان هوالكو خان بن تويل جنكيز خان ،فدخلها ،وقتل
(املستعصم) آخر خلفاء العباسيني يف بغداد ،وبقتله انقرضت حكومة العباسيني من العراق ،وقامت عىل
أثرها الدولة األيلخانية بقيادة هوالكو يف العراق ،ودامت حكومتهم ثامنون عام ًا كان انقراضها يف سنة
(726هـ) ،وكان عدد ملوكهم تسعة ملوك.
 .2قال صاحب عمدة الطالب السيد الداوودي يف ذيل ترمجة جمد الدين قال أسمه حممد بن عز الدين احلسن
بن موسى بن جعفر آل طاووس امللقب بمحمد الدين خرج إىل السلطان هوالكو ،وصنف له كتاب
البشارة وبواسطته سلمت احللة ،والنيل ،واملشهدان  -كربالء والنجف  -من السلب والقتل ،ور ّد إليه
هوالكو النقابة بالبالد العراقية .
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وقر رأهيم
العز يف احللة ،وضم جملسهم هذا مجع ًا من العلويني من النجف وكربالءّ ،
عىل مفاحتة هوالكو يسألونه األمان .فكتبوا له كتاب ًا ،وانفذوا به شخصا أعجميا،
وأنفذ هوالكو بدوره اليهم مرسوم ًا مع شخصني من أعوانه يقال ألحدمها نكله
واألخر عالء الدين العجمي ،وقال هلام :انظرا ان كانت قلوهبم كام ورد بكتبهم

فأحرضامها إلينا ،وجاءا اىل احللة ،واجتمعا بالشيخ سديد الدين وابلغوه مقاله

هوالكو ،فامتثل الشيخ كالم السلطان ،وذهب بنفسه اليه ،فلام حرض جملسه ،وكان
ذلك قبل فتح بغداد ،فسأله السلطان :كيف قدمتم عىل مكاتبي واحلضور عندي

قبل ان تعلموا مايؤول إليه أمري وأمر صاحبكم؟  -يقصد اخلليفة  -وكيف تأمنون
أذا صاحلني ورحت عنه؟

فقال الشيخ سديد :إنام أقدمنا عىل ذلك ملعرفتنا بام رويناه عن موالنا أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب يف خطبته الــزوراء ،فسأله هوالكو :ما هي تلك
اخلطبه ،فأجابه الشيخ :قال موالنا االمام عيل يف خطبته الزوراء ،ما ادراك

ما الزوراء ارض ذات اثل يشتهد فيها البنيان ويكثر فيها السكان ،ويكون فيها
حمازم وخزان يتخذها ولد العباس مسكن ًا ،ولزخرفهم موطن ًا تكون دار هلو ولعب،
ويكون هبا جور اجلائر ،واخلوف املخيف ،واألئمة الفجرة ،واألمــراء الفسقه،

والوزراء اخلونه ختدمهم أبناء فارس والروم ،وال يأمترون بمعروف إذا عرفوه،
وال يتناهون عن منكر إذا نكروه تكتفي الرجال منهم بالرجال ،والنساء بالنساء
فعند ذلك الغم العميم ،والبكاء الطويل ألهل الزوراء عن سطوة الرتك ،وهم قوم

صغار احلدق ،وجوههم كاملجان املطرقة لباسهم احلديد جرد مرد يقدمهم ملك
يأيت حيث بدا ملكهم جهوري الصوت قوي القلب عايل اهلمة ال يمر بمدينه إال

فتحها ،وال ترفع عليه راية إال نكسها الويل الويل ملن ناوأه ،فال يزال كذلك حتى
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يظفر ،ثم قال الشيخ :هذا ما وصفه لنا موالنا وإمامنا عيل بن أيب طالب،
فوجدنا الصفات فيكم فرجوناكم وقصدناك ،فطيب قلوهبم وكتب إليهم مرسوم ًا
باسم والدي يطيب فيه قلوب أهل احللة والكوفة واملشهدين فكان ذلك سبب ًا يف

سالمة أهل الكوفة واحللة واملشهدين املقدسني -كربالء والنجف  -من القتل
والسلب يف واقعة هوالكو عند استيالئه عىل بغداد.

جاء يف جمالس املؤمنني :ملا انتهى الشيخ سديد الدين يوسف بن املطهر احليل من

كالمه مع هوالكو انشد يف ذلك الصدد القايض نظام الدين عبد املؤمن األصفهاين
قايض بغداد عىل عهد هوالكو خان قصيده ذ ّيلها اخلواجة هباء الدين حممد اجلويني
نثبت مطلعها:

احل ِ
أنجم َ
ــق َأعــا ُم ُاهلــدى فِينا
يا
ُ
وزادض ــه ــم بـــاء ِ
الــديــن َتكينا
َ

هلل دركـــم يــا آل ي ِ
اســــــــــــينا
َ
َّ
امللوك الـ ِ
ِ
ـرك رون َقهم
َأعــا َد َعهدَ

وهكذا باتت كربالء وسائر املشاهد املقدسة بمأمن من النهب والسلب
والتخريب ،و ُأسدل الستار عىل تلك الفتن واألضطرابات الطائفية التي كانت

تثار أيام حكم العباسيني من قبل األمراء والوزراء الذين اختذوا اخلصام الطائفي
وسيلة ،يتذرعون هبا لنيل السلطة ،وكان األجدر هبم أن يأخذوا من آيات الذكر
احلكيم شعار ًا هلم ،ويتجنبوا هذه اخلصومات التي نخرت باألخري يف جسم اخلالفة

اإلسالمية ،وأودت بحياهتا .وصفوة القول عن كربالء التي انتابتها بعض النكسات

يف عهدهم شاهدة يف عهد هوالكو كل خطوة وكرامة.
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حيب العلامء والفضالء ،وجيالسهم ،وحيسن
روى أهل السري :إن هوالكو كان ّ

إليهم وجيزل صالهتم ،وكان يشفق عىل رعيته ،ويأمر باإلحسان إليهم ،وحافظ عىل

املؤسسات الدينية وموقوفاهتا ،وراعى ما أرصدة ألجلها((( ،ووجه عنايته اخلاصة
باملشاهد املقدسه وحاماها ،وأوىل كبار اإلمامية يف األعامل احلكومية ،فجعل النقابة

العلوية العامة يف العراق اىل رىض الدين عيل بن طاووس احليل((( ،وذلك عىل أثر

مناظرة جرت بينه وبني السيد ابن طاووس عند فتحه بغداد قال الراوي :عقد
هوالكو يف املدرسة املستنرصية ببغداد جملس ًا ضم إليه العلامء والفضالء ليستفتيهم
يف أيام أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان املسلم اجلائر ،وملا العلامء أحجموا
عن جواب الفتيا تناول السيد أبن طاووس الفتيا ،وكان حارض ًا جملسهم ،وكان

مقدم ًا حمرتم ًا عند هوالكو ،ووضع خطة فيها بتفضيل العادل الكافر عىل املسلم
اجلائر ،فوضع الناس خطوطهم بعده ،فكان ذلك سبب ًا رئيسي ًا لواليته نقابة النقباء

العلويني يف العراق ،وأوىل السيد جمد الدين بن طاووس نقابة أعامل الفرات ،وق ّلد
وعي
رشف الدين أبا القاسم عيل بن مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة بعد أبيهّ ،
نجم الدين صدر ًا باحللة وتوابعها  -الكوفة واملشهدين كربالء  -والنجف (((.

[ ]1العزاوي ،تأريخ العراق بني أحتاللني :ج :1ص.278
 .2نفس املصدر السابق.
 .3جاء يف كتاب الرجال ألبن داود يف ترمجة السيد ريض الدين بن طاووس قال :كان احلائري املولود حيل
املنشأ بغداد يف التحصيا الكاظمي اخلامتي ،ينظر :ابن داود ،الرجال ،طبعة هتران(1383هـ):ص.227
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السلطان أرغون وحفره كرى سعده
قال أهل السري :من األسباب التي دعت اىل متلك السلطان أرغون بن أباقا خان

بن هوالكو عىل بغداد والعراق ،وقهره لعمه السلطان أمحد تيكوادر بن هوالكو
مما بذله من السعي املحمود يف حفره هنر ًا جديد ًا خيرج من الفرات ويدفع ماءه اىل

سهل كربالء(((.

يميل فريق من املؤرخني اىل االعتقاد :بأن هذا النهر هو النهر الذي قد قام بحفره

مجادى األو ٰىل سنة (683هـ)،
الصاحب عالء الدين اجلويني بتاريخ احلادي عرش
ٰ

ويصادف هذا التأريخ للعام الذي جلس السلطان أرغون عىل رسير امللك وقهر

عمه السلطان أمحد  -وهو أول ملك من ملوك الترت الذين أسلموا  -وكان القصد

من حفره هلذا النهر ارواءه ألرض النجف األرشف ،وقد رصف عىل حفره أمواالً
وافره قدّ رت بامئة ألف دينار ذهب ًا ،فتأسست عامرات وقرى يف جانبيه ،فانقلبت

تلك األرايض القاحلة اىل مزارع متصلة ،والظاهر ان النهر املذكور هو املعروف

اليوم (كري سعدة)(((.

 .1أنستاس ماري الكرميل ،الفوز باملراد يف تأريخ بغداد :ص.13
[ ]2العزاوي ،تأريخ العراق بني أحتاللني:ج :1ص349؛ يوسف كركوش ،خمترص تاريخ احللة.
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أعالم القرن السابع الذين زاروا كربالء
او ًال :أبن الدوايدار الكبري:

روى أبن الفوطي قــال :رشع ان الــدوايــدار يف بيع ماله من الغنم والبقر
واجلواميس وغري ذلك ،وأقرتض من األكابر والتجار ماالً كثري ًا ،ثم استعار خيوالً
وآالت السفر ،وأظهر أنه يريد اخلروج اىل الصيد وزيارة املشاهد املقدسة ،وأخذ

والدته وقصد زيارة مشهد االمام احلسني بن عيل  يف كربالء ،وكان ذلك يف

حدود سنة (662هـ) ،وبعد أدائه مراسيم الزيارة توجه منها اىل الشام ،فتأخر عنه

مجاعة ممن صحبهم من اجلند يف كربالء لعجزهم متابعة السفر(((.
ثانيًا :السلطان حممود غازان خان:

قصد زيارة املشاهد املقدسة يف العراق سنة (696هـ ) ،السلطان حممود غازان

خان بن أرغون خان بن توىل خان بن هوالكو خان وهو من ّأول ملك من ذرية
توىل خان أسلم عىل يد العالمة صدر الدين إبراهيم سعد اهلل بن محويه اجلويني.

ومر باحللة،
قال أرباب السري :قدم العراق من بالد اجلبل يف سنة ( 696هـ )ّ ،
ومنها توجه قاصد ًا زيارة مرقد اإلمام عيل يف النجف ،ثم توجه قاصد ًا زيارة

مرقد االمام احلسني بن عيل  قتيل كربالء ،ويف رحلته هذه أمر بتوزيع ثالثة

آالف من اخلبز يف اليوم لألشخاص املقيمني بجوار قرب االمــام احلسني،
[ ]1العزاوي ،تاريخ العراق بني أحتاللني :ج  :1ص.277
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وكذلك أيض ًا قصد السلطان غازان خان العراق يف سنة( 698هـ) ،وقدم اىل زيارة

مجادى األو ٰىل
كربالء والنجف ،ويف رحلته هذه كان قد عرب الفرات يف العارش من
ٰ
متوجه ًا اىل احللة ،ومكث فيها ستة أيام ،وهناك أمر اخلواجة شمس الدين صواب
اخلادم الكورجي أن حيفر هنر ًا من أعايل احللة يأخذ ماءه من الفرات ويدفعه اىل
مرقد اإلمام احلسني بن عيل ،ويروي سهل كربالء اليابس القفر ،ووهب غلة
هذا النهر اىل العلويني والفقراء الذين يأوون اىل املرقد احلسيني.

ولد السلطان حممود فجر يوم اجلمعة سنة (670هـ) ،وتويف سنة (703هـ)،

أسلم وعمره آنذاك بضع وعرشون سنة ،وبسعيه اهتاممه أسلم كل املغول ،ومن
آثاره اخلالدة يف العراق انه أنشأ يف كل مدينة دار السيادة ،وجعل وقفها يصل
اىل الفقراء واملساكني ،وترصف غلتها كلها يف وظائفهم ،كان شاب ًا مليح الشكل

شجاع ًا عاق ً
ال مهيب ًا(((.
ثالثا :أبو اجملامع:

قصد كربالء لزيارة قرب االمام احلسني برفقة السلطان حممود غازان خان

الشيخ إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن محويه اجلويني املعروف بصدر الدين أبو

املجامع ابن سعد الدين الشافعي الصويف ،وأخذ يتتلمذ يف كربالء ،ودرس عند

مجاعة كثرية من علامء احللة ،والنجف ،وكربالء ،كان مولده سنة (644هـ) ،وتويف
سنة ( 723هـ) ،وكان دين ًا وقور ًا مليح الشكل جيد القراءة أسلم عىل يد السلطان

حممود غازان خان(((.

[ ]1العزاوي ،تأريخ العراق بني أحتاللني :ج :1ص.449
 .2أبن حجر العسقالين ،الدور الكافة يف أعيان املائة الثامنة :ج :1ص .68
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كربالء يف القرن الثامن اهلجري
يف عهد ( السلطان خدابنده ) :

الب واإلحسان عىل سكان احلائر احلسيني
كان السلطان حممد خدابنده رجل ّ
وسائر املشاهد املقدسة.
قال الراوي :عىل أثر تشيعه عىل يد العالمة احليل((( يف سنة( 707هـ) ،أمر أن
يوزع من بيت مال املسلمني رواتب اىل سدنة العتبات املقدسة يف كل عام ،وكذلك
عي للعلويني املقيمني يف كربالء والنجف رواتب شهرية تدفع هلم من خزانته
ّ
اخلاصة ،وأوقف هلم أمواالً وفرية يوزع ريعها عليهم سنوي ًا.
قال أرباب التأريخ :جلس السلطان اوجلايتو بن أرغون خان بعد وفاة أخيه
السلطان غازان خان ويلقب بالسلطان غياث الدين حممد خدابنداه ،ومعناه عبد
اهلل ،وجاء عىل السنة بعض العامة حممد خربندة ،ومعناه عبد احلامر ،ولألستاذ
معنى كلمة خربنده قال :أصل الكلمة مغولية ومعناه
العزاوي حتقيق غريب عن
ٰ
الثالث ((( ،ومل يزل يف بغداد كلمة خربنده معروفة اىل يومنا هذا ومنها بستان خربنده
 .1كان تشيعه عىل اثر الفتيا الذي كان قد أفتوا به مجع من كبار أعالم التسنن بعدم جواز رجوع زوجته التي
كان قد طلقها ثالث ًا بصيغة واحدة ،ثم ندم عىل فعله واراد الرجوع هبا ،وعند ذاك كتب يستفتي علامء
اإلمامية ويطلب حضورهم ،فصعد اليه العالمة احليل ،وملا حرض جملس السلطان أفتى بجواز ذلك ،وعىل
أثره أظهر السلطان ميله إىل التشيع ،وجعله املذهب الرسمي يف مجيع أنحاء مملكته.

[ ]2التسرتي ،جمالس املؤمنني:ج :3ص  439؛ العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني:ج :1ص.452
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وكان السلطان حسن اإلسالم إمامي املذهب قصد العراق يف سنة (707هـ)(((،
يصحبه العالمة احليل واألمري طرمطار ،فلام وصل بغداد فور وصوله زيارة كربالء
فالنجف ،وأجزل عىل ساكنيها العطايا والنعم ،ويف النجف أمر بسك النقود
وعليها أسامء األئمة األثني عرش املعصومني ،وكذلك أمر أن تكتب أسامؤهم
عىل رايات اجلند وأمر املؤذنني أن ينادوا يف أذاهنم (حي عىل خري العمل) ،وكذلك
زار املشاهد املقدسة يف العراق يف سنة (709هـ) ،وملا وصل النجف األرشف أراد
نقل رفاة اإلمام عيل بن أيب طالب اىل عاصمة مملكتة يف السلطانية إذ كان قد
ش ّيد هلذه الغاية فردوس ًا لطيف ًا((( كان قد أشار عليه ببنائه الشيخ زاهد الكيالين

مثوى لإلمام عيل ،ويف النجف رأى
رئيس الفرقة الصوفية اخلاكسارية وجيعله
ٰ
طيف ًا قال له( :سنونكي سنده ،منمكي منده) أي لك ذلك ويل هذا فال تنقل رفات
اإلمام من النجف((( ،وعىل أثر طيفه هذا غال غلو ًا كبري ًا يف التش ّيع ،وليس خرقة
التصوف ،وسعى حثيث ًا يف إعالء كلمة اإلسالم وبذل جهود ًا جبارة يف إنعاش
احلياة االقتصادية يف مجيع املشاهد املقدسة ،وكذلك وجه عنايته اخلاصة بكربالء
والغري ،كان مولده سنة
والنجف ،وأمر بتعمري وتزيني العتبتني املقدستني احلائر
ّ
(675هـ) ووفاته سنة (716هـ) ،ومدّ ة حكمه اثني عرش سنة ،وكان حسن الوجه
والشامئل كري ًام جواد ًا.
[ ]1العزاوي ،تاريخ العراق بني أحتاللني :ج :1ص.445

ٌ
شامل لفردوس السلطان (خدابنده) قال :ش ّيد السلطان
وصف
 .2جاء يف تأريخ العراق بني احتاللني ج 1
ٌ
غياث الدين حممد ( خربنده ) دار ًا لطيف ًا يف يف عاصمة ملكة السلطانية سامه اجلنة الفردوس اختذ لبنائه
لبنة من الذهب ولبنة من الفضة ،وكان طول هذا البيت مخسة أذرع بذراع النجار ،وعرضه أيض ًا كذلك
واالرتفاع عرشة ،وطول اللبنة شرب ًا وعرضها اصبعني ،وأجرى يف وسطه أربع أهنر ،هنر من لبن ،وهنر من
عسل ،وهنر من مخر ،وهنر من ماء ،وجعل فيه مخسة أشجار وطول كل شجرة ثالثة أذرع مصنوعة هي
وثامرها ،أصلها من ذهب وثامرها من نفيس اجلواهر واللؤلؤ الكبار.
 .3القايض نور اهلل التسرتي ،تومار صل سلسلة صوفية خاكساري ( خمطوط )؛ أنظر جمالس املؤمنني.
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احتجاج العالمة احللي :

قال أرباب السري :كان الشيخ مجال الدين احلسن بن الشيخ يوسف بن الشيخ

رشف الدين عيل أبن الشيخ املطهر احليل وامللقب بالعالمة احليل ،كثري الرتدد

عىل احلائر احلسيني ،فصادف يف احدى زياراته للحائر احلسيني وجود مجاعة
من الصوفية ،وقد صلوا املغرب سوى شخص واحد منهم كان جالس ًا مل يصل،
ثم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص ،فسأل بعضهم عن سبب ترك

ذلك الشيخ الصالة ،فقال أحدهم :وما حاجة هذا اىل الصالة وقد وصل اىل مرتبة
الكامل أجيوز له أن جيعل بينه وبني اهلل حاجب ًا بعد نيله هذا املقام؟ مع العلم إن
الصالة حاجب بني العبد والرب.

فقال له العالمة :أسمع ياهذا :إن اهلل ال حيل يف غريه ،ومن املعلوم القطعي ان

احلال مفتقر اىل املحل ،والرضورة قضت بأن كل مفتقر اىل الغري ممكن ،فلو كان
اهلل تعاىل حاالً يف غريه لزم أمكانه فال يكون واجب ًا هذا ،إذ ًا خالفتكم وخالفت

الصوفية من اجلمهور يف ذلك ،وكيف جوزتم عىل اهلل احللول يف أبدان العارفني
تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا ،فهؤالء املشايخ الذين تتربكون بمشاهدهتم كيف
اعتقادهم يف رهبم؟ وكيف جوزوا عليه تارة وأخرى االحتاد وعبادهتم الرقص

والتصفيق والغناء؟ مع العلم ان اهلل تعاىل قد عاب عىل جاهلية الكفار يف ذلك،
َّ
َْ ْ
َ َ َ َ َ ُ
ت إِلا
وقد قال عز من قائل يف حمكم كتابه البليغ ﴿ َوما كان صلات ُه ْم عِند ال َبيْ ِ
ُ َ ً َ ْ ً
مك
اء َوتصدِيَة﴾((( وأي فعل أبلغ من فعل من يتربك بمن يتعبد اهلل بام عاب عليه
َ
ْ
ْ َ ُ َ
َ َّ َ َ
وب َّالت ف ُّ
ك ْن َت ْع َم الْ ُقلُ ُ
الص ُدورِ،(((
الكفار؟ فإِن َها ل ت ْع َم البص
ار َول ِ
ِ ِ
[ ]1االنفال.35:
[ ]2احلج.46:
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كيف جاز لكم القول يف حق مشاخيكم االبدال واعتذاركم هلم ترك الصالة ،فإنكم
أجهل اجلهال؟(((.

ويف ترمجة العالمة احليل قال صاحب لؤلؤة البحرين :كان هذا الشيخ وحيد

عرصه وفريد دهره ،الذي مل تكتحل حدقة الزمان بمثله وال نظريه كام ال خيفى عىل
من أحاط خرب ًا بام بلغ إليه من عظم الشأن يف هذه الطائفة  -اإلمامية  -وال ينبئك مثل
خبري تتلمذ يف علم الكالم والفقه واألصول العربية عىل خاله املحقق احليل((( ،وعىل
والده الشيخ سديد الدين((( ،ويف الفنون العقلية تتلمذ عىل يد اخلواجة نصري الدين

الطويس ،وعىل عمر الكاتبي القزويني كان مولده يف رمضان سنة (648هـ) ،مجلة من

التصانيف والتآليف يف خمتلف العلوم العقلية والنقلية((( ،وتويف يف حمرم عام( 726هـ).

 .1العالمة احليل ،كشف احلق وهنج الصدق :ج:1ص ،17وهذا الكتاب هدية من قبله إىل السلطان غياث
الدين خدابنده ملا أستشيع عىل يده.
 .2هو العالمة جعفر بن أيب حييى احلسن ،كان حمقق الفضالء ومدقق العلامء حاله يف الفضل والعلم والفقه
والفصاحة والشعر واألدب واالنشاء اشهر من ان يذكر بني علامء اإلمامية .كانت حلقة درسه حتوي مجاعة
من الفضالء .يروى عن حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام والسيد فخار بن معد املوسوي .له مجلة تصانيف
يف خمتلف الفنون والعلوم وله شعر رائع تأ لفه الطباع .كان مولود يف سنة (602هـ) ووفاته سنة (676هـ)
دفن يف احللة وقربه معروف إىل يومنا هذا يف حملة اجلبا وين .ينظر :االصبهاين ،روضات اجلنات:ج:2
ص.182
 .3هو العالمة الشيخ سديد الدين بن الشيخ رشف عيل بن املطهر احليل ،وكان من أرسة عريقة يف العلم
والرشف اشتغل معظم رجال هذه األرسة بالعلوم واملعارف.وكان هذا الشيخ اجلليل من أفاضل فقهاء
اإلمامية.متبحر ًا يف العلوم العقلية والفقه والنقلية ومما يدلك عىل عاو مقامة ومنزلته ترؤسه للوفد الذي
وفد عىل السلطان هوالكو قبل استيالئه عىل بغداد.كام سبق وفصلناه.

 .4البحراين ،الشيخ يوسف بن امحد بن ابراهيم الدرازي ت1186هـ ،لؤلؤة البحرين يف اجلازات وتراجم
رجال احلديث حققه وعلق عليه السيد حممد صادق بحر العلوم ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف ،د.ت.
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مقدم أبن بطوط :

قال أرباب التأريخ :رحل اىل املرشق يف رجب عام (725هـ) حممد بن عبد

اهلل بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن يوسف اللوايت الطنجي املعروف بأيب عبد اهلل

رشف الدين أبن بطوطة القايض ،فجال البالد ،وتوغل يف العراق ،وجاء اىل كربالء
املسمة برحلة أبن بطوطة حتفة النظار قال :زرت
سنة (726هـ) كتب عنها يف رحلته َّ

كربالء يف أيام السلطان أيب سعيد هبادر خان بن خدابنده بعد أن تركت الكوفة يف
سنة ( 726هـ) ،قاصد ًا مدينة احلسني  -كربالء  -وهي مدينة صغرية حتفها حدائق
النخيل ،ويسقيها ماء الفرات والروضة املقدسة داخلها ،وعليها مدرسة عظيمة،
وزاوية كريمة فيها الطعام للصادر والوارد ،وعىل باب الروضة احلجاب والقومه

 -اخلدمة  -ال يدخل أحد إال عن إذهنم ف ُيق ّبل العتبة الرشيفة ،وهي من الفضة،

وعىل األبواب أستار احلرير ،وأهل هذه املدينة طائفتان أوالد زحيك ،وأوالد فائز،
وبينهام القتال أبد ًا وهم مجيع ًا إمامية يرجعون اىل أب واحد ،وألجل فتنتهم ختربت
هذه املدينة ،ثم سافرنا منها اىل بغداد (((.

أقول :إن املدرسة العظيمة التي ث ّبتها يف رحلته القايض رشف الدين السائح

مر ذكره((( ،كام وان الزاوية الكريمة التي
الطنجي هي مسجد أبن شاهني الذي ّ
كانت يوزع فيها الطعام للوارد والصادر هي دار السيادة ،وهي من منشآت
السلطان حممود غازان خان ،والذي أقامها يف كثري من البلدان التي كان حيكمها،
وجعل وقفه اىل الفقراء واملساكني.

[ ]1أبن بطوطة ،حتفة النظار :ج :1ص.132
 .2للتفصيل اكثر :انظر اجلزء االول من هذا الكتاب.
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كربالء يف دور الدولة اإليلخانية اجلالئرية
الدولة اجلالئرية :من الدول التي تشكلت يف العراق ،ومؤسسها الشيخ حسن

بن حسني بن أقبغا أبن أيلكوانويان اجلالئري تأسست هذه الدولة يف سنة (740

هـ) ،عىل أثر استيالء مؤسسها عىل بغداد ودحر حاكمها عيل باشا دامت حكومتهم
يف العراق وإيران زهاء ( )80عام ًا ،وعدد ملوكهم املعروفني واملشهورين أربعة

أوهلم :الشيخ حسن الكبري الذي رصف أمواالً طائلة يف سبيل العامرة وحسن
االدارة يف العراق ،قال فيه صاحب[كتاب] كلشن اخللفاء :انه أقام عامرات نفيسة

ومجيلة يف بغداد والنجف وكربالء ،تويف سنة ( 757هـ) ،بعد أن حكم عرشين سنة

قام خالل مدّ ة حكمه يف العراق خري قيام ،كان ذا سياسة حسنة دفن يف النجف
داخل صحن الروضة احليدرية .عثر عىل مقربته يف األيام األخرية فأعيدت اىل ما

كانت عليه.

أعقبه يف احلكم نجله السلطان أويس الذي قام بتشييد بناية الروضة احلسينية

مر ذكره(((.
املقدسة كام ّ

وثالثهم :السلطان حسني بن الشيخ حسن الكبري.

ورابعهم :السلطان أمحد هبادر خان بن أويس الذي تم عىل يده بناء الروضة

احلسينية املاثلة للعيان اليوم.

 .1راجع السلسلة األوىل ،ص 51و .52
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انقرضت هذه الدولة من العراق وإيران بعد مقتل السلطان أمحد ،وصارت

بقاياها يف تسرت بعد أن قاومت بعض املقاومة ،وبذلك عدّ املؤرخون تاريخ انقراض
احلكومة اجلالئرية هو زوال آخر ملوكهم السلطان حسني بن عالء الدين اجلالئري

من احللة يف سنة (835هـ).

وصفوة القول عن هذه الدولة :هي من الدول الشيعية املوالية لإلمام عيل،
وهلا كثري ًا من اآلثار املحمودة يف كربالء ،وسائر العتبات املقدسة بعضها ماثلة
للعيان اىل يومنا هذا.

***
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أعالم كربالء يف القرن الثامن اهلجري
او ًال :العميدي:

هو العامل الفاضل اجلليل األديب الشاعر اللبق السيد عميد الدين عبد املطلب

بن السيد جمد الدين ايب الفوارس حممد بن عيل األعرج من ذرية عبيد اهلل األعرج

بن احلسني األصغر بن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني كان مولده يف
ليلة النصف من شعبان سنة (681هـ) باحللة ،ووفاته ليلة األثنني عارش من شعبان

سنة (754هـ) ببغداد ،ونقل رفاته اىل النجف األرشف ،وكان الباعث لشهرته
و ُبعد صيته هو تدريسه يف احلائر احلسيني ومالزمته للروضة املقدسة ،وأحتكاكه

بالوفدين والقاصدين من املسلمني املحبني ألهل البيت الذين كانوا يقصدون زيارة
هذه العتبة املقدسة ،وحيرضون جملسه ،ويتلقون منه الدروس يف العلوم العقلية
والنقلية.

قال فيه صاحب [كتاب] أمل األمل :جاء يف بعض اإلجازات املعتربة عند

مشيخنا اإلمامية :ان الس ّيد عميد الدين عبد املطلب كان حيل املولد حائري املحتد،

وقال فيه السيد الداوودي يف عمدة الطالب يف ذكر العقب من احلسني األصغر

بن عيل بن احلسني :ومنه العقب  -من حسني األصغر  -أيب احلسن عيل بن
حييى كان متوجه ًا باحلائر ،فانقسم عقبه عدّ ة بطون منهم :بنوعكلة وهم حيمي بن
عيل بن محزة بن عيل ،املذكور ومنهم :بنو علوان بن فضايل بن املنصور أبن احلسن
نقيب احلائر بن احلسن بن عيل املذكور ومنهم :معد بن عيل الرغاوي أبن نارص بن
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فوارس بن عيل املذكور ،ومنهم :بنو ثابت وهو احلسني بن حممد بن عيل بن نارص

بن فوارس املذكور ،ومنهم بنو غيالن وهو عيل بن فوارس ابن نارص بن فوارس
املذكور ،ومنهم :بنو األعرج وهو عيل بن سامل بن بركان بن ايب األعز حممد بن ايب

منصور احلسن نقيب احلائر املذكور ،ومنهم :الشيخ العامل الشاعر النسابة األديب
فخر الدين عيل بن حممد بن أمحد بن عيل األعرج املذكور ،وأبناؤه السيد جليل

العامل الزاهد جمد الدين ايب الفوارس حممد ،وكذلك السيد الفاضل النسابة مجال
الدين أمحد بن فخر الدين املذكور ،والعقب من السيد جمد الدين ايب الفوارس حممد

يف سبعة بنني أكربهم وأصغرهم ألم ولد ،واخلمسة اآلخرون أمهم بنت الشيخ
سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر احليل وهم اوالً :جالل الدين عيل ،والثاين:
موالنا السيد العالمة قدوة السادات بالعراق عميد الدين عبد املطلب ،وثالثهم:
الفاضل العالمة السيد ضياء الدين عبد اهلل ،ورابعهم :العالمة نظام الدين عبد

احلميد وخامسهم :السيد غياث الدين عبد الكريم((( ،والعقب من السيد عميد
الدين يف ولده السيد مجال الدين(((.

قال فيه صاحب الروضات :كان السيد عميد الدين عبد املطلب من أج ّلة العلامء
الثقاة ،ومشايخ الروايات قاصدة حمقق ًا أصولي ًا ماهر ًا جمتهدا كبري ًا حسن الترصف

والتصنيف ،وكفاه فخر ًا قال عنه شيخنا الشهيد األول((( - :الذي عليه منّا املرجع
[ ]1ابن عمبه ،عمدة الطالب :ص .326
 .2قال السيد ابن شدقم يف حتفة الزهار وزالزل األهنار ،كان السيد مجال الدين ذا علم وفضل بتحقيق وتدقيق
قتل يف بغداد سنة (756هـ ).

 .3هو الشيخ األجل األفقه ابو عبد اهلل حممد أبن الشيخ مجال امللة مكي بن شمس الدين حممد الدمشقي العاميل
رئيس مذهب اإلمامية يف عرصه ،وشيخ املحققني تتلمذ عىل تالمذة العالمة احليل اوائل بلوغه وهم مجاعة
كثرية ،أجازه فخر املحققني يف احللة عام ( 751هـ) زار كربالء ،وتتلمذ يف مدرسة العميدي ،وشيد له يف=
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واملعول  -يف إجازاته( :درة الفخر وفريد الدهر موالنا اإلمام الرباين عميد الدين
واثنى عليه وبالغ فيه :يروي عنه السيد حسن بن ايوب املشهور بابن
عبد املطلب)،
ٰ

نجم األطراوي العاميل ،والشيخ عبد احلميد النييل ،وولده السيد مجال الدين ايب
طالب حممد ،والشيخ زين الدين عيل بن احلسني األسرتابادي ،والسيد تاج الدين

بن معية الديباجي ،وله مجلة تصانيف مشهورة أكثرها رشوح وتعاليق عىل كتب

خاله العالمة احليل(((.

ويف بعض املعاجم قد خلط بني العميدي هذا وبني الشيخ شمس الدين حممد بن

عيل بن احلسن اجلباعي جدّ العالمة البهائي امللقب بالعميدي ،واملتويف يف رمضان

سنة(702هـ) ،وكذلك أطلق لقب العميدي عند العامة عىل ركن الدين هبة اهلل بن
حامد بن أمحد بن أيوب احلنفي الرسقندي اللغوي إذ قد التبس األمر عىل بعض

األفاضل يف يومنا هذا من رشاح الصحيفة الكاملة بالفارسية ألن ألعميدي هذا

كان من تالمذة السيد فخار بن معد املوسوي ،وهو من املتقدمني عن السيد عميد
الدين عبد املطلب فليالحظ ذلك.

كربالء دار ًا ومسجد ًا يعرفان بأسمه إىل اليوم دار ومسجد الشهيد تقعان يف حملة باب السالملة ،كان مولده
عام ( 734هـ) ،بدمشق ،وهبا قتل وصلب يف سنة ( 786هـ) ،وكان السبب يف قتله وشاية القايض برهان
الدين املالكي عند السلطان برقوق فأمر بقتله ،قتل يرمحه اهلل وعمره  52عام ًا ،له مجلة تصانيف وتآليف
رائقة يف الفنون الرشعية ،وكان انظاره دقيقة وتبحره يف الفنون العربية واألشعار والقصص النافعة ،وهو
ّأول من لقب بالشهيد وأول من هذب كتاب الفقه عند اإلمامية.

 .1اخلونساري ،روضات اجلنات :ص.374
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ثانيًا :الشيخ عز الدين أبي حممد األسدي:

هو العامل الفاضل األديب الشيخ عز الدين ايب حممد احلسن بن املغفور له شمس

الدين حممد اخلازن باحلرضة احلائرية املقدسة ،ممن رغب يف أنشاء العلوم األدبية

والرشعية .كان ذا مروءة وديانة وصالح ،وله اعتناء بالرواية وذو فضيلة ومعرفة،

وتويف يف حدود سنة ( 783هـ) يف احلائر احلسيني(((.
ثالثًا :الشيخ علي بن اخلازن احلائري:

هو الشيخ األجل زين الدين عيل بن ايب حممد بن الشيخ شمس الدين اخلازن

باحلرضة احلائرية املعروف بأبن اخلازن ،قال فيه صاحب روضات اجلنات :كان

رمحه اهلل من املحققني الفضالء حاله يف الفضل والنبالة ،والعلم ،والفصاحة،
والفقه ،واألدب ،واإلنشاء معلوم ًا معروف ًا عند العامة واخلاصة ،وكفاه تتلمذه عىل
شيخنا الشهيد األول ،وأجازه ،وكتب يف أجازته وقال( :ملا كان الشيخ العامل املتقي

الورع املحصل القائم باعباد العلوم الفائق أويل الفضائل والفهوم زين امللة والدين
أبو احلسن عيل بن املرحوم السعيد الصدر الكبري العامل عز الدين ايب حممد احلسن

بن املرحوم املغفور يدنا اإلمام شمس الدين حممد اخلازن باحلرضة الرشيفة املطهرة
مهبط مالئكة اهلل ومعدن رضوانه التي هي من اعظم رياض اجلنة املستقر هبا س ّيد

األنس واجلن إمام املتقني وسيد الشهداء يف العاملني رحيانة رسول اهلل وسبطه

وولده ايب عبد اهلل احلسني أبن سيد الثقلني امري املؤمنني ايب احلسن عيل بن ايب

طالب ممن رغب يف انشاء العلوم العقلية والنقلية األدبية والرشعية أستجاز
 .1رياض العلامء ،اجلزء اخلامس ( خمطوط ) توجد نسخته يف مكتبة ( شواري ملك يف طهران ).
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العبد املفتقر اىل اهلل تعاىل حممد بن مكي ،فأستخار اهلل وأجاز له مجيع ما جيوز عنه

وله روايته من مصنف ومؤلف ،ومنثور ،ومنظوم ومقروء ،ومسموع ،ومتناول،

وجماز فيام صنفه كتاب القواعد والفوائد يف الفقه خمترصة يشتمل عىل ضوابط
كلية أصولية وفروعية يستنبط منها أحكام رشعية مل يعمل األصحاب مثله ،ومن

ذلك كتاب الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية ،ومن ذلك رشح التهذيب االمجايل
يف أصول الفقه ،ومن ذلك كتاب اللمعة الدمشقية خمترص لطيف يف الفقه ،ومن
ذلك رسالتان يف الصلواة تشتمالن عىل حرص فرضها ونقلها يف آربعة أالف مسألة
حماذاة لقوهلم عليهم الصلوات أربعة آالف باب ،ومن ذلك رسالة يف التكليف
وفروعه ،ومن ذلك رسالة تشتمل عىل مناسك احلج خمترصة جامعة ،وغري ذلك

من رسائل وكتب رشع أمامها يف الفقه ،والكالم ،والعربية انشاء اهلل تعاىل اىل أخر
ما زبره وحوره ،ومن السبيل يرسه ،ومن السديد أسفره ،وأطال فيه زبره حتى
إذا بلغ منه ختامه ،وسوغ له إكامله وامتامه ،فكتب وكتب العبد املفتقر اىل عفو اهلل
وكرمه حممد ابن مكي بن حممد بن حامد بن أمحد النبطي بدمشق املحروسة منتصف

هنار األربعاء املعرب عن ثاين عرش رمضان املبارك عمت بركته سنة أربع وثامنني
وسبعامئة ،واحلمد هلل ابد اآلبدين ،وصىل عىل سيدنا أفضل اخلاليق أمجعني ايب

القاسم حبيب اهلل خاتم النبيني ،وعرتته الطاهرين ،وصحبه األخيار املنتخبني)(((،
ومن مجلة الذين يرون عن هذا الشيخ اجلليل هو العالمة امحد بن فهد احليل الذي
اخذ منه اإلجازة بالرواية يف سنة (791هـ) ،يف احلائر احلسيني ،تويف عيل بن اخلازن

احلائري كام يف بعض النسخ سنة ( 793هـ).

 .1اخلونساري ،روضات اجلنات :ص.539-118
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رابعًا :السيد عبد اهلل املرعشي:

حيدثنا التاريخ :إن من اعالم هذا القرن املدفونني يف كربالء هو العالمة الس ّيد

عبد اهلل رشف الدين املرعيش الطربيس أبن حممد بن ايب امحد بن القاسم بن العباس
بن أمحد بن عيل بن أيب حممد احلسن بن عيل املرعيش أبن عبد اهلل أبن أمري العارفني

بن حممد ايب الكرام ابن احلسن الربكة املدين املحدث ابن احلسني األصغر املحدث
املتويف سنة( 157هـ) ،ابن اإلمام عيل بن احلسني وكان نزيل احللة الفيحاء،
ومن اعيان اإلمامية الفقهاء ،له تأليف يف الفقه والصول ،ومدرس ًا فيهام ،وكان
معارص ًا للشيخ الرشيف العبيديل النسابة احلسيني ،وذكر ترمجته وأثنى عليه يف
مشجراته ،تويف باحللة ونقل جثامنه اىل كربالء املرشفة ودفن فيها (((.
الوباء:

قال أرباب التاريخ :وقع يف كربالء سنة (749هـ) ،الطاعون ،ومنه عم مجيع

األقطار ،ومل يسمع بمثله ودام أكثر من سنة (((.
***

 .1مزارات العلويني ( خمطوط ).
 .2أنستاس الكرميل ،الفوز باملراد يف تأريخ بغداد :ص.16
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كربالء يف دور الصراع بني فائز وزحيك
غزوة بين املهنا العلوية :

مراجعنا عن هذا العهد جاءت ناقصة تكاد تكون نــادرة ،واليــزال معظم
تفاصيلها خمزون ًا يف بطون خزائن الكتب املبعثرة هنا وهناك ،فاألمل باملستقبل

ان يكشف لنا بعض من هيمهم أمر هذه املدينة املقدسة بعض ما خفي علينا من
مرت بكربالء آنذاك.
تفاصيل هذه الغزوة ،وحوادث هذا العرص التي ّ

قال الراوي :يف منتصف القرن الثامن اهلجري وقعت يف كربالء حوادث جسام

كادت تؤدي هبا وبساكنيها ،وذلك من جراء نشوب القتال بني قبيلتني علويتني
بني سكاهنا ،ومها :آل زحيك ،وآل فائز من اجل أن تتوىل احدامها زعامة احلائر

ونقابته ،دام هذا الرصاع بينهام اكثر من نصف قرن ،كانت نتيجة هذا النزاع القبيل
بينهام اىل ضياع حقوقهام املوروثة أب ًا عن جدّ  ،إذ سلبهام قبيلة بني املهنا العلوية التي
جاءت غازي ًة كربالء ،فكانت حجتها يف بداءة امرها أن تتدخل يف حسم النزاع بني

تلك القبيلتني ،فلام جاءت كربالء ،وترسخت أقدامها فيها بسطت سيادهتا عليها،
فبهذه خابت آمال تينك القبيلتني وزادت يف الطني بله إذ تسلم السيد شهاب الدين

امحد بن مسهر عميد أرسة آل مهنا الغازية يف سنة (756هـ) ،نقابة احلائر ،وأعطيت

سدانة الروضة احلسينية اىل الشيخ اجلليل شمس الدين حممد احلائري ،وهبذه احلركة

سا َد كربالء هدو ًء نسبي دام فرتة من الزمن حتى اصطفت تلكام القبيلتان فيام بينهام،
وثارتا بوجه الغزاة السرتجاع حقوقهام املغصوبة ،وطردتا النقيب املزبور وأرسته
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من كربالء ،وتوىل عميد آل فائز حممد نقابة احلائر الثانية ،وتوىل عميد آل زحيك
السيد ابو القاسم حممد بن حييى زحيك السدانة ،فأمنت كربالء غائلة الفتن.

ويف ترمجة السيد شهاب الدين قال السيد الداوودي يف سياق كالمه يف العقب من

األمري ايب عامرة املهنا بن ايب هاشم بن القاسم من ذرية اإلمام عيل بن احلسني،

ومنهم :الرشيف شهاب الدين أمحد يلقب خليتا ابن مسهر بن ايب مسعود بن مالك

بن مرشد بن خراسان بن منصور بن حممد بن عبيد اهلل بن عبد الواحد بن مالك
بن احلسني بن املهنا امري املدينة املذكورة كان عظيم اجلاه واملال ،كثري األمالك تويف

املرشفة بالعراق .توىل نقابة
عن مجيل مل يكن عنده غريه ،وكان يتوىل أوقاف املدينة ّ
املشهد احلائري وعزل ،عنه ثم شارك يف نقابة املشهد الغروي(((.

أقــول :الظاهر من كالم السيد الــداوودي ان النقيب املذكور كان قد عزل

من نقابة احلائر وسكت عن أسباب العزل ،ومنها يتضح عدم استطاعة النقيب
ومقدرته من إدارة شؤون النقابة بشكل يرتضيه العلويون احلائريون ال سيام وان آل
فائز وآل زحيك املغلوبتني عىل أمرمها كانت قلوهبام متكالبة عليه ،ومل يغمض هلام

جفن ،ولن ترتضيا نقابة النقيب املزبور عليهم .األمر الذي أدى بالعلويني ان ينحوا
النقيب عن منصبه وفع ً
ال تم عزله ،وملا عزل زالت زعامة أرسته من كربالء أيض ًا،

وسطعت ثانية يف سامء كربالء زعامة فايز وزحيك.

روى السيد جعفر األعرجي قال :كان ابو الفايز حممد يف احلاير سيد ًا وجيه ًا
جليل القدر شه ًام غيور ًا عفيف ًا ورع ًا نقي الرسيرة يمتاز عىل سائر العلويني الساكنيني
يف احلاير ،ويتبعه أكثر من نصف سكانه ،كان بينه وبني الوجيه املعارص له السيد
[ ]1ابن عمبه ،عمدة الطالب يف انساب ايب طالب :ص.133

220

مركز كربالء للدراسات والبحوث

حممد من ذرية حممد بن احلنفية خصومات ومناوشات قبلية من اجل زعامة احلائر

ونقابته ،وبعد أن أسهب املؤلف يف الثناء عليه يف قضية أمتناعه من قتله العلوي

تاج الدين احلسيني نقيب احللة قال :اصطفى مع خصمه العنيد ودحر نقيب احلاير
شهاب الدين أمحد احلسيني وعزله ونصب نفسه نقيب ًا للحاير خلف ًا(((.
أقول :وان أصاب السيد املؤلف فيام قاله بحق السيد ايب الفائز حممد اال انه

أخطأ بزعمه ألن املخاصم له كان من ذرية حممد بن احلنفية فعىل التحقيق كان ذلك
اخلصم هو السيد ابو القسم حممد بن حييى زحيك زعيم قبيلة آل زحيك من ساللة

مر ذكرها
إبراهيم املرتىض بن اإلمام موسى بن جعفر ورواية ابن بطوطة التي َّ

رصحية يف ذلك.

هذا والبد لنا من قبل ان نختم املوضوع ان نشري اىل ما زعمه مؤلف كتاب دليل

العشائر العراقية((( والذي ذكر :إن الغزوة التي وقعت عىل كربالء يف فتنة زحيك
وفائز كانت من قبل قبائل بني مهنا من مشايخ شمرطي .قال املؤلف يف سياق

كالمه عن هذه القبيلة التي كانت هلا اإلمارة يف الديار السورية واملرصية :نزحت
اىل العراق يف سنة (721هـ) عىل أثر مشاجرة جرت بني امريها املهنا بن عيسى

وامللك النارص ملك مرص مستنجد بملك العراق السلطان ايب سعيد هبادل خان،

وملا قدم بعشائره تفرق اوالده للسكنى يف انحاء العراق ،فجاء أحد أنجاله الذي
ُيدعى سليامن املهنا عىل رأس قبيلته وسكن احللة والبادية املجاورة هلا ،واستغل

 .1مناهل الرضب يف انساب العرب (خمطوط)؛ وقد طبع هذا املورد يف السنوات األخرية للمزيد من األطالع،
االعرجي ،جعفر النجفي احلسيني ،ت1332هـ ،مناهل الرضب يف أنساب العرب ،حتقيق السيد مهدي
الرجائي ،النارش املرعيش النجفي ،مطبعة حافظ ،ط ،1قم1419 ،هـ.
 .2دليل العشائر العراقية (خمطوط) ملؤلفه األستإذ عبد املجيد السامل.
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فتنة زحيك وفائز ،وشن الغارات عىل كربالء ،ويف العقد السادس من القرن الثامن

اهلجري وبسط إمارته عليها ،ودامت إمارة هذه القبيلة عىل كربالء اىل أواخر القرن

الثالث عرش اهلجري ،ومن بعد هذا التاريخ مل يقف املؤلف عىل ذكر هلم يف كربالء.
أقول :نالحظ من كالم املؤلف أنه خالف النصوص التارخيية ،ومال اىل طريقة

األستنباطات االجتهادية ،ولعل األمر قد ألتبس عليه من جراء تقارب األسم يف
القبيلتني كام وان القبيلتني العلوية والعربية كان هلام النفوذ واملكانة السامية املمتازة

يف قلوب عارفهام فض ً
ال عن معارصة الواحدة ،لألخرى فتلك القبيلة العلوية محلت
لقب بني املهنا تيمن ًا بأسم عميدها احلسني بن املهنا أمري املدينة املنورة ،وهذه القبيلة
العربية محلت لقب بني املهنا تيمن ًا باسم أمري القبيلة مهنا بن عيسى شيخ مشايخ

شمرطي مع الفارق العظيم الذي كان حييط ظروف كلتي القبيلتني ،فاألوىل أمجع
املؤرخون يف اهنا غزت كربالء األمر الذي يشك يف صحة أقوال املؤلف ،كام وأن

املؤلف قد أخطأ يف زعمه ان قبيلة بني املهنا من شمرطي كانت قد بسطت سيادهتا
عىل كربالء حتى القرن الثاين عرش اهلجري ،فعىل التحقيق :ان هذا الزعم مس ّلم
ببطالنه ألسباب عديدة أمهها ما ذكره املؤرخون يف معامجهم عن هذه القبيلة التي

أفل نجمها ،وزالت إمارهتا من انحاء العراق يف منتصف القرن العارش اهلجري(((،
يبق هلذه القبيلة ما يستحق الذكر بعد هذا التاريخ ،وهناك بعد هذا التاريخ سطع
ومل َ

يف سامء العراق نجم قبيلة عربية أخرى مل متت بصلة اىل سلفها بالرغم من اهنا حتمل
لقب بني املهنا أيض ًا ،وقد محلت هذه القبيلة هذا األسم تيمن ًا بأسم أمريها املدعو
نارص بن املهنا شيخ مشايخ البوريش من عشائر جشعم العربية ،وقد غزت هذه

القبائل بزعامة امريها املدعو النارص بن املهنا كربالء يف حدود عام (1013هـ)،
 .1يراجع نصوص العزاوي ،تاريخ بغداد بني أحتاللني؛ كلشن خلفا ،ملؤلفه مرتىض نظمي زاده.
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وبسطت زعامتها عليها زهاء اربعني عام ًا أنتهت زعامتها عىل أثر غزو العراق من

قبل الشاه عباس الكبري الصفوي سنة (1042هـ) ((( ،ويالحظ مما تقدم إن تالبس
ب للمؤلف ان يقع يف الفخ األمر الذي نكتفي
أسامء القبائل الثالثة هو الذي س َّب َ

باالشارة إليه ونستدرك ما جاء يف اجلزء االول هلذه املوسوعة ((( ،وتعد كلمة شمر
طي التي تعقب بني املهنا زائدة وغري صحيحة فيالحظ ذلك.
***

 .1يراجع أبحاث األستاذ يعقوب رسكيس يف جملة (لغة العرب) :ج :3ص  ،137السنة اخلامسة.
 .2اجلزء االول من مدينة احلسني:ص 66و.76
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كربالء عند هجمات تيمور كوركان
قبل اخلوض يف معارك تيمور وهجامته نرى من املناسب من أن نلم القارئ

الكريم بشطر موجز عن حياة هذا الفاتح العظيم الذي شغل أقالم املؤرخني،
فمنهم ساخط عليه ينعته سفاك ًا خرج عىل مجيع األقطار اإلسالمية ،ومنهم مرتحم

معجب بشخصيته الفذة.

قال أرباب السري :يعرف تيمور بتيمور لنك ،وتيمور كوركان ،وأقساس تيمور

بن تاراغاي بن شكر هبادر من ذرية تومنه خان من ملوك املغول القدماء .أمه تكني

خاتون من ذرية جنكيز خان كان مولده يوم الثالثاء يف اخلامس والعرشين من
شعبان سنة (728هـ) ،وملا ولدته امه سقط عىل األرض وكانت كفاه مملوءتني بالدم
العبيط ،فقال بعضهم :سيكون رشطي ًا ،وقال البعض األخر :سينشأ لص ًا حرامي ًا،
وقال قوم :سيكون قصاب ًا سفاك ًا وقال أخرون :بل سيصري جالد ًا ،لكن تيمور نشا
شاب ًا جلد ًا ،ولكنه من القلة والعوز كان بعض ًا يتخفى ويظهر بعض الليايل ليرسق
اغنام ًا ،فصادفه ّمرة أحد الرعاة فرماه بسهمني أصاب بأحدمها فخذه فأخطلها

وباآلخر كتفه فأبطلها ،فأصبح أعرج ليناوين ،كان مبدأ ظهوره وخروجه يف سنة
(708هـ) ،وله من العمر ( )79سنة كانت وفاته عىل اثر وعكة الزمته أيام ًا حينام

كان عازم ًا عىل فتح بالد اخلطا(((.

 .1وهم القراخطاي احدى القبائل الساكنة يف ما وراء النهر ،وقد اسسو هلم امارة شاسعة فخظعت هلم منطقتي
(بدي صو) وتركستان الرشقية بعد ان حققوا النرص عىل حممود بن حممد خان قرب (خجند) سنة 531هـ/
1137م وكذلك انترصوا عىل السلطان السلجوقي سنجر بموقعة (قطوان) سنة 536هـ1141 /م وقد
ساعدهم فيها كوخان الصيني وقبائل من االتراك الكفار قال عنها ابن االثري( :ومل يكن يف االسالم وقعة=
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نقل جثامنه اىل سمرقند حيث قربه األن معروف هبا ،قال يف وصفه صاحب

املنتخب :أنه كان رج ً
ال ذا قامة شاهقة كأنه من بقايا العاملقة عظيم اجلبهة والراس
شديد القوة والباس أبيض اللون مرشب ًا بحمرة عظيم األطراف عريض األكتاف

مستكمل البنية مسرتسل اللحية أعرج ليمناوين وعيناه كشمعتني جهور الصوت
ال هياب املوت ،وقال فيه صاحب جمالس املؤمنني :كان األمري تيمور كوركان إمامي
املذهب صويف النزعة كذا يؤخذ من الرسائل التي تبودلت بينه وبني السيد حممد

بركة وعىل يده أستشيع ،وذكر املؤلف يف مورد أخر من كتابه قال :قال األمري تيمور

لقومه فيام بعد اين نلت مجيع هذه القوة بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري،
ومهة الشيخ زين الدين اخلواين ،وبركة السيد حممد بركة ،وعنه اخذت التشيع ،ويف

ذلك ينسب املؤلف عدم مس تيمور وجنوده املشاهد املقدسة وسكاهنا بسوء ،كام
وأنه بالغ يف اكرام هذه املشاهد ،وزارها يف كل خشوع واحرتام ،وأمر بتعمريها
واحرتامها من قبل أعوانه(((.

وكيفام كان من أمر تيمور ونشأته فقد سار يف طريقه يكتسح مجيع املامليك

اإلسالمية حتى ساق جيوشه اجلرارة نحو العراق ملحاربة السلطان أمحد اجلالئري،

فهجمت جيوشه عىل العراق سنة (795هـــ) ،وملا قارب بغداد هرب من أمامه
= اعظم من هذه وال اكثر ممن قتل فيها بخراسان).
واستقرت دولة اخلطا والرتك الكفار بام وراء النهر ،وبقية املنطقة بيد اخلطا اىل ان اخذها منهم عالء الدين
حممد خوارزم شاه سنة 612هـ1215 /م ،ابن االثري :عز الدين ابو احلسن عيل بن حممد بن عبد الكريم بن عبد
الواحد الشيباين ،الكامل يف التاريخ  ،دار صادر ،بريوت1386 ،هـ1966 /م ،ج ،11ص 86-81تفاصيل.

بارتولد ،فاسييل فالدمري روفتش ،تركستان من الفتح العريب اىل الغزو املغويل ،نقله عن الروسية صالح
الدين عثامن هاشم ،ارشف عىل طبعه قسم الرتاث العريب باملجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،الكويت،
1401هـ1981 /م ص  472وما بعدها.
 .1التسرتي ،جماس املؤمنني :ج.9
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السلطان أمحد وأحتمى باحللة أوالً ،ثم النجف ،وباألخري جاء اىل كربالء ومنها
ذهب اىل مرص بعد حماربته جيش تيمور املقتفي أثره.

قال الكرميل يف تارخيه :كان فتح بغداد للمرة األوىل عىل يد تيمور لنك يف
سنة (795هـــ) ،ومل يكن يف طاقة السلطان أمحد أن يناجزه فوىل هارب ًا مع ألفي
رامح ّإل أن قواد الفاتح اقتفوا أثره فظفروا به يف سهل كربالء ،والتحم القتال

بينهام فتطايرت النبال ،وتذابحت الرجال ،وتوصل السلطان اىل اهلرب من أولئك
واحتمى بسلطان مرص -برقوق  -اىل ان تستجم قواه ملناجزة تيمور ثانية،
األسود
ٰ
وملا كانت سنة (797هـ) ،مجع السلطان أمحد جيش ًا عرمرم ًا ورجع اىل العراق وأختذ

طريقه اىل كربالء ثم احللة ،وناجز جيوش التاتار عىل ضفاف هنر العلقمي بعد ان
استنفر القبائل التي كانت تسكن احللة واعامهلا ،فهبت القبائل لنرصته ،فسار اىل
بغداد ،وألقى عليها احلصار حتى فتحها(((.

جاء يف روضة الصفا :إن األمري تيمور كان بعد فتحه إيران كان مهه حمصور ًا يف

مناجزة السلطان أمحد اجلالئري ،وبعد رفضه هلداياه سار بجيشه نحو بغداد ،وكان
السلطان أمحد قد استطلع اخلرب ،فأخذ أهبته وعرب دجلة اىل اجلانب الغريب ،ومحل

معه مجيع أثقاله وكنوزه وجنده وأهل حرمه ،وملا كان صبيحة يوم الثالثاء ثالث
شوال سنة (795هـ ) ،دخل اجلانب الرشقي من بغداد األمري عثامن هبادر وطالئع
جيش تيمور ،وكان السلطان أمحد يف اجلانب الغريب ،وقد أمر برفع اجلرس وغرق

السفن ،ولكن قواد تيمور متكنوا من عبور هنر دجلة اىل اجلانب الغريب أما السلطان

أمحد ّفر اىل احللة لإلحتامء هبا ،ولكن جيش تيمور تتبعه ،ويف الطريق التمس القواد
من األمري الرجوع اىل بغداد وهم يكفونه تعقيب ابن أويس فرجع تيمور اىل بغداد،

 .1أنستاس الكرميل ،الفوز باملراد يف تأريخ بغداد :ص40؛ خمترص تأريخ احللة ،ليوسف.
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وواصل قواده تعقيب أبن آويس ،وملا استطلعوا خربه عرفوا انه التزم طريق كربالء

اىل مرص ،اما آويس ملا عرف ان احللة ال حتميه تركها وترك هبا معظم نفائسه،

وذهب اىل النجف ،ومنها اىل كربالء ،فأعقبه األمري عثامن هبادر مع مخس وأربعني
رج ً
ال من امراء اجليش بضمنهم كان أينايج أغالن ،وجالن محيد [مجيد] ،وس ّيد
خواجة بن الشيخ عيل هبادر بعد ان تركوا جيوشهم باحللة تتبعهم ،أما األمري عثامن

هبادر فقد ظفر بالسلطان أمحد يف كربالء ومعه مائتي فارس من أعوانه ،وأتباعه،
واهل حرمه ،فالتحم القتال بني الفريقني يف ارض كربالء ،واخذوا يرتشون األخر

بالنبال ،فتطايرت السهام والنبال يف ما بينهم ،فانتهز أبن آويس انشغال الطرفني
باحلرب فوىل هارب ًا حمتمي ًا بالسلطان برقوق بعد ان ترك ذخائره ونفئسه وامواله
الباقية ورجاله يف سهل كربالء ،أما األمري عثامن هبادر بعد دحره رجال أبن آويس
وأرسهم وجد بينهم زوجة السلطان ،ونجله عالء الدين ،ونديم السلطان عزيز بن

أردشري االسرتابادي مؤلف كتاب (بزن ورزن) اما أمراء تيمور فبعد أستيالئهم
عىل خزائن السلطان توجهوا قاصدين زيارة أيب عبد اهلل احلسني يتربكون به،

ويستجمون قواهم ،وبعد فراغهم من مراسيم الزيارة أجزلوا بالنعم واهلدايا عىل
السادة العلويني املالزمني لقرب ايب عبد اهلل احلسني ،ثم رحلوا عن كربالء بعد

ان مكثوا فيها بعض يوم.

***
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كربالء يف القرن التاسع اهلجري
يف عهد األمري (أقساس تيمور ) :

يؤخذ من اقوال املؤرخني اإلمامية :ان األمري تيمور كوكان كان كثري اخلري

واإلحسان بسكان املشاهد املقدسة ،ويكثر جمالستهم ،وجيزل هلم النعم والعطايا

وكذلك ينظر اىل كربالء وسائر املشاهد املقدسة بعني اإلجالل واالحرتام ،ووجه

عنايته اخلاصة هبذه املشاهد املقدسة ،وصاهنا من التخريب والفساد ،وراعا ما
رصده ألجلها.

روى اخلواجة عبد احلميد البلخي قال :دخل تيمور بغداد للمرة الثانية يف
سنة ( 803هـ ) ،وملا استقر هبا خرج منها يف شهر ذي احلجة قاصد ًا زيارة مرقد
اإلمام موسى بن جعفر ،وتركها اىل احللة ،وبركبه األمري شاهرخ ،وحممد

أزاد ،وامحد عيل شاه ،وحممد آوسيني ،وأمري زادة رستم ،واألمري ملكشاه ،واألمري
خليل سلطان ،واألمري زادة الغ بيك كوركان ،ومجع من خواتني حرمه ،فدخلها يف
منتصف العقد الثاين من شهر ذي احلجة ،ومنها توجه مع ركبه قاصد ًا زيارة مرقد
اإلمام امري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف النجف ،ومنه توجه قاصد ًا زيارة

قرب اإلمام احلسني بن عيل قتيل كربالء ،وبعد ترشفه بتقبيل العتبات املقدسة،
وتقديمه النذور واهلدايا عىل ساكنيها رصف مهه اىل تعمري ،وجتميل ،وإصالح

العتبتني كربالء والنجف ،وطال مكوثه يف ما بني كربالء والنجف زهاء عرشين
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يوم ًا عقد خالهلا عدّ ة جمالس ضم إليها نخبة من كبار اعالم العراق ،وأذربيجان
وغريمها للمناظرة ،واملحاورة العلمية ،واألدبية وما ماثل ذلك.

واورد املؤلف يف مورد اخر من كتابه قال :إن األمري تيمور كوكان بعد رجوعه
من الشام عرب الفرات قاصد ًا عني التمر التي كانت تسمى آنذاك برأس العني أو

شفاثا ،فملكها بغري قتال ،وكان ذلك يف شهر صفر سنة ( 797هـ)((( حيث ملا تم
خرب قدوم األمري تيمور اىل أمري احلصن حممد شمس الدين بن امحد املوسوي خرج

من حصنه حام ً
ال اهلدايا والتحف الثمينة ليقدمها اىل تيمور ،فالتقى به يف الرحالية،
وقدّ م هدايا ،وق ّبلها تيمور وأكرم وفادته ،وبعد أن خلع عليه أذن بالرجوع اىل أهله،
ونصب أبنه أمحد رشف الدين نائب ًا عنه ،وناظر ًا عىل قرى شفاثا ،واليوم يوجد فوق

شفاثا مزار يعرف بقرب أمحد بن هاشم والظاهر قد ُحرف األسم والصحيح امحد أبو
اهلاشم ،وهذا هو قرب أمحد رشف الدين املذكور.

مع العلم أن رأس العني كانت آنذاك مدينة مجيلة عامرة زاهرة حتفها احلدائق
الغناء ،وكانت أكثر هذه احلدائق ملك ًا للعلويني احلائريني واليوم يف كربالء عند
معظم بيوتات العلوية مستمسكات رسمية يعود تأرخيها اىل القرنني التاسع والعارش
اهلجري بيد املرتزقة منهم((( تثبت ذلك.

 .1روضة الصفاء.
 .2مشجرة امحد بن املهنّا العبيديل (خمطوط).
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الصوفية وأقطابهم يف كربالء
مل ختل كربالء عن بعض املذاهب املتنوعة التي تستهوي عقول البسطاء من

الناس برضوب شتى منها الدينية املذهبية بأسم التشيع لإلمام عيل ،وقد فاهتم
أن القعيدة الشيعية اإلمامية كانت معروفة ومنترشة بني ظهرانيهم.

قال الراوي :باتت كربالء خرب مرتع خصب جلموع الصوفية أولئك األقوام
الذين يمتهنون الدروشة يف خالل القرنني الثامن والتاسع اهلجريني خصوص ًا عىل

عهد السلطان خدابنده ،فأخذوا يكثرون الرتدد اىل احلائر احلسيني ،ويعقدون فيه
جمالس للمناظرة واملحاورة تارة عن طريق اآلداب وطور ًا عن طريق تالوة مناقب
األئمة األثنى عرش املعصومني.

وكان القصد منهم األحتكاك باملوالني آلل البيت ،واملغالني يف حبهم الذين

يقصدون هذه العتبة املقدسة مستغلني سذاجتهم وفرط حبهم ،فبدأ نجمهم آنذاك
يلمع يف سامء كربالء ،وأصبح هلم شأن يذكر ،فاتسعت دائرة نفوذهم وشوكتهم
فشيدوا هلم فيها التكايا  -اخلانقاه  -وصدّ ها بعض أقطاهبم.

واما ما زعمت إليه املصادر الصوفية من أهنم سبقوا هذا التاريخ يف استيطاهنم

للحائر احلسيني إذ قد سكنوه والزموا جماورته منذ اللحظة التي قتل فيها اإلمام
احلسني بن عيل  حتى هذا اليوم((( ،فقوهلم هذا يفتقر اىل الدليل التارخيي إذ

 .1جاء يف تومار رس سلسيل خاكسارية :أنه سبق ألحد أقطاهبم أن جاء اىل اإلمام احلسني بن عيل يوم
عاشوراء وأوصاه اإلمام بلزم أبعاد خليفته املسمى (جراغ عيل شاه) عن ساحة القتال لكي يقدم بعد مقتله
إىل حيث موضع قربه اآلن ويالزم جماورة القرب ،وينري الشموع يف الليل حول القرب إلرشاد الزائرين= ،
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مل يسبق للمؤرخني من اخلاصة والعامة أن يذكروا هلم أس ًام يف معامجهم قبل هذا
التأريخ يف كربالء.

وصفوة القول ان أقطاب الصوفية الذين كانت هلم عالقة مبارشة يف أعالء

شأن النهضة العلمية واألدبية يف كربالء خالل هذين القرنني يستوعب شؤوهنم
الدراسية والتحليل ولو عىل سبيل األمجال وهم:

او ًال :فضل اهلل احلرويف:

قيل أسمه عبد الرمحن بن ايب حممد التربيزي ،وقيل عبد الرحيم ابو الفضل
األسرتأبادي مؤسس طريقة احلروفية .جاء اىل العراق واستوطن يف العتبات املقدسة
زهاء عرشين عام ًا كان يقيض معظم أوقاته متنق ً
ال فيام بني كربالء والنجف ،وأخري ًا
شيد له يف كربالء دار ًا داخل صحن الروضة احلسينية -خانقاه -يأتيه أتباعه ،وكان
يعد من الفضالء الزهاد جييد النظم والنثر بالعربية والفارسية ،وله عدّ ة تصانيف
أودعها مجاة من األرسار اخلفية املتعلقة بطريقته احلروفية التي أبتدعها .كان له
مريدون وأتباع كثريين يلقبونه بالسيد جالل الدين فضل اهلل احلرويف -احلالل
خر -ومعناه يأكل احلالل قتل يف عام (804هـ) ،من قبل األمري مريانشاه بن تيمور
أمري احللة وأعامهلا.
= فهكذا عمل اخلليفة الدرويش بوصية اإلمام والزم قربه يف كربالء بعد أن رحل عنها جيش أبن
سعد ،وأخذ الدرويش املسمى (جراغ عيل شاه) املذكور منذ ذلك احلني يوقد الشموع لي ً
ال إلرشاد الزائرين
إىل قرب احلسني ،وباتت هذه العادة جارية يف احلائر احلسينيي يأخذها اخللف عن السلف ،واليوم هذه
العادة متبعة عند معظم الصوفية الذين يقصدون كربالء ،فقي أيام العرشة األوىل من حمرم يف كل عام
ينريون الشموع يف حفالهتم التأبينية والتخليدية التي يقيموهنا للحسني داخل تكاياهم التي يش ّيدوهنا
هلذه الغاية وهي تعمل من ِق َبل إتاهنم عمل الدرويش جراغ عيل شاه املذكور.
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قال فيه مؤلف تأريخ العراق بني أحتاللني :كان السيد فضل اهلل احلرويف من
األحتادية ،ثم ابتدع النحلة التي عرفت باحلروفية .جاور مشهد اإلمام عيل يف
النجف عرشين عام ًا ،وقد زعم أن احلروف هي عني اآلدميني ،وخلص تعاليمه
بالتآويل والرموز ،فمث ً
ال يكرر كلمة ال آله إال اهلل ثالث أو أربع مرات فيتكون
منها اثني عرش حرف ًا يرمز كل حرف اىل إمام من األئمة األثنى عرش املعصومني،
وخيفف كلمة التوحيد ،ويكون منها سبعة أحرف تدل عىل املنافذ السبعة التي برأس
أبن آدم ،وكذلك تدل عىل النطقاء السبع ،وأول ظواهر اآليات القرآنية بغري معناها
ولربام أسقط الزكاة وأبطل الصالة واحلج(((.
يميل فريق من املؤرخني املتتبعني يف آثار السلف اىل القول :بأن اخلانقاه املذكور
الذي شيدوه السيد فضل اهلل احلرويف يف الزاوية الغربية من صحن الروضة احلسينية
كان يقع بالقرب من مسجد عمران بن شاهني ،ومن ثم انتقل اىل الزاوية اجلنوبية
الرشقية من الصحن كام هي اليوم ماثلة للعيان ،ويعرف بأسم تكية البكتاشية حيث
إن العالقة توثقت بني الصوفية وبني البكتاشية فيام بعد وأصبحت الواحدة منها
مرادفة لألخرى ،واليوم يف كربالء بيد ّ
متول أوقاف البكتاشية صكوك تؤيد ذلك،
ويقرأ تأريخ هذه الصكوك سنة (797هـ) ،ومنها يؤخذ أن احلاج بكتاش ويل كان
آنذاك يف كربالء ومعارص ًا للسيد فضل اهلل احلرويف.

ثانيًا :احلاج بكتاش ولي:

احلاج بكتاش :هو السيد اخلراساين حممد املوسوي ينتهي نسبه اىل إبراهيم

املجاب حفيد اإلمام موسى بن جعفر ،ويف بعض املعاجم ينسب اىل اإلمام
[ ]1العزاوي ،تأريخ العراق بني أحتاللني :ج  :2ص ،248خمطوطات مشايخ الصوفية.
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عيل الرضا فأقول نسبته اىل اإلمام عيل الرضا وهو إن اإلمام يعد عند أصحاب
هذه الطريقة بمثابة األب الروحاين وهو غري األب اجلسامين فاحلاج بكتاش تتصل
مشيخته باملعروف الكرخي الذي اخذ طريقته عن اإلمام عيل الرضا حسب

نيسابور (من أعامل خراسان)
زعمه كان ظهوره يف أواخر القرن السابع يف مدينة َ
فساح يف األطراف وحج بيت اهلل احلرام وجاور العتبات املقدسة يف العراق مدة

من الزمن ،أتصل خالل إقامته يف كربالء والنجف بمشايخ احلروفية حتى توثقت

العالقة بينهام ومن ثم سافر اىل األناضول يف عام (810هـ) ،وأجتمع بالسلطان
مراد خان بن أورخان العثامين ،فأكرم وفادته ونال منه حظ ًا عظي ًام ،فلقب (بحاج
بكتاش) ومعناه غالم األمري (عيل بن أيب طالب )وهناك أسس الطابور
واملعروف ( بنيك جرية ) ومعناه ( اجلند الطيب) وكان القصد من تأسيسه هلذا

الطابور هو محاية السلطان العثامين ويدعوا الناس لطريقته التي أبتدعها لنفسه

والتي عرفت فيام بعد بأسمه (البكتاشية) فقوى شوكته وعظم نفوذه ،فأنشأ يف كل

من املدن األناضولية والعراقية والسورية وغريها ( خانقاه ) هلم عرفت فيام بعد
بتكايا البكتاشية ومل تزل التكية البكتاشية اىل يومنا هذا ماثلة للعيان يف كربالء ويف

سنة (1241هـ) ،ثار السلطان حممود خان العثامين ضد النيكجرين فأوقع فيهم
ذبح ًا وأمر بغلق تكاياهم ومصادرة موقوفاهتم يف مجيع أنحاء مملكة آل عثامن فشمل
األمر آنذاك كربالء ،فآل أمر ّ
متول التكية البكتاشية يف كربالء املدعو (السيد أمحد
الرضوي املعروف يومذاك بباب الدده) أن حيرم أسم التكية املذكورة بأسم (تكية
النقشبندية) ويقرأ هذا االسم اليوم يف الكتائب الداخلية للتكية املذكورة.

ومن شعائر البكتاشية احرتام ليايل اجلمعة وإقامة مراسيم العزاء واخلريات يف

يوم عاشوراء ،وتتهم البكتاشية بعدم التزامها العبادات الظاهرية كالصوم والصالة.
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عقائد الصوفية :

ليس من موضوعنا التعرض ألكثر من بيان تلخيص معرفة تطور هذه العقيدة

التي منترشة يف مجيع االقطار اإلسالمية ومل ينقطعوا عن زيارة قرب اإلمام احلسني
يف كربالء اىل يومنا هذا يمتهنون الدروشة ويعرفون بالصوفية.

وهم قوم من غالة الشيعة يقولون بأولوية اإلمام عيل ،وهي فكرة دخيلة

يف اإلسالم قوامها :عبادة األشخاص ،وهذه الفكرة مقتبسة تعاليمها من احلكمة

اليونانية ،وأن األصل يف كلمة الترصف يراد هبا (احلكمة اإلهلية)وهي فكرة
ابتدعتها عقول القادة من اليونان ،فخالصة ما أستقىص العلامء من عقائدهم فدلت

حتقيقاهتم عىل إن مذهب التصوف املتبع من قبل معظم الطوائف اإلسالمية هو
مقتبس من تعاليم الفيلسوف أفالطون املؤسس للمدرسة األفالطونية احلديثة
القائلة :بأن النفس اإلنسانية هي ظل اهلل املمدود يف األرض أمتزجت بالعامل اهليويل

وصارت مالزمة له فنسيت ما كانت تعلمته حني كانت طليقة سابحة يف الفضاء،
وقد غذت هذه الفكرة تعاليم الفيلسوف اليهودي (فيلو) وقد مزج هذا اخلري

بني العقائد الدينية واملذاهب الفلسفية ونادى بتناسخ األرواح وله أربعة مراتب

بالتناسخ

اوالً :نسخ ،ثاني ًا :مسخ ،ثالث ًا :فسخ ،رابع ًا :رسخ ،واعترب كل يشء من األشياء
الزائلة الفانية يف هذا العامل صورة أو رمز ًا ليشء أخر ،وكان الغرض من تفلسفه هو

تشبيه النفس بآلة حسب طاقة اإلنسان.

وصفوة القول لعبت هذه التعاليم يف أدمغة الصوفية ،فغلبت عليهم النزعة

امليتافيزيقية أي (ما وراء الطبيعة).
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قال أرباب التأريخ :أنقسم طوائف الصوفية اىل قسمني ففريق منهم عصفت

برأسهم تعاليم املدرسة األبيقورية ،فتاهوا يف امللذات احلسية ،يعرف هؤالء باملشائني

أي (اجلربيني) ،وآخرون منهم تابعوا تعاليم املدرسة الكلبية ،واجتنبوا مإلذ احلياة
وقتلوا أنفسهم بالزهد والتقشف والزموا االعتكاف ورياضة النفس وفناءها يف

ذات اهلل وقالوا (باألعيان الثابتة) ويعرف أصحاب هذه املدرسة باألرشاقيني)

أمر بني االمرين ومالوا اىل اآلداب يف
وهم أصحاب القول (ال جرب وال تفويض بل ٌ

أحياء النهضة األدبية يف إبداعهم الغزل (ألعرفاين).

وأما تعاليم الصوفية فقوبلت باإلعرتاض وحارهبا رجال الدين من خمتلف

املذاهب اإلسالمية واهتموهم بعدم ألتزامهم العبادات الظاهرية.

وزعمهم بأن مشاخيهم يف الطرائق كانوا قد لبسوا اخلرقة واخذوا اإلجازة

من اإلمام عيل وولده املعصومني ،هو باطل ال أساس له من الصحة
حيث قوبل هذا اإلدعاء باإلستنكار واإلحتجاج من قبل مجيع علامء من املذاهب
جيوزوا احللول
اإلسالمية إذ كيف يمكن لإلمام عيل وذريته املعصومني أن ّ
واالحتاد والتصفيق والغناء وسائر الطقوس الصوفية كقوهلم :الصالة حاجب بني

العبد والرب ،وأن مشاخيهم يف الطرائق قد وصلوا اىل مرتبة الكامل فام حاجتهم اىل

الصالة وزعموا أن اهلل حال يف أبدان العارفني منهم.

اقول إذن أن الصوفية مجهور املسلمني ،نعم أن املسلمني من مجيع فرقهم أقروا

واعرتفوا إن اإلمام عيل كان اعلم بكثري من سائر احلكامء واألوصياء الذين

جاؤوا قبله ،حيث قد اجتمعت فيه كافة الصفات احلميدة واتصل باملبدأ االعىل
وقال جهار ًا لو أنكشف الغطاء ما ازددت يقينا ولقد أويت من العلم والفضل

وسحر البيان ،مما اربك أصحاب العقول الضعيفة هو عدم هضمها ،فآل هبم األمر
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اىل أن ينعتوا اإلمام عليا بأقوال هو براء منها ،فظنوا به بعض الظنون الذي أوقعهم
يف أتون من النار فوصفوه تارة بأنه قد خرج من اجلنة َّ
وحل يف جسم أيب البرش

آدم فشوهد بصورة اإلنسان ،وأخرى يصورونه بشكل إبراهيم اخلليل
يلعب بالنار ،وكان مع نوح يف السفينة فنجاهم من الغرق ،وطور ًا ينظرون إليه يف
لباس موسى كليم اهلل ،وهناك فريق كبري منهم ذهب به اىل أبعد حد وقال إن آدم أبا

البرش مل يكن سوى اإلمام عيل ويقصدون اىل قدم ذات اإلمام والتي ظهرت
مؤخر ًا يف جسم رجل عظيم بصورة اإلمام عيل نفسه ،حتى أن بعض أدبائهم
املغالني يف حب اإلمام ذهب يف شعره اىل أبعد حدود املعقول وقال :مل يكن قصد

النبي حممد من كرس األصنام يف الكعبة إال أن متس كتفه أقدام اإلمام عيل
وزعموا أن نور احلق ظهر بمظهر اإلمام ومن بعده حل يف أوالده املعصومني ،فقال
أحدهم يف حق اإلمام عيل األبيات اآلتية:
َم ــاذا أق ـ ُ
ـت َلــ ُه َقــدَ ٌم
ـول بِمن َحــطـ ْ
ُ
العقل يمن ُعني
لت ذا َبـرش
ان ُق ُ

ضـــع الـ َّـر ُحــن َبمنا ُه
يف َمــوضــع َو َ
ـــو اهلل
َ
وأخــتــشــى اهلل مــن َقـــويل ُه َ

وحسبك أهيا القارئ الكريم يف ضالل هؤالء القوم من مجيع فرقهم فقد قالوا

بوحدة الوجود املؤدية اىل اشرتاك اخلالق واملخلوق يف حقيقة الوجود ،وهذا اجلامع

احلقيقي بني العباد وبني خالقهم املستعان ،هو امر بدهيي مسلم ببطالنه بالرشع

والعقل ،ولقد أمجع علامء اإلمامية وأفتوا بتكفري الفرق الصوفية من أي مذهب

كانوا ،وممن حكم بتكفريهم هو العالمة احليل (يف كتابه هنج احلق وكشف الصدق)
وكذلك العالمة اغا أمحد بن حممد املشهور باملقدس األردبييل يف كتابه املوسوم
(حديقة الشيعة) فمن أراد التفصيل فلرياجعهام ،حيث قد يطول بنا الكالم عن
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الصوفية ومعتقداهتم وقد خيرج بنا احلديث عام التزمنا من اإلجياز يف هؤالء الفرق

الذين هم من غالة الشيعة الباطنية ،وربام أباحوا املحرمات وتركوا الواجبات،

وحكاياهتم املتداولة هم من أهل اإلحتاد واحللول رغم ما فيها من اخللط ظاهرة
للعيان فقد أثرت تعاليمهم تأثري ًا مبارش ًا يف عقول الضعفاء من املسلمني ،فرسعان
ما انترشت عقائدهم بني اخلاصة والعامة.

ويف عدد فرقهم اختلف املؤرخون فمن منهم قسمهم اىل أربع فرق وآخرون

قالوا ست فرق أو سبع فرق ،أوهلا احللولية ،وثانيها االحتادية ،وثالثها الواصلية،
ورابعها العشاقية ،وخامسها التناسخية ،وسادسها الواحدية ،وسابعها الزراقية.
***
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كربالء يف دور دولة قره قويونلي
(اخلروف األسود)

دولة اخلروف األسود من الدول الرتكامنية التي تشكلت يف العراق ومؤسسها
قره يوسف الرتكامين ،تأستت هذه الدولة يف العراق سنة (814هـ) ،عىل اثر أنقراض
الدولة اجلالئرية ،دامت حكومتهم يف العراق زهاء ( )60عام وعدد ملوكهم ثامنية
وأما املعروفون فمنهم األمري سبهد مريزا املعروف (باسيان) الذي كان عفيف ًا نقي
الرسيرة مل يطع شهوات نفسه متكن من تسيري دفة احلكم يف العراق عىل أحسن ما
يرام.
وصادف يف أيامه ظهور دعوة السيد حممد بن فالح املوسوي (املتمهدي)
فأضطر عىل أثره أن يعقد جملس ًا يضم نخبة ممتازة من علامء احللة وكربالء وبضمنهم
كان العالمة أبن فهد احليل مع نخبة ممتازة من علامء السنة ،للنظر يف أمر دعوة السيد
حممد املذكور واإلمامة وكان نتيجة هذا احلوار أن تغلب الشيخ مجال الدين أبو
العباس أمحد بن فهد احليل عىل خصومه يف هذا املجلس فكان بذلك سبب ًا يف أن
يظهر السلطان ميله اىل التشييع وجعله املذهب الرئيس يف مجيع أنحاء مملكته وأمر
برضب النقود وعليها أسامء األئمة األثنى عرش املعصومني ،وكذلك وجه عنايته
اخلاصة باملشهدين املقدسني كربالء والنجف وعني هلام قومه تدفع هلم رواتب
من خزانته اخلاصة يقوم هؤالء اخلدم بتنوير الروضتني املقدستني لي ً
ال ويف النهار
يقومون بأمر تنظيف والكنس داخل الروضتني.
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تويف األمري باسيان يف شهر ذي القعدة سنة (848هـ) ،وأعقبه يف احلكم األمري

(بري بوداف) خلف بعض األثار املحمودة يف كربالء والنجف وملا بلغه أخبار (موىل

عيل املشعشعي) وهنبه وعبثه هبذين املشهدين املقدسني( ،وكان يومئذ يف شرياز)
أرسل قائده سيدي عيل وضم إليه بعض أعوانه وسريهم اىل بغداد ليضعوا حد ًا
لفتنة موىل عيل ،أما سيدي عيل فقد دخل بغداد يف ربيع األول سنة (858هـ) ،فلام

تسم قيادة بغداد ،كتب اىل األمري خيربه بذلك فسري له املري بري بوداق مجاعة من
اجلند إلمداده ورافق هذا اجليش األمري شيخ شيئي اهلل وكان معه حسني شاهنة زار

وعمه سودغان والشيخ ميكي أوغيل ،وأوصاهم أن يتوجهوا مع سيدي عيل اىل
احللة واملشهدين الغروي واحلائري ويصلحوا ما قد أفسده املشعشعي فيهام ،ويف

مجادى االو ٰىل سنة (859هـ) ،دخل سيدي عيل واألمري شيخ شيئي اهلل وبقية أعوانه
ٰ

كربالء وأنفذوا بدورهم وصية األمري بري بوداق وأخذوا يعمرون ما أفسده املوىل
عيل يف احلائر احلسيني ،وهكذا حسب أمر األمري بري بوداق عوض خسائر أهل
احلائر من خزانة األمري اخلاصة ،وكر راجع ًا اىل بغداد بعد أن أعاد أألمن والطمأنينة

اىل كربالء.

أما املري بري بوداق ،فقد كان إمامي املذهب سك النقود بأسم األئمة األثني

عرش املعصومني عليهم السالم وكذلك نقش أسامءهم عىل خواتم أهل البيت
حرمة ملك العراق وإيران زهاء ( )18عام ًا قتل ببغداد سنة (870هـ)،عندما كان
والده يف السجن فتبناه السلطان أمحد اجلالئري.
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اعالم القرن التاسع اهلجري يف كربالء
او ًال :أمحد بن فهد احللي:

هو الشيخ اجلل العامل العرفاين الرباين أبو العباس مجال الدين امحد ابن شمس

الدين حممد بن فهد احليل األسدي صاحب املقامات العالية يف العلم والعمل
والتصانيف الكثرية التي أودعها مجلة من ارسار العلوم الغربية.
ولد سنة (757هـ) ،وتويف سنة (841هـ) ،دفن يف كربالء يف بستانه املعروف
اليوم ببستان ابن فهد الواقعة يف هناية الفرع الثاين من شارع رقم( )1يف حملة العباسية
الغربية ،وله مسجد ومزار ومسقفات أوقفها هلام ،يقع مزاره يف وسط جامع فسيح
االرجاء ذي طابقني َذ ُوي بناء رائع يعد من اكرب مساجد كربالء ،يوصلك اىل داخله
باب خشبي تعلوه كتيبة مقوسة حمكمة من القاشاين كتب عليها بخط بديع ما نصه
(هذا مرقد الرشيف ،العامل الفاضل والعارف الكامل جامع املعقول واملنقول
احلاوي للفروع احلائز بني الظاهر والباطن والعلم والعمل قدوة الفقهاء واملحققني
ونخبة املؤهلني املوىل مجال الدين أيب العباس امحد بن فهد احليل األسدي قدس اهلل
روحه املقدسة املتولد يف سنة (757هـ) ،واملتويف سنة (841هـ) ،جدّ د البناء احلاج
حممد عيل أصفهاين سنة (1358هـ) وتتوسط املسجد قبة من القاشاين بديع الصنع
ذو لون أخرض ،يتوسطها صندوق خشبي مزركش ومربقع بالطنافس احلريرية
يتوسط الصندوق جثامن فقيد العلم والعرفان العالمة أبن فهد احليل األسدي)،
الذي جالت أقالم املؤرخني يف نعته ووصفه:
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قال فيه صاحب الروضات :هو الشيخ العامل العارف وكاشف أرسار الفضائل
مجال الدين أبو العباس أمحد بن شمس الدين حممد بن فهد احليل الساكن باحللة
واحلائر حي ًا وميت ًا ،له من األشتهار بالفضل واإلتقان والذود والعرفان والطهر
واألخالق واخلوف واألشفاق ،مجع بني املعقول واملنقول والفروع واألصول
والقرشة واللب واللفظ واملعنى والظاهر والباطن والعلم والعمل بأحسن ما كان
جيمع ،أجازه العالمة عيل بن اخلازن يف احلائر احلسيني سنة (791هـ) دفن يف احلائر
وقربه خلف املخيم احلسيني ،يف بستان يعرف ببستان النقيب.
وقال فيه صاحب لؤلؤة البحرين :كان فاض ً
ال فقيه ًا جمتهد ًا زاهد ًا عابد ًا ورع ًا
تقي ًا نقي ًا إال أنه فيه ٌ
تفوه به يف بعض مصنفاته وآخذه يف
ميل اىل مذهب الصوفية بل َّ
هذا القول األستاذ يوسف كركوش يف كتابه خمترص تأريخ احللة ،قال :كان الشيخ
أمحد بن فهد احليل نسبته اىل التصوف صحيحة إال أنه حسبام يظهر لنا من بعض
مصنفاته أنه كان يقول يف املقالة الثالثة من الصور الثالث (أي األحتاد) ويف هذا
الصدد كتب السيد جعفر بحر العلوم يف كتابه (حتفة العامل يف رشح املعامل) يف سياق
كالمه عن اجلرب والتشبيه ،اىل أن قال :القول بالرؤية واألنطباع واألنعكاس ،وأما
القول هبا ال معهام فال ألنه ال يبعد محلة عىل إرادة اليقني التام ،وشدة األنكشاف
العلمي وأما جتويزة إدراك اللذة العقلية عليه تعاىل مع تفسريها بإدراك الكامل من
حيث أنه كامل فال يوجب فسق ًا ،وما نسب اىل السيد ابن طاووس واخلواجة نصري
الدين وأبن فهد احليل واملجليس وغريهم من االجلة اىل التصوف.

وهذا غري خفي أن رضر التصوف أنام هو فساد االعتقاد واإلقــرار باحللول
والقول بوحدة الوجود أو االحتاد او فساد األعامل كاألعامل املخالفة للرشع التي
يرتكبها كثري من املتصوفة يف مقام الرياضة والعبادة ،وهذا غري خفي عىل املطلعني
عىل أحوال هؤالء األجلة ،اهنم منزهون عن كال الفسادين قطع ًا.
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أقول مضيف ًا عىل ما تقدم ان شيخنا ابن فهد كان متضلع ًا يف العلوم العقلية
والنقلية موفقا بينهام وكان يميل بمرشبه عىل آراء العرفاء احلكامء الذين كانوا يرون
أن اإلنسان بقدرته أن خيلع رسباله السفيل ويتصل بالعامل العلوي ويناجي النفوس
والعقول حسب إستعداد الشخص القطري كام وأن شيخنا أبن الفهد قد أقتطف
ثامر مرشبه وأقتطف من تلك العوامل الروحانية ،فكان خيرب عن أمور ال جمال للحس
ان يدركها مع العلم أنه كان يملك زمام نفسه وال يغيب عنه رشده موفق ًا فيام بني
ظواهر الرشع ،خياطب ُك ً
ال حسب إستعداده الشخيص ومزاجه العقيل ومل تزل
نظرية شيخنا هذه اىل يومنا هذا بني االخذ والرد والسلب واإلجياب عند الفالسفة
احلكامء فال جمال ألخذ الشيخ هبا.
أختلف ارباب الرتاجم يف مولده وقربه :روى االستاذ يوسف كركوش قال:
كان مولده سنة (721هـ) يروى عن تالمذة الشهيد االول واخذ عنه مجاعة من
الفضالء ومنهم الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي وهو من أكرب تالمذة
الشيخ ومن تالمذته أيض ًا السيد حممد بن فالح املوسوي امللقب باملهدي الذي
اشتهر بالعلوم الغربية وأنه أخذها عن أستاذه أبن الفهد ،قيل قربه يف كربالء وقيل
يف احللة ،واليوم يف احللة يف حملة الطاق قرب يعرف بقرب أبن فهد فيحتمل أن يكون
له او لوالده شمس الدين حممد ،ومن مصنفات الشيخ أمحد بن فهد ،كتاب املهذب
البارع يف رشح النافع ،وكتاب املخترص ،وكتاب رشح اإلرشاد ،وكتاب املوجز،
وكتاب فقه الصالة ،وكتاب مصباح ا ُملهدي وهداية املهتدي وكتاب رشح اللمعة
يف النية ،وكتاب كنانة املحتاج يف مسائل احلجاج((( وكتاب أستخراج احلوادث
املستقبلية من كالم أمري املؤمنني الذي أودع فيه مجلة من األرسار الغريبة (((.
 .1خمترص تأريخ احللة ص.125:
 .2العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج :3ص.194
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ثانيًا :السيد حممد بن فالح املشعشعي:

هو السيد حممد بن فالح بن هبة اهلل بن حسني بن عيل املرتىض بن عبد احلميد
النسابة بن ايب عيل فخار بن أمحد بن ايب الغنائم بن عبد اهلل احلسني بن حممد احلائري
بن إبراهيم املجاب حفيذ اإلمام موسى بن جعفر وأما أبن شدقم يف كتابه حتفة
الزهار وزالل النهار يف النسخ التي حصل عليها أختالف من زيغ األقالم وعدم
األعتناء بحفظ األنساب فقد ساق نسب السيد حممد املزبور اىل عبد اهلل بن اإلمام
موسى الكاظم وأورد فروعه ،وقال :كان مسقط رأسه يف واسط وتركها
وعمره يوئذ ( )17عام جاء اىل احللة والتحق بمدرسة الزرعية وكان املدرس يف
هذه املدرسة الشيخ أمحد بن فهد احليل فأخذ السيد يتتلمذ عىل الشيخ حتى صار
من مجلة البارزين ،كام وان الشيخ أحسن يف تربيته وتزوج الشيخ بوالدة السيد وأن
السيد تزوج بأحدى بنات الشيخ وجاء مع الشيخ اىل احلائر وألتزم جماورة قرب جده
احلسني وأن الشيخ أحسن يف تربيته حتى عده املؤرخون يف طليعة تالمذته
ومن افاضلهم وكان جامع ًا للعلوم النقلية والعقلية وعارف ًا بعلم التصوف صاحب
رياضات ومكاشفات.

كان ملا بلغ الشيخ أمحد األجل ،دفع اىل أحدى إمائه كتاب ًا حمتوي ًا عىل فوائد

عجيبة وغرائب خفية طريفة وامرها بألقائه يف شط الفرات فعارضها السيد حممد
فطلبه منها فمنعته لبلوغ مرامها منه فمناها باملحال وباألخري متكن السيد حممد من
احلصول عىل الكتاب بحيلة ما ،وبعد حصوله عىل الكتاب هرب من عند أستاذه

وأحتمى بعشائر اخلفاجة ،أما الشيخ سأل أمته عن مصري الكتاب فقالت قد القيته،
فسأهلا الشيخ ماذا رأيت ،قالت ما رأيت شيئ ًا فأمتعض الشيخ من كالمها وكان

يف علمه أهنا إذا كانت قد القته أضطرب الشط وخرج منه دخان عظيم يعلوا أفق
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السامء ،فألزم الشيخ عن أمته ان تصدقه فقالت اخذه السيد حممد وهرب ،فلام
سمع الشيخ ذلك منها ،بعث يف طلب السيد ليسرتجع الكتاب منه ،فأبى السيد
وأستنكر ذلك أما السيد حممد فقد شغف بمطالعة الكتاب وسار من احلائر متوجه ًا
اىل احلويزة وهناك ظهر منه بعض اخلوارق بفضل ما تعلمه من ذلك الكتاب فألتف
حوله خلق عظيم وأخذ يلقنهم بعض التعاليم ،حتى تعلموا منه كيفية التشعشع
فأخذوا يرتكبون بعض االمور اخلطرية ،مث ً
ال كانوا يرضبون بطوهنم املتحجرة

بالسيوف فتخرج من ظهورهم دون أن يصيبهم أي مكروه ،وكذلك قام السيد

ببعض اخلوارق التي كانت العقول تقف حمتارة عن معرفة كنهها ،وكان يعمل كل
ذلك بفضل (النرينجات) التي قد تلقفها من الكتاب املذكور وبفضل أعامله هذه

نرش دعوته بني األعراب حتى لقبوه بالقائم (املهدي) كان ظهوره سنة (827هـ)(((.
وصفوة القول عن السيد حممد (املتمهدي) وأتباعه املشعشعني :أخذوا يعبثون
يف األرض فساد ًا حتى آل األمر بولده املدعو موىل عيل أن يغري عىل العتبتني
املقدستني يف النجف وكربالء واوقع فيهام السلب والنهب والتخريب والفساد.

مات السيد حممد بن فالح يوم الربعاء يف السابع من شهر شعبان سنة (866هـ)،

بعد أن وطد دعائم مملكته التي أسسها يف احلويزة وخوزستان والتي عرفت بأسم
مملكة املشعشعني فيام بعد وقد دامت إمارهتم  90عام ًا كان انقراضها سنة (914هـ)

عىل يد الشاه إسامعيل الصفوي.

 .1جمالس املؤمنني باب 16؛ حتفة الزهار :جملد ( 3خمطوط)؛ العزاوي ،تأريخ العراق بيني أحتاللني :ج:3
ص.107
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الوباء:

قال أربــاب التاريخ :حدث يف سنة (774هـــ) ،طاعون جــارف يف كربالء
والنجف ومنها انتقل اىل بغداد وعبث فيها بعد أن فتك فتك ًا هائ ً
ال يف كربالء،

وكذلك حيدثنا التاريخ أنه وقعت يف كربالء سنة ( 860هـ) زلزال عظيم شمل

هذه الزلزال (البرصة وبغداد والكوفة) وكان قد حدث هذا الزلزال ثالث مرات
يف ساعة واحدة (((.

غارة موىل علي املشعشع على كربالء
قال أرباب التأريخ :أغار موىل عيل عىل حجاج بيت اهلل احلرام يف سنة (857هـ)،

وهنب أمواهلم ودواهبم وسلبهم كسوة الكعبة وحارص السادة داخل املشهد الرشيف

وقاتل جيش بغداد الذي جاء ملحاربته بقيادة (دوه بيك) وبسطام شحنة احللة ولكن
موىل متكن من دحر اجليش املذكور وسار بجيشه اجلرار صوب احللة فدخلها يف
اخلامس من ذي القعدة ونقل امواهلا واموال املشهدين الرشيفني كربالء والنجف

اىل البرصة واحرق احللة وخرهبا ،وقتل من بقي فيها من الناس بعد ان مكث فيها
ثامنية عرش يوم ًا رحل عنها قاصد ًا اىل النجف فدخلها فاحت ًا وسلب أمواهلا ودخل

بالفرس اىل داخل احلرم الرشيف وامر بكرس الصندوق املوضوع عىل قرب اإلمام
ومنها قصد كربالء وكان ذلك يف غرة ذي احلجة عام (857هـ) ،وعمل فيها مثل

ما عمل يف النجف ،فدخل احلرضة احلسينية املقدسة بفرسه وأمر بكرس الصندوق
 .1الفوز باملراد يف تأريخ بغداد :ص.67
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املوضوع عىل قرب احلسني وجعل الروضة املطهرة مطبخ ًا لطهي الطعام وبعد
أن اخذ كل ما كان يف الروضة املطهرة من القناديل والسيوف والطوس واألعتاب
الفضية والستائر احلريرية و(الزوايل) وغري ذلك مما زين هبا احلرم احلسيني مجيعها
وكذلك أرس أهل املشهدين من السادات وغريهم وأخذهم أسارى.

جاء يف حتفة األزهار وزالل األهنار :قال املؤلف يف سياق كالمه العقب من

السيد حممد املتمهدي املشعشعي ،منهم :املوىل عيل الذي أستوىل عىل مجيع األهواز

مع شاطئ الفرات اىل احللة ،وكانت جنوده يبلغون  500نفر ال يعمل فيهم السالح
وال غريه ألستعامهلم بعض األسامء وكان غايل املذهب سافر اىل العراق وأحرق
احلجر الدائر عىل قبة اإلمام عيل وجعل القبة مطبخ ًا للطعام ،اىل مىض ستة

أشهر تامة لقوله أن اإلمام عيل هو الرب والرب ال يموت كان مولده يف سنة

(841هـ) ،ومقتله (861هـ).

جاء يف روضات اجلنات :عند ذكر ترمجة السيد خلف بن عبد املطلب بن حيدر

بن موىل حمسن بن السيد حممد امللقب باملهدي بن فالح املوسوي احلويزي املشعشعي
حتت عنوان (أول قتيل وقع يف النجف وكربالء) قال املؤلف :أن املشعشعي هو من

ألقاب السيد موىل عيل بن حممد بن فالح الذي كان حاك ًام يف اجلزائر والبرصة وهنب
املشهدين املقدسني النجف وكربالء وقتل أهلها قت ً
ال ذريع ًا وأرس من بقى منهم اىل
دار ملكه يف البرصة واجلزائر وكان ذلك يف شهر صفر (858هـ ) ،ومن املشهور

ان طائفة املشعشعني املغالني يأكلون السيوف((( .أما موىل عيل بعد قتله لسكان
املشهدين وسلبه هلم وىل هارب ًا اىل البرصة حيث بلغه أن األمري بري بوداق بعث
جيش ًا عرمرم ًا إلمداد العراق ملناجزته وإيقافه عند حده ،قال الراوي :أن موىل

 .1روضات اجلنات:ص.265
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عيل كان قد عجز والده عن إصالحه يف أواخر أيامه غلب عىل أمور والده وسلبه
سلطته ونعت نفسه بني قومه باملهدي واخذ يتدرج يف دعواه اىل أن زعم باأللوهية
وساق الناس اىل اعتناق طريقته ألتي ابتدعها وزعم ان روح اإلمام عيل قد
حل يف جسده واإلمام حي مل يمت ،فلم يزوره الزائرين ومل يشيدوا له قرب ًا فألزم

عىل أن يغري عىل املشهدين الغروي واحلائري وهيدمهام ،فأخذ عىل نفسه ذلك
َ
نفسه ٰ
ويف سنة (858هـ) ،ملا أستجمع قواه غار عىل املشهدين وجتارس عليهام بكل وقاحة
ووضع فيهام يد التخريب والفساد وبذلك العمل أصبح منفور ًا من اجلميع والكل
يريد الفتك به ،ويف سنة (861هـ) بعث له املري بري بوداق بعض أعوانه املشهورين

برمي النبال ليغتالوه فظفروا به عندما كانوا مع بعض أتباعه عندما كان يستحم يف
مياه (كوهكيلويه) من اعامل هببهان يف إيران فرموه بسهم طائش فأصابه السهم يف
صدره فخر رصيع ًا ،وأمن الناس من رشه(((.

عقائد املشعشعني :

املشعشعون :قوم من غالة الشيعة يعتقدون بألوهية اإلمــام عيل ويؤمنون

باحللول ،روى مؤلف كتاب تذكرة املؤمنني يف ذيل رشح البيت الفاريس اآليت:
بسجهكريمدرثنايتياأمرياملؤمنني

كر نكويم من خدايت يا أمري املؤمنني

ومعناه (إذا مل أقل يف حقك أنت اهلل يا أمري املؤمنني فامذا اقول يف الثناء عليك

يا أمري املؤمنني ) ثم اخذ املؤلف يف تصنيف فرق العيل اللهية فقال :أن املشعشعني
صنف من هؤالء القوم ،حيث أن الناس انقسموا يف حرضة اإلمام عيل اىل
 .1العزاوي؛ تأريخ العراق بني احتاللني،ج.3
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اربع طوائف ،أوهلا مغالية يف حبه وتقول بالوهية واألخرى تغايل يف بغضه وتقول
ماال يليق به ذكره وثالثها تستخف به عناد ًا ورابعتها أعتقدت بأمامته وأفضليته،

وأن املغالني فيه هم الذين يعتقدون بالوهيته ومنهم :املفوضة :وهؤالء يقولون أن
اهلل فوض إليه إرادة العامل يف كافة شؤونه ومل يتدخل بيشء ومنهم السبئية :أصحاب
عبد اهلل بن سبأ وهؤالء أيض ًا أعتقدوا بألوهية وبعد أن أستشهد قالوا انه

مل يمت وانام هو حي ،وأن أبن ملجم مل يقتله وأنام الشيطان متثل بصورته فقتله،
ومنهم (الغرابية) الذين يقولون بان اهلل ارسل جربئيل اىل عيل إال أنه أشتبه
وذهب اىل حممد وبعضهم يقول أن علي ًا هو اهلل ،ومنهم (الرشيفية) وهؤالء

يقولون أن اهلل حل بالنبي وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني فهم آهلة ،ومنهم أيض ًا
(املغريية) الذين يقولون أن اهلل حل بعيل وصار هو اهلل ومن هؤالء القوم قبيلة

هزارة (وعربان املشعشع) عىل هذه العقيدة ومنهم (املخمسة) والذين يعتربون ان
سلامن ومقداد ًا وأبا ذر وعمر ًا بن أمية الضمري موكلون بامر العباد للقيام بمصالح
العام من جانب اإلمام عيل الذي هو اهلل(((.

وصفوة القول عن هؤالء الغالة اللهية قد اتفق املسلمون عىل كافة مللهم

ونحلهم وفيهم االمامية اإلثنا عرشية األصولية منها واخلبارية بتكفري هؤالء
وخروجهم عن احلضرية اإلسالمية.

أقــول :وهنا ال نرى جمــاالً إلعتبار كالم بعض املؤرخني اللذين ذكــروا يف

معامجهم بأن السيد حممد املدعي بألوهية اإلمام عيل يف أخر حياته تربأ من ولده موىل

عيل ألنه أدعى بمثل ما كان يدعي به والده السيد املذكور اللذين كانا من الغالة
املعتقدين باحللول وزعام أن روح االمام عيل قد حل يف جسدمها ،وأما استعامهلم

 .1العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج  :3ص.155
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النار والسالح وما شاكل ذلك من (النرينجات) السحرية فام هي إال وسائل أغواء

طائفتهم ،وهلل در ما قال الشاعر املرحوم السيد جعفر احليل يف مشعشعات هؤالء:
مشعشع َ ِ
ــت َع ِ
قاري ُه
ـم َد ّب ْ
ُ
اخلــد َكـ ْ
ُ
النار يف َقلبي وحـ َّـل بِه
َقــد َأوقــدَ
َ

الخ

ـت أفـ ِ
بِ ِ
ـاعــيـ ِـه
َــــم َســابـ ْ
َ
وجنتيه َوك ْ
ُــؤذ ِ
أن ا ُملــشــعـ َـشــع نـــار َلــيــس ت ِ
يــه
َ ُ

وقبل أن نختم البحث عن عقائد هؤالء الغالة نثبت بعض رسائل هذا السيد
زعيم طائفة املشعشعني الذي بلغ به اجلهل مبلغ ًا عظي ًام ومنها يتضح مدى سخافة
عقائدهم ومدى جهلهم ،قال يف أحدى رسائله:

ْ َّ
الر ْ َ
حن َّ
اللِ َّ
الرحِي ِم
بِس ِم
ِ

األعتقاد ان علي ًا الذي كان حيب النبي هو الرس الدائر يف السامء واألرض
وحممد كان هو احلجاب بنوع الرسالة واالحد عرش إمام ًا كانوا هم املالئكة

منهم إليه ومنه إليهم وسلامن من اهل البيت والبيت هو الطريقة واملعرفة وكل من
وصل اىل عرفانه كان سلامنا يف كل عرص وزمان وهذا السيد الذي ظهر هو بمنزلة

كل نبي وكل ويل بالنوع الظاهر وضعف البرشية ال بالقوة القاهرة ألن احلقيقة ال
تنتقل بل ينتقل احلجاب ويتصف البدن كجربئيل مع تشكله بعدة أبدان مع بقاء
احلقيقة عىل حاهلا واهلل الغني احلميد.
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وثاين رسالة التي ذكرها كلمة شعشعة اجلعدي وشعشعة الدوب ولربام أشتقت
كلمة املشعشعني التي أستعملت لقب ًا لطائفتهم من هذه الكلمة:
ْ َّ
الر ْ َ
حن َّ
اللِ َّ
الرحِي ِم
بِس ِم
ِ

أهيا الناس رمحكم اهلل تعاىل وعفا عنكم من يكون أمتحن اهلل أعظم من هذا
السيد الذي ترونه فأنه تم مخسة عرش سنة يلعنه الناس ويسبونه ويأمرون بقتله
وقتل أوالده وهو ينهزم من بلد اىل بلد حتى جاءت شعشعة اجلعدي ريض اهلل عنه
وما بقيت االرض تسعه حتى هرب اىل اجلبال وصار كل أهل اجلبال يريدون قتله
من تلك الشعشعة فام نجا إال بعد اليأس ثم عاد اىل بالد العراق وصارت تطلبه
ٌ
مكان يكنن به وضاقت
الغل ومجيع من كان له صديق ًا صار له عدو ًا وال بقي له
به االرض اىل أن جاءت شعشعة الدوب ذاق منها مر ًا ما ال يعد وال حيىص من
مقاسات العداء واخلوف منهم حتى متكن ولده وأسقاه من العلقم ما ال يوصف
بحد وجرى ما قد جرى ثم قتل ولده ومىض اىل رمحة اهلل ورضوانه تقبله اهلل تعاىل
وقابله بالعفو انه هو الغفور الرحيم ودار عليه أهل األرض كلهم والعسكر فوق

ذلك وبلغت القلوب احلناجر كاظمني وإعانة اهلل وهواملعني وختلف عنده ضعفاء
العسكر بقايا كربالء ((( والدوب وهم محلة األمانة اىل يوم القيامة فأي يشء بقى
لديه حتى يعمل امتحنه اهلل بسقم جسده غاية اإلمتحان أفهذا املأمون من القادر
الذي بذلنا يف معرفته املهج أن خيليه طرحي ًا حتت حوافر خيول الظاملني يعز عىل
اهلل وعىل الرسول فمن أبتىل أعظم من هذه ام من رزي أبلغ من هذه الرزية أدعوا
بفرجه فرج اهلل عنكم وعنه ،إنه سميع الدعاء وهو القريب املجيب وأقرب إليه من
حبل الوريد والسالم عىل من اتبع اهلدى.

 .1يقصد من قوله هذا أن املصائب التي تواردت عليه هي شبيهة بمصائب قتيل كربالء احلسني بن عيل.
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كربالء يف عهد دولة آق قوينلي
( اخلروف األبيض )

قال أرباب السري :أن هذه الدولة من الدول الرتكامنية الثانية التي تشكلت

يف العراق سنة (874هـ) ومؤسسها السلطان حسن الطويل دامت حكومتها يف
العراق  40سنة وكان انقراضها عىل يد إسامعيل ألصفوي عندما غزى العراق سنة

(914هـ) ،وكان عدد ملوكهم ثامنية.

ليس هلذه الدولة من أعامل تستحق الذكر يف كربالء بل كان كل أعامهلم حمصور ًا
يف احلروب والسياسات التي ال متت اىل موضوعنا بصلة ما ،ولكن نظر ًا للحوادث
اجلسام التي وقعت يف العراق عىل عهدهم أثرت تأثري ًا مبارش ًا عىل سكان كربالء

وسائر املشاهد املقدسة يف العراق ،من جراء التيارات املتضاربة فقد بات سكان
هذه املشاهد يف ارتباك مستمر آنذاك من عدم استقرار الوضع يف الديار العراقية.

قال الراوي :أخذ أمراء هذه األرسة يف خصومات مستمرة فيام بينهم يف سبيل

العرش ،فكان األمري منهم يذهب ويليه أمري أخر ،األمر الذي أدى هبم اىل أن يلقوا

بأنفسهم وبالبالد العراقية يف أحضان االستعامر العثامين تارة وأخرى يف أحضان
الصوفيني ،فكانت النتيجة أن أوقعت البالد العراقية يف حال يرثى هلا من جراء
احلروب التي كانت بني الفرس والرتك ،وكان الباعث هلذه احلروب حب النفوذ

وج َعال
وبسط السلطة ،فاستخدم كال املعسكرين الدين يف أغراضها السياسيةَ ،
منه مطية أعامهلم ،فبلغ التعصب املذهبي الذميم مبلغ ًا عظي ًام يف هذا الدور ،إذ
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كان العثامنيون ملوك الرتك يغريون عىل البالد بحجة صيانة نفوس أهل التسنن
ومراقدهم املقدسة فينكلون بالشيعة ويسيؤن بالعتبات املقدسة ،فيقابلهم الصفويون

ملوك الفرس باملثل ويعصبون للشيعة ،ويغريون عىل العراق بحجة صيانة الشيعة
والعتبات املقدسة ،فكالمها يرضبون عىل وتر الدين احلساس ،األمر الذي أدى اىل

أن تنحط األمور وخيتل األمن وترتبك اإلدارة يف كربالء وسائر املشاهد املقدسة
وبات سكاهنا يف قلق ال يدرون ما يراد هبم ،وال ما تضمر هلم الليايل من النكبات
واآلالم واألرزاء واملصائب مما ال يسع الواصف وصفة ويكل القلم عن تصويره،

حيث كال املعسكرين يتدرعان بدروع تقيها حر ظلها.

وصفوة القول عن حكومة آق قويونيل قلام يتمكن الباحث من أعطاء فكرة
حقيقية ملا آلت إليه كربالء يف عهدهم فاملؤرخون كثري ًا ما ما تساهلوا يف ضبط
احلوادث ،وما تزال معظم املعلومات املتعلقة بحوادث كربالء آنذاك جاءتنا ناقصة

ومبعثرة ،إذ ليس حلكومة آق قوينيل من مآثر حممودة يف كربالء تستحق الذكر.

مريات الشيخ أمني الدين اخلريية :

عثر يف األيام األخرية يف رضيح الشهداء يف الروضة احلسينية عىل صخرة نقشت

عليها صورة وفقية الشيخ أمني الدين الذي أوقف فيها بعض األرايض والعقارات
التي تعود له للحائر احلسيني ،يعود تأريخ هذه الوقفية اىل سنة (904هـ) واىل

القراء الكرام نص وقفية الواقف املعثور عليه:
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ْ َّ َّ ْ َ َّ
الرحِي ِم
بِس ِم اللِ الرحم ِن
ََ َُ ّ ُ َُْ
ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ٌ
صير﴾
جدوه عِند اللِ إِن الل بِما تعملون ب ِ
﴿وما تقدِموا ل ِأنفسِكم مِن خي ٍر ت ِ
احلمد هلل الذي وفق عبادة الصاحلني ملا يقرهبم إليه يف الدنيا والدين والصالة

والسالم عىل سيد املرسلني حممد وعرتته الطيبني الطاهرين .وبعد فالباعث

لتسطري هذه األسطر انه ملا وفق اهلل تعاىل الشيخ املحرتم أمني الدين بن املرحوم
عيل جعفر إلحياء املعروفة بالقرية اجلعفرية البائرة العاطلة التي هي ملك جدة
احلاج نارص بن ...موسى انتقلت إليه باإلرث الرشعي التي هي من جانب الفرات

الغريب من جانب مرقد األمام أيب عبد اهلل احلسني بامله ورجاله وذلك يف أيام
دولة األمري األعظم األسعد األجمد األكرم األعدل األرشد افتخار األمراء واألمم
جالل الدولة والدنيا والدين (باريك بك بارناك) وبعد إمتامها حرض لدى األمري
املشار إليه وطلب منه بتصديق منه هبا بام يكون فيها من املال الديوانية من األهوار
والكرود والشواطي واملسايح والعود والسنية واملطري وما يزرع فيها من نخيل

واألشجار وغرية مع حدودها بموجب ما قرره يف األمر الذي يف يد الشيخ املذكور

عىل مصالح ومصارف احلرضة الرشيفة احلائرية احلسينية عىل ساكنيها التحية

والسالم يف شمع األضواء ورشاء البواري واحلرص وعامره وما يكون من مصالح

رشعية فأجاب حرضة األمري العادل املشار إليه مسئوله وكتب له بذلك األمر
مطاع ًا ،فمن غريه أو سعى يف إبطاله فاهلل خصمه وحسيبه وعليه لعنة اهلل واملالئكة
والناس أمجعني ،فمن بدله بام سمعه فإنام أمته عىل الذين يبذلونه واهلل سميع عليم
مجادى األو ٰىل سنة سبع وتسعامئة وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.
حترير ًا يف شهر
ٰ
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مالحظة :يشاهد يف تاريخ الوقفية التي ظهرت يف الصورة الفوتوغرافية هلا

خالف يف التاريخ وهذا اخلالف ناتج عن حتبري الصخرة املنقوشة عليها الوقفية

ألن السلطات املحلية يف كربالء قامت بعملية التحبري يف حينها دون تعرضها اىل
اجلهات الفنية يف دار اآلثار العراقية لدراستها دراسة علمية وإعطاء رأهيا فيها،

وكذلك استعىص عىل اللجنة العلمية التي قدمت من النجف يف حينها لدراسة
الوقفية ومل ِ
تعط رأهيا فيها سوى أهنا صلحت تاريخ الوقفية وذلك من اسم األمري
الذي ورد أسمة يف متن الوقفية فاألمري باريك بك املشار إليه كان قد حكم العراق

من سنة (904هـ) اىل سنة (914هـ) فبذلك يكون الواقف قد وقع يف هذه الفرتة

من الزمن ،األمر الذي نكتفي بالتنويه عنه ومن الغريب اننا مل نجد اليوم هلذه
الوقفية من أثر فمن املؤسف حق ًا أن نرى معظم هذه املريات اخلريية تندرس آثارها
اليوم إذ ال يفيد بعض النفوس الرشيرة التهديد بغضب اهلل مما يذكره الواقف عىل

متن وقفيته ،وأن ضياع هذه املريات اخلريية التي هي رضب من رضوب الصدقات
اخلريية التي قد يأيت يف متوهنا بعض املعلومات التي قد تلقي علينا بعض البصيص
من النور عىل ظالم بعض احلوادث التي هي خافية عىل التاريخ فأمثال هذه الوثائق
إن وجدت اليوم قد تقدم اسمي اخلدمات للتاريخ.
***
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