شهداء الطف
أمساء وقع االختالف يف صحبتها للنيب‘
ٌ
الشيخ عبد الر ّزاق النداوي*
هن�اك جمموعة من أصح�اب اإلمام احلسين× ،ومن الذين اس ُتش�هدوا معه يف

ّ
الط�ف ،أو قبله�ا ،أو بعده�ا ،وقع فيهم االختلاف ،وه�ذا االختالف ـ يف
معرك�ة
احلقيقة ـ ناشئ من جهتني ،أو من إحدى هاتني اجلهتني ،ومها:
اجلهة ُ
األوىل :هل هذا الشخص صحايب أم ال؟
اجلهة الثانية :هل اس ُتشهد هذا الشخص يف كربالء أم ال؟

فهم ـ عىل هذا األساس ـ عىل ثالثة أقسام:
األول :قد يكون الش�خص مقطوع ًا بكونه صحابي ًا ،ولكن وقع اخلالف يف كونه

ق�د اس ُتش�هد يف كربلاء ،ومثاله :ع�ون وحممد ولدا جعف�ر الطيار ،وس�يأيت تفصيل

الكالم فيهام.

الثاين :وقد يكون الش�خص مقطوع ًا بكونه من ش�هداء النهضة احلس�ينية ،ولكن
الكالم يف كونه صحابي ًا ،ومثاله :مسلم بن عقيل× ،وهذا ما سنبسط فيه القول.
تطرق إليه من كلتا اجلهتني املزبورتني.
الثالث :وقد يكون الشك قد ّ
و يمكننا حرص اجلميع باثني عرش شخص ًا ،وهم:
 1ـ مسلم بن عقيل×.

 2ـ املختار بن أيب عبيد الثقفي.
* باحث إسالمي ،من العراق.

 3ـ زيد بن معقل املذحجي اجلعفي.
الطيار.
 4ـ عون بن جعفر ّ

الطيار.
 5ـ حممد بن جعفر ّ

 6ـ جنادة بن احلرث السلامين.
 7ـ جابر بن عروة الغفاري.
 8ـ كنانة بن عتيق التغلبي.
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 9ـ سعد بن احلرث اخلزاعي موىل عيل بن أيب طالب×.
 10ـ زاهر بن عمر األسلمي.

 11ـ عبد اهلل بن عفيف األزدي.
 12ـ شبيب بن عبد اهلل النهشيل.

تفصيل الكالم
وس�نذكر هاهنا ما قيل يف هذه الش�خصيات بيشء من اإلجياز ،س�وى مس�لم بن

فسنؤجل الكالم عنه إىل هناية البحث؛ ألنّ فيه شيئ ًا من التفصيل:
عقيل×،
ّ

 1ـ املختار بن أبي عبيد الثقفي

منصب عىل ش�هداء النهضة احلس�ينية ،يف
ق�د يقال :مل�اذا ُذ ِك َر املختار ،واحلديث
ّ

حني أنّ املختار ُقتل بعد استشهاد احلسني× بام يقرب من مخس سنوات؟
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لعدة أسباب:
وجواب ذلك :أنّنا إنّام ذكرناه ّ

الداعني لنرصة احلسني× يف الكوفة.
األول :أنّ املختار كان يف طليعة ّ
ّ

الثاين :أنّ س�فري احلسني× ـ أعني :مسلم بن عقيل× ـ عندما نزل الكوفة أقام

يف دار املختار.

الثال�ث :أنّ�ه كان من قيادات جيش مس�لم× ،إلاّ أنّه ُألق�ي القبض عليه ُ
وأودع

السجن.

الرابع :أنّه كان يف السجن عند وقوع الواقعة ،واستشهاد احلسني× ،فهو معذور

من هذه الناحية.

وتتبع قتلته.
اخلامس :أنّه خرج للطلب بثأر احلسني×ّ ،

السادس :أنّه ُختم له بالشهادة والسعادة.

موجز عن سريته الذاتية
هو أبو إسحاق املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي.

األول اهلجري ،فأدرك ما يقرب من عش�ـر س�نوات
كانت والدة املختار يف العام ّ

َير النبي‘ ،ومل يسمع حديثه ،ومل ير ِو عنه باملبارشة.
«ولِد املختار عام اهلجرة ،وليس�ت له صحب�ة وال رؤية ،وكان أبوه
ق�ال اب�ن حجرُ :

م�ن ج ّلة الصحابة»((( ،وهو ـ أي :والده ـ صاحب املنرب الذي اس ُتش�هد يف مجاعة من
املس�لمني يوم اجلرس((( ،واس ُتش�هد معه ـ يف ذات الواقعة ـ ابن�ه جرب بن أيب عبيد(((،

أي :أخو املختار.

جده هو :عظيم القريتني»(((.
إن (مسعود ًا) ّ
وقال ابن قتيبة« :يقالّ :

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

م�ن أواخر حياة النبي‘ ،إلاّ أنّ بعض الذي�ن كتبوا يف تراجم الصحابة ذكروا أنّه مل

وكأنّه يريد ما حكاه اهلل س�بحانه عن مرشكي قريش بقوله( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)(((.

ُ
وأ ّم�ه دوم�ة بنت وهب بن عم�ر بن معتب ،ويقال :إنهّ ا ملّا محل�ت باملختار قالت:

((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.275
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،7ص.223
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ابن قتيبة الدينوري ،عبد اهلل بن مسلم ،املعارف :ص.400
((( الزخرف :آية.31
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رأيت يف النوم قائ ً
ال يقول:
اس�تبرشي ب�ذا الول�د
إذا الرج�ال يف كب�د

ٍ
يشء باألس�د
أش�به
تقاتل�وا على بل�د

كـان لـه احلـظ األشـــدّ

(((

وعىل كل حال ،فإنّنا ال نستبعد أن يكون املختار قد رأى النبي‘ وسمع حديثه،
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يب�ق ّ
بمكة وال
خصوص� ًا بع�د االلتف�ات إىل ما قاله ابن حج�ر يف اإلصابة من أنّه« :مل َ

حجة الوداع؛ فمن َث َّم يك�ون املختار من هذا
الطائ�ف أح�د من قريش وثقيف إلاّ ش�هد ّ
القس�م»((( .إلاّ أنّ احلاقدي�ن عىل املخت�ار واملبغضني له من احل�زب األُموي ،بعد أن

نس�بوا إليه املثال�ب وألصقوا به الرذائل ،نفوا عنه ّ
كل املناق�ب والفضائل ،فإن كانت

الصحبة فضيلة ،فال ينبغي أن يوصف هبا املختار من وجهة نظرهم.

مع أنّ أهل الرتاجم والسري وصفوه بأنّه من أهل الفضل واخلري والدين ،قال

ابن عبد الرب« :واملختار معدود يف أهل الفضل والدين إىل أن طلب اإلمارة»((( .وقال

ابن حجر« :وكان قد طلب اإلمارة ،وغلب عىل الكوفة ،حتى قتله مصعب بن الزبري
بالكوفة سنة سبع وستني ،وكان قبل ذلك معدود ًا يف أهل الفضل واخلري إىل أن فارق

ابن الزبري»(((.

وقال ابن األثري« :وكان املختار قد خرج يطلب بثأر احلسني بن عيل ،واجتمع

عليه كثري من الش�يعة بالكوفة ،فغلب عليها ،وطلب قتلة احلسين فقتلهم ،قتل شمر بن
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ثم محله
ذي اجلوشن الضبايب ،وخويل بن زيد األصبحي ـ وهو الذي أخذ رأس احلسنيّ ،
إىل الكوف�ة ـ وقتل عمر بن س�عد بن أيب وقاص أمري اجليش الذين قتلوا احلسين ،وقتل

((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.350
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.276
((( ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل ،االستيعاب :ج ،4ص.1465
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.275

ابن�ه حفص� ًا ،وقتل عبيد اهلل بن زياد ،وكان ابن زياد بالش�ام ،فأقبل يف جيش إىل العراق،

فسّي�رّ إلي�ه املختار إبراهيم بن األشتر يف جيش ،فلقيه يف أعامل املوص�ل ،فقتل ابن زياد
بالء حسن ًا»(((.
أحبه كثري من املسلمني ،وأبىل يف ذلك ً
وغريه؛ فلذلك ّ

وبحسب هذه النصوص؛ فإنّ اجلزء األكرب من اجلرح يف شخص املختار يكمن يف

اهتام�ه بطلب اإلمرة ،وظاهر احلال أنّه طلبها للقصاص من قتلة اإلمام احلسين×،
ي�دع اخلالفة وال اإلمام�ة ،وإنّام قاد انتفاضة لتطهير املجتمع من رسطان
فالرج�ل مل ّ
اإلرهاب ُ
األموي.
ذك�ره اب�ن حجر حتت التسلس�ل ( ،)9436وق�ال« :يزيد بن مغف�ل بن عوف بن

تقدم نس�به يف ترمجة أخيه زهري ،وهلام إدراك ،واس ُتش�هدا مجيع ًا
عمري بن كلب العامريّ ،

بالقادس�ية ،ذك�ر ذل�ك ابن الكلب�ي ،وذكر املرزباين يف معجم الش�عراء :يزي�د بن مغفل
ٍ
حينئذ:
الكويف ،وأنشد له قوله ،وهو يقاتل مع احلسني بن عيل ،و ُقتل
إن ت��ن��ك��روين ف��أن��ا اب��ن املغفل

(ويف يميني نصف س�يف معصل)

()2

ٍ
ِ
أعزل
ش�اك لدى اهليجاء غري

ِ
القسطل
أعلو به الفارس وسط

فإ ّما أن يكونا اثنني ،أو أحد القولني يف مكان قتله خطأ»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

 2ـ زيد بن معقل املذحجي اجلعفي

ولكن صاحب (أنصار احلسني) قال« :زيد بن معقل اجلعفي :هكذا ُذكر يف الزيارة

يف اإلقبال [أي :كتاب إقبال األعامل للس�يد ابن طاووس] ،وهبذا االس�م ذكره س�يدنا
ُ
األستاذ [أي :السيد اخلوئي]» (((.
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرمُ ،أسد الغابة :ج ،4ص.336
((( وروي هكذا« :ويف يميني نصل سيف منصل» ،والظاهر أنّه أصحُ .انظر :الساموي ،حممد بن طاهر،
إبصار العني يف أنصار احلسني× :ص.154
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.554
((( شمس الدين ،حممد مهدي ،أنصار احلسني× :ص.88
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ولكن فاته& أنّ الس�يد اخلوئي +ذكر أيض ًا زيد بن معقل يف نفس املعجم قائ ً
ال:

«من أصحاب احلسني× ،رجال الشيخ [أي :نق ً
ال عن رجال الشيخ الطويس]»(((.

لذل�ك قال صاحب املس�تدركات يف ترمجة (يزيد بن معق�ل) ...« :أقول :مل أجده

املقدس�ة ،وإنّام املوجود زي�د بن معقل اجلعفي،
[أي :يزي�د ب�ن معقل] يف زيارة الناحية ّ

وعن بعض النسخ :بدر بن معقل اجلعفي»(((.

ؤيد أنّ الراجح يف اسمه هو(زيد بن معقل) ُأمور ،منها:
و ّمما ُي ّ
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ّ
الط�ف ذك�ر (يزيد ب�ن معقل) يف معس�كر أعداء
1ـ إنّ أغل�ب َم�ن ّأرخ لواقع�ة

احلسني× ،وهو الذي بارز برير بن خضري وقتله برير مبارزة(((.

2ـ إنّ أغل�ب َمن ُيعتمد عليهم من الرجاليني ذكروا (زيد بن معقل) يف أصحاب

احلسين× ،منهم :ابن ش�هر آش�وب((( ،والس�يد ابن طاووس((( ،واملجلس�ـي يف

البحار((( ،والطويس يف رجاله((( ،ومل يذكروا يزيد بن معقل.

كام ذكره صاحب خزانة األدب يف رسده ورشحه ألبيات عبيد اهلل بن احلر اجلعفي
ال« :فلماّ ِ
قائ ً
لـمن
قدم احلسنيقرص بني مقاتل ونزل ،رأى فسطاط ًا مرضوب ًا ،فقالَ :
ٍ
يومئذ احلجاج بن مرسوق،
هذا الفسطاط؟ فقيل :لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي .ومع احلسني

وزيد بن معقل اجلعفيان.(((»...

لذا؛ فالراجح أنّ اسمه (زيد بن معقل).
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((( اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،8ص.372
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،8ص.263
((( ُانظر :البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص .191املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار:
ج ،45ص .15أبو خمنف ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.127
((( ُانظر :ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ،مناقب آل أيب طالب :ج ،3ص.232
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،إقبال األعامل :ج ،3ص.78
((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.199
((( ُانظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،رجال الطويس :ص.101
((( البغدادي ،عبد القادر عمر ،خزانة األدب :ج ،2ص.158

 3و  4ـ عون وحممد ولدا جعفر الطيار

س�ني اهلجرة ،وعادا مع أبيهما إىل املدينة ،ذكرمها ابن عنبة
ُولِدا يف احلبش�ة أوائل
ِّ

قائ ً
ال« :وأ ّما عون وحممد األصغرُ ،
ّ
الطف.(((»...
عمهام احلسني× يوم
فقتال مع ابن ّ

وق�ال ابن األثري« :عون ب�ن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب القريش اهلاش�مي،
والده جعفر ذو اجلناحنيُ ،ولِد عىل عهد رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)ُ ،أ ّمه ُ
وأ ّم أخويه

ـ عبد اهلل وحممد ـ أسامء بنت عميس اخلثعمية ،اس ُتشهد ب ُتسترَ  ،وال عقب له.(((»...

أن
أس�ن ،فأ ّما عبد اهلل فكان
جعفر حممد وعون كان
أس�ن منهام ،وذكر موس�ى بن عقبة ّ
ّ
ّ

عبد اهلل ُولد س�نة اثنتني .وقيل :غري ذلك ،كام س�بق يف ترمجته ،وقال أبو عمر :اس ُتش�هد

عون بن جعفر يف ُتسترَ  ،وذلك يف خالفة عمر ،وما له عقب»(((.

إن عون بن جعفر بن أيب طالب وأخاه حممد ًا ُقتال مع عيل
وق�ال البالذري« :ويقالّ :

اب�ن أيب طالب بص ّفني .ويقال :إنهّ ام ُقتال مع احلسين^ .وبع�ض البرصيني يزعم أنهّ ام

ُقتال ب ُتسترَ من األهواز حني ُفتحت»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ع�م النبي (صلىّ اهلل
وق�ال اب�ن حجر« :عون بن جعفر بن أيب طالب اهلاش�مي ،ابن ّ
عليه وس� ّلم)ُ ،ولد بأرض احلبش�ةِ ،
أي ولدي
وقدم به أبوه يف غزوة خيرب ...واخ ُتلف يف ّ

املتقدم�ة وغريها أنّه وق�ع خلط عند
وال�ذي يب�دو للباحث واملتتب�ع يف الكلامت ّ

املؤرخين بين ع�ون وحممد ولدَ ي جعف�ر الطيار ،وع�ون وحممد ول�دَ ي عبد اهلل بن
ّ
جعفر الطيار الشهيدين مع احلسني× يف ّ
الطف((( ،ويؤيد ذلك ُأمور:
((( ابن عنبة احلسيني ،أمحد بن عيل ،عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب :ص.36
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرمُ ،أسد الغابة :ج ،4ص.157
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،4ص.618
((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،2ص.323
ُ
ُ
املقرم ،عبد الرزاق ،مقتل احلسني×:
((( أ ّم عون :هي العقيلة زينب’ ،وأ ّم حممد :هي اخلوصاءُ .انظرّ :
ص.318
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األول :تشابه األسامء.
ّ

الثاين :أنّ اجلميع شهداء ،سواء أكانا ابني جعفر أم ابني عبد اهلل بن جعفر.

الطيار ر ّد ًا عىل مواله أيب اللسالس ،بعد رجوع
الثالث :ما قاله عبد اهلل بن جعفر ّ

عائلة احلسني× ،ووصول نبأ مقتل مجيع الرجال ،إذ قال أبو اللسالس آنذاك« :هذا

ثم
م�ا لقينا ودخل علينا من احلسين .قال [ال�رواي ]:فخذفه عبد اهلل ب�ن جعفر بنعلهّ ،
قال :يا بن اللخناء! أللحسين تقول هذا؟! واهلل ،لو ش�هدته ألحببت أن ال ُأفارقه حتى
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ُ
وهيون ع ّ
يل املصاب هبام أنهّ ام ُأصيبا مع أخي
أقتل معه ،واهلل ،إنّه ملماّ يسخي بنفيس عنهامّ ،
ث�م أقبل عىل جلس�ائه ،فقال:
واب�ن ّ
عم�ي مواس�يني له ،صابرين مع�ه[ .قال الروايّ ]:

احلمد هلل عىل مرصع احلسني ،إن ال يكن آست حسين ًا يدي فقد آساه و ْلدي.(((»...

فلو كان أخواه قد اس ُتشهدا مع احلسني× أيض ًا ،لقال ـ مث ً
ال ـ :فقد واساه ولداي

وأخواي.

 5ـ جنادة بن احلرث السلماني
قال ش�مس الدين يف ترمجة جابر بن احلرث الس�لامين« :جابر بن احلارث السلامين،

هك�ذا ورد اس�مه عن�د الطبري ،وذكره الش�يخ الطويس مصحف� ًا( :جن�ادة بن احلرث
وعده س�يدنا ُ
األس�تاذ [أي :السيد اخلوئي]+
الس�لامين) ،وكذلك عند الس�يد األمنيّ .
بعن�وان جن�ادة تبع� ًا للش�يخ ...و َذك�ر (حي�ان ب�ن احل�ارث الس�لامين األزدي) بعنوان
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مس�تقلُ ...
ـ(حباب بن احلارث السلامين األزدي) ،ويف
وذكر اس�مه يف الزيارة مصحف ًا ب ّ
ُ
(حيان بن احلارث) ويف نسخة
(حيان .)...ويف الرجبية نس�خة البحار ّ
النس�خة األخرى ّ
ّ
(حباب بن
(حس�ان بن احلارث)،
ولعل اجلميع واحد .وعند ابن ش�هر آشوبّ :
اإلقبال ّ
احلارث) يف عداد قتىل احلملة ُ
األوىل.

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.357

وتوجه إىل
م�ن ش�خصيات الش�يعة يف الكوفة ،اشترك يف حركة مس�لم بن عقي�ل،
ّ

احلسني بعد فشل الثورة يف الكوفة.(((»...

ّ
الطف ...والظاهر اتحّ اده
وقال النامزي« :جنادة بن احلارث األنصاري ،من ش�هداء

ّ
الطف ،وكذا
عده املامقاين من ش�هداء
م�ع جنادة بن كعب بن احلارث األنصاري الذي ّ
عده املامقاين
ابنه عمرو بن جنادة((( .ولع ّله غري جنادة بن احلارث السلامين األزدي الذي ّ

ثم ترشّ ف
م�ن أصحاب الرس�ول وأمري املؤمنني (صلوات اهلل وسلامه عليهام وآهلما)ّ ،

ّ
الطف»(((.
بالشهادة يوم

املتقدم يف ترمجة مجيل بن
قال ابن حجر« :جنادة غري منس�وب ،روى ابن مندة باإلس�ناد ّ

أن رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) كتب جلن�ادة هذا كتاب:
ر ّدام ب�ن عمرو بن حزم ّ

من حممد رس�ول اهلل جلنادة وقومه و َمن اتبعه بإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،و َمن أطاع اهلل

فإن له ذ ّمة اهلل وذ ّمة حممد»(((.
ورسولهّ ،

وق�ال املامقاين +فيه« :جنادة بن احلارث الس�لامين األزدي ،الس�لامين ...:نس�بة إىل
سلامن ،بطن من مراد ،ومراد بطن من مذحج؛ ولذا ُو ِصف الرجل بـاملذحجي ،املرادي،
ثم من أصحاب
الس�لامين ...وقد ذكر أهل السَي�رَ أنّه كان من أصحاب رس�ول اهلل|ّ ،
أمري املؤمنني× ،ومن املقاتلني بص ّفني ،ومن مش�اهري الش�يعة .بايع مسل ًام ،فلماّ نظر إىل

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ذكره ابن حجر حتت التسلس�ل ( ،)1211وأنّ رس�ول اهلل‘ بعث إليه بكتاب،

فر واختفى عند قومه ،فلماّ س�مع بمجيء احلسين× خرج إليه
خ�ذالن أهل الكوف�ةّ ،
((( شمس الدين ،حممد مهدي ،أنصار احلسني× :ص 78ـ .79
((( وهو الصبي الذي اس ُتشهد مع اإلمام احلسني× ،صاحب الرجز املعروف:
رسور ف��ؤاد البشري النذير
أم�يري حسني ونعم األمري
ع�ل�ي وف��اط��م��ة وال����داه

فهل تعلمون له من نظـري

((( الشاهرودي ،عيل النامزي ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.239
((( ابن حجرالعسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،1ص.611
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مع عمرو بن خالد الصيداوي ومجاعة من الش�يعة ،وحلق به× والزمه إىل أن اس ُتش�هد

(رضوان اهلل عليه)»(((.

ّ
بالطف بني يدي
عد الرجل من صحابة النبي‘ املستش�هدين
وعىل هذا؛ يمكن ّ

سبطه احلسني×.

 6ـ جابر بن عروة الغفاري
قال النامزي« :جابر بن عروة الغفاري :مل يذكروه ،وهو من أصحاب رسول اهلل‘،
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تعصب بعصابة ترفع حاجبيه عن عينيه ،فلماّ رأى
شهد بدر ًا وغريها ،وكان شيخ ًا كبري ًاّ ،
غربة موالنا احلسين(صلوات اهلل عليه) اس�تأذن ،فقال له احلسين :ش�كر اهلل سعيك يا
شيخ .فقاتل وقتل مجع ًا ح ّتى اس ُتشهد بني يديه .نقل ذلك ك ّله يف الناسخ عن أيب خمنف،

وكذا يف فرسان اهليجاء.(((»...

والس�ؤال الذي يثار يف املقام هو :كيف يكون رجل هبذا املقام واملنزلة ،ومل تذكره
كتب الرجال واملعاجم؟! فلم يذكره صاحب اإلصابة ،وال صاحب ُأسد الغابة ،وال
الشيخ الطويس ،وال السيد اخلوئي ،وال غريهم ...هذا يشء غريب حق ًا!!

نع�م ،ورد ذكره يف كتاب (فرس�ان اهليج�اء) ،إذ قال« :يف رشح الش�افية عن مقتل

(((
ثم ذكر
اخلوارزمي ،هبذه األلفاظّ :
ثم برز جابر بن عروة الغفاري ،وكان ش�يخ ًاّ ، »...

ثم قال« :نسب اخلوارزمي يف مقتله ...هذا الرجز إىل
نزوله إىل امليدان ،وارجتازه بأبياتّ ،
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عبد الرمحن بن عروة الغفاري مع اختالف يف األلفاظ ،ومل يرد ذكر جلابر بن عروة فيه!»(((.

املتقدم.
حق ًا هذا يشء عجيب ،واألعجب منه اعتامد الشيخ النامزي عليه يف كالمه ّ

((( املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال :ج ،16ص 235ـ .238
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.103
((( املحاليت ،ذبيح اهلل ،فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء :ج ،1ص.78
((( املصدر السابق :ص.79

 7ـ كنانة بن عتيق التغليب

رصح بصحبته للنبي‘ ،فقال:
ذكر النامزي أنّه من ش�هداء واقعة الطف بعد أن ّ

ّ
الطف ،وترشّ ف بسلام الناحية
«كنان�ة ب�ن عتيق :صحايب ترشّ ف برشف الش�هادة ي�وم

املقدسة»(((.
ّ

املستشهدين يف احلملة ُ
األوىل،
وذكره الس�يد اخلوئي +يف مجلة أصحاب احلسين
َ

ينص عىل أنّه صحايب((( ،كام أنّه مل ُيذكر يف الكتب التي ُعنيت بذكر أصحاب
إلاّ أنّه مل ّ
النبي‘ كاإلصابةُ ،
وأسد الغابة ،واالستيعاب.
عداه من أصحاب النبي‘(((.
ذكره املحاليت ،ونسب إىل املامقاين وابن حجر أنهّ ام ّ

وق�ال األمني« :س�عد ب�ن احلارث اخلزاعي م�وىل أمري املؤمنني علي× ،قال بعض

إن ل�ه إدراك ًا لصحبة النب�ي‘ ،وكان عىل
املعارصي�ن ّمم�ن ال يوث�ق بنقله يف كت�اب لهّ :

ثم إىل
رشط�ة أمري املؤمنني علي× بالكوفة ،وولاّ ه أذربيجان
وانضم بعده إىل احلس�نّ ،
ّ
احلسين× ،وخرج معه إىل ّ
ثم إىل كربالء ،ونال درجة الشهادة بني يديه .وليس له
مكة ّ
ذكر يف االستيعابُ ،
وأسد الغابة ،واإلصابة ،ولو كان له إدراك للصحبة لذكره أحدهم،

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

 8ـ سعد بن احلرث اخلزاعي موىل علي بن أبي طالب×

الصمة.(((»...
وإنّام ذكروا سعد بن احلارث بن
ّ

وم�ن املحتم�ل جد ًا أن يك�ون املحاليت قد أراد س�عيد ًا اخلزاعي ال�ذي ذكره ابن

مرة بن عمران بن رباح
حجر حتت التسلس�ل ( ،)3695إذ قال« :س�عيد بن سارية بن ّ

ابن سامل بن غارضة بن حبشية بن كعب اخلزاعي ،له إدراك وكان عىل رشطة عيل ،وواله
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،6ص.315
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،15ص.133
((( ُانظر :املحاليت ،ذبيح اهلل ،فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء :ج ،1ص.206
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.221
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أذربيجان ،ذكره بن الكلبي»(((.

وهذا االحتامل يف غاية البعد؛ ألنّ هذا هو سعيد بن سارية ،وصاحب الرتمجة هو

سعد بن احلارث.

 9ـ زاهر بن عمرو األسلمي

قال العلاّ مة املامقاين« :هو زاهر بن عمر األسلمي الكندي ،من أصحاب الشجرة،

وروى ع�ن النب�ي‘ ،وش�هد احلديبي�ة وخيبر ،وكان م�ن أصحاب عم�رو بن احلمق
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السير ،وقالوا :إنّه كان بط ً
جمرب ًا ،ش�جاع ًا مش�هور ًا،
نص عىل ذلك أهل
اخلزاعي ،كام ّ
َ
ال ّ

وحج س�نة س�تني ،فالتق�ى مع احلسين× ،فصحبه وكان
حمب ً�ا أله�ل البيت ،معروف ًا.
ّ
ّ

مالزم ًا له حتى حرض معه كربالء ،واس ُتشهد بني يديه»(((.

وقال الس�يد حمس�ن األمني« :زاهر صاحب عمرو بن احلمق اس ُتشهد بكربالء سنة

(61هـ) .ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب احلسني× ،وقال النجايش وغريه يف ترمجة

حممد بن س�نان الزاهري :إنّه من و ْلد زاهر موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي ...ويف كتاب

عده الشيخ يف رجاله
لبعض املعارصين ال يوثق بضبطه ،زاهر صاحب عمرو بن احلمق ّ
من أصحاب احلسني× ،وهو زاهر بن عمرو األسلمي الكندي ،من أصحاب الشجرة،

روى عن النبي‘ وشهد احلديبية وخيرب»(((.

وق�د ناقش الس�يد األمني دعوى كونه من الصحابة بوج�وه ،منها« :إذا كان زاهر

298
298

اب�ن عمرو من أصحاب بيعة الش�جرة ،وروى عنه‘ ،وش�هد احلديبي�ة وخيرب ،يكون
فيمن اسمه زاهر من
من مش�اهري الصحابة ،مع ّ
أن صاحب ُأس�د الغابة وغريه مل يذكروا َ

الصحابة إلاّ زاهر بن األسود ...وزاهر بن حرام»(((.

((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،3ص.211
((( املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال :ج ،28ص.30
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.41
((( املصدر السابق.

 10ـ عبد اهلل بن عفيف األزدي

ذكره بعض املعارصين ،قائ ً
أن عبد اهلل بن عفيف األزدي كانت
ال« :عن أيب خمنفّ :

ّ
ويؤكد صحبته قوله :س�معت رس�ول اهلل‘ يقولَ :من
ل�ه صحبة مع رس�ول اهلل‘،

أكبه اهلل عىل منخريه يف
سب اهلل ،و َمن ّ
س�بني فقد ّ
ّ
س�ب اهلل ّ
س�بني ،و َمن ّ
علي ًا فقد ّ
س�ب ّ

النار»(((.

أق�ول :ومل يذك�روه يف عداد الصحاب�ة ال يف اإلصابة ،وال يف ُأس�د الغابة ،وال يف

االستيعاب.

احلق وأهله ،ونرص
من القرص ودخل املسجد ،فصعد املنرب ،فقال :احلمد هلل الذي أظهر ّ

الكذاب ابن ّ
أمير املؤمنين يزيد وحزبه ،وقت�ل ّ
الكذاب وش�يعته .فقام إلي�ه عبد اهلل بن
إن ّ
الكذاب أنت
عفيف األزدي ،وكان من شيعة أمري املؤمنني× ،فقال له :يا ّ
عدو اهللّ ،

النبيني ،وتقوم على املنرب مقام
وأب�وك ،وال�ذي ولاّ ك وأب�وه ،يا بن مرجانة ،تقت�ل أوالد ّ

الصديقين؟! فق�ال ابن زي�اد :ع َّ
يل به .فأخذته اجللاوزة ،فنادى بش�عار األزد ،فاجتمع
ّ
منه�م س�بعامئة رجل ،فانتزع�وه من اجلالوزة ،فلّم�اّ كان ال ّليل أرس�ل إليه اب�ن زياد َمن

أخرجه من بيته ،فرضب عنقه وصلبه يف السبخة&»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ثم قام [عبيد اهلل ابن زياد] من جملس�ه حتى خرج
وذكره الش�يخ املفيد ،فقالّ ...« :

أقول :ذكره السيد اخلوئي يف معجمه ،ومل ُيرش يف ترمجته إىل أنّه صحايب(((.

 11ـ شبيب بن عبد اهلل موىل احلرث بن سريع

ق�ال النمازي« :ش�بيب بن عب�د اهلل موىل ح�ارث بن رسي�ع اهلمداين اجلاب�ري :من

ثم
أصحاب رسول اهلل‘ ،وشهد مشاهد أمري املؤمنني× ،وكان من شجعان الكوفةّ ،
((( الزيدي ،هاشم ،أصحاب الرسول أنصار ابن البتول :ص.165
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.117
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،11ص.277
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حلق باحلسني× ،واس ُتشهد بني يديه»(((.

وق�ال األمني« :ش�بيب بن عب�د اهلل موىل احلارث بن رسيع اهلم�داين اجلابري ،ذكره
بع�ض املعارصين فيام كتبه يف جملة الرضوان اهلندية ،ومل نجده يف االس�تيعاب ،وال ُأس�د

الغابة ،وال اإلصابة»(((.

وذكر بعض املعارصين أنّ ابن حجر ذكر شبيب .وقال عنه :إنّ له إدراك ًا ،وشهد

مع عيل مشاهده ك ّلها(((.
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حي بن جدية (بفتح
وما قاله ابن حجر نص ًا هو« :ش�بيب بن عبد اهلل بن ش�كل بن ّ

ثم
اجليم وس�كون الدال بعدها حتتانية) املذحجي ،له إدراك ،وش�هد مع عيل مش�اهدهّ ،
وأجله ثالث ًا ،فقال :ثلاث كثالث ثمود ،ال
غض�ب علي�ه ،وأمره باخلروج من الكوف�ةّ ،

فأجله عرش ًا ،ذكر ذلك بن الكلبي»(((.
واهلل ،ال يكون ذلكّ ،

وال يب�دو أنّ�ه هو ،فصاحب الرتمجة موىل ،والذي ذكره ابن حجر مذحجي ،كام مل

يذكر أنّه من شهداء الطف.

 12ـ مسلم بن عقيل سفري احلسني×

أمهل التاريخ ذكر الس�نة التي ُولد فيها مس�لم بن عقيل× ،ش�أنه يف ذلك ش�أن

الكثير م�ن احلقائ�ق الت�ي كان ينبغ�ي أن ال تهُ م�ل ،فكثري م�ن حقائق التاري�خ ناهلا
التحريف أو التزوير ،أو الرتديد ،أو اإلخفاء.

وم�ن أب�رز أمثلة ذل�ك تاريخ وفاة النب�ي‘ ،وإنّام م ّثلنا بوفات�ه‘ دون والدته
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بالرغ�م م�ن أنّ الرتديد وق�ع يف والدته أيض ًا؛ ألنّه قد يرد تربي�ر خلفاء تاريخ ميالده،
بحج�ة أنّ�ه‘ مل يكن حلظة ميالده ُيعرف ش�أنه وأمهّيته ومس�تقبل حال�ه ،ولكن ّمما
ّ

((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،4ص.199
((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.331
((( ُانظر :الزيدي ،هاشم ،أصحاب الرسول أنصار ابن البتول :ص.209
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،3ص.305

أوج عظمته‘ ،وبعد أن أذعنت له العرب،
ال ري�ب فيه أنّ وفاته‘ قد وقع�ت يف ّ
وارتع�دت من�ه فرائص ال�روم والفرس ،وكان ح�دث وفات�ه‘ بمحرض عرشات

اآلالف ـ إن مل نق�ل :مئ�ات اآلالف ـ م�ن املهاجرين واألنصار ،فكي�ف يمكننا فهم
ضياع تاريخ وفاته‘ إىل حد أنّ كل فرقة من املسلمني اليوم هلا تاريخ لذلك ،مغاير
ملا عليه الفرق ُ
األخرى؟!

وال يمكنن�ا تفسير ذلك إلاّ باإلش�ارة إىل أنّ يدَ التخري�ب والتحريف قد فعلت

حت�ى والدته ،فيام لو رجعت ألهل البيت^ وس�ألتهم؛ فأه�ل البيت أدرى بالذي
امتد إىل ما يقرب من
األئمة االثني عرش^ قد ّ
فيه ،خصوص ًا مع مالحظة أنّ عرص ّ

( )250سنة بعد وفاة رسول اهلل‘.

وعىل ّأية حال ،فإذا كان التاريخ قد تر ّدد وتأرجح يف حتديد والدة ووفاة النبي‘،

فلا عج�ب يف أن ُيغف�ل أو يجُ هل أو يتجاه�ل تاري�خ والدة أوالده وذراريه وعرتته،

أمثال مسلم بن عقيل×.

انس�د أمامنا الطريق لتحصيل التاريخ الدقيق ملث�ل هكذا حوادث ،فال يبقى
ف�إذا
ّ

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

دبر بليل).
فعلتها،
ّ
لتحرفه (ألم ٍر ّ
وامتدت لتصل إىل تاريخ وفاة النبي‘ ّ
عىل أنّ ُ
األ ّمة اإلسلامية كان بإمكاهنا الوقوف عىل التاريخ الدقيق لوفاته‘ ،بل

أمامنا إلاّ مجع القرائن ،وحماولة حتديد تاريخ تقريبي لذلك ،وهو ما سعى له عدد من

املحقّقني والباحثني كام سوف نقرأ.

أقوال احمل ّققني يف املسألة:
الشهيد الصدر الثاني+

املرجح�ات الت�ي دعت اإلمام احلسين× لإلع�راض عن
فق�د ذك�ر +أنّ م�ن ّ

املهمة ،ق�ال« :كان
بع�ض بني هاش�م واختيار مس�لم ،هو عمره املناس�ب× هل�ذه ّ
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املهمة ،مهام كان�وا علامء وحكامء؛
هن�اك مجاعة ال يناس�بهم العم�ر اجتامعي ًا للقيام هب�ذه ّ
ش�بان ًا صغار ًا :كالقاس�م بن احلسن ،واإلمام الس�جاد× ،وكذلك عيل بن
ألنهّ م كانوا ّ

احلسين األكبر .(((»...وقد جاء يف هامش النص املذك�ور« :كان عمر عيل األكرب عىل

املؤرخني وأرباب املقاتل والنس�ب نحو ( )27سنة ،كام عن الطرحيي
ما هو مش�هور بني ّ
ّ
الطف ( )23س�نة كام يف اإليق�اد للعظيمي ،وكان عمر
يف املنتخب ،وعمر الس�جاد يوم

ّ
الطف ال يتجاوز احللم كام يف مقتل اخلوارزمي»(((.
القاسم يوم
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يرجح أنّ عمر مسلم× كبري نسبي ًا ،وإن مل يكن بصدد حتديد
فالسيد الشهيد هنا ّ

عمره× عىل وجه الد ّقة ،ومل يذكر له تقدير ًا تقريبي ًا.

املقرم
احمل ّقق الس ّيد عبد الرزاق املوسوي ّ
املقرم إىل أنّ مس�ل ًام× جاوز اخلمسني يوم شهادته؛ إذ نقل عن ابن
ذهب
ّ
الس�يد ّ

شهر آشوب قوله« :جعل أمري املؤمنني× عىل ميمنته يف ص ّفني احلسن واحلسني ،وعبد
احلنفية ،وحممد ب�ن أيب بكر،
اهلل ب�ن جعفر ،ومس�لم ب�ن عقيل ،وعلى امليرسة حممد ب�ن
ّ

وهاشم بن عتبة املرقال»(((.
أن َمن جيعل�ه أمري املؤمنين× يف ّ
صف
ث�م ع ّلق على ذلك بقول�ه« :ومن املعل�وم ّ
ّ

بد وأن يقارهبم يف الس�ن ،كام قرن
عمي�ه البالغين نحو ًا من مخس وثالثني س�نة ال ّ
أوالد ّ
فإن حممد ب�ن احلنفية ُولد
بين اب�ن
احلنفية وحممد ب�ن أيب بكر ،ومها متقاربان يف الس�نّ ،
ّ
حجة
س�نة (16هـ) ،وله يوم ص ّفني إحدى وعش�ـرون سنة ،وحممد بن أيب بكر ُولد عام ّ

302
302

توجه رسول اهلل‘ للحج ،و ُقتل سنة ( 38هـ)،
الوداع بذي احلليفة أو بالشجرة ،حني ّ
ٍ
قدر عمر مس�لم بن عقيل بالثالثني أو
وله يوم ص ّفني( )27س�نة؛
وحينئذ((( ال أقل أن ُي ّ
((( الصدر ،حممد حممد صادق ،أضواء عىل ثورة احلسني :ص.200
((( املصدر السابق :اهلامش .الظاهر أنّ اهلامش املذكور للمحقق الشيخ كاظم العبادي.
املقرم ،عبد الرزاق ،الشهيد مسلم بن عقيل :ص.64
((( ّ
((( يعني يوم ص ّفني.

الثامن وعرشين س�نة؛ وتكون والدته إ ّما س�نة سبع أو تس�ع [للهجرة] ،وله يوم شهادته

أكثر من مخسني سنة.(((»...

وللتوضيح نقول :كانت وقعة ص ّفني س�نة (37هـ) ،فإذا كان عمر مس�لم يومها

( )30س�نة ،والفاصل بني ص ّفني وكربالء ( )23س�نة؛ إذن يصبح جمموع عمره×
( )53سنة تقريب ًا ،فإذا كانت وفاة النبي‘ قبل يوم كربالء بخمسني عام ًا ،كانت والدة

مس�لم قبل وفاة النبي بثالث س�نوات ،أعني حوايل (8هـ) تقريب ًا ،أي :يف فتح ّ
مكة.
بنص الواقدي كانت
الس�يد
وذهب
املق�رم إىل أبعد من ذلك ،فقال« :وإذا أخذن�ا ّ
ّ
ّ

املس�افة أبعد؛ قال :ملّا دخل املس�لمون مدينة (البهنسا)((( بعد حصار طويل دخل مسلم

ف��وا ث���ارات جعفر م��ع عيلٍّ
ّ
ك���ل كلب
س��أق��ت��ل ب��امل��ه��نّ��د

التس�هد والعوي�ل
وأقلقن�ي
ّ

وم�ا أب�دى جواب�ك ي�ا عقي�ل
عسى يف احلرب أن يشفى الغليل

فإن َمن خيرج يف ّ
ص�ف املجاهدين أيام
وكان فت�ح البهنس�ا يف أيام عمر بن اخلط�اب(((ّ .
ٍ
وحينئذ تكون والدته يف أوائل
بد وأن يبلغ ـ عىل األقل ـ عش�ـرين س�نة؛
ابن اخلطاب ال ّ

اهلجرة»(((.

((( املصدر السابق :ص.65
ثم السكون وسني مهملة مقصورة :مدينة بمرص من الصعيد األدنى
((( قال احلموي« :البهنسا :بالفتح ّ
غريب النيل ،وتُضاف إليها كورة كبرية ،وليست عىل ضفاف النيل ،وهي عامرة كبرية كثرية الدخل،
وبظاهرها مشهد ُيزار ،يزعمون أنّ املسيح ُ
وأ ّمه أقاما به سبع سنني ،وهبا برايب عجيبة [مفردها برباة:
أي :املعبد ،أو بيت احلكمة]ُ ،ينسب إليها مجاعة من أهل العلمُ .»..انظر :احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل،
معجم البلدان :ج ،1ص.516
((( ُانظر :الواقدي ،حممد بن عمر ،فتوح الشام :ج ،2ص .304أقول :وال يفوتنك أنّ هذا الشعر قاله
مسلم× يف عهد عمر ،أي :يف حياة اإلمام عيل× ،فليس مراده بثارات (جعفر مع عيل) أعاممه ،بل
املقصود أخواه ،رآمها جرحيني ،فقال هذه األبيات ،وكأنّه يريد أن يقول :بامذا سوف أعتذر أليب عقيل
لو سألني عنكام؟!
املقرم ،عبد الرزاق ،الشهيد مسلم بن عقيل :ص.65
((( ُانظرّ :

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ابن عقيل يف مجلة اهلاشميني وهو يقول:
ضن�اين احل�رب والس�هر الطوي�ل
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الشيخ حممد صادق الكرباسي

رجح الش�يخ الكربايس أن تكون والدة مس�لم بن عقيل× يف الس�نة الثانية من
ّ

ً
تقريب�ا ـ بنا ًء عىل اشتراكه يف حروب
اهلج�رة ـ أي :قب�ل والدة احلسين× بعامين
البهنسا وص ّفني ،وأنّ أقرانه يف ص ّفني كانوا من هذا القبيل(((.

ا ُألستاذ حممد علي عابدين
ذكر أربع قرائن ّ
تدل عىل أنّ مولد مسلم بن عقيل× كان يف عهد النبي‘ ،وهو
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املقرم ،والقرائن التي ذكرها كاآليت:
ال يبتعد كثري ًا عن ّ
السيد ّ

أو ًال :اشترك يف أي�ام خالف�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب يف الفتوح�ات اإلسلامية ،كفتح
« ّ

بنص الواقدي.
(البهنسا) ّ

ثاني ًا :اشترك يف ص ّفني ،وهو بمس�توى القادة اآلخرين ضمن جيش اإلمام عيل×،

نص عىل ذلك ابن شهر آشوب.
ّ

ش�خصي ًا بشتى الشؤون يف
ثالث ًا :اختاره اإلمام احلسين رحيانة رس�ول اهلل‘ ليمثّله
ّ

الكوفة أحد أهم األمصار اإلسالمية وأكثرها تعقيد ًا ،فاإلمام اختاره؛ لكربه وملا يف وعيه

وعلمه وترصفاته من الكفاءة.

يصور لنا س ّنه الكبري(((...
رابع ًا :اشرتاك بعض أوالد مسلم يف ساحة القتال بكربالء ّ

ه�ذه الدعائم األربع التي تعكس صورة رجل رس�ايل مس� ّلح ناهز اخلمسين عام ًا حني
يس�وغ لنا
دخوله الكوفةّ ،
إن حضوره يف فرس�ان (البهنس�ا) يف زمن عمر بن اخلطاب ال ّ
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س�يد املرس�لني‘ ،أو يف أواخر حيات�ه ..ونعتقد
غير اعتماد رأي مولده
األغر يف حياة ّ
ّ
((( ُانظر :الكربايس ،حممد صادق حممد ،دائرة املعارف احلسينية ،معجم أنصار احلسني ،اهلاشميون :ج،3
ص.234
((( ذكر اإلصفهاين اثنني من أبناء مسلم بن عقيل اس ُتشهدا مع اإلمام احلسني× ،ومها :حممد بن مسلم
ُ
ُ ُ
رقية بنت عيل بن أيب طالب×ُ .انظر :أبو
ابن عقيل وأ ّمه أ ّم ولد ،وعبد اهلل بن مسلم بن عقيل وأ ّمه ّ
الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص 97ـ .98

عمه مس�لم ال
بنح�و راس�خ ّ
أن الف�ارق الزمني بني عم�ر اإلمام احلسين× وعمر ابن ّ

املحبة
يتجاوز البضع س�نني ،األمر الذي يفسرّ نوعية تع ّلق أحدمها باآلخر؛ ملا بينهام من ّ
أن احلسني× كان يعتمد عليه اعتامد ًا رسالي ًا
الرمحية ،والصداقة القديمة احلميمة ،ح ّتى ّ

تا ّم ًا ،كرجل جليل القدر سديد الرأي»(((.

تؤيد كونه قد ُولِد يف عهد النبي‘:
ويمكن إضافة قرينتني إىل هذه القرائن ّ
ُ
األوىل :أنّ عقي�ل ب�ن أيب طال�ب× أكرب من أمير املؤمنني× بعرشين س�نة(((،

س�ن ًا من أبناء
وه�ذا يقتضي ـ يف احلاالت الطبيعي�ة ـ أن يكون بعض أبناء عقيل أكرب ّ

وبالتايل فليكن مسلم أحد املعارصين له‘.

الثاني�ة :روى الص�دوق يف أماليه عن ابن عباس ،قال :قال عيل لرس�ول اهلل‘:
ُ
ً
حب ً�ا ل�ه،
لتح�ب
«ي�ا رس�ول اهلل ،إنّ�ك
ُّ
حبينّ :
حب�ه ّ
عقيلا؟ ق�ال‘ :إي واهلل ،إنيّ أل ّ
حمبة َو َلدك ،فتدمع عليه عيون املؤمنني ،وتصليّ
وحب� ًا أليب طال�ب لهّ ،
وإن َو َلدَ ه ملقتول يف ّ
ّ
ثم قال:
ثم بكى رس�ول اهلل‘ ح ّتى ج�رت دموعه عىل صدرهّ ،
علي�ه املالئكة املقربونّ .

إىل اهلل أشكو ما تلقى عرتيت من بعدي»(((.

عدة يف غاية األمهية:
ويمكن أن نستفيد من هذه الرواية نقاط ًا ّ
ُ
األوىل :أنّ ه�ذا احلديث ق�د روي بطرق ُأخرى وبألف�اظ قريبة يف مصادر مجهور

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

عدان من
النب�ي‘ ،و ُي ّ
أمري املؤمنني× ،فإذا كان احلس�ن واحلسين÷ قد عارصا ّ
جد ًا أن يكون بعض أبن�اء عقيل قد عارصوا النبي‘،
الصحاب�ة؛ فإنّه م�ن املحتمل ّ

ُ
وحب ًا ملا كنت أعلم
حب ًا لقرابتك م ّنيّ ،
حبنيّ :
حبك ّ
املسلمني ،ولفظه« :يا أبا يزيد ،إنيّ أ ّ

تقدم.
عمي ّإياك»((( ،كام ّ
من ُح ّب ّ

((( عابدين ،حممد عيل ،مبعوث احلسني :ص47ـ .48
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،12ص.175
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.191
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .576اهليثمي ،عيل بن أيب
بكر ،جممع الزوائد :ج ،9ص.273
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أخرجه الطربي يف (ذخائر العقبى) ،واحلاكم يف (املستدرك) ،واهليثمي يف (جممع

الزوائ�د) ،والطبراين يف (املعجم الكبري) ،وابن عبد الرب يف (االس�تيعاب) ،وابن أيب

احلدي�د املعت�زيل يف (رشح النه�ج) ،واملتق�ي اهلن�دي يف (كنز العامل) ،وابن س�عد يف
(الطبق�ات) ،وابن عس�اكر يف (تاريخ مدينة دمش�ق) ،وابن األثري يف ُ(أس�د الغابة)،
والذهبي يف (سير أعالم النبالء) ،والصفدي يف (الوايف بالوفيات) ،وابن الصباغ يف
املهمة) ،واحللبي يف (السرية احللبية) ،والقندوزي يف (ينابيع املو ّدة).
(الفصول ّ
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يتحدث عن ش�خص موجود ومولود
ندع�ي أنّ النبي‘ إنّام
ّ
الثاني�ة :يمكننا أن ّ

ً
ج�د ًا ،وهو أنّ
فعلا يف زمن احلدي�ث عندما قال :وإنّ َولده ملقتول ...لس�بب وجيه ّ

عقي ً
عدة أوالد اس ُتش�هدوا يف كربالء مع اإلمام احلسين× ،فلامذا انرصف
ال× له ّ
احلديث إىل مسلم دون غريه.

خاصة:
نعرج عىل املقتولني منهم ّ
زيادة يف البيان نذكر هنا أبناء عقيلّ ،
ثم ّ

ق�ال ابن س�عد يف الطبقات« :وكان لعقيل بن أيب طال�ب من الولد :يزيد وبه ُيكنى،
وسعيدُ ،
وأ ّمهام ُأ ّم سعيد بنت عمر بن يزيد بن مدلج ،من بني عامر بن صعصعة ،وجعفر
األكرب ،وأبو سعيد األحول ـ وهو اسمه ـ ُ
وأ ّمهام ُأ ّم البنني بنت الثغر ...ومسلم بن عقيل
ـ وهو الذي بعثه احلسين ـ وعبد اهلل بن عقيل ،وعبد الرمحن ،وعبد اهلل األصغرُ ،
وأ ّمهم

خليل�ة ُأم َول�د ،وعيل ال بقية لهُ ،
وأ ّمه ُأ ّم َولد ،وجعفر األصغر ،ومحزة ،وعثامنُ ،ألمهات
ّ
ُ
ُ
ُ
أوالد ،وحممد ،ورملةُ ،
وأ ّمهام أ ّم َولد ،وأ ّم هانئ ،وأسامء ،وفاطمة ،وأ ّم القاسم ،وزينب،
ُ
وأ ّم النعامن ُألمهات أوالد ش ّتى»(((.
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الشهداء من أبناء عقيل:

ّأما الذين اس ُتشهدوا من أبناء عقيل يف هنضة اإلمام احلسني× فهم:

 1ـ مسلم بن عقيل×.

 2ـ جعفر األكرب بن عقيل.
((( ابن سعد ،حممد ،الطبقات الكربى :ج ،4ص.42

 3ـ عبد الرمحن بن عقيل.
 4ـ حممد بن عقيل.

 5ـ عيل األكرب بن عقيل.

 6ـ عبد اهلل األكرب بن عقيل.

 7ـ عبد اهلل األصغر بن عقيل.
 8ـ عون بن عقيل.

 9ـ حممد بن عقيل.

فهؤالء الشهداء من أبناء عقيل ،فض ً
ال عن أحفاده ،ولسنا هنا بحاجة إىل ذكرهم،

ي��ا ع�ين اب��ك��ي ب��ع�برة وعويل

ِ
ال��رس��ول
وان���ديب إن ن��دب��ت آل
ِ ()2
ق��د ُأب���ي���دوا وت��س��ع��ة ل��ع��ق��ي��ل

ع�لي
ت��س��ع��ة م��ن��ه��م ل��ص��ل��ب
ٍّ
أي واح�د من أبناء عقيل بصفة
الثالث�ة :من الغريب حقّ� ًا أنّ معاجم الرجال مل تذكر ّ

الصحبة لرس�ول اهلل‘! فكيف يكون جعفر الطيار× ـ الذي هو أصغر من عقيل

يعدون من الصحابة ،ومنهم :عبد اهلل بن جعفر ،وال يكون
بعشـر سنوات ـ له أوالد ّ

لعقي�ل مثل ه�ؤالء األوالد؟! بل كيف يكون ألمري املؤمنين عيل بن أيب طالب× ـ

ال�ذي ه�و أصغ�ر م�ن عقي�ل بعرشين س�نة ـ َو َل�دَ ان م�ن الصحاب�ة  ،ومها احلس�ن

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

وإليهم أشار الشاعر:

واحلسني÷ ،وعقيل ليس له َولد يف عداد الصحابة؟!

اللهم إلاّ أن يقال :إنّ عقي ً
ال مل يتزوج يف عهد رس�ول اهلل‘ ،أو أنّه متزوج وكان
ّ
يلد البنات دون األوالد ،أو أنّه متزوج ولكنه مل يعقب يف حياة رسول اهلل‘ ،وهذه

ثم فإنّنا نستطيع أن نقول وبرضس قاطع :إنّ
املحتمالت ك ّلها بعيدة غاية البعد ،ومن ّ
أبناء عقيل ُأمهلوا من هذه الناحية.

((( ُانظر :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص ،96وما بعدها .القريش ،باقر
رشيف ،حياة الشهيد اخلالد مسلم بن عقيل :ص.56
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س�تة تنتهي إىل أنّ مسل ًام قد
وعىل أية حال ،فإنّ هذه القرائن التي أصبح جمموعها ّ

ُول�د يف عهد النب�ي املصطفى‘؛ فهو لذلك ّممن نال رشف الصحبة ،ولو يف أوليات

حياته ،شأنه يف ذلك شأن احلسن واحلسني÷.

األول ،أي:
ضم اس�مه إىل ش�هداء النهضة احلس�ينية من القس�م ّ
وهب�ذه النتيجة ُي ّ

الذين اس ُتشهدوا قبل الواقعة.

وهبذا نصل إىل هناية املطاف ...واحلمد هلل عىل لطائف ّبره ،وله الشكر عىل تواتر
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نعمه.
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