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 هوية الكتاب

 ×احلسيـناإلمام عدد املُْخَرجـيـن حلرب  عنوان الكتاب       

 السيّد حسن الصدر املؤلف  

 ث األنبياءرالعلمية يف مؤسسة واللجنة ا اإلرشاف العلمي  

 حسني املالكي اإلخراج الفني  

 األوىل الطبعة  

 م1036 هـ ـ3417 سنة الطبع  

 3000 عدد النسخ  

 



 املؤّسسةمة مقّد
 

 
 مقّدمة املؤّسسة

إّن نرش املعرفة، وبيان احلقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية وأهداٌف 

متعالية، وهي من أهّم وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت عىل عاتقها 

 ذ هذه الوظيفة املقّدسة.تنفي

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز 

العلمية والتحقيقية؛ إلثراء الواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة  جمتمٍع واٍع متحّّض، يسري 

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

احلسينية ـ والنهضة املباركة القدسية ـ تتصّدر أولويات وممّا ال شّك فيه أّن القضية 

البحث العلمي، ورضورة التنقيب والتتبّع يف اجلزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي حتتاج 

إىل الدراسة بشكٍل ختّصصـي علمي، ووفق أساليب متنّوعة ودقيقة، وألجل هذه 

اسات التخّصصية يف النهضة األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث األنبياء للدر

احلسينية، وهي مؤّسسة علميّة متخّصصة يف دراسة النهضة احلسينية من مجيع أبعادها: 

التارخيية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، واالجتامعية، والرتبوية، والتبليغية، 

سة وغريها من اجلوانب العديدة املرتبطة هبذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكّفل بدرا

 ×.سائر ما يرتبط باإلمام احلسني

وانطالقًا من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق هذه املؤّسسة  

املباركة؛ كوهنا خمتّصة بأحد أهّم القضايا الدينية، بل واإلنسانية، فقد قامت بالعمل عىل 

نوعية للرتاث، جمموعة من املشاريع العلمية التخّصصية، التي من شأهنا أن ُتعطي نقلة 
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 والفكر، والثقافة احلسينية، ومن تلك املشاريع: 

 مستويني: عىل والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ، ةحول املوضوعات احلسينية املهمّ  عىل تأليف كتٍب  قائموالعمل فيه ، أ ـ التأليف

استقبال  كام ويتمّ  .لكعَط حّقها من ذتناوهلا بالبحث والتنقيب، أو التي مل تُ  التي مل يتمّ 

ًا وفنّيًا من قبل اللجنة العلمية، ومتابعتها علميّ  ،سةفة خارج املؤّس الكتب احلسينية املؤل  

 طباعتها ونرشها. وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتمّ 

الرتاث املكتوب عن اإلمام عىل مجع وحتقيق  والعمل فيه جارٍ  ،ب ـ التحقيق

أو غريها،  ،أو السرية ،أو التاريخ ،املباركة، سواء املقاتل منهاوهنضته × احلسني

، حتت عنوان: )املوسوعة احلسينيّة مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتاٍب 

عىل متابعة املخطوطات احلسينية التي مل ا القسم يف هذ وكذا العمل جارٍ  التحقيقيّة(.

كام ويتم استقبال الكتب التي تم  تها ونرشها.طباع جلمعها وحتقيقها، ثمّ  ؛طبع إىل اآلنتُ 

حتقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونرشها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها 

وإدخال التعديالت اللزمة عليها وتأييد صالحيتها للنرش من قبل اللجنة العلمية يف 

 املؤسسة. 

هضة احلسينية، هتتّم وهي جمّلة فصلية متخّصصة يف الن ـ جمّلة اإلصالح احلسيني:2

بنشـر معامل وآفاق الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النهضة احلسينية 

وتراثها، وكذلك إبراز اجلوانب اإلنسانية، واالجتامعية، والفقهية، واألدبية، يف تلك 

 النهضة املباركة.

ة حول ويتّم فيه مجع الشبهات املثار ـ قسم رّد الشبهات عن النهضة احلسينية:3

وهنضته املباركة، ثّم فرزها وتبويبها، ثّم الرد عليها بشكل علمي × اإلمام احلسني

 حتقيقي.
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وهي موسوعة جتمع كلامت  ×:املوسوعة العلمية من كلامت اإلمام احلسني ـ 4

يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثّم تبويبها حسب التخّصصات × اإلمام احلسني

وي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بني العلمية، ووضعها بني يدي ذ

 والواقع العلمي.× كلامت اإلمام

وهي موسوعة تشتمل عىل كّل ما يرتبط  ×:ـ قسم دائرة معارف اإلمام احلسني 5

بالنهضة احلسينية من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسامء أعالم وأماكن، 

حروف األلف باء، كام هو معمول به يف  وكتب، وغري ذلك من األُمور، مرّتبة حسب

دوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّة رصينة، ُتراعى فيها كّل 

 رشوط املقالة العلميّة، ومكتوبٌة بلغٍة عصـرية وُأسلوٍب سلس.

والعمل فيه جاٍر عىل إحصاء الرسائل اجلامعية التي  ـ قسم الرسائل اجلامعية: 6

ضة احلسينية، ومتابعتها من قبل جلنة علمية متخّصصة؛ لرفع النواقص ُكتبْت حول النه

العلمية، وهتيئتها للطباعة والنرش، كام ويتّم إعداد موضوعات حسينيّة تصلح لكتابة 

 رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طاّلب الدراسات العليا.

باللغات األُخرى إىل والعمل فيه جاٍر عىل ترمجة الرتاث احلسيني  ـ قسم الرتمجة: 7

 اللغة العربيّة.

ويتّم فيه رصد مجيع القضايا احلسينيّة املطروحة يف الفضائيات،  ـ قسم الرصد: 8

واملواقع اإللكرتونية، والكتب، واملجالت والنرشيات، وغريها؛ ممّا يعطي رؤية 

وره واضحة حول أهّم األُمور املرتبطة بالقضية احلسينية بمختلف أبعادها، وهذا بد

يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العاّمة للمؤّسسة، ورفد بقيّة األقسام فيها، وكذا 

 بقية املؤّسسات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.
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ويتّم من خالله إقامة ندوات علميّة ختّصصية يف النهضة  ـ قسم الندوات: 9

 تصاص.احلسينية، حيضـرها الباحثون، واملحّققون، وذوو االخ

حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية  ـ قسم املكتبة احلسينية التخصصية: 11

 ختّصصية جتمع الرتاث احلسيني املطبوع.

 وهناك مشاريع ُأخرى سيتّم العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.

ستقبال الكتب وتأسيساً عىل ما سبق توضيحه حرصت املؤّسسة عىل فتح أبواهبا ال

املشــرفة يف  من قبل اللجنة العلمية ةوفنّي ةعلميّ متابعة ومتابعتها  التخّصصيّة،نية احلسي

م فضيلة احلّجة السيد حسني وتوت عماًل حتقيقّيًا رصـينًا  ،املؤّسسة ويف هذا السياق قد 

×( ُيشكر عليه، حيث قام بتحقيق رسـالة )عـدد املخـرجني حلـرب اإلمـام احلسـني

سن الصدر&، وقد أضاف هلا السيد املحّقق بعـ  الفصـول؛ للعالمة آية اهلل السيد ح

لتتّم هبا الفائدة ويكتمل النفع؛ فكانت حصيلة ذلك اجلهد املبارك هذا الكتـاب القـيّم 

 املاثل بني يديك عزيزي القارئ.

خلدمـة القضـية  توفيـقدوام السـداد والحّقـق ملفضيلة السـّيد اويف اخلتام نتمنّى ل

 .جميٌب  ه سميعٌ إنّ  ،عاىل أن يبارك لنا يف أعاملنانسأل اهلل ت، واحلسينية

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يف
 سة وارث األنبياءمؤسّ

 للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية
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 تقريض األعالم للتحقيق
 

تكّرم علينا أعالٌم نبالء، وأساتذٌة أجالء، وكراٌم فضالء، يف تقري  حتقيق هذه 

 ه؛ونحن إذ نثّمن هلم قراءة هذا التحقيق وتقييمه، ُنصّدر كتابنا هذا بام قّدمو الرسالة.

ا ُتنزل حتقيق  واحرتامًا. اعتزازًا وتقديراً  وإن كانت كلامهتم موجزة وخمترصة، إاّل أهن 

كافيٌة شافية، وجمزيٌة ُمغنية، بل لوجدناها ) هذه الرسالة ما يستحقه من منزلة، فهي:

ة، وأحسُن الكالم ما كان قليله ُيغنيك عن فاضلًة عىل الكفاية، وغري ُمقّصـرة عن الغاي

 كثرية(.

 وهم:

 )حفظه اهلل(. اهلل السيّد حممد مهدي املوسوي اخلرسانـ سامحة آية 

 خ األُستاذ الدكتور السّيد حسن احلكيم املحرتم.ـ العامل واملؤرّ 

 املحرتم.  يـ العامل األديب واملُحقق املاهر السّيد عبد الستار احلسن

 حفظهم اهلل تعاىل ذخرًا للعلم والفضيلة.
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 )حفظه اهلل( دي اخلرساند حممد مهكلمة مساحة آية اهلل السّي

 .(1)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 .سمه تعاىل شأنهاب

 بارك اهلل يف عملِك، وبّلغك أقـىص أملك، وجعلك خري خلٍف خلرِي سلٍف إنْ 

 شاء اهلل. 

 من صدقة  إّل  ثالثة: من إذا مات اإلنسان انقطع عمُله إّل »ريف: ـففي احلديث الش

، أو علم  يُ   .(2)«به، أو ولد  صالح  يدعو لهنتفع جارية 

 ،الذي أحييت به أباك وأهلك ول العمل، ُموفقًا يف هذا املسلكجعلك اهلل مقب

 .(1)وبّلغك أمانيك يف عمل الصاحلات خلدمة الدين وأهله

 

 بدعاء حممد مهدي املوسوي اخلرسان

 هـ3414سنة/3ج/34ليلة األربعاء

                                           

 .6احلج: آية( 3)

 هـ(.3171، سنة استانبول، ط. 61( )راموز األحاديث/1)

حيث جاء  ،سودة الكتابكتبها عىل غالف مُ  ه قلمه الرشيف رأينا أن نذكر كلمةً ( واعتزازًا بام خطّ 1)

  .«د املحقق وّفقه اهللقرأُته ودعوُت جلناب السيّ »ها: في

نتمنى ـ ة ما يكون عليه من أوضاع صحية غري مستقرّ  وأذكر هنا بمجيئي لسامحته يف وقت هو أعّز وأشدّ 

وبالرغم  .صنفاتهوسط زمحة التأليف، وحيث ال يكاد جيد فرصة إلكامل مُ ـ  له الصحة والعمر املديد

ومكانته  ، كنت ال أجرؤ عىل تكليفه بءيء ملقامه العاي أِّي لتي جتمعنا معه إاّل من العالقة املتينة ا

د عبد مة املفدى السيّ عني عىل ذلك هو العاّل ولكن الذي شجّ  ،وحبي له ،وهيبته املتناهية ،الرفيعة

ملا وقد نجحنا يف ذلك إضافة  ،بالرواية د إجازةً هني اللتامس سامحة السيّ الذي وّج  ،الستار احلسني

 ه قلمه املبارك يف هذه الصفحة. خطّ 
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 تقريض األعالم للتحقيق   

 د حسن احلكيمالدكتور السّيستاذ كلمة اأُل
 .د حسني وتوت املحرتممة السيّ سامحة العاّل 

 حتية طيبة.

( جيٌد يف الطّف × خَرجني حلرب احلسنيحتقيقكم لكتاب )رسالة يف عدد املُ 

 صول البحث العلمي والتحقيق الدقيق.ورائٌع، قد استوىف أُ 

صفحة،  رةـعش ِّثاميف  :، أي(3)صفحة (317ـ  339والرسالة املذكورة تقع بني )

ومنهج التحقيق قد  ،دراسة املؤلف طاملا أن   ؛وهذا يستدعي تغيري عنوان الكتاب

 استوعب القسم األكرب من الكتاب، فأرى العنوان املناسب للمحتوى العام:

( دراسة خَرجني حلرب احلسني يف الطّف )عدد املُ : د حسن الصدر يف رسالتهالسيّ 

 .وحتقيق

 . (1) ح يشمل املؤليف والكتاب عىل قرصه وحمدودية مادتهقرتالعنوان املُ  فإن  

والرجوع إىل املصادر واملراجع  ،وكنت قد وقفت عىل ثقافتكم العالية يف التحقيق

 ع. حقق املتتبّ ة املُ لتحقيق النصوص، والتأكد من سالمتها، وهذه مهمّ 

 التوفيق. ة يف املستقبل، ومنه تعاىل نستمدُّ وّفقكم اهلل تعاىل لنتاجات علميّ 
 

 ستاذ الدكتور حسن احلكيماألُ 

 م1031هـ/3414           

                                           

 . (وهي الفصل الثالث من الكتاب، املذكور حتت عنوان )نص الرسالة( 3)

يف تغيري العنوان؛ ولكن مل نأخذ  (حفظه اهلل تعاىل)ستاذ الدكتور حسن احلكيم ( تنبيه مهم من فضيلة األُ 1)

إذ  ؛صطلح عليه بـ )الدراسة(ق ال يصح أن يُ مة التحقيكر عن املؤلف يف مقدّ ما ذُ  لئال يقال إن   ؛به

عة، وكذلك صونًا للعنوان الذي وضعه املصنف، وّس لة ومُ فّص ر احلديث عنه يف ترمجة ليست مُ ـاقتص

 ظًا عىل أمانة الرتاث. اوحف
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 د عبد الستار احلسين حقق السّيكلمة املؤرخ واألديب امُل
 .باسمه تعاىل

 ،(دام كام رام)د حسني آل وتوت احلسني ستاذ السيّ ت األُ بحقق احلجة الثمة املُ سامحة العاّل 

 .اءبعد السالم مشفوعًا بخالص الدع

( يف الطّف × خَرجني حلرب احلسنيُت عىل حتقيقكم لـ )رسالة يف عدد املُ لعاطّ 

تعاىل  ، أن  سامحتكم قد وهبكم اهلل(3)، وظهر ي من خالل اجلْوس يف خاللهيفراقن

، فامتلكتم ناصيته  . (1)ملكة هذا الفني

ملذكورة، وقد أْوفيتُم عىل الغاية فيام َعل ْقُتم به من )بدائع الفوائد( عىل الرسالة ا

 لقال هذا هو احلقيق بتحقيقها. (6))املاتُن( (1)، لو شامها(4)بُحلٍل قشيبة (1)فجاءت متيُس 

وإذا كان حتقيقك هلذه الرسالة هو باكورة أعاملك يف هذا املجال، فام الظنُّ بام 

دُفوَنُه من سائر التحقيقات يف قابل األيام  .سرُتْ

 عبد الستار احلسني

                                           

اجلوس 

( ڱ ں ں ڱڳ ڱ ڱ)

 .319، ص7الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: ج .«ر يف مقّدم الرأسعقصاٌص من الش  »( الناِصيَُة: 1)

، ُيَقال: ماَس َيِميُس َميْسًا وَميََسانًا: َتبَْخرَتَ و( الت َميُُّس: الت بخْ 1) ْرَداء:  .ْختاَل ارُتُ َتْدُخُل »ويف حِديِث َأِِب الد 

ُانظر: اجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحا ح: . «َتتَبْخرَتُ يف ِمْشيَتِها وَتتَثن ى :َأي ،َقيْسًا وخَتُْرُج َميْساً 

 .980، ص1ج

ُانظر: يشء جديد قشيب، ومنه سيف قشيب: حديث عهد باجلالء.  ( قشيبة: أي جديدة، وكّل 4)

 .113، ص1الزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ج

َحاَب  :( أي1) ويف القصيدة الرائية  .أْيَن َيْقِصدُ  َنَظْرُت  :أي ،لو نظر إليها، وهو من قولك ِشْمُت الس 

. ُانظر: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: املشهورة بالترتية: شاميٌة لو شاَمها قسُّ الفصاحة الفتخر

 .191، ص6ج

 وهو خالف الشار ح. ب،يف اصطال ح املؤلفني:  واضع أصل الكتا ( املاتن6)
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 شكر وتقدير
 

 تقديرشكر و
 

ى يف ـبل مؤسسة املرتضرت دورة يف تعّلم فّن حتقيق املخطوطات من قِ ـلقد حض

ق كلُّ قي هو أن حُي  ،وكان من متطلبات النجا ح يف هذه الدورة ،مدينة النجف األرشف

 ن حّض خمطوطًة صغرية احلجم.مَ 

ب عيّل ـ جي ،(3)«هللنعم من املخلوقني مل يشكر ان مل يشكِر املُ م  »ومن منطلق احلديث: 

بحانه وتعاىل يف إعداد هذا التحقيق املتواضع هلذه الرسالة القيمة ـ أن اهلل ُس  قبعد أن وفّ 

د حممد رضا حقق السيّ مة املُ م بالشكر اجلزيل والثناء اجلميل إىل سامحة العاّل أتقدّ 

 مور، منها:اجلالي )حفظه اهلل( ألُ 

ألقاها عىل املشرتكني يف تلك  ا بذله من جهد من خالل املحارضات التيملِ  لً:أوّ 

 ،ليكونوا من العاملني يف إحياء الرتاث ؛حققنيالدورة، وإعداده طليعة واعية من املُ 

 ره بمنهج علمي رصني، وأمانة وصدق وإخالص.ـواملسامهني يف حتقيقه ونش

 ر يف هذه الدورة.ـمت ملَن حضملراجعته حتقيق املخطوطات التي ُقدّ  ثانياً:

اهلل( جهدًا كبريًا  )حفظه قحقّ املُ مة د العاّل بذل سامحة السيّ فقد نا هذا، ا عن كتابوأمّ 

مة، عىل حتقيق املخطوطة، وتسجيل املالحظات القيّ  االّطالعمن أجل  ؛يف مراجعته

 الكتاب.  ومنها ما أثبته يف تقويم نّص 

عليها قد طرأت  ،حققد املُ بل السيّ سخة املراجعة من قِ هذه النُّ  ن  أذّكر أيضًا ونُ 

 التقاري ، وكلامت الشكر والثناء.  :إضافات، منها

                                           

 .14ص ،1ج :×عيون أخبار الرضاحممد بن عيل، الصدوق،  (3)
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عىل ما  ،ىـم شكري إىل القائمني عىل مؤسسة املرتضقدّ وكذلك ال أنسى أن أُ 

ام املَُعّدة يّ س ال ،مهاوتنظي ،ةوالتعليميّ ة يبذلون من جهد يف إعداد هذه الدورات العلميّ 

 ة.لطلبة احلوزة العلميّ 

وامتناِّ ملؤسسة وارث األنبياء للدراسات  وأخريًا أتقّدم بخالص شكري

ملا بذلوه من  ؛االتخصصية يف النهضة احلسينية يف النجف األرشف، وإدارهتا وكادره

 جهود يف حتقيق وتقويم هذا اجلهد.

 

 

 

قاملحقّ 
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 اإلهداء
 

د الكونني هدي عميل هذا ـ وعسى أن يكون فيه ما يستحق اإلهداء ـ إىل سيّ أُ 

اه أعّز عني، ويف يّ الذي محل بني أضالعه أقدس قلب، وعىل حُم  قني،والثقلني والفري

مشاعره أكرم دمعة، ذلك هو الرسول األعظم حممد|، الذي بكى سبطه اإلمام 

 ونعاه ورثاه يف مواضع كثرية.  ،احلسني

ا ما زالت فإهن   ،×د الشهداءلقتل سيّ  ؛وإىل تلك العيون التي اغرورقت بالدموع

  س وما غربت.تبكيه ما طلعت شم

وإصالحًا يف املنهج  ،ريعةـيف هنج الش الذين اعتقدوا احلسني عقيدةً  وإىل كّل 

يف  وكرامةً  وعّزةً  ،وإباًء بوجه الظلم والظاملني وعّزةً  ،ولواًء يف سو ح الوغى ،والسلوك

 ميادين احلياة.

 

 



 ×عدد املُخَرجني حلرب اإلمام احلسني  ....................................................................  38
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 مة التحقيقمقّد
 

 

 مة التحقيقمقّد
وأصحابه  ،والسالم عىل حممد وأهل بيته والصالة ،العاملني احلمد هلل ربي 

 واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني. ،املنتجبني

عىل عامل املخطوطات وحتقيقها، شغوفًا يف معرفة  لالّطالعبًا فقد كنت حُم  ،ا بعدُ أم  

 ق هبذا األمر إاّل ا يصدر عنهم، وما من يشء يتعلّ حققني وأساليبهم، متابعًا ملِ مناهج املُ 

 ،عقد يف تعلم فّن التحقيقام الدورات التي تُ السيّ  ،اقني إليهرواده ومن السبّ وكنت من 

 ص للبحث يف هذا العنوان.ّص خُت أو الندوات التي 

م، ويف ختامها شار إليها فيام تقدّ ولقد كنت من املحظوظني يف حضور الدورة املُ 

من أجل  ؛ى يف النجف األرشفـحصلت عىل خمطوطة من خالل مؤسسة املرتض

 حتقيقها وتطبيق ما اطلعت عليه من فّن التحقيق. 

ثني إىل نوعني، جتدر اإلشارة حدّ وقد اختلف املعارصون يف منهج التحقيق عند املُ 

 هلام يف هذه الفقرة: 

 غاية التحقيق هو تقديم املخطوط صحيحًا كام وضعه مؤلفه، دون رشحه.»

روح ـبالش ىْل احلوايش م  فتجد ر، إىل هذا األمينتبهون الكثريين من النارشين ل  إن   

والزيادات: من رشح لللفاظ، وترمجات للعالم، ونقل من كتب مطبوعة، وتعليق عىل ما 

نفسه، ومل توجد يف  عن النّص  القارئة، قد تشغل لّ ذلك بصورة واسعة ُم  قاله املؤلف، كّل 

 . (3)«املخطوطة

                                           

 . 31ص :صال ح، قواعد حتقيق املخطوطات ،( املنجد3)
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 وهذه الفقرة حتدد مالمح االجتاهني يف التحقيق: 

 جيب أن يكون كام وضعه مؤلفه، دون رشحه.  ل:وّ األ

 أل فيه الصفحات بـرش ح ل أللفا،، وترمجات ل ألعالم، ونقل من كتب أن متُ  الثاين:

 مطبوعة، وتعليق عىل ما قاله املؤلف. 

ق بني فرّ وهو أن نُ  ،حدد منهجًا ال يتعارض مع املنهجنيوهنا يمكن أن نُ 

)التحرير(،  صطلح )التحقيق( مصطلح آخر:ضاف إىل مأن يُ باملصطلحات وتطبيقها، 

 .(1)وهو مما تعارف عليه القدماء

بع مع تّ وعىل ضوء هذين املصطلحني يمكن حتديد املنهج الذي جيب أن يُ 

 .املخطوطة

وهو )كام وضعه  ،ل عليه تطبيق املنهج األوّ فقد يوجد خمطوط ال يستحق إاّل  

وهناك  .أو )حترير املخطوط( ،(النّص  عنه بـ )حترير عرّب وهذا نُ  ،مؤلفه، دون رشحه(

وهو العمل الذي يشمل )التحرير، ورش ح ل أللفا،،  ،ه التحقيقخمطوط من حقّ 

وغريها من  ،تب مطبوعة، وتعليق عىل ما قاله املؤلف(وترمجات ل ألعالم، ونقل من كُ 

 رت عىلـيء له وملؤلفه إن اقتصـسه قد يوجد خمطوط قد تُ ألن   ؛املسائل املتعارف عليها

بع فيه املنهج الثاِّ ومن تّ بع فيه منهج )التحقيق(، وكذلك فيام يُ تّ ه أن يُ إذ من حقّ  ؛حتريره

 ه )التحرير(.حقّ 

                                           

. «عن كدرها سخ التي حرر عليها وصفاً ص من النُّ ه خلُ كأن   حترير الكتاب، خلوصه،» :( قال الصوي3)

من  طلق التحرير ويراد منه بعٌ  وقد يُ . 19ص ،3ج ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، أدب الكاتب:

حمتاجة إىل حترير بع  معانيها، وإيضا ح ما أشكل منها، »فقد يقال عن خمطوطة:  ،مصاديق التحقيق

: ابن أِب ُانظر .«ت منها ما جيب حتريره، وأضفت إليها ما تتعني إضافتهفحرر ،فتقر إليهاوزيادات يُ 

. وكذلك 81ص ،3ج :حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ، عبد العظيم بن عبد الواحد،األصبع

 :119ص، 1ج :حرر ويف يتيمة الدهرصطلح عىل الناسخ والكاتب باملُ قد يُ 

 ه إذا ما حررالعنت أنامل       رر أقالمهقبح بخط حُم أ
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ومنهجًا واحدًا جلميع املخطوطات،  ةً عامّ  ومن هنا ال يمكن أن نضع قاعدةً 

 ا )حتقيق(.ا )حترير( وإمّ فإمّ  ،دد هلا منهجفاملخطوطة جيب أن حُي 

فقد تكون العموم، وقد  ،حقق(حرر( و)املُ د النسبة بني )املُ وكذلك ال يمكن حتدي

 تكون اخلصوص من وجه. 

هذه املخطوطة من حّقها  ونحن هنا اتبعنا املنهج الثاِّ يف عملنا هذا؛ ألن  

 )التحقيق( وليس )التحرير(.

 .د حسن الصدر+فات العامل اجلليل واملؤلف الكبري السيّ صنّ وهي رسالة من مُ 

يف الطّف من × و تعيني عدد الذين ُأخرجوا حلرب اإلمام احلسنيه :وموضوعها

 موي.اجليش األُ 

خازن الروضة  ،د عبد احلسني الكليداروهي جواب لسؤال ورد إليه من السيّ 

 ة.احلسينيّ 

وجوب البحث عن  ومن رضوريات التحقيق ـ حني ابتدأت العمل يف حتقيقها ـ

 ،سخة من إمالئهتبت هلا، أو نُ ( إن كُ ضةبي  ة( أو )املُ دسو  املُ سخة املؤلف التي كتبها بيده )نُ 

فيام  نظرأو ،سخ إن وجدتأو غريها من النُّ  ،أو قريبة من عرصه ،سختهأو مكتوبة عن نُ 

 .ما ورد عنها وقيل فيها ، وأمجع كّل إذا ُحققت من قبُل 

وطة يف أثناء البحث والسؤال واملتابعة أخربِّ األخ العزيز أمحد احليل عن املخطو

 يف النجف األرشف. × سخة منها يف مكتبة اإلمام الصادقونُ  ،ّققةا حُم بأهن  

ستاذ منتظر احليدري يف حقق األُ ّققت عىل يد املُ ا ُح العي عليها عرفت أهن  وحني اطّ 

ة رها )مركز جنّ ـونش ،بعت يف السنة نفسهاوطُ ، هـ3411/مجادى اآلخرة/31

 ء(.ة، يف كربالللدراسات اإلسالميّ × احلسني

سخها وكيفية حصوله عىل نُ  ،عن حتقيقه هلذه املخطوطة مةً حّقق مقدّ وقد ذكر املُ 
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د حسن فات السيّ صنّ هـ( وقفُت عىل أسامء مُ 1432)يف أوائل العام » فقال: ،املخطوطة

للدكتور الفاضل الشيخ حممد املنصور،  ،عجم مؤلفي الكاظمية(الصدر+ يف كتاب )مُ 

م ثالثون وأّن   ،×ن خرج إىل حرب احلسنيكتاب )عّدة م   فات ذكرصنّ ومن بني تلك املُ 

بحانه فيه، إذ ق العنوان بقلبي حتى جاء اليوم الذي وفقني اهلل ُس ألفًا عىل األقل(، فعلُ 

سخًة من قرص ليزري حيتوي ستاذ النبيل احلاج جعفر البيّايت نُ حقق اجلليل واألُ أهداين املُ 

سخة املنشودة فأخذت أبحث عن الن   ،صنف+د املُ عىل الكثري من صور خمطوطات السيّ 

 ؛بحانه وأخذت يف حتقيقه ونرشهصنف+، فحمدُت اهلل ُس سختني هلذا املُ حتى وقفت عىل نُ 

وسائر أهل بيت  ×بل إخبارًا بام جرى عىل احلسني، بحانه، وإظهاراً ابتغاًء ملرضاة اهلل ُس 

 .هـ(61)م احلرام سنة يف العارش من حمرّ  ،^الرسالة

وحيد  ،العامل العامل ،رح القويمـوالص ،صنف هذا السفر العظيمأديًة حلقوق مُ بل وت

د حسن املرجع الديني الكبري السيّ  ،والعامّ  زعيم اخلاّص  ،د دهرهوسيّ  ،رهـعص

 حقق.انتهى كالم املُ  «..الصدر+..

بع حقق اتّ املُ  رأيُت أن   ،حققةسخة املُ ومن خالل قراءيت بإمعان ونظر يف هذه النُّ 

وإخراجه من املخطوط إىل  ،نهج التحقيق القائل بعدم االقتصار عىل حترير النّص م

خرى ـ من سخ األُ الكتاب مع نصوص النُّ  ـ إضافًة ملقابلة نّص  بدّ  ال :املطبوع، أي

شكر عليه يف هدًا يُ وضبط املفردات، وقد بذل ُج  ،ختريج النصوص، ورش ح الكلامت

 وإخراجها بتلك الصورة. ،حتقيقها

عيد حتقيقها ـ ويبقى له فضل السبق يف اختيار هذه الرسالة ن رأيت أن أُ ولك

 .ةوحتقيقها ـ ألسباب عدّ 
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 أسباب إعادة حتقيق الرسالة
ي تى الـلطلب مؤسسة املرتض استجابةالسبب األهم يف حتقيقي هلذه الرسالة هو 

هناك أسباب و .كمامرسة عمليّة ملِا تعّلمته يف فن التحقيق ي هذه املخطوطة تمقدّ 

 منها:الكريم،  ، أذكرها بني يدي القارئحتقيق هذه الرسالةُكثُر دعتني إلعادة ُأخرى 

 ق بتحقيق املطبوعةاًل: فيما يتعّلأّو
 العنوانـ 1

حققة املطبوعة )رسالة يف عدد قتلة املُ النسخة كر عىل صفحة غالف وهو الذي ذُ 

هو )رسالة يف عدد املُْخَرجني إىل و ، وضعه املؤلفوهو خيتلف عاّم  ،(×اإلمام احلسني

 خرى، مع أن  وما ذكره املرتمجون له من العناوين األُ  ،(يف الطّف × حرب احلسني

 ،)معجم مؤلفي الكاظميّة( :حقق قد اطلع عىل عنوان الرسالة الذي ورد يف كتاباملُ 

 م ثالثون ألفًا عىل األقل(.وأهن   ،×ن خرج إىل حرب احلسنيوهو )عّدة مَ 

  .إذ مصطلح )القتلة( خيتلف عن مصطلح املُخَرجني ؛تغيري واضح يف العنوانوهذا 

 وسيأيت تفصيل ذلك يف احلديث عن عنوان الرسالة.

 املطبعية األخطاءـ 2

 ـ بِسببِها ئ ـبع  األخطاء املطبعية التي ال يفهم القاروردت يف النُّسخة املطبوعة  

يف كتابه  ص( يف اجلملة: )وما ذكره املسعوديبيل كلمة )نمن قَ  ،املعنى املراد من اجلملة

 ،(سمت هكذا )نصٌّ ورُ  ،(.ات الوفيات..يه له يف وفالذي نصٌّ عىل أن   ،إثبات الوصية

(، أيوالصحيح أن تُ  .وليس هلا معنى نص  صاحب وفيات  :بنى للمجهول )ُنص 

 كتاب )إثبات الوصية( للمسعودي. الوفيات وغريه عىل أن  
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 الةالرس ـ نص3ُّ

دد بدء املواضيع حُت  ،د حسن الصدر+ جمموعة من العناوينلقد كتب السيّ 

عترب من أجزاء ا تُ  أهن  تبت يف اهلامش إاّل واملطالب عىل جوانب املخطوطة، وهي وإن كُ 

 ذكر يف املطبوعة.وهي مما مل تُ  ،الرسالة الرئيسة، ويمكن أن تكون عناوين ملطالبها

 تطلبات التحقيقُمـ  4

وهي  ،خرىسخة أُ تني حصل عليهام، وقد وجدت نُ سختني اللّ حقق بالنُّ ملُ اكتفى ا

َدُة هذه املخطوطة  وهي بخط املؤلف. ،ُمَسو 

 سخة للمخطوطة.ب البحث عن أكثر من نُ والتحقيق يتطلّ 

 (1)والتوضيح التعليقـ  5

د وق»ه العبارة: يف هذ (د حسن الصدر+السيّ )حقق عىل ما ذكره املؤلف ه املُ نبّ مل يُ 

  «.وثامنامئة رجل اً ألف: قتل ×[احلسني]ه رأيت يف تاريخ ابن جرير يروي أن  

كرت يف )إثبات الوصية( ام ذُ وإن   ،ذكر يف تاريخ الطربيوهذه اجلملة مل تُ 

ذكر يف هامش وهو ما مل يُ  ،وهذا أمر مهم ،فوجب التنبيه عىل ذلك، للمسعودي

 املطبوعة. 

 التي ورد فيها قله املؤلف، كام يف بع  الروايات ما نعىل بع   وجيب التنبيه أيضاً 

املذكور هبذا اللقب يف كثري من املؤلفات القديمة، كـ  ،اسم )احلصني بن نمري السكوِّ(

 )الفتو ح( البن أعثم وغريه، واحلديثة أيضًا كام يف )أعيان الشيعة(.

 والصحيح )التميمي( وهو صاحب رشطة عبيد اهلل بن زياد.

عن الطربي يف اسم )عبد الرمحن بن أِب سربة احلنفي...(  وكذلك ما نقله

 والصحيح )اجلعفي( وسيأيت تفصيله.

                                           

 وهو الذي يذكر يف اهلامش. (3)
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 اهلوامش ـ6

ًا عىل ردّ عشـر صفحات؛ استغرق أكثر من بحيث طوياًل هامشًا حقق املُ ذكر فقد 

 .ـ(×احلسنيـ )وكان عمر بن سعد يكره قتاله  :قول املؤرخني

ث عن ترمجة عمر بن كان موضوع الرسالة يتحدّ لو وإن ام ُيذكر هذا اهلامش فيام 

 أو كان هناك تعليٌق من املؤلف عىل هذه العبارة بعد أن استشهد هبا. )لعنه اهلل(، سعد

ق بعدد بموضوع الرسالة الذي يتعلّ ال عالقة له هذا اهلامش  ومهام يكن فإن  

اسم  ديث عن كّل هذا األمر يفتح املجال واسعًا للح ألن   ؛×حلرب اإلمام خَرجنياملُ 

 يف الرسالة ووصف بأمر معني.  ذكرهورد 

 ؛فليست من كالمه ووصفه ،استشهد به املؤلف هذه الكلامت وردت يف نّص  ُثّم إن  

 آخر. ولكن له حملٌّ  ،اهلامش جيد كالمه إثباتًا أو نفيًا، علاًم بأن  عىل التعليق ليحسن 

 الرسالة ق مبؤلفثانيًا: فيما يتعّل
 االستدراك على املؤلفيف جانب ـ 1

من أجل إثبات عدد  ؛د حسن الصدر+ من االستنباطاتإذ كان ـ فيام حّض السيّ 

ه ثالثون ألفًا ـ الشاهد الذي ذكره يف قول الطرّما ح بن عدي لإلمام موي أن  اجليش األُ 

وفيه من  ،هر الكوفةوقْد رأيُت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم  ظ   »... ×:احلسني

ا ملْ تر  عيناي يف صعيد واحد مجعًا أكثر  منه، فسألت عنهم: فقيل اجتمعوا الناس م

 .(1)«ّرُحون إىل احلسنيـُثم  ُيس ،عرضواليُ 

مل يذكره  ،هناك عرضًا آخَر للجيش، ومنه ُُسّ ح إىل كربالء إن   واالستدراك هنا:

ليها، بعد أن م إخيلة حني قدِ وكان يف معسكر عبيد اهلل يف النُّ  د حسن الصدر+.السيّ 

 استعمل عمرو بن حريث عىل الكوفة.

                                           

 .106، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج( 3)
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 عرضونخيلة يُ ليم، إذ رأى القوم بالنُّ وذكر هذا العرض عبد اهلل بن عمري من بني عُ 

حون إىل حسني بن فاطمة بنت رّ ـسفقيل له: يُ  .، فسأل عنهم×حوا إىل احلسنيّس ليُ 

 .(1)رسول اهلل|...

ذكر وسيُ  ،ثباتهإصنف ما أراد املُ وهذا الشاهد يمكن أن يكون دلياًل آخر عىل 

 الً.مفّص 

 ض هلا املؤلفجواب ملسألة مل يتعّرـ 2

ومل يذكرها املؤرخون  ،ض هلا املؤلفوكذلك ذكرنا جوابًا ملسألة مل يتعرّ  

ثون عن أعداد اجليش الذي قيل م حني يتحدّ حققون، وهي أهن  وكذلك املُ  ،ثونواملحدّ 

التي  آلفباألربعة × ابن سعد إىل قتال احلسني وسار» :يقولون ،عنه )ثالثون ألفًا(

جاءه شمر يف أربعة  ثم   ،إليه احلر وأصحابه، فصار يف مخسة آلف كانت معه، وانضمّ 

تبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي يف ألفني، واحلصني بن متيم السكوين يف أ آلف، ثم  

رون ألف ـفالن يف ألفني، فذلك عش أربعة آلف، وفالن املازين يف ثالثة آلف، ونرص ابن

م، وبعث كعب بن طلحة يف ثالثة فارس تكّملت عنده إىل ست ليال خلون من املحرّ 

آلف، وشبث بن ربعي الرياحي يف ألف، وحجار بن أبجر يف ألف، فذلك مخسة 

رسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثالثون وما زال يُ »يقولون:  ثم   .(2)«رون ألفاً ـوعش

 . (3)«ما بني فارس وراجل فاً أل

 د هذه )اخلمسةن عّرف وحدّ ة التي بني أيدينا مَ مل نجد يف مجيع املصادر املهمّ  :أقول

 ؟وَمن هم قادهتا ؟آالف( ـ املكّملة للثالثني ـ مع َمن أقبلت

                                           

 .116ص، 4ج األُمم وامللوك:تاريخ ُانظر: الطربي، حممد بن جرير،  (3)

 .306األمني، حمسن، لواعج األشجان: ص( 1)

 .117سني(: صاملصدر السابق. البحراِّ، عبد اهلل، العوامل )احل (1)
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القبائل وقادهتا، التي تلك وقد حصلنا عىل شواهد يمكن من خالهلا حتديد أسامء 

  ألفًا(.نيف، وهبا يكتمل العدد )ثالثكان عددها مخسة آال

 وعسى أن يكون صحيحًا، أو نكون قد ُسنا خطوة يف حتقيق هذه املسألة.

 املختلفة يف التحقيق ثالثًا: املناهج
 ن  أهو  ،قةحقّ ومن األسباب التي تدعو إىل إعادة حتقيق بع  املخطوطات املُ 

عطيت هذه الرسالة مل التحقيق، إذ لو أُ قني خيتلفون يف املناهج التي يتبعوهنا يف عحقّ املُ 

وذلك  ؛ق يعرض حتقيقه بشكل خيتلف عن اآلخرينقّ ق لرأيت كّل حُم قّ ألكثر من حُم 

م خيتلفون يف الفن واإلبداع يف التحقيق، ويتفقون عىل القضايا الرئيسة يف حترير ألهن  

 .النّص 

هو ـ  عىل سبيل املثال ـ حققون يف هذه الرسالةومن املسائل التي قد خيتلف فيها املُ 

 د عبد احلسني الكليدار&وهو السيّ ـ هه السائل لفت جوابًا لسؤال وّج هذه الرسالة أُ  أن  

ك)سألت »هلا: للمؤلف، فجاء يف أوّ  ـ  ..«..(أدام اهلل توفيقك وزاد يف رشفك وعزِّ

حققون يف للسائل، ومن هنا قد خيتلف املُ  قة مل نجد ذكرًا أو ترمجةً حقّ سخة املُ ويف النُّ 

باعتباره كان سببًا  ؛لهب التحقيق التعريف بالسائل، وذكر ترمجة هذا األمر، فهل يتطلّ 

 هذا األمر ليس من صلب التحقيق؟ ن  أيف تأليف هذه الرسالة، أو 

مة، أو يف املواضع التي بحث يف املقدّ وكذلك هناك اختالف بينهم يف املسائل التي تُ 

وغريها من مسائل التحقيق  ،يقيف الرش ح والتعل جيب أن ُيذكر هلا هامش، وأيضاً 

 خرى.األُ 

ه رائحة فنّ  منه شمُّ تُ  ،سلوب حمدد يف التحقيقق له اجتاه وأُ قّ وأعتقد أن  أّي حُم 

سلوبه، ال يستطيع أن حييد عنه، فهو كالطبع املتجذر يف نفس اإلنسان، ومنهجه وأُ 

 ل، فلكّل غني عن التحقيق األوّ ه يُ ي أن  عميل يف حتقيق هذه الرسالة ال يعن ن  أوأذّكر هنا 

حتقيق وجهته، وإن ارتفعا ـ يف اجلانب الفني والعلمي ـ إىل املستوى املتعارف عليه يف 
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 الً لآلخر.كمّ منهام مُ  فقد يكون كّل  ،التحقيق

إحياًء  ؛خرىة أُ سّوغ إعادة حتقيق هذه الرسالة مرّ مجلة من األسباب التي تُ هذه 

، للعلم والتاريخ، وختليدًا لذكر املؤلف )طيب اهلل ثراه( وخدمةً  ،لرتاثنا اإلسالمي

جني إىل حرب ق بعدد املُخرَ التي تتعلّ  ،ةاملهمّ  وحتقيقًا يف إحدى املسائل يف واقعة الطّف 

وكذلك للمقارنة بني حتقيقني ملخطوطة واحدة يف اختالف مناهج ، ×اإلمام احلسني

 التحقيق وأساليبه.

 تسمية الرسالة 
غية د رشف الدين يف كتابه )بُ فالسيّ  ،تلف املرتمجون يف تسمية هذه الرسالةاخ 

ذكرها بعنوان: )حماربو اهلل ورسوله يوم  ،الراغبني يف أحوال آل رشف الدين(

جني إىل حرب خر  رسالة أفردها لبيان عدد املُ »فقال:  ،عّرف موضوعها ثم   ،الطفوف(

  .(3)«أو يزيدون م كانوا ثالثني ألفاً ، أثبت فيها أّن  د الشهداء يوم الطّف سيّ 

: فقال ،ام ذكر تعريفًا بموضوعهاوإن   ،فلم يذكر هلا هذا العنوان ،ا يف الذريعةوأمّ 

. (2)«املتيقن منهم ثالثون ألفاً  ثبات أن  إو ،×ن خرج إىل حرب احلسنيرسالة يف عدد م  »

م وأّن   ،×رب احلسنين خرج إىل حة م  عّد »قال:  ،د األمني يف األعيانوكذلك السيّ 

  .(3)«عىل األقل ثالثون ألفاً 

هو تعريف بموضوع الرسالة وليس  ،كر يف الذريعة واألعيانما ذُ  ن  أوواضح 

وهو )حماربو اهلل  ،د رشف الدينعنوانًا، ويبقى حتقيق صحة العنوان الذي ذكره السيّ 

  &.املصدر الذي اعتمد عليه إىل مل هنتدِ  ،ورسوله يوم الطفوف(

                                           

 .19الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (3)

 .111، ص31الطهراِّ، آغا بزرك، الذريعة: ج (1)

 .116، ص1األمني، حمسن، أعيان الشيعة: ج (1)
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 يفد حسن الصدر+ من عناوين هلذه الرسالة ققو كتب السيّ ما ذكره حُم أّما و

 مة.اعتمدوا عىل ذات املصادر املتقدّ فقد  ،مات التحقيقمقدّ 

ومل يذكر معه  ،د قتلة احلسني(فكان )رسالة يف عد ،قةحقّ سخة املُ ا عنوان النُّ وأمّ 

وهو وإن كانت فيه  ،تحقيقمة الم، وكذلك مل يذكر عنه شيئًا يف مقدّ التعريف املتقدّ 

 .×(ع املختار قتلة اإلمام احلسنيب  تَ )تَ  :كام قالوا ،داللة عىل العموم عىل نحو املجاز

ه خيتلف عن العنوان الذي  أن  إاّل  ،شهد يف واقعة الطّف ن استُ ريدون بذلك مجيع مَ ويُ 

 خَرجني حلربيف عدد املُ  وهو )رسالة ،الرتاجمذكرته كتب املؤرخني وأصحاب 

 (.يف الطّف × احلسني

ة ألمر خاّص  ،وهذا خيالف منهج التحقيق الذي يلزم النقل الصحيح والكامل

من  هوإن كانت فيه داللة واضحة عىل نسبة الكتاب ملؤلف ،وهو عنوان الكتاب ،همّ مُ 

 خالل اسمه املذكور عىل صفحة الغالف.

عدد الذين اشرتكوا ن ال يعرف مصطلح املجاز ومعانيه ـ يدّل عىل ظاهره ـ ملَ  ثم  

خَرجني حلرب موضوع عدد املُ إىل وليس فيه إشارة  ،ةخاّص × يف قتل احلسني

 ×.احلسني

وقتلهم، أو الذين اهنزموا × وفرق كبري بينهام، فعدد الذين بارزهم اإلمام احلسني

 ،ن وطأ اخليل صدرهأو مَ  ،ن رماه بالنبال والسهام واحلجارةمَ  أمامه، وكذلك كّل 

ملبارشين يف ساحة املعركة قد ال يتجاوز اخلمسة آالف، بينام موضوع وغريهم من ا

 ×.خَرجون إىل حرب احلسنيوهؤالء هم املُ  ،ث عن )ثالثني ألفًا(الرسالة يتحدّ 

ف هذه عرّ عتربة التي تُ سخة مل يرجع للمصادر املُ حقق لتلك النُّ املُ  وأعتقد أن   

من قول السائل الذي أشار  ،مطلع الرسالة ا ورد يفه وضع هذا العنوان ملِ سخة، ولعلّ النُّ 

حاربني يف ن زاد عىل أربعة آلف يف عدد املُ عم   ...سألت»د حسن الصدر+: له السيّ 

  .«.د الشهداء..لسيّ  الطّف 
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سخ املخطوطة حصلنا عىل قرص ليزري من مؤسسة املرتىض وعند البحث عن نُ 

 سختني.توي عىل نُ عىل مصدره ـ حي ذكر فيه إشارة تدّل يف النجف ـ ومل تُ 

 ضة(.بي  خرى )املُ وأُ  ،دة( هلذه املخطوطةسو  )املُ  أحدمها

ذكر فيهام عنوان هلذه الرسالة، ولكن وجدنا ورقتني مع الرسالة حتتوي وكذلك مل يُ 

 املؤلف.واحدة منهام عىل أسامء مجلة من رسائل  كّل 

نجل  عيلاألحقر  ءبإمال تم  »فذكر فيها تسع رسائل، ويف آخرها:  :وىلا األُ فأم  

 :وجاء فيه ،وكان تسلسل عنوان هذه الرسالة فيها هو الثاِّ ،«املؤلف )طاب ثراه(

جني حلرب احلسنيرسالة يف عدد املُ »  «.خر 

ويف  ،كرت فيها أسامء مخس رسائل فقهيةذُ  ،فهي مستقلة :خرىوكذلك الورقة األُ 

تسلسل هذه الرسالة هو  وكان ،«ها تأليف األحقر حسن صدر الدينكلّ »تب: آخرها كُ 

جني حلرب احلسنيرسالة يف عدد املُ »الثالث، وجاء فيه:  ويف هذا  .«يف الطّف × خر 

 ،هو خط النسخ ،تبت به الورقة الثانية(. واخلط الذي كُ وهي )يف الطّف  ،العنوان زيادة

هذه الورقة  لم من ذلك أن  وعُ  ،دة هذه الرسالةسو  وهو يشبه خط مُ  ،وصغري احلجم

 ها املؤلف+ بخطه.كتب

وهو )رسالة يف  ،الة الذي وضعه املؤلف هلاوهنا اتضحت حقيقة عنوان هذه الرس

وهو الذي اعتمدناه يف حتقيق هذه  ،(طّف يف ال× جني حلرب احلسنيخرَ عدد املُ 

 وهو خالصة ما ذكره املرتمجون.  ،وأتبعناه بتعريف موضوعها ،الرسالة

 ،د رشف الدين املوسويحقق السيّ املُ  ولكن يبقى العنوان الذي ذكره العامل

 ق ملعرفة حقيقته.واملصدر الذي اعتمد عليه، وهو ما مل نوفّ 

د حسن الصدر+ إذ قد يكون السيّ  ؛ملؤخذ بعني االعتبار وأن ال ُي أن يُ  بدّ  وال

 أضاف هذا العنوان.
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ث تحدّ فرغ عن لسان العصمة، وسنه يُ ة، وكأن  ة مهمّ له داللة عقديّ  ومهام يكن، فإن  

د حسن الصدر+ بإجياز يف وكذلك عن داللة العنوان الذي وضعه السيّ  ،عن داللته

 .اآلتيةهذه السطور 

 داللة عنوان الرسالة: )حماربو اهلل ورسوله يف يوم الطفوف(

م وأهن   ،×خرجوا حلرب اإلمام احلسنيوداللته تتجسد يف حقيقة هؤالء الذين أُ 

 ×.بقتاهلم وحماربتهم اإلمام احلسني ؛وف(قد )حاربوا اهلل ورسوله يوم الطف

فته حول ما خلّ  متهيديةً  لقي نظرةً وقبل تفصيل هذه الداللة وتطبيقها عىل هؤالء، نُ 

 ل لإلسالم.األحداث التي جرت يف الصدر األوّ 

إذ انقسم املجتمع عىل  ؛ةيف الدولة اإلسالميّ  لقد تركت واقعة السقيفة آثارًا جسيمةً 

 صنفني: عىلأثرها 

 ،ك بآرائهمومتّس  ،ن سار عىل هنجمومَ  ،ل اخللفاء الثالثةمثّل الصنف األوّ 

ل يف منهج اخللفاء يف احلكم فكان له أثر كبري عىل املستوى السيايس املتمثّ  ،ومواقفهم

وكان هلذا االجتاه األثر  ،ةة والعباسيّ مويّ ى إىل تأسيس الدولة األُ والذي أدّ  ،والسياسة

ويف  ،والنهروان ،نيوصفّ  ،كام حصل يف حرب اجلمل ،كريالواضح يف اجلانب العس

 واقعة كربالء. 

باعه يف حديث تّ الذي أوىص النبي| با ،ل بالثقل الثاِّا الصنف الثاِّ فتمثّ وأم  

 ثنا عرش^.ة االوهم األئمّ  ،د بأهل بيت النبي|واملتجّس  ،الثقلني

ثوه ل حمدّ األوّ  فكان للصنف ،يف انقسام املجتمع حول هذين الصنفني وال شّك 

 ،رفاتهـهون مواقفه وتصويوّج  ،ومؤرخوه ورواته الذين يدافعون عنه ،وهومفّس 

ة وحجج يعتربوهنا صحيحة وحيتجون آلرائهم بأدلّ  ،الذي جيب اتباعه ويعتربونه احلّق 

 فة.رّ حتى وإن كانت موضوعة وحُم  ،ا تستند إىل روايات يعتقدون بصحتهاألهن   ؛ومقنعة
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وهو ممثل إلرادة السامء( وعىل  ،يزيد هو: )خليفة اهلل يف أرضه إن   ومن ذلك قوهلم

ويستحق القتل خلروجه عن  ،(|ن حاربه هو )حمارب هلل ولرسولهمَ  هذا يكون كّل 

 طاعة وي األمر يزيد.

وما خرج أحد : قائالً  ،الرصاحة واجلرأة القايض أبو بكر بن العريب يفرتي بكّل » فهذا 

خرب ، املُ ، املهيمن عىل الرسله بام سمعوا من جّد تأويل، ول قاتلوه إّل  بلقتال احلسني إّل 

 اهلل عليه صىّل )قوله  :منها ،ر من دخول الفتن، وأقواله يف ذلك كثريةحّذ املُ بفساد احلال، 

 ،وهي مجيع ،ةمّ ق أمر هذه األُ فرّ ن أراد أن يُ ه ستكون هنات وهنات، فم  إن   :(موسلّ  [وآله]

  .(3)« ذهذا وأمثالهإّل  [يقصد القتلة]ن كان. فام خرج الناس م   كائناً فارضبوه بالسيف 

رع عىل ـد تطبيق حلكم الشكان جمرّ  ،ما فعله يزيد وزبانيته يف كربالء كّل  بمعنى أن  

  .ضوء أحاديث النبي|

ه الدين اخلطيب أن يصفه بأن   هو الذي جعل حمّب  ،حسن تطبيق يزيد للرشع ولعّل »

ة املركز الذي للصفات الالئقة بمهمّ   ، ومكتمل املواهب، ومستكمالً اً لمع كان شخصاً 

م )دليالً( عىل اكتامل قّد ليس ذلك فقط، فهذا ابن حجر املكي يُ  .أراده اهلل له وهو اخلالفة

قائالً: رمحك اهلل يا  ،ا وصل إليه رأس احلسني بكىيزيد ملّ  إن  )بقوله:  ،لقيةكاملت يزيد اخُل 

 فيا له من افرتاء عىل التاريخ!  .(2)(األرحام رجل مل يعرف حّق  حسني، لقد قتلك

                                           

 .111ص :العواصم من القواصمأبو بكر، ( ابن العرِب، 3)

حني كان ـ ما فعله يزيد وهل  .110ص :الصواعق املحرقةأمحد بن حممد، ، اهليتمي ابن حجرُانظر: ( 1)

 ،فدخلوا عليه»لقية! عىل كامالت يزيد اخلُ  دليالً ُيعّد  ـ بقضيب× رب ثغر اإلمام احلسنيـيض

 رسولوهو ينكث به يف ثغره... فقال رجل من أصحاب ،ومع يزيد قضيب ،والرأس بني يديه

أخذ قضيبك من ثغره  ما لقدأَ  ،أتنكث بقضيبك يف ثغر احلسني :يقال له أبو برزة األسلمي ،×اهلل

 ،وابن زياد شفيعك ،يوم القيامة يءك يا يزيد جتما إن  أَ  ،لربام رأيت رسول اهلل| يرشفه ،مأخذاً 

 :تاريخ مدينة دمشقابن عساكر، عيل بن احلسن،  .«فقام ووىل ،هذا يوم القيامة وحممد شفيعه يءوجي

 .81ص ،61ج
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ريد قتـل وحمـو ه يُ فإن   ،حامد الغزايل صاحب كتاب )إحياء علوم الدين( ا الشيخ أبووأمّ 

من مصادرها التارخييـة،  ةكلي ،وأهل البيت^ ×قة بفاجعة مقتل احلسنيعلوم متعلّ  أيّ 

ه رواية مقتل احلسني وحكاياته، وما جرى بـني وحيرم عىل الواعظ وغري ما قال: وهذا نّص 

وهـم  ،ه هييج عىل بعـ  الصـحابة، والطعـن فـيهموالتشاجر والتخاصم، فإن   ،الصحابة

 .أعالم الدين

مه كالم غريب يُ إن   !فياهلا من فتوى  منه رائحة تفوح بوجود مؤامرة حقيقية لدفن  ش 

 احلقائق إن مل يكن تزويرها. 

سبب غفلة معظم أبنـاء أهـل السـنة واجلامعـة عـن مأسـاة اإلمـام ر وللقارئ أن يتصوّ 

 ة. وأهل البيت^ بصورة عامّ  ،ةبصورة خاّص  ×احلسني

 ،، وتشـاجر الصـحابة×جريمـة قتـل احلسـني الغزايل يعرتف أن   وعىل كل حال، فإن  

هـي  ،وختاصمهم مع بعضهم مدعاة للبغ  والطعن فيهم، وأفعاهلم تلـك املشـاذهة هلـذه

 للبغ  والطعن.  ّل حم فعالً 

  .(1)«ل يمكن أن يقبله عقل سليم ،عجيباً  تناقضاً  عد  م أعالم الدين! فهذا يُ ا قوله إّن  وأمّ 

ة يف ريعة اإلسالميّ ـعمل يزيد كان تطبيقًا للش هكذا استدلت هذه اجلهة عىل أن  

 (.|فهو )حمارب هلل ولرسوله ،ن حاربهمَ  يكون كّل  وحينئذٍ  ؛×قتله لإلمام احلسني

ولكن  ،ه خليفة اهلل ورسولهوأن   ،وهناك شواهد كثرية عىل تعظيم هذه اجلهة ليزيد

نات وإخفاء البيّ  ،وتزوير التاريخ ، عرب حتريف احلقائقإاّل  استدالهلم هذا لن يتمّ 

 والدالئل الواضحات. 

لننظر تطبيق عنوان هذه وبعد هذه اإلطاللة السيعة عىل حوادث صدر اإلسالم، 

                                           

 .189ـ 188ص :آثارها املعارصةأسعد وحيد، أزمة اخلالفة واإلمامة و ،القاسم (3)
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 وأحقيته يف الداللة عىل أتباع يزيد بن ،)حماربو اهلل ورسوله يوم الطفوف( :الرسالة

 كام تقول الشيعة.  ،معاوية يف واقعة الطّف 

التي هي واضحة  ،سةة املقدّ استوحى واضع هذا العنوان من األحاديث النبويّ 

عة تباع يزيد يف واقأالداللة، ظاهرة املعنى يف تطبيق العنوان املستوحى منها عىل 

النبي| قال لعيل وفاطمة واحلسن واحلسني:  .. فقد روي عن زيد بن أرقم أن  .الطّف 

 .(1)«ن ساملتمن حاربتم وسلم مل  أنا حرب مل  »

 ،يا عيل»ومنها:  ،فاألحاديث كثرية ومتواترة حول هذا املعنى ،×ا اإلمام عيلفأمّ 

 .(2)«.حربك حريب..

ا اإلمام وأم   .(3) ..«.ن آذاها فقد آذاينم  ف» ’:فقوله ،‘دة فاطمة الزهراءا السيّ وأمّ 

فقد رواه  ،ةوله مصادر مجّ  ،ميف هذا احلديث املتقدّ  ’قولهف ،÷احلسن واحلسني

ه قال لعيل وفاطمة أن   ،عن النبي| ،وقال: وله شاهد عن زيد بن أرقم ،(4)احلاكم

 ،بإسناده (5)اِّ. ورواه الطرب«ن ساملتمن حاربتم وسلم مل  أنا حرب مل  »واحلسن واحلسني: 

أنا حرب »فقال:  ،قال نظر النبي| إىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،عن أِب هريرة

 «. ن ساملكمن حاربكم وسلم مل  مل  

قال: نظر رسول اهلل| إىل  ،عن أِب هريرة ،(7)واخلطيب ،(6)ورواه أمحد بن حنبل

                                           

 .316، ص1ج×: الكويف، حممد بن سليامن، مناقب أمري املؤمنني (3)

 .616الصدوق، حممد بن عيل، األماي: ص (1)

 .361املصدر السابق: ص (1)

 .349ص، 1ج :املستدرك عىل الصحيحنيحممد بن عبد اهلل، ( احلاكم النيسابوري، 4)

الرقم: × بأسانيد من ترمجة اإلمام احلسن ،10ص، 1ج :املعجم الكبري سليامن بن أمحد،( الطرباِّ، 1)

 .1613ـ  1639

 .441ص، 1ج أمحد:مسند ابن حنبل، أمحد،  (6)

 .316ص، 7ج :تاريخ بغدادأمحد بن عيل، ( اخلطيب البغدادي، 7)
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ورواه  «.ن ساملكمن حاربكم سلم مل  أنا حرب مل  »فقال:  ،عيل وفاطمة واحلسن واحلسني

عن أِب . فها يف فضائل فاطمة بنت رسول اهلل|رسالته التي ألّ  يفبن شاهني ااحلافظ 

أربعني  (م اهلل عليه وسلّ صىّل )ا دخل عيل بفاطمة جاء النبي ملّ »قال:  ،سعيد اخلدري

  .(1)«ن ساملتمن حاربتم وسلم مل  فيقول: أنا حرب مل   ،إىل باذها صباحاً 

 ،ة استدل الشيعة عىل داللة هذا العنوانث املستفيضة يف كتب العامّ وهبذه األحادي

 .يف واقعة الطّف × حاربوا اإلمام احلسني نالذي ،وتطبيقه عىل يزيد واتباعه

× حماربة احلسني ن  أوداللة احلديث واضحة وليست فيها إهبام أو غموض يف  

ستة »يف احلديث:  ه املصطفى|، وهو كفر باإلمجاع. وكذلك قولههي حماربة جلدّ 

ط ب بقدر اهلل تعاىل، واملتسلّ اب: الزائد يف كتاب اهلل، واملكّذ نبي جُم  لعنتهم، لعنهم اهلل وكّل 

اهلل، واملستحل حلرم اهلل، واملستحل من عرتيت  ن أعزّ م   ذّل ويُ  ،ن أذل اهللم   ز  عِ فيُ  ،باجلربوت

م واملستحل من عرتيت ما حرّ )». قال املناوي يف رشحه: (1)«م اهلل، والتارك لسنتيما حرّ 

 أو ترك تعظيمهم. ،من إيذائهم ،ن فعل بأقاريب ما ل جيوز فعله: يعني م  (اهلل

ا بإضافتهام إىل وعظم قدرمه ،احلرم والعرتة لتأكد حّق  ؛وخص  احلرم والعرتة باللعن

 .(3)«اهلل وإىل رسوله

بعد أن آذوه يف قتل  ،|رسول اهلل ان حاربوتباعه هم مَ أيزيد و ثبت أن  م يُ فام تقدّ 

 وهذا إيذاء لرسول اهلل| وحماربة له. ،هءوسبوا نسا ،وأهل بيته وأصحابه× احلسني

 ن يؤذي رسول اهلل|، قال تعاىل: مَ  القرآن عىل عاقبة كّل  وقد نّص  

 .(4)( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

                                           

 .19ص ‘:فضائل فاطمةعمر بن أمحد، ( ابن شاهني، 3)

 .90ص، 4ج :املستدرك عىل الصحيحنياهلل، حممد بن عبد ( احلاكم النيسابوري، 1)

 .313ص، 4ج :في  القدير رش ح اجلامع الصغريحممد بن عبد الرؤوف، ( املناوي، 1)

 .17آية( األحزاب: 4)
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 (يف الطّف ×جني إىل حرب احلسنيخَرداللة العنوان: )عدد امُل
إذ  ؛ملصطلح )املُخَرجني( هو اختيار الفٌت للنظر +د حسن الصدراختيار السيّ  إن  

ولئك الذين م اصطلحوا عىل أُ ذكر عنهم أهن  مل يرد هذا املصطلح يف كتب املؤلفني، ومل يُ 

 قاتلوا اإلمام احلسني يف واقعة كربالء )باملُخَرجني(.

 ،ُأجربوا عىل القتال يف كربالءأغلبية هؤالء  د عىل أن  ؤكّ ريد أن يُ وهو بذلك يُ 

 وُفرض عليهم االشرتاك فيها. ،وُأخرجوا كرهًا إىل هذه احلرب

أو  ،خرى، وهي التي خرجت طوعاً وهذا ال يعني عدم وجود أفراد من اجلهة األُ 

رهًا خرج كُ ه أُ ة يف هذا اجليش هو أن  ولكن الظاهرة العامّ  ،خرى هلذه احلربألسباب أُ 

 هلذه احلرب. 

 اهد عىل ذلك كثرية.والشو

فأمريهم عمر بن سعد، كان كارهًا لالشرتاك يف هذه احلرب،  ،ا قادة العسكرفأمّ 

ه مل ُيفلح يف وحاول بمختلف الوسائل إقناع عبيد اهلل بن زياد يف العدول عن رأيه، ولكنّ 

 ذلك.

ع ا قاتلنا مع عيل بن أيب طالب، ومإنّ »قل عن َشبَث بن ربعي، يف قوله: وكذلك ما نُ 

نقاتله  ،وهو خري أهل األرض ،عدونا عىل ابنه ابنه من بعده آل أيب سفيان مخس سنني، ثم  

  .(3)«!وابن سمية الزانية، ضالل يا لك من ضالل ،مع آل معاوية

 :ا كراهة أفراد اجليش للقتالوأمّ 

 فقال: ،م ُأخرجوا بالقوةفقد نقل الدينوري صورًة ُتوّضح كرههم للقتال، وأهن   

ه الرجل إىل قتال احلسني يف اجلمع الكثري، يصلون إىل ا: وكان ابن زياد إذا وّج قالو»

                                           

 .111ص، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 3)
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  .(3)«فون القليل، كانوا يكرهون قتال احلسني، فريتدعون، ويتخلّ منهم إّل  كربالء، ومل يبق  

 دة:يف وجود اجلهة الثانية، وفيها أصناف متعدّ  وال شّك 

 أكثر عدد من رؤوس القتىل.ها أن حتصل عىل القبائل التي كان مهّ  :فمنهم

 غضا ألهل البيت^.رهًا وبُ نصبًا وكُ  ؛املتطوعون يف هذه احلرب :ومنهم

من أجل أن حيظى بمنزلة عند عبيد  ؛ن خرج للشهرة واجلاه واملنصبوكذلك مَ 

 ام قادة القبائل. سيّ  اهلل بن زياد أو يزيد، ال

 ،(يف الطّف × حلسنيهذا العنوان )عدد الذين ُأخرجوا حلرب ا إن   :واخلالصة

صطلح عىل أن يُ  رهًا، فصّح ه ُأخرج كُ أغلبية ذلك اجليش، وأن   ـ بداللة واضحةـ ف عرّ يُ 

 ×.تلك اجليوش بـ)املُخَرجني( حلرب احلسني

بأروع صورة، والعدل  إذ يتجىل احلّق  ؛وهنا جيُب أن نذّكر عند املقارنة بني اجليشني

 يف أمجل مثال.

م م علموا أهن  عمر بن سعد، كرهوا القتال؛ ألهن   فالذين ُأخرجوا للحرب مع

 ام يقاتلون اهلل ورسوله وحياربوهنام.إن   ،×بقتاهلم لإلمام احلسني

ة كام يف احلديث املتواتر عند أبناء العامّ  ،ةد شباب أهل اجلنّ سيّ × فاحلسني

ن حاربكم أنا حرب مل  »÷: احلسني وأخيه حديث النبي يف أن   وال شّك  ،وغريهم

بينام الذين ×. ومنه كرهوا قتال احلسني ،تناهى إىل سمعهم ،«ن ساملكمسلم مل  و

 ومنذُ × وا طوع إرادهتم، فاإلمام احلسنيؤام جاإن   ،×اشرتكوا مع اإلمام احلسني

قبل ه مُ ن التحق به بأن  رب مجيع مَ خُي  ،إىل أن وصل إىل كربالء ،مةخروجه من مكة املكرّ 

 أصحابه، رّي م خُي حرّ ك دائاًم، وبقى حتى ليلة العارش من املُ كرر ذلعىل الشهادة، وكان يُ 

 ،يف تلك املعركة وقد عرفوا احلّق  .(1)«...هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً »فقال هلم: 

                                           

 . 114ص :األخبار الطوالأمحد بن داُود، ( الدينوري، 3)

 . 93، ص1د بن حممد، اإلرشاد: جاملفيد، حمم( 1)
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ب الشك يف رّ ـفلن يتس ،ءفآثروا اّتباعه، ومن هنا كانت نواياهم خالصة ال يشوهبا يش

 ة. ة أو دنيويّ كاسب ماديّ من أجل م× م حلقوا اإلمام احلسنيأهن  

ويبقى أمر آخر يف داللة هذا العنوان، وهو احلديث عن عدد أفراد ذلك اجليش 

 وأسباب كثرهتم، وسيأيت حتقيق ذلك يف الفصل الثاِّ من هذا الكتاب.

 +د حسن الصدرنسبة الرسالة إىل مؤلفها السّي

ة، كام جاء يف هه خازن الروضة احلسينيّ تبت هذه الرسالة جوابًا لسؤال وّج كُ 

حسن صدر الدين  .حرره..» ، حيث قال: كتابتها يف آخر الرسالةتاريخ مطلعها، وذكر 

سنة أربع  ،م احلرامرّ ر حُم ـاملوسوي الكاظمي، يف ساعتني من ّنار اجلمعة، حادي عش

 .«هـ1334وثالثني وثالثامئة وألف ـ 

من يم ـ مضافًا إىل كونه وتنشأ أمهيّة البحث عن نسبة هذه الرسالة إىل مؤلفها الكر

د حسن الصدر+ مل يذكرها ضمن السيّ  ن  إ ـ من شبهة، حاصلها: رضوريات التحقيق

إمتام  مع أن   ،يف )تكملة أمل اآلمل( يف ترمجته لشخصه الكريم مؤلفاته التي كتبها

 بعد تأليفه هذه الرسالة. :أي (،هـ3111)ل من التكملة كان يف صفر سنة املجلد األوّ 

 كذلك مل ،ن ترجم لهوهو ممّ ، خته الشيخ مرتىض آل ياسني&تلميذه وابن أُ  ن  أ كام

 يذكر هذه الرسالة.

ا من تأليف السّيد حسن الصدر، كام سيأيت،  ولكن ا وسنُثبت إن شاء اهلل أهن  أهن 

 م.ل من )التكملة( كام تقدّ لفت قبل تبيي  املجلد األوّ أُ 

ه مل يعتربها كتابًا أو مؤلفًا يستحق أن ألن   ؛د+ مل يذكرها ضمن مؤلفاتهالسيّ ولعّل 

ا جواب عىل مة ـ وذلك ألهن  درج ضمن سلسلة املؤلفات ـ وإن ذكرها يف الورقة املتقدّ يُ 

 ،تبت فيها هذه الرسالةة الزمنية التي كُ وأيضًا للمدّ  ،وكذلك لصغر حجمها ،رسالة

 وهي )ساعتان(.
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وهلذا السبب أيضًا سار عىل هنجه الشيخ  ؛ضعه كان مثاالً يف التواعىل أن   وهذا يدّل 

 لع عليها.مل يطّ نقول: إن  الشيخ أو  ،ى آل ياسني، فلم يذكرها يف مؤلفاته ورسائلهـمرتض

د عبد احلسني خازن الروضة من جهة السيّ ـ عليها  واالطالعا بعد معرفتها وأمّ 

 مؤلفاته. ضمن درجت حينئذٍ أُ  ـ د حسن الصدر+فه السيّ ة، ومما خلّ احلسينيّ 

غية الراغبني يف أحوال آل د رشف الدين العاميل يف كتابه )بُ وهذا ما ذهب إليه السيّ 

حماربو اهلل ») :فقال ،(78فقد ذكرها ضمن مؤلفاته يف التسلسل: ) ،رشف الدين(

د الشهداء يوم جني إىل حرب سيّ خر  رسالة أفردها لبيان عدد املُ  (،ورسوله يوم الطفوف

 .(3)«أو يزيدون م كانوا ثالثني ألفاً أّن   ، أثبت فيهاالطّف 

 ،د حمسن األمني يف )أعيان الشيعة(كالسيّ  ،ن جاء بعدهمَ  وكذلك ذكرها كّل 

م وأهن   ،×ة َمْن خرج إىل حرب احلسني( بعنوان: )عدّ 13وكانت يف التسلسل )

 عىل األقل(.  ثالثون ألفاً 

 :مورأيضًا أُ  للسيّد الصدر& د نسبة الرسالة هذهويؤكّ 

د عبد احلسني خازن ذكر اسم السائل يف مطلع الرسالة وآخرها، وهو السيّ  ل:األوّ 

 ة، وهذا دليل عىل شهرهتا. الروضة احلسينيّ 

ها يف الورقة التي وجدت مع ليذكر املؤلف اسمه يف خامتة الرسالة، وتنبيهه ع الثاين:

الصدر+، وكان د حسن تبت عليها أسامء مخسة من رسائل السيّ هذه املخطوطة، إذ كُ 

خَرجني حلرب )رسالة يف عدد املُ  :هو التسلسل الثالث بعنوان ،عنوان هذه الرسالة

 «.ها تأليف األحقر حسن صدر الدينكلّ »(، ويف آخر العناوين كتب: احلسني يف الطّف 

هو الرسالة ُيشابه إىل حّد كبري خط السّيد املؤلف+، وبت فيه تِ اخلط الذي كُ كام أن  

 .عينه الذي ُكتبت به الورقة املُتقّدمة وهو ،ري احلجمخط النسخ صغ

                                           

 .19الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (3)
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رجع إليه يف واملصدر الذي يُ  ،ل عليه يف التأكيد عىل هذه النسبةاملعو   إن  الثالث: 

 يت هذه الصنعة.فهو خرّ  ،بزرك الطهراِّ+آغا  هو الشيخ ،حتديدها

ه عىل مكتبته، حتى أن   واملرتدد دائامً  ،بني إليهومن املقرّ  ،ه كان صاحبه ورفيقهإن   ثم  

ساعده عىل بع  مهامته وأُ  ،زاول كتاباته وتآليفهوأُ  ،شاطره يف أعاملهوكنت أُ »قال: 

سخته األصلية عىل هوامش نُ  ة، وكنت يوم تأليفه )التكملة( أعينه عىل مجعها، فإن  العلميّ 

اه، كام ذكرته يف كثري من الرتاجم بخطي بام أماله عيّل فكتبته، أو كتبته وعرضته عليه فأمض

 .(3)«الذريعة

فقال يف الذريعة: ، د حسن الصدر+وقد نسب الطهراِّ هذه الرسالة إىل السيّ 

ن خرج إىل حرب احلسني») ن منهم ثالثون ألفًا. تيقّ املُ  وإثبات أن   ،×(رسالة يف عدد م 

 املتوىف ،د هادي آل صدر الدين العاميل الكاظميدنا أبى حممد احلسن بن السيّ لسيّ 

 هـ(.1354)

ة. رة احلسينيّ ـخازن احلض ،د عبد احلسني الكليدار بن عيل بن جوادكتبها بالتامس السيّ 

 . (1)«ـ(ه1334فرغ منها ) .(،احلمد هلل محد الشاكرين عىل مصاذهم..)هلا: أوّ 

كام هي طريقته يف  ،سخهاالطهراِّ مل حيدد أماكن وجود نُ  ولكن الالفت للنظر أن  

 ؟!وال نعلم ما هو السبب ،خطوطات يف )الذريعة(تعريف الكتب وامل

د حسن وهو السيّ  ،وهبذا حيصل االعتقاد بصحة نسبة هذه الرسالة إىل مؤلفها

 الصدر+.

 ة عدم ذكر بع  َمن ترجم له هذه الرسالة ضمن مؤلفاته.وحينئٍذ عرفت علّ 

ذوقه و ،غني عن تفصيل احلديث عن خط املؤلفم من حتقيق هذه النسبة يُ ومما تقدّ 

                                           

 . 447ص، 3ج :طبقات أعالم الشيعةحممد حمسن، بزرك الطهراِّ، آغا  (3)

 . 111ص، 31ج املصدر السابق: (1)
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 .(1)ستدل منها عىل هذه النسبةالتي قد يُ  ،ومنهجه يف التأليف ،دِباأل

 ب تأليف الرسالةسب
ة، ألسباب مهمّ  بع  مؤلفاته ورسائله استجابةً  د حسن الصدر+ف السيّ صنّ 

 ة التي ختّص مور العامّ إذ كان يتم ل ألُ  ؛ةق بالدفاع عن مذهب اإلماميّ كالتي تتعلّ 

آغا  كثري اإلرصار عىل الشيخ ، ومن هذا الباب كانشأنه ة وترفع منمذهب اإلماميّ 

 وتشجيعه يف إنجاز موسوعته )الذريعة(. ،بزرك الطهراِّ

نصف مل يُ  ،)تاريخ آداب اللغة العربية( :وكذلك حينام وضع جرجي زيدان كتابه

ا وليس هل ذكر!يُ  الشيعة طائفة صغرية! مل ترتك أثراً » الشيعة كام ينبغي، فقال ما خالصته:

 .(2)«وجود يف الوقت احلارض!

اتفقوا عىل أن يقوم ثالثة منهم ف هذا، فاعتزم نفر من علامء الشيعة التصدي لكتابه

 بثالثة أعامل، وهم:

وفيه أظهر هفوات  ،الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف تأليفه )النقود والردود( 

آغا  والشيخ، خطاءهونقائصه، ويف اجلزء الثاِّ ذكر أ ،وأغالطه ،كتاب جرجي زيدان

 الذريعة إىل تصانيف الشيعة(.)يف تأليفه  كبزر

                                           

ة الكتب التي هلا صلة وخاّص  ،د حسن الصدر+طالع عىل مؤلفات السيّ بّد من اال ( ولكن مع ذلك ال3)

لضيق وقت حتقيق  ؛ق إليهونرى هل ورد ذكر فيها هلذه الرسالة؟ وهذا ما مل نوفّ  ،وضوع الكتاببم

د عبد احلسني الكليدار خازن الروضة الع عىل ما تركه السيّ طّ هذه الرسالة. وكذلك جيب اال

ن مَ  رها كّل غية النبالء يف تاريخ كربالء(، وله مجلة من املخطوطات ذكإذ له كتاب بعنوان: )بُ  ؛ةاحلسينيّ 

 عسى أن تكون فيه إشارة هلذه الرسالة.  ،ترجم له

 :ا بزرك الطهراِّ(غر االجتهاد آلـحمقق كتاب )توضيح الرشاد يف تاريخ حص ههذا النص ذكر (1)

ًا عىل الشيخ قال فيه جرجي زيدان ردّ  ،، ولكن عند الرجوع إىل كتاب )آداب اللغة العربية(6ص

فوا أكثرهم لن خيلّ »م: راجعاته الرحيانية عىل علامء الشيعة اإلمامية بأهن  حممد حسني كاشف الغطاء يف م

 .6ص، 1ج: تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  «.فيد املطالعنيآثارًا تُ 
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 ،ةفقد ألف كتابًا يف تأسيس الشيعة للعلوم اإلسالميّ  ،د حسن الصدرا السيّ وأمّ  

 بعنوان )الشيعة وفنون اإلسالم(. (،هـ3113 )بعت خالصته سنة الذي طُ 

بتشجيع من صاحب  ،بد حممد ـ بعد وفاة أبيه ـ بطبع الكتاقام ابنه السيّ  ثم   

 . (1)الذريعة

كام ذكر ذلك يف الرتمجة التي كتبها  ،ما ألفه جوابًا لسؤال وّجه إليههذا الباب  ومن

وكتاب )نزهة أهل احلرمني »فقال:  ،عن نفسه الكريمة يف معرض ذكره فهرس تصانيفه

  «.ةيف تواريخ تعمريات املشهدين النجف وكربالء(، كان قد سألني ذلك بع  األجلّ 

يف × جني إىل حرب احلسنيخرَ )رسالة يف عدد املُ  ومن هذا القسم هذه الرسالة:

ة عن عدد الذين هه إليه خازن الروضة احلسينيّ فقد كتبها جوابًا لسؤال وّج  ،(الطّف 

كتبها »فقال:  ،الذريعة صاحبوقد أشار لذلك ، ×ُأخرجوا حلرب اإلمام احلسني

  .(1)«ةرة احلسينيّ ـخازن احلض ،دار عيل بن جوادد عبد احلسني بن الكليبالتامس السيّ 

 : ٍ من ترمجة للسائل(3)ومن متطلبات التحقيق هنا ذكر ذرو

 ةد عبد احلسني الكليدار خازن احلضرة احلسينّيترمجة السّي
ة وهم من أقدم األُس العلميّ  ،ووجهائهم (4)وهو أحد علامء السادة )آل طعمة(

ب قّ وهلذا لُ  ،×ها اإلمام احلسنيقرب جدّ  قت خلدمةفّ وُ التي قطنت كربالء، و

                                           

يف  هما ذكره حمقق .6ص :ر االجتهادـتوضيح الرشاد يف تاريخ حصالطهراِّ، آغا بزرك،  ُانظر:( 3)

 مة.املقدّ 

 .  111ص، 31ج :طبقات أعالم الشيعةحممد حمسن، الطهراِّ، بزرك آغا  (1)

 القاسم، . ابن سالم،«هه طرف من اخلرب وليس باخلرب كلّ اليسري من القول، كأنّ  ءالءيهو »( ذرو: 1)

 .474، ص1غريب احلديث: ج

ة التي األُس العلمي سادة ينتهي نسبهم إىل السيد إبراهيم املجاب، هلا الصدارة من بني :( آل طعمة4)

من أبرز رجاهلا  املوسوي، كام أنّ ي قطنت كربالء، من أبرز رجاهلا السيد طعمة علم الدين الفائز

ُانظر: آل طعمة، سلامن هادي، تراث  الروضة احلسينية.  املتأخرين السيد عبد احلسني الكليدار سادن

 .91ـ 91كربالء: ص
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 ،بمعنى املفتا ح (كليد) :وهي كلمة فارسية األصل مؤلفة من كلمتي ،بـ)الكليدار(

 ومعناها: حامل املفتا ح.  ،مالك بمعنىو)دار( 

جاء  ،د سلامن هادي آل طعمة يف كتابه )تراث كربالء(حقق السيّ ترجم له املؤرخ املُ 

ل يف األوّ  العامل وكان هـ(،1381ـ  1375) ألخرية من حياتهعارشته السنوات ا»فيها: 

 ذها، فكان مثال اإلنسان رسوخ معارشته النبل الذي حيمله، والعاطفة الرقيقة التي يتحىّل 

الوديع عىل نحافة جسمه، وجهورية صوته، وإرشاق وجهه، وكان املتواضع الذي تداخل 

واخللق  ،دواحلس املتوقّ  ،ادالزهد معه، وكان عىل جانب عظيم من الذكاء احل

 . (1).«.القويم.

: ما نّصه نذكر منه )أعيان الشيعة(، له توذكر نصًا من أحد املؤلفات التي ترمج

فن يف أحد حجرات ودُ  ،هـ(1381 فيها سنة )وتويفِّ (، هـ1299)ولد يف كربالء سنة »

 الصحن احلسيني الرشيف.

حتى سنة  ،هـ( بعد وفاة والده1318ة سنة )انتقلت إليه سدانة الروضة احلسينيّ 

قًا يميل بطبعه إىل قّ . ولقد كان باحثًا حُم .حينام رغب يف العتكاف والنزواء. (هـ1343)

لية يف حجر أبيه، وما نتيجة لدراسته وتربيته األوّ  ؛ةة والفلسفيّ التتبع يف بطون الكتب التارخييّ 

 ،قدتاملؤمترات التي عُ  يط به من جو علمي أديب، وقد اشرتك يف كثري منكان حُي 

 م(.1921ثريت يف كربالء وبغداد أبان الثورة العراقية سنة )واحلركات التي أُ 

ف بع  املؤلفات صنّ حيث استطاع أن يُ  ؛ومل يرتك البحث التارخيي واألديب العلمي

 ،سواء يف خمطوطاهتا ،من أضخم املكتبات يف كربالء عد  كانت تُ  مةً قيّ  فيدة، وجيمع مكتبةً املُ 

هـ( إثر الثورة التي نشبت يف كربالء يف هذه 1333ها احرتقت يف عام )ولكنّ  ،أو مطبوعاهتا

 .(1)«طة الرتكية فيهاالسنة بني أهايل كربالء والسلّ 

                                           

 .139آل طعمة، سلامن هادي، تراث كربالء: ص (3)

 صدر السابق.امل (1)
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مؤلف كتاب )عمر  ،افرّ ـستاذ األديب أمحد حامد الصمن األُ  تتلمذ عليه كّل »

ستاذ حممد حسني ك األُ حاكم كربالء األسبق، وكذل ، وكان(1)الشبك(و) ،اخليام(

 .(2)«د سلامن هادي آل طعمةمدير مدرسة احلسني البتدائية، وكذلك السيّ  ،األديب

وكنت . كنت ل أنقطع عن زيارته يومياً..»د صالح الشهرستاِّ: وقال عنه السيّ 

كام كان يرشدين إىل . علاًم وأدبًا وأخالقاً.. ،وأحاديثه الطيبة ،استزيد من جمالسه العامرة

 . (1)«ر احلصول عليه يف مكتبهملراجعتها فيام كان يتعّذ  ؛ثري من املصادر والكتب واملكتباتك

ة ة واجتامعيّ حققني وله منزلة علميّ ه كان أحد العلامء واملُ أن  يف تعريفه كر ومما ذُ 

 ،د األجل(د حسن الصدر يف آخر الرسالة ووصفه بـ )السيّ السيّ  أثنى عليه قد، فكبرية

تح له باب فقد فُ  (،بحانه تأييدهأدام اهلل ُس )دنا األجل كن ذهذا كفاية لسيّ يلو ..».فقال: 

 ..«.يف هذا الباب. حتقيق احلّق 

ه كانت لديه القدرة عىل البحث أن  بعرف يُ  السيد الصدر لاقوبع  أ ومن

منه متابعة البحث  +د حسن الصدرإذ جاء يف آخر هذه الرسالة طلب السيّ  ؛والتحقيق

فقال:  ،ومسار التحقيق ، هذا املوضوع، بعد أن رسم له منهج البحثوالتحقيق يف

وسائر الدلئل  ،أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف املذكورة (أدام اهلل توفيقه)فعليه »

 ل يسعني الوقت لبذل اجلهد يف األخذ بمجامع هذه واإلشارات التي مجعتها له، فإينِّ 

 كام ل خيفى عليه يف شغل شاغل عن فإينِّ  ،من التقصرياألشياء عىل التفصيل، وأعتذر إليه 

 «. والسالم ،ذلك

                                           

 .اسم الكتاب: الشبك من فرق الشيعة الغالة( 3)

د عبد د سلامن الكتب التي ألفها السيّ . وقد ذكر السيّ 138ص :آل طعمة، سلامن هادي، تراث كربالء (1)

ا وأمّ  ،غية النبالء يف تاريخ كربالء(هـ، و)بُ 3149طبع عام  ،ومنها: )تاريخ كربالء املعىل( ،احلسني

 د عبد الصالح.السيّ  له رتجمفهي لدى أكرب أوالد املُ  ،كتبه املخطوطة

 .11ص :صالح، شخصيات أدركتها ،الشهرستاِّ (1)
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 :؛ حيث جاء فيهاأيضًا مما ورد يف )الذريعة(نتعّرف عليه ويمكن أن 

مقصد أشياء وفقى در »كان مهتاًم باملخطوطات وكتابتها، قال يف الذريعة:  لً:أوّ 

سخة ناقصة بقلم صفهاين، نُ د غياث الدين األحتصيل مرام رتقي وفتقى( فاريس، للسيّ 

 .(1)«ةخازن احلرضة احلسينيّ  ،(3)د عبد احلسني بن عيل بن جواد احلسينيالسيّ 

ذكر صاحب الذريعة مجلة من فقد  ،لديه مكتبة عامرة بالكتب واملخطوطات ثانياً:

ديوان الشيخ حممد » :الكتب واملخطوطات يف مكتبته، ومما شاهده منها عىل سبيل املثال

مفاتيح »، (4)«الكشكول للموىل حممد حسني بن كرم عيل األصفهاين»، (1)«ونةعيل كم

 . (1)«عداد واحلروفاملغاليق يف علم األ

ملحمة الشاعر الكبري جواد بدقت »سخة األصلية لـ وكذلك كانت فيها النُّ 

 .(6)«الكربالئي

 سخ الرسالة ومنهج حتقيقهاُن
 طبوعةاًل: تعريف بنسخ الرسالة املخطوطة واملأّو

 :مصدر الرسالة

الطهراِّ مل يذكر يف الذريعة مصدر هذه املخطوطة،  كبزرآغا  الشيخ لقد ذكرنا أن  

 واقتىض األمر أن نبحث عنها يف مظاهنا.

ه حصل عىل قرص ليزري فيه أن   ،قق هذه املخطوطة منتظر احليدريوقد ذكر حُم 

 ذه املخطوطة.سختني هله وجد فيه نُ وذكر أن   ،د حسن الصدر+كتب السيّ 

                                           

 .«املوسوي»والصحيح  هكذا يف الذريعة،( 3)

 .107ص ،13ج بزرك الطهراِّ، حممد حمسن، الذريعة:( آغا 1)

 .911ص، 9ج املصدر السابق:( 1)

 .71ص ،38ج املصدر السابق: (4)

 .107ص ،13ج ر السابق:املصد (1)

 .11ص، 31ج :جملة تراثنا ،مؤسسة آل البيت (6)
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 ،سختنياملرتىض عىل نُ  مؤسسةوكذلك حصلنا عىل قرص ليزري من خالل 

دة هذه املخطوطة، سو  هي مُ  :والثانية .حققهي مما اعتمد عليها املُ  :إحدامها ن  أاّتضح 

 ومعها ورقتان منفصلتان.

وهي التي وصلت  ،خرى مل نستطع احلصول عليهاسخة أُ هناك نُ  أن   وال شّك 

 د عبد احلسني الكليدار آل طعمة.وهو السيّ  ،السائل

د حسن من رسائل السيّ  (1)جمموعة د ضم  هذه الرسالة كانت يف جملّ  عتقد أن  ويُ 

جمموعة رسائل من » وىل املستقلة مع هذه املخطوطة:إذ جاء يف الورقة األُ  ؛الصدر+

 ،د حسنالسيّ  ،الددي الوة اإلسالم واملسلمني آية اهلل يف العاملني سيّ دنا حّج تأليف سيّ 

 +:د حسن صدر الديناملشتهر بالسيّ 

 .وهي رسالة فارسية يف حرمة حلق اللحية ،ـ الغالية ألهل األنظار العالية1

جني حلرب احلسنيـ رسالة يف عدد املُ 2  ×.خر 

 .ـ رسالة خمترص )حماسن الوسائل إىل معرفة األوائل(3

 +.من رسائل الشيخ ـ تعليقة عىل بع  مبحث القطع4

 .منصوصة الغريـ رسالة يف الشكوك 5

 .يف الركعات وأفعال الصالة ية الظنّ ـ رسالة يف حّج 6

 .ةهامت املسائل الفقهيّ وهي تشتمل عىل مُ  ،ـ نفائس املسائل7

 .ـ مصابيح اإليامن يف حقوق اإلخوان8

 .الصة النحوكتاب ُخ ـ 9

 .«طاب ثراه()بإمالء األحقر عيل نجل املؤلف  تم  

                                           

 ق لذلك.ولكن مل نوفّ  ،الع عليهاطّ ( وقد حاولنا اال3)
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 الثانية جاء فيها:ويف الورقة 

 .ةـ نفايس املسائل الفقهيّ 1»

جني حلرب احلسني يف الطّف ـ رسالة يف عدد املُ 2  .خر 

  .ـ حوايش عىل بع  رسائل الرباءة من رسالة الشيخ املرتىض3

 .ـ دليل جواز الصالة يف مشكوك احللية5

 .«ها تأليف األحقر حسن صدر الدينكلّ 

 دة هذه الرسالة.سو  خط مُ  تبت الورقة الثانية بخط ُيْشبِهوكُ 

 سخ املعتمدة يف حترير املخطوطةالنُّ

 وإليك خصائصها: ،سخومن هنا نكون قد اعتمدنا عىل أربعة نُ  

تبت بخط النسخ بحجم صغري، وال وهي بخط املؤلف، وكُ  دة(،سو  وىل: )املُ األُ 

ة خرى، إضافوختتلف من صفحة ألُ  ،دةسو  ا مُ ألهن   ؛يمكن حتديد عدد األسطر

وهي يف  ،ها تتعدى الثالثني سطراً تبت عىل جانب الصفحة، ولكنّ للهوامش التي كُ 

إذ وضع خطًا عىل بع  األسطر  ؛دة من خالل كتاباهتاسو  رفت املُ ست صفحات، وعُ 

استدرك عىل بع  مواضيعها يف اهلامش يف جوانب الصفحة،  داللة عىل حذفها، ثم  

خرى أو امتزجت بكلمة أُ  ،تبت خطأكلمة كُ  وكذلك ُوِضَعْت خطوط مُحٌْر أسفل كّل 

تبت ملواضيعها عناوين عىل خرى كُ سخ األُ ضة، وهي كام النُّ بي  صحح يف املُ حتى تُ 

تبت بخط أمحر، وهذه مل نجعلها أصاًل وُأّمًا وكُ  ،مطالبها ءهوامش الصفحة توّضح بد

 ورمزنا هلا باحلرف )س(. ،دةسو  ا مُ ألهن   ؛سخللنُّ 

كاتبها  دلل عىل أن  وهو واضح ومقروء، وتُ  ،تبت بخط النسخوكُ ضة، بي  الثانية: املُ 

 حيرتف الكتابة.

ر سطرًا، وهذه مل ـصفحة حتتوي عىل ثامنية عش وكّل  ،وكانت يف تسع صفحات

تبت بخط أمحر مجيل وواضح ومقروء،  العناوين، وكُ كتب يف جوانب الصفحة إاّل يُ 
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كام يف قوله  ،راد التنبيه عليهموضوع يُ  ّل ك ءوكذلك وضعت أقواس بنفس اللون يف بد

فكانت بلون أمحر، وكذلك وضعت بع  اخلطوط احلُْمر حتت بع   ،)تنبيه(

أو تنبيهًا عىل الكلامت التي  ،كام يف كلمة )الرمات( ،عىل خطأ فيها تنبيهاً  ؛الكلامت

ا .امتزجت ي الصفحة ها قليلة، ففولكن   ،مل تسلم من األخطاء وهذه النُّسخة مع أهن 

رين ـم عشأّن   ،نقل كالم حممد بن طلحة»ما نّصه:  العنوان من الرسالة جاء يفوىل األُ 

(، ومل يذكر اسم كاتبها يف هناية الرسالة، ورمزنا هلا رون ألفاً ـوالصحيح )عش «ألفاً 

 باحلرف )م(. 

ذكر صفحة مستقلة وجدت مع  ،م يف تعريف )عنوان الرسالة(وقد تقدّ 

، وعددها تْسُع رسائل ،د حسن الصدر+ا تعريف ببع  رسائل السيّ فيه ،املخطوطة

 «.(طاب ثراه)عيل نجل املؤلف األحقر بإمالء  تم  » :ايف آخره جاء

وقد ُكتبت بخط خيتلف عن خط النُّسخة املُبي ضة؛ حيث ُكتبت بخط رقعة واضح 

 ومجيل.

هو  ،د حسن الصدر+دة السيّ سو  ضها عن مُ بي  كاتب هذه الرسالة ومُ  عتقد أن  ويُ 

املرعشـي، وال بأس بالرتمجة له؛ لعالقته بموضوعنا، وهو حتقيق هذه د أمحد السيّ 

 الرسالة.

  وناسخها +د حسن الصدرد أمحد املرعشي كاتب مؤلفات السّيالسّي
بن مريزا عبد الكريم  ،د سلطان عىل بن مريزا أبى طالبد أمحد بن السيّ لسيّ وهو ا

ومريزا أبى  ،قاسحإد مريزا والد السيّ  ،عىل املرعءي التسرتي دالسيّ  زاخان بن املري

. له كتاب بعنوان: )تكملة اإلسامعيليّة يف أنساب (هـ3109)سنة املقتول  ،الفتح خان

د بن السيّ  (دام ظله)املرعءي  اد رضهو عمُّ والد سامحة آية اهلل السيّ السادات املرعشيّة(. و
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 .(3)سلطان عيل املرعءيد بن السيّ  ،د حممدجعفر ابن السيّ 

كتب القرآن  ،حسن اخلط ،راً تقيًا معمّ  ،د أمحد هذا ورعًا صاحلاً وكان السيّ 

د حسن صدر سيّ بالاتصل ثم   فة،ووقفها للمشاهد املرّش  ،اتة مرّ ريف بخطه عدّ ـالش

له   بيي وكان يُ  ،فنزل دارهـ صاحب هذه الرسالة التي نحن بصدد حتقيقها ـ الدين 

 منها )تكملة األمل( يف ثالث جملدات. ، والتيصانيفهدات تسو  مُ 

فه لَ د أمحد ببغداد يف دار َخ كان السيّ  ،هـ(3114) سنة الصدر دسيّ ال وىفي ا تُ وملّ 

 وىفي إىل أن تُ  آنذاك، وبقَي فيهارئيس جملس أعيان العراق  ،د حممد الصدراألكرب السيّ 

 . (2)هـ(3116) سنةهناك 

د حسن دة كانت بخط املؤلف السيّ سو  املُ  ح أن  وهناك دليل آخر يوّض  :أقول

 ،د سلطان، وهو كتابة األرقام واألعدادد أمحد بن السيّ ضة بخط السيّ بي  واملُ  ،الصدر+

ام األرقام سيّ  برسم فاريس البينام ُكتبت يف املُبي ضة دة برسم عرِب، سو  تبت يف املُ كُ قد ف

 (. 6و) ،(1و) ،(4)

ستاذ منتظر حقق األُ سخة الثانية التي اعتمدها املُ هي النُّ ، وحةصّح الثالثة: املُ  

رف من ا التصحيح فعُ دة أصاًل له، وأم  سو  سخة اعتمد املُ احليدري، وكاتب هذه النُّ 

أو  ،و)حّزب( ،)جّهز( :مثل ،خالل إضافة األحرف املشّددة عىل بع  الكلامت

 استدراك بع  الكلامت.

فقد وضعت هلا العناوين يف جانب الصفحة،  ،خرىسخ األُ وهي أيضًا ُتْشبُِه النُّ 

وحجم هذه ه واضح ومقروء،  أن  تبت بخط النسخ وبحجم صغري، إاّل وكذلك كُ 

بينام تلك  ،إذ األخرية تنتهي أسطرها يف آخر الصفحة ؛ضةبي  سخة خيتلف عن املُ النُّ 

                                           

 .كام نقل لنا سامحة احلجة املحقق السيّد عبد الستار احلسني (3)

 .433، ص4ُانظر: آغا بزرك الطهراِّ، حممد حمسن، الذريعة: ج( 1)
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تبت وكذلك كُ  ،ورمز هلا باحلرف )ص( .ومل يذكر اسم ناسخها ،تنتهي بخمسة أسطر

 األعداد واألرقام فيها برسم فاريس.

م ذكر بعت بتحقيق منتظر احليدري، وتقدّ سخة التي طُ ، وهي النُّ قةحقّ الرابعة: املُ 

وكانت بعنوان  ،حة(صح  واملُ  ،ضةبي  )املُ  ا:ومه ،سخ التي اعتمد عليهاأوصاف النُّ 

 ق(. ) بحرفورمز هلا  ،×()رسالة يف عدد قتلة اإلمام احلسني

 وحتقيقها  الرسالةرير منهج حت

سخة تشاهبًا يف النُّ سخ قليل، ويكاد يكون مُ االختالف بني هذه النُّ  ـ إن  3

صححة أصاًل يف مقابلتها عىل سخة )ص( املُ املخطوطة، ومهام يكن فقد جعلنا النُّ 

 خرى يف اهلامش.سخ األُ وذكرنا ما جاء من اختالف النُّ  ،خرىسخ األُ النُّ 

ومطالبها يف  ،لصدر+ مجلة من العناوين ملواضيع الرسالةد حسن اـ وضع السيّ 1

وهي تغني عن إضافة  ،الرسالة اه يف نّص ناهلامش عىل جانب الصفحة، وقد أثبت

 مما مل ُيذكر يف املطبوعة.وهذا  .خرىعناوين أُ 

ن ومَ  ،رةـتصكرت يف الفصل الرابع، وكانت خُم م، ذُ ا ترمجة األعالم، فكام تقدّ ـ أمّ 1

 فعليه بكتب الرتاجم والسري.، يلأراد التفص

 ة.ها من كتب العامّ لّ ُج وقد كان  ،ـ أرجعنا الشواهد والنصوص إىل مصادرها4

 ،أو سهو يف النقل ،ا تصحيح خلطأالتي هي إمّ  ،ةاملهمّ  اتـ ذكرنا مجلة من التعليق1

ذكرها من مقتضيات  أو ألن   ،لب املوضوعق بُص ة تتعلّ ذكر فائدة مهمّ  وأ ،أو توضيح

 التحقيق.

لنا احلديث عنها يف الفصل الثاِّ الذي فقد فّص  ،ا العناوين التي فيها تفصيلوأمّ 

 ثقل صفحات متن الرسالة.ص هلا، وأردنا من ذلك أن ال نُ ّص ُخ 

 ـ وضعنا يف آخر الرسالة فهرسًا للعناوين وآخر للمصادر.6
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 ل:مة يف أربعة فصووقد انتظمت هذه الرسالة وحتقيقها بعد هذه املقدّ 

ومجلة من  ،د حسن الصدر+وفيه ترمجة مؤلف الرسالة السيّ  ل:الفصل األوّ 

 ق باملخطوطة وحتقيقها.املسائل التي تتعلّ 

والنتائج التي  ،وبمنهج املؤلف ،وفيه تعريف بموضوع الرسالة الفصل الثاين:

 مور ملل إليها، وكذلك حتقيق لبع  املسائل التي وردت يف الرسالة، مع إضافة أُ وّص تُ 

 لب املوضوع وقواعده.وهي من ُص  ،+املؤلفض هلا يتعرّ 

 الرسالة. وفيه نّص  الفصل الثالث:

 الرسالة. فكان لضبط الغريب الذي ورد يف نّص  الفصل الرابع:ا وأمّ 

 ،وهنجت فيه عىل منوال الشيخ الساموي يف كتابه )إبصار العني يف أنصار احلسني(

 وتعريف للبلدان. ،حاتصطلمومعاِّ  ،ترصةواشتمل عىل تراجم خُم 

 واقترصت عىل عمل فهرسني يف خامتة التحقيق:

 فيه. اهُت للمصادر التي اعتمدأحدها  

 ويليه آخر للعناوين.

نّظم خرى، كالتي تُ أغنى عن عمل فهارس أُ  ،ة صفحاهتاوقلّ  ،وحجم الرسالة

 وغريها. ،واألمكنة ،ل ألعالم

 مور:ذّكر بأُ مة أُ ويف هناية هذه املقدّ 

أردت من حتقيق هذه املخطوطة تطبيق ما أخذُته عن أساتذيت يف فن  :لً أوّ 

وغريه  ،اهلل( )حفظه اجلاليد حممد رضا حقق السيّ مة املُ وعىل رأسهم العاّل  ،التحقيق

 حققني.من األساتذة املُ 

فذلك  ،فذلك توفيق من اهلل تعاىل ومنهم، وإن أخطأت ،فإن أصبت يف عميل

  أن يسعى.عىل اإلنسان إاّل  وذلك سعيي وما، يتقصري مني 
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 عىل املْرِء أْن ي ْسـعى بِمْقـدار ُجهـدهِ 

 

ـــا  ـــْيس  عليـــه أْن يكـــون  ُموّفق  ل   و 

 
رأيت أن  ،ولئال أخطأ يف عميل ،حققنيومن أجل أن أعترب بَمن سبقني من املُ : اً ثاني

 إذ قال الشاعر:  ؛ييرأ حتى أرشكهم يف ؛حققنيأعرض عميل عىل بع  املُ 

 

ــرأُي   تصــقُله العقــوُل ختالفــْت وال

 

ــردُ   ــل  مف ــديه عق ــد ُيص ــرًا وق  نظ

ومن أهل  ،بحانه وتعاىلألّن اهلدف من املتابعة املتنوعة ـ بعد القبول من اهلل ُس     

اء الكرام، فوقع وأن يكون ذا فائدة للقرّ  ،البيت^ ـ هو أن يكون مقبوالً عند اجلميع

لديه خربة يف هذا  نوهو ممّ المي ـ االختيار عىل أحد األصدقاء ـ ياسني حسن الس

لم يأُل جهدًا يف متابعتي فيام كتبت، فام حتقيق هذه الرسالة، وذلك لتفرغه يف أيّ  ؛املجال

فوافقته  ،مةالعناوين يف املقدّ عيّل يف إضافة بع  ، وقد أشار قتفيام حقّ ومواكبتي 

ما  ليات واجلزئيات يف كّل كانت له املبادرة الذاتية يف متابعة الكفالرأي عىل مجلة منها، 

خيص مراحل التحقيق، أدام اهلل توفيقه وكثر الرّب احلكيم أمثاله من الذين يؤثرون 

 وتشييد رصحه املبارك.  ،والوفاء للدين العظيم ،طريق اهلدى باإلخالص

ن مد  يَد العون ي يف هذا العمل، مَ  والثناء العاطر لكّل  ،م بالشكر اجلزيلأتقدّ  :اً ثالث

د حقق السيّ ستاذ املؤرخ واملُ ام األُ سيّ  ن أعانني عىل هتيئة بع  املصادر، اللك مَ وكذ

 يف كربالء.  ،سلامن هادي آل طعمة )حفظه اهلل(

أن ينظروا  ،حققني الكرامواألساتذة املُ  ،رجائي من السادة العلامء األفاضل رابعاً:

آراءهم حتى تكون ي منارًا يذكروا ي مالحظاهتم وف األخ املُعني، يف حتقيقي هذا برو ح

إذ غري خفيٍّ عىل  ؛أهتدي هبا، وأسري عىل ضوئها، وأستمد عزيمتي من شعاعها

 ق يف عمله.قّ حأصحاب هذا الفن املشاق التي يواجهها املُ 

إعادة حتقيق هذه الرسالة جاء تلبيًة لطلب  إن   :وهو مه عىل أمر مهنبّ أُ  خامساً:
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أو من  ،قاموا بإعداد هذه املخطوطة من مكاتبهمإذ هم الذين  ؛ى(ـ)مؤسسة املرتض

، قالوا: ال ققت من قبُل هذه املخطوطة قد ُح  خرى، وحينام أخربهتم بأن  مؤسسات أُ 

 خرى.ة أُ ضري يف حتقيقها مرّ 

 استفدت من ِّي أ إذ ال شّك  ؛حقق منتظر احليدريوجه شكري للمُ وهنا أيضًا أُ 

 جتربته يف حتقيق هذه الرسالة.

من حتقيق وتعليق، ال تتالءم  فيها كرمة، وما ذُ هذه املقدّ  د يقول قائل: إن  ق :سادساً 

 !العمل التحقيقي أصبح كتابًا ثانياً  مع حجم الرسالة، وكأن  

 واجلواب:

 تتبوهي بقدر حجم هذه الرسالة، ولكن كُ  ،هناك الكثري من املخطوطات لً:أوّ 

 تها.وذلك ألمهيّ  ؛بة، وتكاد تكون أشبه بكتابصفحات عدّ  اتمهلا مقدّ 

 .منهج التحقيق يتطلبها  أن  كثرة اهلوامش، وإن كانت تعادل كتابًا إاّل  إن   ثانياً:

أال ترى دراسة الدكتور ثامر كاظم وحتقيقه لكتاب )االنتخاب القريب من  

د حسن الصدر+، فكان املتن يف مجيع صفحات الكتاب ال يتعدى للسيّ  ،التقريب(

 لذكر املصادر والتعليق.  السطرين، والباقي هو

أو التعليقات واملصادر يف اهلامش هي من  ،مة التحقيقكر يف مقدّ ما ذُ  إن   ثالثاً:

ريد إذ ليس فيها رأي أو فكرة أُ  ؛صلب املوضوع، وليس فيها أّي يشء خارج عنه

 .القارئإقحامها وفرضها عىل 

راء التي ستأيت يف مة يشء من حتقيق بع  األفكار واآلإن كان يف املقدّ  رابعاً:

م ذكر طلبه من ا طلبه املؤلف يف خامتة رسالته، وقد تقدّ فهي استجابة ملِ  ،الفصل القادم

 د عبد احلسني الكليدار إكامل حتقيق هذا املوضوع. السيّ 

كر من حتقيق لبع  املسائل يف الفصل مة، وما ذُ ما ذكرناه يف املقدّ  إن   خامساً:
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عطي شأنًا كبريًا هلذه الرسالة، بل العكس هو الصحيح، فهي راد منه أن يُ ال يُ  ،القادم

يف  يف مادهتا، حكيمةً  يف حمتواها، غزيرةً  ها كبريةً يف حجمها، ولكن   وإن كانت صغريةً 

كافية شافية، وجمزية مغنية، بل )ها لكانت: منهجها، ولو مل نذكر يف كتابنا هذا سوى نّص 

رة عن الغاية، وأحسن الكالم ما كان قليله ـلوجدناها فاضلة عىل الكفاية، وغري مقّص 

فنحن  ،ة لتحقيق بع  املسائلفهي التي رسمت اخلطوط العامّ  (.هغنيك عن كثرييُ 

 عيال عليها. 

ق يف إكامل هذا العمل، وأرجو أن أكون قد عىل ما وفّ  (جّل ثناؤه)وأخريًا أمحده 

د حسن السيّ  ،الةىل رو ح كاتب هذه الرسعأدخلت السور وضاعفت األجر والثواب 

مت للمكتبة الصدر+ يف هذا العمل املتواضع، وكذلك أرجو أن أكون قد قدّ 

 ء الكرام عمالً نافعًا.اة حتقيقًا مقبوالً، وللقرّ اإلسالميّ 

وأسأله )جّل شأنه( العفو والرمحة عن زلل القلم وخطل الرأي، وإليه أرغب يف أن 

 عًة للقرب منه يف دار النعيم، وكفارةً جيعل هذا التحقيق خالصًا لوجهه الكريم، وذري

تضع ما كان يف ميزان سيئايت أو سيكون، وترفع ديوان حسنايت إىل مقام يشهده 

 يوم ال ينفع فيه مال وال بنون.  ،قربون، نافعًا ي ولغريياملُ 

ْلت وإِليه ُأنيب(.  ِ)وما توفيقي إاِل  بِاهللِ   عليه توك 

 ربي العاملني(. )وآخُر دعوانا َأِن احلمُد هللِِ

 (1)د حسني هاشم وتوت احلسينيالسيّ 

                                           

د حممد رضا اجلالي )حفظه اهلل( من تصحيح مة املحقق السيّ ت ما أشار له العاّل ثبّ أُ ( لقد رأيت ـ وأنا 3)

وهو مما  ،اسمي بدوهنا بذكرها، وهي عن مصطلح )السيادة(، وقد أثبتُّ  أعتزّ  يف هذا الكتاب ـ مالحظةً 

بيبي ال ترتك د( قبل اسمي، وأضاف: )حمة املحقق كلمة )السيّ ب سامحة العاّل تَ ، وهنا كَ بعٌ   اعتاد عليه

  ن شاء،ربي العاملني عىل هبته ما شاء ملَ  هللواحلمد ِ .ه فخر ورشف)السيادة( مع اسمك الكريم، فإن  

 (.33الضحى:)  (ڻ ڻ ڻ ڻ)
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 مناذج من النسخة اليت اعتمدنا عليها
 

 )م( دةسو  وىل من املُ الصفحة األُ 
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 )م( دةسو  الصفحة الثانية من املُ 
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 )م( دةسو  الصفحة األخرية من املُ 
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 )ب( ضةبي  وىل من املُ الصفحة األُ 
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 )ب( ضةبي  الصفحة األخرية من املُ 
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 )ص( حةصح  وىل من املُ الصفحة األُ 
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 )ص( حةصح  الصفحة األخرية من املُ 
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 )ط( وىل من املطبوعةالصفحة األُ 
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 +د حسن الصدرترمجة مؤلف الرسالة السّي

ن ترجم ومن أشهر مَ  ،ابتّ حققون والكُ علامء وأصحاب الرتاجم واملُ ترجم له ال

، (2)ى آل ياسنيـ، وآية اهلل الشيخ مرتض(1)د عبد احلسني رشف الدينله: آية اهلل السيّ 

، (5)ي النجفيـد املرعش، والسيّ (4)د عيل النقي النقوي، والسيّ (3)د حمسن األمنيوالسيّ 

 .(7)يخ حممد حرز الدين، والش(6)بزرك الطهراِّآغا  والشيخ

رة، ويف هذا ـخرى خمتصجامعة وأُ  :منها ،قو كتبه+قّ وهناك تراجم كثرية ذكرها حُم 

بل  ،ا شافية وافية كافيةألهن   ؛د رشف الدين+الكتاب اعتمدنا الرتمجة التي كتبها السيّ 

 وفاضلة عىل الغاية.

                                           

 مة )تكملة أمل اآلمل(.وذكرت الرتمجة يف مقدّ  ،غية الراغبني يف أحوال آل رشف الدين(( يف )بُ 3)

 اإلسالم. مقدمة كتاب الشيعة وفنون ُانظر:( 1)

 .116ص، 1ج :أعيان الشيعةاألمني، حمسن،  (1)

مشهد أمري املؤمنني ومشهد ) مة كتاب )نزهة احلرمني يف عامرة املشهدينكرت ترمجته يف مقدّ ( وذُ 4)

 ،ةد رشف الدين تعريفًا ووصفًا هلذه الرتمجة املهمّ د حسن الصدر+، وقد ذكر السيّ ( للسيّ (احلسني

د عىل النقي مة املتتبع الثبت احلجة السيّ ترمجه الرشيف العاّل  (اهلل مقامه أعىل)وبعد وفاته »فقال: 

د، وقد جرى يف الرتمجة التي رثى هبا السيّ  ،قها عىل رائيته العصامء العامرةعلّ  لةً مفّص  ترمجةً  ،النقوي

 ،ةة والعمليّ لت أدوار حياته العلميّ مثّ  جامعةً  ضافيةً  جمرى الرش ح لتلك الرائية العبقرية، فكانت ترمجةً 

لاًم حتى انتهت إىل رشف لاًم عَ ولد حتى اختار اهلل له دار كرامته. وتناولت ذكر األعالم من آبائه عَ  منذُ 

أو يف  ،ن هم يف جبل عاملممّ  ،ُسة ومتأخرياتقدمي هذه األُ واستقصت سائر األبطال من مُ  الدين...

خت وعلو املنزلة يف الدين والدنيا، وأرّ  ،درالعراق، وذكرهتم بطاًل بطاًل بام هم أهله من جاللة الق

 ،ة، وذكرت شيوخه الذين أخذ عنهممّ ومنزلته يف األُ  ،د يف العلموتصدت لبيان مكانة السيّ  ،وفياهتم

من الشيوخ الذين أخذوا عنه، وأتت عىل مصنفاته يف سائر العلوم والفنون، واشتملت عىل  وكثرياً 

  .«وغريها ،واهلند ،وإيران ،وعاملة ،قدت يف العراقومآمته التي انع ،ذكر وفاته وتشييعه

 .300ص، 1ج :املسلسالت يف اإلجازاتاملرعءي، شهاب الدين، ( 1)

 .447ص، 3ج :طبقات أعالم الشيعةبزرك الطهراِّ، حممد حمسن، ( آغا 6)

 .149ص، 3ج :معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباءالنجفي، حممد حرز الدين، ( 7)
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 عرّب طر يُ س وكّل  ،وجاءت عىل شكل أسطر ،وترّصفنا يف عرضها بشكل خمترص 

مة )تأسيس الشيعة الكرام لعلوم ن أراد نّصها فهي مذكورة يف مقدّ ومَ  ،عن فكرة معينة

واستشهدنا فيها  ،د+وذلك بعد أن قّدمنا قبلها بكلمة موجزة عن السيّ  ،اإلسالم(

 وختمت بذكر مجلة من أقوال العلامء فيه. ،بفقرات من هذه الرتمجة

  +د حسن الصدرة السّيعداد شخصّيإالعوامل اليت أسهمت يف 
د العوامل التي أسهمت يف صياغة آية اهلل العظمى املرجع األكرب السيّ  قيل إن  

ومن علامء آل حممد  ،حسن الصدر+ ـ وجعلته أحد أركان الدين والعلامء الربانيني

 إن  »كام قيل:  ،: الوراثة والبيئةعامالنوفقهائهم املقتفني آثارهم، واملهتدين هبداهم ـ 

 ة...سهامن يف تنشئة الشخصيّ كاًل من الوراثة والبيئة يُ  إن   ،ن احلقائق التي ل ترديد فيهام

 .(3).«..املعرفية [حسن الصدر]شخصيته حيث تآزرت الوراثة والبيئة عىل صياغة 

د جلِ ه، ا أو املوّج رِبي وهي: )الوراثة، املُ  ،العوامل املؤثرة أربعة ن  أ ،الصحيح ولعّل 

 فهذه العوامل إن وجدت واحتدت بلغت بصاحبها من العليا كّل  ،البيئة(واالجتهاد، 

ومل تصل إىل غايتها،  ،ت عزائمهاف عنها عامل قل طموحها وارتدّ مكان، وإن ختلّ 

د حسن ة السيّ سهم يف صياغة شخصيّ وشاء اهلل تعاىل أن جتتمع هذه العوامل وتتحد وتُ 

 .+الصدر

 ل: الوراثةاألّوالعامل  
 أمرين: وانطلق من 

 س النسب املوسوي الشريف املقّد ـ1 

د د هادي، بن السيّ مة السيّ د العاّل أبو حممد بن السيّ  ،د حسن صدر الدينفهو السيّ 

                                           

 .(مة النارشمقدّ ) :الشيعة وفنون اإلسالم ،حسن ،درالص (3)
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د حممد، بن إبراهيم مة السيّ د العاّل د الصالح، بن السيّ د الكبري السيّ حممد عيل، بن السيّ 

ين عيل، بن عيل بن احلسني بن د نور الدد زين العابدين، بن السيّ رشف الدين، بن السيّ 

حممد، بن احلسني بن عيل، بن حممد بن أِب احلسن، بن حممد بن عبد اهلل، بن أمحد بن 

محزة األصغر، بن سعد اهلل بن محزة األكرب، بن حممد أبى السعادات، بن أِب احلرث 

سن حممد حممد بن عبد اهلل، بن حممد بن أِب احلسن عيل، بن أِب طاهر عبد اهلل بن أِب احل

ث، بن أِب الطيب طاهر بن احلسني القطيعي، بن موسى أبى سبْحة بن إبراهيم حدّ املُ 

 ×.بن اإلمام موسى الكاظم ،ىـب باملرتضلقّ األصغر املُ 

 زها بالعلم والورع واجلهادسرة الشريفة ومتّيـ اأُل2

 صنفني:  عىلوتنقسم 

كان  ،باركًا يف حجر حكيممُ  منشأً  قد أنشأه اهلل تعاىل»فـ ،ُسة القريبةوهي األُ  ل:األوّ 

 .«سمن أبر احلجور املنجبة حجر أبيه املقّد 

الذي أنجب  ،والسرية العطرة ،وتكرياًم هلذا الرجل صاحب الكرامات الباهرة

ة وعرب ظات مهمّ ا فيها من عِ عىل سريته ملِ  لالّطالعنذكر له ترمجة  ،الصدر الكاظمي

فقال  ،د حسن الصدر+وهي بقلم ولده السيّ  ،نهاربة مظة والعِ من أجل أخذ العِ  ؛مَجّة

 يصف والده األجل:

د بن السيّ  ،د حممد عيلبن السيّ  ـ والد املؤلفـ د الطاهر أبو احلسن اهلادي السيّ »

بن نور  ،د زين العابديند إبراهيم رشف الدين بن السيّ بن السيّ  ،د حممدصالح بن السيّ 

 .ومدفناً  الكاظمي مسكناً  ،األصفهاين منشأً  ،لداً النجفي مو ،الدين املوسوي العاميل أصالً 

ن ُنظم يف عقد هذا الشأن، وم   لم، م العِ ل  ن يفتخر بذكره علامء هذا الزمان، ع  أحق  م 

ستاذنا الوالد اهلادي، دنا وأُ ونتيجة األعالم، البالغ يف الفضل والفواضل أعىل مقام، سيّ 

، ومالذ املدققني تفسريًا وحديثاً  ققني قديامً حاملقتدى بآثاره، املهتدي بأنواره، عمدة املُ 

قاصد،  وارد، وكعبة الفضل التي ينطوي إليها كّل  وحديثاً، بحر العلم الذي ساغ لكّل 
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 واجلامع بني الرواية والدراية.  ،وبقية العرفاء، الرافع للعلوم أرفع راية ،فذلكة الفضالء

ت ام رضاعه زمّ لف، ويف أيّ د يف النجف األرشف سنة مخس وثالثني ومائتني وأتولّ 

مال × مة إىل نحو خراسان باألهل والعيال، وبعد زيارة اإلمام الرضاركائب والده العاّل 

حيث كانت أصفهان حمط  ؛د الصدر بأصفهان، فسأله اإلقامة معهإىل زيارة أخيه السيّ 

كام هـ( 1241وفاجأه القضاء يف سنة ) ،رحال األفاضل يف ذلك الزمان، فأقام غري بعيد

ه آية اهلل يف العاملني السيّ  د صدر الدين، ورّباه يف رشحناه يف ترمجته. فكفل الوالد  السيُّد عم 

ملا كان يرى من  ؛يومبعد ، وكانت تزداد عنايته به ورعايته له يومًا دهلْ أعّز وُ حجره، وكان 

له ألفية  ه كتبحسن استعداده للعلم ورغبته فيه، وهو مع ذلك يزيد يف تشويقه، حتى أن  

عرشة أبيات  ر له يف حفظ كّل بها له، وقرّ ابن مالك باخلط الفاخر عىل ورق الرتمة وذهّ 

 . (3)عراذها مع تفسريها أرشيفإو

مات العلوم العربية وسائر املقّد  وهكذا كانت عنايته به ورعايته له، حتى فرغ من كّل 

سنة، وقد برع فيام قرأ حتى وهو ابن اثني عرشة  (،صول املعاملوأُ  ،والرشائع ،املنطقـ)ك

مة يف الفقه بأمره قبل بلوغه احللم، وصار يستفيد ه العاّل ر عايل جملس درس عمّ ـصار حيض

ستاذه املنطق والكالم، وكان هذا م يف بحثه، وهو مع ذلك يقرأ عىل أُ من أنوار علومه ويتكلّ 

لوم املتعارفة، فالتمسه للعلوم الغريبة والع اجلامع ستاذ هو الشيخ عبد الكريم املعروفاألُ 

ا يرى من علو فهمه به يف ذلك ملِ يرغّ م علم احلروف واألعداد والرمل، وصار عىل تعلّ 

ه بهر العقول، لكن  م من تلك العلوم الغريبة ما يُ أجابه إىل ذلك وتعلّ  ستعداد، حتىوكامل ا

 سألته حتى أينِّ أخفى علمه ذها إىل آخر عمره، ومل يكن ألحد ماسكة الكتامن التي كانت له، 

                                           

ى، ـى أرشيف بالفاريس يف ذلك الزمان. ُانظر: احلائري، مرتضسمّ ( وهو الدينار املسكوك من الذهب، يُ 3)

 .361، ص1رش ح العروة الوثقى: ج
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ن  مل  إّل  ،ما يف تعلم هذه العلوم فريد فائدة ،فقال: يا ولدي ،مني بعضهاعلّ ذات يوم أن يُ 

 يقدر عىل كتامّنا، أما تراين؟! 

ولزم درس الشيخ حسن صاحب  ،ه هاجر إىل النجفمن درس عمّ  بعدما فرغ ثم  

صول عىل الشيخ وقرأ علم األُ ابن شيخ الطائفة كاشف الغطاء يف الفقه،  ،)أنوار الفقاهة(

  ...&املرتىض

فاجتمع عليه من أهل العلم واألرشاف ـ وفيهم الشيخ األعظم الشيخ حممد حسن آل 

الكاظمي ـ فالتمسوا منه البقاء يف بلد الكاظمني للتدريس، فأقام واشتغل بالتدريس  نيساي

الرجوع إىل النجف، ويف نفسه  ،ةر جملس درس الشيخ املذكور، واستمر عىل ذلك مّد ـوحض

فساعدت  (،جالله جّل )ته التزوج ببع  بنات األجّلة، فاستخار اهلل حت له عمّ فرّج 

لة والديت املعظمة بنت الشيخ حممد بن رشف احلاج أولده املجلّ  مّ فتزوج بأُ  ،الستخارة

 . لسكناه وقطع ما كان يتمناه حسني بن مراد اهلمداين من أكابر البيوتات، فكان ذلك سبباً 

ل الصبح إىل الظهر واستدام عىل التدريس يف سائر العلوم الدينية، كان جيلس من أوّ 

ه رس يف ذلك كلّ ّد واملنطق، ل يُ  ،والعلوم العربية ،والكالم ،صولس يف الفقه واألُ درّ يُ 

عبقت منه .. وعىل أحسن نظام. ،سواه، وهو مع ذلك قائم بحوائج املحتاجني بأتّم قيام

صار كعبة القاصد، فكم من مري  عجز عنه األطباء برئ ف ،احلوائجه باب رائحة جّد 

وقلمه تأثري عجيب يف شفاء األمراض  وكلمهأو يأكل من سؤره. كان لفمه  ،بدعائه

 وحصول األغراض.

بموت األولد أخذ من ثيابه ملولوده فعاش. وكان إذا كتب ملحروم  ىلفكم من مبت

 األولد دعاء  الولد رزقه اهلل ذلك. 

 بحاجة ل يرجع منه السائل إّل  .وباجلملة حاز من اخلصال حماسنها ومآثرها..

 ،أو بع  ثيابه ،عطي السائل خامتهفيُ  ، بصلة. وربام كان ل جيد النقدول فقري إّل  ،مقضية

 لسخاء طبعه ورقة قلبه.  ؛ه بالكليةأو بع  أواين داره، ل يستطيع ردّ 
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ر  يف الصحن الرشيف أو أن يرفع يف الطريق ورأى من الغرباء ل يستطيع  كان إذا م 

ويصلح له ما حيتاج إليه ولو بالقرض  ،قدمه عنه، بل يقف عليه حتى حيسن إليه

وقوة  ،ُيستطاع ذكُر مزاياه وما كان عليه من املكرمات واألوصاف والستدانة. ولعمري ل

 ،أحد ق من كّل وقطع النظر عن الناس. وكان ل يقبل احلقو ،النفس وحسن التوكل

 ..فرضه اهلل عليه. بحق   أو جاء إيلّ  ،ه أعطاينث نفسه أن  ّد ن حُي مّ  ل أقب  ينِّ إويقول: 

ويف  ،د مجال الدين عيل بن طاووس بالورع عن احلكم والفتوىكان أشبه الناس بالسيّ 

 واملجاهدة وحماسبة النفس.  ،الزهد واملراقبة ملوله

رعية. وكان ـب األخالق، وكم له من الرياضات الشوكان من أعلم الناس بعلم هتذي

الستحضار يف  كثرفيهام،  صنفاً مُ  ،صولنيباحلديث والتفسري، عايل األنظار يف األُ  عاملاً 

بالطب والرياضيات وعلم األوائل، وله يف علم الطب  حسن املسلك فيه، خبرياً  ،الفقه

عىل منواله ناسج... وله يف علم مل ينسج  ،نها نفائس مطالب الطب والعرفانرجوزة ضمّ أُ 

هلا بعد البسملة الكالم رسالة أمالها عىل بع  تالمذته من دون مراجعة كتاب، أوّ 

  صول الدين...واحلمدلة: هذه سطور تنتظم يف بيان املعارف اخلمس، أعني أُ 

بل جيمعهام ويتكئ  ،ه كان قليل النوم. وإذا نام ل يمّد رجليهومن عجيب سريته أن  

ة واحدة، ل يزيد عىل نصف  مرّ ية حجرته، وكان ل يأكل يف الليل والنهار إّل بزاو

 ...الرغيف

 بعد ويفِّ وىل بمرض البطن من غري محى، وتُ مرض يوم السابع عرش من مجادى األُ 

رة وثالثامئة بعد األلف. فقامت الصيحة يف ـسنة ست عش ،ر يوم الثاين والعرشينـالعص

 ...ورجالً  نساءً  ،وكثر الرصاخ والبكاء من عموم الناس ،اهاجت البلد بأرسهو ،داره

يت عليه حتى إذا فرغوا من جتهيزه جاؤوا بنعشه إىل الصحن الرشيف، وبعد الزيارة صلّ 

املازندراين(  زمان مالكان احلاج ) ،نزل يف رسداب بقعته ليوضع يف حلدهوملا أُ  ،بوصية منه

يل: اهلل أكرب، وأخذته الرعدة. فقلت له: ما  رداب إىل جنبي، فقالـعىل باب الس واقفاً 
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وهو اآلن  ،قد حرض إليه (عليه الصالة والسالم)دهاك؟ فقال: هذا احلجة صاحب الزمان 

  أعرف رائحته املباركة. فإينِّ  ،يف الرسداب

 د اجلليل إىل هذه الدرجة. قال: وما كنت أعرف عظم قدر هذا السيّ 

 ،الصائم القائم ،رتاضني املجاهدينالربانيني املُ  زمان( من العلامء وهذا احلاج )مال

 .(3)«...ام رياضته باملدينة الطيبة قدر لوزة واحدةفطاره أيّ إيقتات يف ه أن   الذي بلغ به احلال

دت يف وجتّس  ،عتمد عليهواملنبت الذي يُ  ،رجع إليهفهي األصل الذي يُ  ا الثاين:وأمّ 

ة ُس العلميّ ريفة، وهي من أشهر األُ ـالش ُسة العلويةفهو من هذه األُ  ،)آل الصدر(

املعروفة بالعلم والفضل، والرئاسة واجلهاد، والتقوى والورع والصال ح، تأصلت 

 ،غيث(، وقرية )معركة( وثبتت يف جبل عامل من قرية )شد ،سةشجرهتا املقدّ 

وبمجاهديا  ،ومفكريا األساطني ،وفقهائها الفضالء ،عت بعلامئها األجالءوتفرّ 

ويف غريها من بلدان  ،وبأصفهان يف إيران ،سني يف الكاظمية والنجف بالعراققدّ امل

 العامل اإلسالمي. 

وعظمة  ،ه بكرم اآلباءوتظلّ  ،ُسةوهكذا شاءت السامء أن تسبغ عليه رشف األُ 

واملآثر املحمودة يف الوسط الذي نبغوا  ،الذين سبقوا يف املساعي املشكورة ،األجداد

 ،وحمتدًا متأصالً  ،والرتبة التي نبتوا فيها جمدًا متواصالً  ،ي انتموا إليهوالواقع الذ ،فيه

وأكثر  ،ن عارصهم من أهل حارضهتممَ  إذ شهد هلم بذلك كّل  ؛وسؤددًا خالداً 

 ة. احلوارض اإلسالميّ 

 ،ُسة والنسب الكريمد حسن الصدر يف هذا العامل رشف األُ ومن هنا ورث السيّ 

 .(2)ُسة )آل رشف الدين(فكان من أُ  ،من النسب ديناً و ،ُسة رشفاً فحمل من األُ 

                                           

 .417 ـ 411ص :حسن، تكملة أمل اآلمل ،( الصدر3)

 والده. هر بالصدر نسبة إىل عمّ ه اشتُ  أن  إاّل  ،آل رشف الدين )حسن الصدر( من له مرتَج د املُ ( والسيّ 1)

  .447ص، 3ج :طبقات أعالم الشيعة ، حممد حمسن،الطهراِّ ُانظر: آغا بزرك
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 هالعامل الثاني: املربي واملوّج
د حسن ق السيّ فّ وُ و ،ستاذأو غري مبارش كاألُ  ،ا أن يكون مبارشًا كاألبوينوهو إمّ 

 الصدر+ يف األمرين معًا.

عىل اهلل أ)أباه  فكان يف هذا العامل كام ذكر املرتمجون أن   ،وهو املرِب ل:ا األوّ فأمّ 

واستفرغ يف تأديبه وهتذيبه ُوْسع ه، وبوأه من حكمته يف  ،بذل يف تربيته جهده» (مقامه

  .(1)«ويعرج به إىل أوج اهلدى ،وشّد أرسه العلمي مبّوأ صدق، ينهج له سبل احلجى ،تثقيفه

يف تنشيطه  دروسه، ل يألو جهداً  يمن عليه يف كّل هُي »فكان  ،اها تعليم والده إيّ وأمّ 

وما أن بلغ . وإغرائه يف اإلمعان بالبحث.. ،(1)يف إرهاف عزمه ول يدخر وسعاً  ،مترينهو

ضبط  صول، أخذمها عن أبيه بكّل ر من عمره حتى خرج من سطوح الفقه واألُ ـالثامنة عش

 . (3)«وإتقان

واملعاين والبيان  ،رف والنحوـحتى أتقن الص»وكذلك اختار له والده األساتذة 

 .(4)«ل يف علم املنطق درجة رفيعةوتوغّ  ،والبديع

 هـ(.3190وارحتل ـ بأمر والده ـ أيضًا إىل النجف سنة )

بعد  ،ووالده هو الذي أشار عليه بالبقاء يف الكاظمية بعد رجوعه من سامراء

 رحيل املرجع الشريازي.

 وحللُت بلد الكاظمني »فقال:  ،د حسن+ إىل امتثاله ألمر والدهوقد أشار السيّ 

د الوالد بل عىل قصد الرجوع إىل النجف األرشف، فأمرين السيّ  ،عزم اإلقامة ل عىل

                                           

  . مقطع من ترمجة املؤلف بقلم السيد رشف الدين.31الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (3)

مرهف اجلسم، وسيف  :دقيقه. وأكثر ما يقاللطيف اجلسم  :أي ،قيق، ومرهوف البدنر»مرهف:  (1)

  .318ص، 9ج  :لسان العرب ابن منظور، حممد بن مكرم، .«دحمد :أي ،مرهف ورهيف

 .34الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (1)

  املصدر السابق. (4)
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وهو سنة أربع  ،وأنا فيها إىل هذا التاريخ ،ألمره باإلقامة يف بلد الكاظمني، فأقمت امتثالً 

 لكّل   بالتأليف والتصنيف تاركاً وثالثني بعد الثالثامئة واأللف من اهلجرة، ل اشتغال يل إّل 

 . (1)«العناوين

ره البهيج من أفضل ـوقد كان عص ،فهو دور األساتذة يف تعليمه ا الثاين:وأمّ 

وقد أشار  ،وقد تتلمذ عىل الكثري منهم ،العصور يف كثرة العلامء واملجتهدين واملراجع

د حسن الصدر+ إىل مجلة منهم يف الرتمجة التي كتبها عن نفسه يف تكملة أمل السيّ 

واملعامل  ،وبع  الروضة الدمشقية ،رائعـالعربية واملنطق والش قرأت علوم» فقال: ،اآلمل

واشتغلت عىل  ،وهاجرت إىل النجف األرشف ،والقوانني، حتى جاءت سنة ثامن وثامنني

والشيخ  ،العلامء، قرأت علمي الكالم واحلكمة عىل الفاضل اآلخوند املوىل باقر الشكي

حجتي اإلسالم املريزا حممد حسن  نيِ ملريزي  صول عىل احممد تقي الكلبايكاين، والفقه واألُ 

 ،وعىل الشيخ الفقيه حممد حسني الكاظمي ،حقق املريزا حبيب اهلل الرشتيواملُ  ،الشريازي

د والسيّ  ،واملوىل الفقيه احلاجي مال عيل بن اخلليل الرازي ،والفاضل املوىل حممد اإليرواين

 ،محد التربيزيأواآلخوند مال  ،لالهجيوالشيخ حممد ا ،املتبحر املهدي الشهري بالقزويني

 .(1)«صول عىل ترتيب يطول رشحهوغريهم من علامء الفقه واألُ 

 العامل الثالث: اجلد واالجتهاد 
أو ملكة راسخة يف شخصيته تدفعه  ،إذا مل تكن لدى اإلنسان قوة كامنة يف نفسه

وإن كانت  و به ُأُستهوال تسم ،فال يرتفع به نسبه وإن كان رشيفاً  ،نحو اجلد واالجتهاد

 أصيلة املحتد.

                                           

  .363املصدر السابق: ص (3)

  صدر السابق.( امل1)
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كان »إذ  ؛د حسن الصدر+وتلك امللكة الراسخة والقوة الكامنة وجدتا عند السيّ  

وقام يف التحصيل  ،إىل الكامل، فحرس عن ساعد اجلد اً اعل نشأته بعيد مرتقى اهلمة نزّ من أوّ 

ذلك حينام كان يف مدينة ، و(1)«وفاز دوّنم بالقدح املعىل وجىّل  ،أقرانه (3)فبّذ  عىل ساق.

 الكاظمية.

حارسًا يف  ،متأهبًا متلببًا لبلوغ الكامل يف علومه»فارحتل  ،ا يف النجف األرشفوأمّ  

ومل يزل عاكفًا يف النجف عىل . قائاًم فيه عىل ساق الجتهاد.. ،ذلك عن ساعد اجلّد 

قائاًم يف الستفادة  ،لرجالجادًا يف أخذ العلوم عن أفواه ا ،ًا يف حتصيل الكاملجمّد  ،الشتغال

 .ومناظراً  ،وحمارضاً  ،مدرساً ومؤلفاً  ،واإلفادة عىل ساق

صيته بالعقل  ة من أهل بلده، ورنّ ة والعامّ ذكره يف التحصيل عىل ألسنة اخلاّص  افش

وحسن السمت يف تلك الناحية، فكان املثل األعىل من شباب  ،واهلدى والرأي ،والفضل

 .(3)«قلُ وكامل اخُل  ،قلْ ومجال اخل   ،وطيب الرسيرة ،الفضيلة يف محد السرية

 العامل الرابع: البيئة 
 وكانت يف ثالث حمطات: 

وفيها كانت  ،÷مدينة الكاظمية، فكان فيها جماور اإلمامني الكاظمني وىل:األُ 

                                           

فهو  ،إذا غلبهم ،فالن أقرانه بذ   :غلبة والقهر واإلذالل. يقالوهو ال ،الباء والذال أصل واحد» (بذ  ) (3)

إذا ما  ،اً ه بذّ يبذّ  فالن فالناً  بذ  ». 377ص، 3ج :معجم مقاييس اللغة ،أمحد ،بن فارس. ا«مباذ يبذه

ابن منظور، حممد بن  .«بز  فالن أقرانهن قال: ما كان، وأخطأ مَ  أو عمل كائناً  ،عاله وفاقه يف حسن

ن غلب أخذ مَ  :أي ،بزّ  ن عزّ : سلبه. وىف املثل: مَ بزه يبزه بزاً » .477ص، 1ج :لسان العربمكرم، 

 .«تطاول :بزا عليه يبزو، أي» .1180ص، 6ج :الصحا حإسامعيل بن محاد،  ،اجلوهري .«السلب

  .861ص ،1ج :صحا حإسامعيل بن محاد، ال ،اجلوهري

 . 34ص :حسن، تكملة أمل اآلمل ،د الصدر( السيّ 1)

 . 31املصدر السابق: ص( 1)
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 رة بررة من علامء الكاظمية. هَ وفيها اختار له والده أساتذة مَ  ،وىلنشأته األُ 

 .النجف األرشفمدينة  الثانية:

 .سامراء الثالثة:

هي التي  ،د واالجتهاد، البيئة(ه، اجلِ  واملوّج رِّب )الوراثة، املُ  :وهذه العوامل األربعة

 +،د حسن الصدريف صياغة آية اهلل العظمى املرجع األكرب السيّ  سامهتف، اجتمعت

 والعلامء الربانيني من علامء آل حممد|.  ،وجعلته أحد أركان الدين

 زه وملكاتهغرائ
. وأنبته من أرومة الكرم ،وصاغه من معدن الرشف ،دسخلقه اهلل من طينة القُ 

عن  تجافياً كان مُ . وممثيل احلفائظ ،من محاة احلقائق ،صادق البأس ،كان ربيط اجلأش

 اضاً فيّ  ،سخياً  كان جواداً  .سلس الطباع ،جبعن مذاهب العُ  نائياً  ،مقاعد الكرب

 ،يقظ الفؤاد ،كان حاد الذهن .روا ينابيع الندىه كان من قوم فجّ ، وال غرو فإن  أرحيياً 

ونفس رفيعة املصعد،  ،ة بعيدة املرمىله مهّ  ،ُسيع الفطنة ،حديد الفهم ،ذكي املشاعر

 مور تسمو به إىل معاي األُ 

 وترحااًل اًلجمالسه ِح
 ،اإلنسانفيها ما يبتغيه  ،ه وترحالهلّ كانت مدارس سيارة تتفيأ وارف ظالله يف حِ 

عو جمالسه نتجِ كان مُ . رشق الديباجةمُ  ،فخم العبارة ،سلوب يف كالمهواضح األُ 

  .ينقلبون عنه بام التمسوه من ضوال احلكمة

 علومه ومكانته فيها
كان  .يف الدين ومفزعاً  ،يف الفقه يف العمل، إماماً  بلةً يف العلم كام كان قِ  كان رحلةً 

راسخ القدم  ،صول الفقه وعلم الرجاليف أُ  ورأساً  ،ريف األخبا وحجةً  ،يف السنن ثبتاً 
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كان من ذوي البسطة يف املنطق  .ة، وما إىل ذلكيف التفسري وسائر علوم الكتاب والسنّ 

وال  ،سرب غورهال يُ  ،يف علم األخالق كان بحراً  .الراسخني يف علم الكالم ،واحلكمة

  .نال دركهيُ 

 عن احلّق مناظراته دفاعًا
وانتصارًا للمذهب  ،دفاعًا عن الدين اإلسالمي ؛يف مناظراته (1)رِ َثبُْت الَغدَ 

 ،(4)بعيد غور احلجة ،طويل النفس، (3)غرب اللسان ،(2)كان شديد العارضةي. اإلمام

يقتضب  ،فإذا هو زاهق ،(5)ويدمغه بأقحاف رأسه ،كاتهفريميه بُس  بطل باحلّق يقطع املُ 

  .ومفصل الصواب ،خلطابونوابغ احلكم، فتكون فصل ا ،جوامع الكلم

                                           

 .«ّضب للفرس، وللرجل إذا كان لسانه يثبت يف موضع الزلل واخلصومةمثل يُ »قال يف الصحا ح: ( 3)

ثابت يف قتال أو  :أي ،ورجل ثبت الغدر» .766ص، 1ج :صحا ح، إسامعيل بن محاد، الاجلوهري

 د الدابة تتخلص منه، فكأن  والصعب املسلك، ال تكا ،املوضع الكثري احلجارة :كالم، وأصل الغدر

الفراهيدي،  .«فتهخلّ  :أي ،تركه يف الغدر، فاستعمل ذلك حتى يقال: غادرته :أي ،قولك: غادره

 .190ص، 4ج :العني اخلليل بن أمحد،

 :العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  .«وفالن شديد العارضة، أي: ذو جلد ورصامة»قال يف العني:  (1)

كناية عن  :العوارض، وفالن شديد العارضة :ثنايا التي تظهر عند الضحكقيل لل» .176ص، 3ج

  .133ص، 3ج :التعاريف ،حممد عبد الرؤوف ،. املناوي«جودة بيانه

اللسان  ه به حدّ بّ وهو مصدر يف معنى الفاعل، وُش  ،وغرب السيف لغروبه يف الّضيبة»قال الراغب: ( 1)

مفردات احلسني بن حممد،  األصفهاِّ، . الراغب«للسانفالن غرب ا :فقيل ،كتشبيه اللسان بالسيف

  .119ص :غريب القرآن

 ،1ج :لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  «.: قعره. يقال: فالن بعيد الغورءيش غور كّل » (4)

كاملاء الغائر  :أي ،دراكها وجماراهتا والرد عليهاإال يمكن  ،حجته عميقة الغور واملعنى هنا إن  . 11ص

 قدر عليه. لذي ال يُ ا

معجم مقاييس أمحد،  . ابن فارس،«القحف العظم فوق الدماغ واجلمع أقحاف»قال يف املعجم:  (1)

، 3ج :صحا ح، إسامعيل بن محاد، ال. اجلوهري«بام أسكته :رميته بسكاته، أي» .63ص، 1ج :اللغة

 .111ص
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 أدبه
ُه املُرّجب»فقد كان  ،ا األدب العرِبأمّ   ،صحيح النقد فيه (3)«ُجذْيل ه املُحّكك، وُعذْيق 

 .النرصافه عنه مل يكن ميسوراً  ،الذي كانت تطمح إليه نفسه من نظم القريظ أن  و

  .ضامرم  السبق يف كّل تأبى عليه إاّل  ،قصية املرمى ،مهته رفيعة املناط إن   

 مكتبته
كان يؤثر  .ةالعناي وعنى بذلك كّل  ،امه يف مجيع الكتبنتهى أيّ حداثته إىل مُ  ولع منذُ 

نت مكتبته من تضمّ  .، وربام باع يف سبيلها الّضوريهلغته ونفقة يومحتصيلها عىل بُ 

اثة جرجي ذكرها املتتبع البحّ  ،نوادر األسفار املخطوطة ما ال يوجد يف أكثر املكاتب

أسامه )اإلبانة  د هبذه املكتبة فألف هلا فهرساً عنى السيّ  .يف طليعة مكاتب العراق زيدان

 .عن كتب اخلزانة(

 خه يف الروايةئمشا
ن يروي عنهم بطريق السامع والقراءة فقط دون اإلجازة، ومنهم مَ  عىل صنفني:

 ة. ن يروي عنهم بطريق اإلجازة العامّ مَ 

  .جازاته املطوالتوقد ذكر ترامجهم عىل طرز مبسوط يف إ

                                           

عتمد ويُ  ،ن يكون مرجعاً ّضب به ملَ وصار مثاًل يُ  ،( اقتباس من قول األنصاري يف سقيفة بني ساعدة3)

أنا جذيلها املحكك: هو تصغري جذل، وهو العود الذي ينصب لإلبل اجلربى لتحتك به، » .عىل رأيه

أراد  اإلبل اجلربى باالحتكاك هبذا العود. يستشفى برأيه كام تستشفأنا ممن يُ  :أي ،وهو تصغري تعظيم

حتكاك به. بى باحتكاكها بالعود املحكك: وهو الذي كثر االستشفى برأيه كام تستشفي اإلبل اجلره يُ ن  أ

وعذيقها املرجب، الرجبة: هو أن » «.ه شديد البأس صلب املكس، كاجلذل املحككوقيل: أراد أن  

تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطوهلا وكثرة محلها أن تقع. ورجبتها 

 العذق بالفتح، وهي النخلة، وهو تصغري تعظيم، وقد يكون ترجيبها فهي مرجبة. والعذيق: تصغري

رقى إليها، وقيل: أراد بالرتجيب التعظيم. يقال رجب فالن مواله: أي لئال يُ  ؛بأن جيعل حوهلا شوك

يف غريب  النهاية، املبارك بن حممد، ابن األثري .«معظّ ه كان يُ شهر رجب، ألن   يمه. ومنه سمّ عظّ 

  .397ص، 1ج، و438وص، 113ص ،3ج ر:احلديث واألث
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 مؤلفاته
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وعىل  ،والتبرصة ،ونجاة العباد ،والغاية القصوى ،حواشيه عىل العروة ـ9

  .الفصول

رسالة بالعربية والفارسية يف حتريم حلق  .الغالية ألهل األنظار العالية  ـ30

 .اللحى

 ة األجماد. رسالة بالفارسية. تبيني الرشاد يف لبس السواد عىل األئمّ  ـ33
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 (3)ن روى عنهممشاخيه وَم

  .د هادي الصدر والده املعظمـ السيّ 3

  .ـ املريزا حممد حسن الشريازي1

 .ـ الشيخ حممد حسني الكاظمي1

 .ـ املال عيل بن املريزا خليل الطهرا4ِّ 

 .ـ املال حممد اإليروا1ِّ 

 .ـ الشيخ حممد تقي الكلبايكا6ِّ 

 .املريزا باقر الشكيـ 7 

 .ـ املريزا حبيب اهلل الرشتي8 

 .ـ الشيخ أمحد العطار9 

 .د مهدي القزوينيـ السيّ 30 

 ني.ساـ الشيخ باقر بن الشيخ حممد حسن آل ي33 

 .د حيدرد باقر بن السيّ ـ السيّ 31 

 .ـ املريزا باقر زين العابدين السلاميس31 

  ـ الشيخ حممد بن احلاج كاظم الكاظمي.34 

 ن روى عنهتالمذته وَم
 .د أبو احلسن األصفهاِّـ السيّ 3

 .ـ الشيخ حممد حسني األصفهاِّ )صاحب احلاشية عىل الكافية(1 

 .د شهاب الدين املرعءي النجفيـ السيّ 1 

                                           

تراجم خمترصة يف معارف الرجال للشيخ حممد  ـ ن سيأيت ذكره من تالمذتهوكذلك ملَ ـ كرت هلم ( ذُ 3)

 د حمسن العاميل.لة يف أعيان الشيعة للسيّ ومفّص  ،حرز الدين
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 .الكاظمي نيساـ الشيخ حممد رضا آل ي4 

 .د رضا املوسوي اهلندي )صاحب الكوثرية(ـ السيّ 1 

 .رشف الدين)صاحب املراجعات(د عبد احلسني ـ السيّ 6 

 .ـ الشيخ هادي آل كاشف الغطاء7 

 .د هبة الدين الشهرستاِّـ السيّ  8 

 .بزرك الطهراِّآغا  ـ الشيخ9 

 .صفهاِّ )صاحب نقد فلسفة داروين(ـ الشيخ آغا رضا األ30 

 .د أبو احلسن النقوي اللكهنويـ السيّ 33 

 .د عيل نقي النقويـ السيّ 31 

 .ى اجلنفوري اهلنديـمد مرتضد حمـ السيّ 31 

 .د شبري حسن الفي  آباديـ السيّ 34 

 .ـ املريزا حممد عيل األوردبادي31 

 .د صدر الدين الصدرـ السيّ 36 

 .ـ الشيخ حممد كاظم الشريازي37 

 .د املريزا هادي اخلراساِّـ السيّ 38

 ـ احلاج الشيخ عيل القمي.39 

 وفاته
ـ  يف عاصمة البالد العراقية بغداد &: تويفي (داتهأدام اهلل إفا)د النقوي قال السيّ 

ل سنة يف منتصف ربيع األوّ  ـ ألجل املعاجلة ؛ام فيهاأيّ  حيث كان مقامه منذُ 

ع جنازته إىل ، وقد شيّ ووقع خطري يف النفوس مجيعاً  ،، فكان لوفاته أثر كبري(هـ3114)

 ع الطبقات. مائة ألف من الناس من مجي الكاظمية مسقط رأسه ومدفنه زهاءُ 

ه اإلمام فن يف جوار جدّ ن ينوب عنه يف تشييعه، ودُ وقد أوفد جاللة امللك غازي مَ 
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 وعىل األخّص  ،، وقد طار صدى وفاته إىل سائر املناطق العراقية×موسى بن جعفر

ام قيمت الفواتح وأعظمها الفاحتة التي أقامها يف النجف ثالثة أيّ النجف األرشف، فأُ 

  .(هدام ظلّ ) احلسن األصفهاِّد أبو اهلل السيّ الشيعة آية  رئيُس 

 ،هـ(3/3114ع/33ببغداد ليلة اخلميس ) &بزرك الطهراِّ: تويفي آغا  وقال

والوزراء ، وممثل امللك ،ره العلامء والعظامءـحض ،ل إىل الكاظمية بتشييع عظيمومُح 

 س يف حجرة من حجر الصحنفن مع والده املقدّ ودُ  ،والنواب وسائر الطبقات

وال غرو فقد كانت اخلسارة بفقده  ،وأحدثت وفاته دويًا يف العامل اإلسالمي ،ريفـالش

 ،وهي آثاره اجلليلة ،وبضاعة ثمينة ،ه ترك لنا ثروة كبرية أن  إاّل  ،واخلطب جسيامً  ،عظيمة

 وتصانيفه املمتعة.

ة باللغتني الفارسيّ  خ عام وفاته مجاعة من األدباء نظامً أرّ  +:وجاء يف ترمجته

مة نظم الشيخ الفقيه العاّل  :رين، ومنهاـها ناهزت العشتواريخ كثرية لعلّ  ،ةوالعربيّ 

 احلجة الشيخ مرتىض آل ياسني )طيب اهلل أنفاسه(: 
 

 غبــت  فــال قلــب  خبــْت نــاُره

 

  ول عـــني  عراهـــا الوســـنْ كـــاّل  

 
 فليــت  إذ فارقـــت  هـــذا احلمـــى

 

ــدنْ   ــذا الب ــْت روحــي ه ــْد فارق  ق

 
ـــْأ ذهـــاســـكنت  دار  اخُل  ـــد فاهن  ل

 

ـــم  الســـكنْ   ـــر اهلل نع ـــي لعُم  فه

 
 إْن غبت  عن عينـي فقـْد أصـبحْت 

 

ـــزمْن   ـــوُن ال ـــاك عي ـــُق عين  ترم

 
ـــدى ـــت  نعـــاك  اهُل ـــُذ أْن ِغْب  ومنُ

 

ــنْ  ْخ أرّ   ــي  احلس ــاب  الّزك ــْد غ  لق

 
 ـ( ه3114)= 349، 68، 3001، 314 
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 أوالده
 د حممد الصدرالسّي

ات البارزة يف العلم ومن الشخصيّ  ،لعهد امللكيوهو رئيس جملس الوزراء يف ا

والسياسة. وقد ذكره الشيخ حممد مرعي األنطاكي يف احلديث عن رحلته إىل زيارة 

 ،رة صاحب السامحة والفخامةـففي بغداد حللت ضيفًا عىل حض»فقال:  ،فةاملراقد املرّش 

حممد الصدر رئيس الوزراء د مة احلجة السيّ ك، العاّل والسيايس املحنّ  ،مبطل العراق املعظّ 

 .«املعظم

مة الكبري، والسيايس الشهري، صاحب املواقف هو العاّل »وقال عنه يف اهلامش: 

ل عامل ديني تسنّم كريس رئاسة ة املشكورة، وهو أوّ ة املشهورة، واخلدمات اإلسالميّ البطوليّ 

 خ جلوسه عىلخ بع  الشعراء تاريوقد أرّ  (، ه1367) الوزارة يف العراق، وذلك يف عام

 بقوله:  ،كريس الرئاسة

ــــــــــح العــــــــــراق وزارة  رب

 

 ميمونــــــة فلــــــه البشــــــارة 

 
ـــــزعيم  ورئيســـــها الصـــــدر ال

 

ــــــــد  ــــــــدارة)حمم  ( زان الص

 
ــــال ــــاريخ ق ــــئن شــــدى الت  ول

 

 (1)«وزارةـــــــدر الــــــتــرأس الص 

 
 د علي الصدرالسّي

 ،والده ني يف حمّل صلّ امل ة، فكان يؤمُّ ة الدينيّ ع بعد فقد والده عىل املنّص وهو الذي تربّ 

 من علمه.هتتدي هبديه وتنهل  ،هت نحوه النفوسوتوّج  ،صت إليه األبصارفشخُ 

طباعة  :هاومن ،وقد كان له اهتامم بمؤلفات والده بعد رحيله يف نسخها وطباعتها 

                                           

 .67ص حممد مرعي، ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت: ،األنطاكي (3)
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. وقد ذكر عنه ـ كام (1)وذلك بتشجيع واهتامم من صاحب الذريعة ،كتاب )التكملة(

د د حسن الصدر+، وهو والد السيّ ب جمموعة من رسائل والده السيّ ه كتسيأيت ـ أن  

د حممد هادي القايض مؤلف كتاب )أخالق أهل البيت^(، والسيّ  ،مهدي الصدر

 العامل األديب.

 ثناء العلماء واملؤرخني واألدباء عليه
 ة الغاليةومفخرة األماِّ اإلنسانيّ  ،عجوبة الزماند الصدر أُ السيّ 

وهو أحد اجلواهر الفريدة التي  ،عجوبة الزمانر+ مصداق ألُ د حسن الصدالسيّ 

مني، تكلّ وهو مفخرة الفقهاء واملُ  ،ة الغاليةومفخرة األماِّ اإلنسانيّ  ،ت عرب التاريخمرّ 

ا جتد نفسها أمام عظمته ألهن   ؛يط به األقالمحُت  صوليني والرجاليني، ال يمكن أنواألُ 

 لظامئإذ كيف  ؛األفواه كمّ تُ س له ساحل، وعنده فهو بحر حميط لي ،ة الكربىاملوسوعيّ 

ة وقلب املرجعيّ  ،ةذلك هو صدر احلوزة العلميّ  ىومرتو ،روّي  ث عن رّي أن يتحدّ 

ومفاخر  ،ومعاجم املعرفة ،ومظاهر الدين ،وأبواب التقى ،أحد أركان اهلدى ،ةالدينيّ 

 وأصحاب الشأن العظيم.  ،ةمّ األُ 

 للمجتمع الذي جىّل  ،مة اخلالق املبدعد حسن الصدر+ مصداٌق لعظوالسيّ 

 ،ه ينظم عىل لسانه الدر املنظوموكأن   ،ما صدر عنه اًم مثله، فريد يف كّل لَ العلمي عَ 

ن مل يصدق فليطلع ما يكتب وما يقول، ومَ  يف كّل  ،والرحيق املختوم ،واللؤلؤ املكنون

ال واحلي الذي اط الفعّ وسريته احلافلة بالنش ،عىل ما ذكره العلامء األجالء يف شخصيته

  عن شخص قل نظريه. عرّب يُ 

ة الفائقة، هكذا خيلق اهلل وحقيق بنا أن نفتخر ونتعجب أمام هذه القدرة اإلهليّ 

                                           

 مة حرص االجتهاد. مقدّ  ، حممد حمسن،الطهراِّ آغا بزركَ  ُانظر: (3)
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الذين أذهلوا السامعني والقارئني عنه حتى  ،أصحاب الذكاء اخلارق ،خلصنيعباده املُ 

 .(3)  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) :يقول القائل قول اهلل تعاىل فيه

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ) :القرآِّ املجيد وعندما نقول كام يف النّص 

سامحته  فإن   ،فإذا كانت هذه اآلية يف كلامت اهلل ،(1)( ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

الذي ال  ،التي تبلغ هذه املراتب العالية من العلم اجلمّ  ،حدى هذه الكلامت الفاخرةإ

 !؟فكيف بخالقه العظيم ،له دنفا

ذهل ة الغالية التي تُ عجوبة الزمان ومفخرة األماِّ اإلنسانيّ ه أُ ن  إ !فيا للعجب 

وجود عبقريته. ومن هنا وجب علينا أن نتذكر آالء اهلل  ،وسحر بيانه ،لفضاء علمه

 +،رها يف فرد واحد كشخصيتهأن وهب هلم هذه امللكات التي قدّ  ،ورمحته بعباده

ة والعظمة. العزّ  وعدنا عليها ربُّ  تيال ،وليسجدوا عباد اهلل شكرًا عىل هذه النعم

ام تعتز بعلامئها مم إن  دت يف رجل، واألُ ة جتّس مّ د حسن الصدر+ مصداق ألُ والسيّ 

م وألهن   ،ة وتقعيدهام واصلوا تشييد احلضارة اإلسالميّ ألهن   ؛مهموحتتفل هبم وتكرّ 

 ة احلياة الكريمة.مّ موا ل ألُ قدّ 

رفات والكلامت ـوالتص ،واقف واألعاملأن تكون هناك مجلة من امل ولذا جيب

ه العظيم الذي من أجل تكريمه وختليده عرب العصور؛ ألن   ؛د حسن الصدر+اجتاه السيّ 

عرص  عليها شكره، وأن تسعى يف كّل  فحّق  ،ما يستطيع أن يبذله ألجلها مته كّل ألُ  مقدّ 

 ألن ختّلَد ذكره. ،ومرص

 ،أكون من املحظوظني يف إحياء ذكره ومن هنا أمحد اهلل تعاىل عىل أن وفقني ألن

 ، هذا أّوالً.حدى رسائلهإعرب حتقيق 

                                           

 . 33آية( لقامن: 3)

 . 309آية( الكهف: 1)
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لت يف ومتثّ ، رأيت أن أذكر يف خامتة هذه الرتمجة أحد تلك املسائل املُخّلدة :وثانياً 

وأدباء  ،أفاضل ذكر كلامت الثناء والتقدير التي كتبها عن شخصيته املباركة علامءُ 

رتمجه يقف عند بحر مُ  ألن   ؛الباع يف التعريف بهم اعتذاري لقصور قدّ وأُ  ،أجالء

 يط بعلمه إاّل ن ال حُي كيف ال وهو مَ  ،تقرص اهلمم عن بلوغ مقاصده ،متالطم األمواج

 لذلك. ن يعلمه اهلل تعاىل أهالً مَ 

 د عبد احلسني شرف الدينالسّي

وصاغه دس، خلقه اهلل من طينة القُ »د عبد احلسني رشف الدين يف ترمجته: قال السيّ 

من معدن الرشف، وأنبته من أرومة الكرم، ومجع فيه خالل النجابة، فكان املجد ينطق من 

، ، ول أنبل منه فطرةً لقاً أكرم منه ُخ  وأفعاله. مل أر   هالله، واملروءة تشتمل يف منطقحماسن ِخ 

 .(1)«، صادق البأس(3)وكان ربيط اجلأش

 د حمسن األمنيالسّي

وهو من عائلة رشف وعلم وفضل... »يف أعيان الشيعة: د حمسن األمني وقال السيّ 

تكلاًم، مواظبًا عىل الدرس صوليًا، فقيهاً، مُ باً، أُ الطلعة، متبحرًا، منقّ  كان عاملًا، فاضاًل، ذهيّ 

 . (1)«والتأليف والتصنيف طول حياته

 حممد حرز الدين

 ،لفضل الواسعالثقة العدل األمني، ذو ا»وقال حممد حرز الدين يف معارف الرجال: 

وآثار  ،صاحب التآليف والتصانيف، له الباع الطويل يف علم الرجال ،والعلم الغزير

                                           

ها، وهو رابط اجلأش وربيط اجلأش، وهذا فعيل ربط لذلك األمر جأشا، إذا حبس نفسه وصرّب » (3)

د بن حممو ،لزخمرشيا. «ل يف معنى املفعول، وىف الثاِّ معنى الفاعلبمعنى مفعول. واجلأش يف األوّ 

   .34ص، 1ج يف غريب احلديث: الفائقعمر، 

   ، )ترمجة املؤلف بقلم السيد رشف الدين(.41الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (1)

   .111، ص1األمني، حمسن، أعيان الشيعة: ج (1)



 ×عدد املُخَرجني حلرب اإلمام احلسني  ....................................................................  90

 .(3)«لنا صحبة كاملة معه... ،وأهل الفضل، املعارص اجلليل ،العلامء

 الشيخ مرتضى آل ياسني

د لقد كنت أسمع عن السيّ »وقال تلميذه وابن شقيقته الشيخ مرتىض آل ياسني: 

ه كام أن   ،ه كان ل يكاد ينام الليل يف سبيل حتصيلهأن   ،قوي العضالت كان شاباً املؤلف زمان 

فقد شاهدت  ،ي بدل أن أسمع ذلك عنه يف زمن شبيبتهل يعرف القيلولة يف النهار، ولكنّ 

الليل والنهار وجيلس  امكتبته التي يأوي إليه ن  أم عيني يف زمن شيخوخته، وذلك منه بأُ 

عيني صاحبها املفتوحني يف  بأن   هلي الشاهد الفّذ  ،لم وبيرساه القرطاسهناك بيمناه الق

ل يكاد  ام جييؤها حثاثاً فإن   ،ن جاءها الكرىإالليل ل يطبق أجفاّنا الكرى يف النهار، و

  .(1)«يلبث حتى يزول

 رحيانيلأمني ا

د حسن قد زرت السيّ »وقال أمني الرحياِّ يصف شخصيته وزهده وإنفاقه: 

 ،احلق، ذا جبني رفيع وّض عظيم اخللق واخُل  الدين يف بيته بالكاظمية، فألفيته رجالً صدر 

طويل  ،وحلية كثة بيضاء، له عينان مها مجرتان فوق خدين مها وردتان، عري  الكتف

مكشوف  ،ويلبس قميصاً  ،مفتول الساعدين، وهو يعتم بعاممة سوداء كبرية ،القامة

 ده عند اإلشارة يف احلديث.فيظهر ساع ،رحب األردان ،الصدر

رهم التأريخ صوّ كام يُ  ،ن أعاد إيّل ذكر األنبياءها م  ما رأيت يف رحلتي العربية كلّ  

ويصفهم الشعراء والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي الكبري، وما أمجل ما يعيش فيه من 

دما رأيته ، وعنالبساطة والتقشف، ظننتني وأنا داخل إىل بيته أعرب بيت أحد خدامه إليه

 عىل حصري يف غرفة ليس فيها غري احلصري وبضعة مساند. جالساً 

                                           

   .149، ص3: جمعارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباءالنجفي، حممد حرز الدين،  (3)

 .40حسن، تكملة أمل اآلمل: صالصدر،  (1)
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ات بيّ ماليني من الر   ن  أو ،وقد كنت علمت أن لفتواه أكثر من مليوين سميع مطيع

ه مع ذلك يعيش ن  أليرصفها يف سبيل الرب واإلحسان، و ؛جتيؤه من املؤمنني يف اهلند وإيران

 ،ام إكبارة واحدة يف غري سبيلها، أكربت الرجل أيّ جييؤه روبيّ  ول يبذل ما ،زاهدًا متقشفاً 

ول يندر يف أعامهلم غري  ،ووددت لو أن يف رؤسائنا الدينيني الذين يرفلون باألرجوان

 .(1)«اإلحسان بضعة رجال أمثاله

 د علي نقي النقويالسّي

قات أعظم شيخ تدور عليه طب ،يف رواية احلديث &نكا»د النقوي: وقال السيّ 

ن يروي عنه من أعالم هذا العرص كثري، وفيهم مجلة األحاديث العالية يف هذا العرص، وم  

د أبو احلسن اآلية العظمى السيّ  :من حجج الطائفة وعلامئها وفضالئها املربزين، فمنهم

والشيخ املحسن  ،والشيخ هادي آل كاشف الغطاء(، دام ظله)األصفهاين النجفي 

 شوال سنة 11عنه بإجازة كتبها يل يف  يوأرو (،لطهراينا بزرك اغآـ)املعروف ب

ما  شاملة لكّل  ،ةفأجاز يل بإجازة عامّ  ،ل شيخ للحديث استجزت منه، وهو أوّ ( ه1346)

 . (1)«بأيدينا من كتب احلديث والتفسري وسائر العلوم

 ا بزرك الطهرانيغآ

ة من لعلوم اإلسالميّ اشتغل بالتصنيف والتأليف يف مجيع ا» بزرك الطهراين:آغا  وقال

 ،واألخالق ،والتاريخ والسري والرتاجم ،والنسب ،والدراية واحلديث ،صولالفقه واألُ 

وكان طويل الباع، واسع  ،واملناقب وغريها من فنون العلم ،واجلدل واملناظرة ،واحلكمة

بني اإلكثار  وهو من النادرين الذين مجعوا يف التأليف.. .متام العلومغزير املادة يف  ،العطّ ال

                                           

 .171ص، 1جالرحياِّ، أمني، ملوك العرب: (3)

 .41الصدر، حسن، تكملة أمل اآلمل: ص (1)
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هي الغاية يف باذها، فقد  ،وتعدد أجزائها ،والتحقيق، فتصانيفه عىل كثرهتا وضخامة جملداهتا

مني واملتأخرين من الشيعة والسنة، موغاًل يف البحث عن كان معنًا يف تتبع آثار املتقّد 

آت خبّ ومستخرجًا املُ  ،ومستجليًا ما يف آثارهم من الغوام  ،ومحصًا حلقائقهم ،دخائلهم

 فيدة.ة مُ وهامّ  ،ها نافعة جليلةوكلّ  ،بتحقيقات أنيقة رشيقة، فقد جتاوزت تصانيفه السبعني

والتقوى والعبادة  ،وكان باإلضافة إىل ذلك عىل جانب عظيم من الورع والصالح

م من األبطال األبدال، والعباد رتج  كان املُ واملراقبة واملجاهدة، وباجلملة فقد  ،والزهد

، طويلةً  ةً وقد عارشته مّد   يف فرتات قليلة.والنوابغ الذين ل جيود ذهم الزمن إّل  األوتاد،

طًا عليها، وكانت بيننا سل  سالكًا إليه، جماهدًا للنفس، مُ  ،فشاهدته مراقبًا هلل ،وسنينًا كثريةً 

من شيوخ اإلجازات  &وكان... دامت قرب ثالثني سنة ،وصحبة متواصلة ،ة كاملةمودّ 

رًا يف ه كان متبّح وبام أن   ،ري من األعالم واألجالءعنه مجع كث باإلجازةويروي  ،رهـيف عص

 .(3)«وحمتوية عىل فوائد رجالية ،طويلة يف الغالب إجازاتهكانت  ،ابرًا لغورهسو ،هذا العلم

 د املرعشي النجفيالسّي

وقطب رحاها، مركز  ،شيخ مشايخ الرواية» +:د املرعءي النجفيوقال السيّ 

بقية املاضني  ،نموذج السلف الصاحلنيأُ  ،ثنيحّد ، فخر الفقهاء واملُ (2)ازة وحمور ُأكراهااإلج

مولنا  ،يت علوم احلديث، رشف العرتة الطاهرةخرّ  .من آل طه وياسني، آية اهلل يف العاملني

وأغاليط الزمان يف اإلحاطة  ،كان من أعاجيب الدهر ن عليه اعتامدنا...ستاذنا وم  وأُ 

 ،نقي القرحية ،ومسائل اجلرح والتعديل، قوي احلافظة ،وأحوال الرواة ،قنييالفربأحاديث 

                                           

 . 441ص، 3ج حممد حمسن، نقباء البرش:( آغا بزرك الطهراِّ، 3)

 أكر: األكرة ...جسم مستدير ـ عىل لغة ـ وهي كّل  مجع كرة (بضم اهلمزة وفتح الكاف)كر: األ»(1)

حفرهتا،  :أي ،... ويقال: أكرت األرضفيغرف صافياً  ،: احلفرة يف األرض جيتمع فيها املاء(لضمبا)

ابن منظور، حممد بن مكرم،  «.ةن يقول للكرة التي يلعب هبا: أكرة، واللغة اجليدة الكرومن العرب مَ 

  .16ص، 4ج :لسان العرب
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 ،املحاسن جمّ  ،سلس التحرير ،حلو التقرير ،حديد الذهن ،س الفطنةكيّ  ،جيد الفكرة

نابغة العرص، استفدنا يف الرجال واحلديث والفقه والدراية من حلقة درسه طيلة إقامتنا 

 .(1)‘«بمشهد الكاظمني

وأكرب  ،الفقيد العظيم عبقري العباقرة إن  »: قال يف إحدى الصحف اللبنانيةمن م

رين األفذاذ، كانوا ول يزالون طبقات املنوّ  العلامء، وإن   رين، فإن  ـقادة الفكر يف القرن العش

ة ولكن مهّ  رب من رضوب الفنون واآلداب واملعارف...ـينحون نحو الختصاص بض

ومل يكن هلا غاية أو أمد، قد شاء أن جيعل صدره  ، تقف عند حّد دنا الفقيد العظيم ملسيّ 

فإذا هو  ،فسعى لذلك ،اصة عىل دقائق املسائل من شتى العلومغوّ  ،ة حميطةموسوعة علميّ 

لؤلؤة  ج من كنوز العقل والنقل كّل رِ خيُ ف ،علم مفتاح مطواع يديره متى شاء قيم بيده لكّل 

ك ملأخوذ بالدهش إذا وقفت أمام مؤلفاته التي ن  إل يقتحم نورها البرص. و ،اجةوهّ 

 .(2)«منها فيه جملدات كثرية جتاوزت املائة وبع   

                                           

، نقاًل عن 11ص :ر ثامر كاظم اخلفاجيحسن، انتخاب القريب من التقريب، حتقيق الدكتو ،الصدر (3)

 . 300ص، 1ج :املسلسالت يف اإلجازات

 .16ص :تكملة أمل اآلملالصدر، حسن،  (1)
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 ومنهج املؤلف فيها ،وحتقيقها ،الرسالة تعريف مبوضوع
أجاب املؤلف عن سؤال السائل، ويف بع  جوانب اإلجابة ذكر املؤلف إشارات 

كمل لشغله الشاغل عن إمتام اجلواب، وأمَر يف خامتة الرسالة أن يُ  ؛ل فيهاومل يفّص 

 د السائل حتقيق املوضوع إن أراد التفصيل.السيّ 

ق لعّلنا نوفّ  ،د عبد احلسني الكليدارفات السيّ لع عىل مؤلوقد حاولنا أن نطّ 

هذا املجال، فرأينا أن نرجع إىل كتبه التي يف  ققّ حتله كان  إن ،عىل حتقيقه لالطالع

 تتحّدث عن كربالء؛ باعتبارها أقرب إىل ما نحن بصدد حتقيقه.

ف د سلامن آل طعمة عىل مؤل  د الباحث واملؤرخ السيّ وقد حصلنا عن طريق السيّ  

وكان صغري ، هـ(3149بع سنة )طُ  ،)تاريخ كربالء املعىل( :د عبد احلسني بعنوانلسيّ ل

غية النبالء يف تاريخ )بُ  له كتاب غيتنا، وُذكر يف ترمجته أن  ومل نجد فيه بُ  ،احلجم

د حسن الصدر+ عن سؤاله هذا، أشار فيه إىل إجابة السيّ ال ندري هل أن ه و ،(3)كربالء(

 .أم ال هاأو حقق بع  مواضيع

ث عن بع  املواضيع التي وردت يف هذه الرسالة، ونحن يف هذا الفصل سنتحدّ 

أو تلك  ،د حسن الصدر+مع ذكر مسائل يتطلبها التحقيق، وهي مما أشار إليها السيّ 

 ل احلديث عنها. فّص التي مل يُ 

                                           

اجلزء و ،لوطبع منه اجلزء األوّ  ،د عبد الصالح الكليدار آل طعمةد عادل السيّ قه حفيده السيّ ( حقّ 3)

 الثاِّ قيد اإلعداد.
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 رسالةلموضوع ا
خرجوا ث عن حتديد عدد الذين أُ وهو واضح من تعريف موضوعها، فهي تتحدّ 

 ×.حلرب اإلمام احلسني

الروضة  خازنُ  ،هه إىل املؤلفسؤال وّج عن هي جواب  ،موالرسالة كام تقدّ 

ه مل يعثْر عىل َمن زاَد عىل العدد الذي وأن   ،ة عن معرفة الرقم احلقيقي هلذا العدداحلسينيّ 

و من املؤرخني أ ـ وهو )أربعة آالف( ـ ذكره أبو جعفٍر الطربي يف تارخيه الكبري

 ة. ثني من علامء السنّ املحدّ 

فات واملوسوعات عن أصحاب صنّ ف الكثري من علامء الشيعة الكرام املُ وقد صنّ 

خوا حلياهتم وأرّ  ،فأحصوا أعدادهم، وذكروا أخبارهم وأحاديثهم ،×اإلمام احلسني

 أم ما صدر عنهم فيها. ،رفاهتم، سواء أكانت قبل واقعة الطّف ـومواقفهم وتص

موي ـ مل نجد فيها ن سار عىل النهج األُ تباع اخللفاء ومَ أ :هة الثانية ـ أعنيبينام يف اجل

 يف حدود ما ورد ذكرهم يف كتب ، إاّل ن تعّرض لذكر أصحاب يزيد يف واقعة الطّف مَ 

وذلك  ؛الرتاجم والتاريخ، فلم تكن هناك مؤلفات أو موسوعات اختصت هبم

 ألسباب كثرية ومن أبرزها:

إرهابيًا، عماًل  ري من علامئهم يعتربون ما صدر عنهم يف واقعة الطّف الكث ن  إ لً:أوّ 

ة استهدف القضاء عىل الدين اإلسالمي األصيل، حتى ذهب قول الشاعر كثري عزّ 

 حني قال: ،ة بالدين من أجل دنياهمميّ يستشهدون به عىل تضحية بني أُ  ،عندهم مثالً 

 .(1)«ل مروان بالكرم يوم العقرى آوضّح  ،ى آل أيب سفيان بالدين يوم الطّف ضّح »

                                           

يد بن املهلب عن البرصة يف مجوع كثيفة عظيمة، فالتقوا بابل خرج فيها يز ،العقر يف أرض بابل» (3)

واهنزم الباقون، وذلك يف  ،ة من إخوته يف مجع من أهل العراقتل يزيد وعدّ ، فقُ شديداً  فاقتتلوا قتاالً 

 .178ص :التنبيه واإلرشافعيل بن احلسني، املسعودي،  «.(هـ301سنة )
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، سيكون يف هذا األمر إحياٌء لذكرهم، ويف ذكرهم إحياٌء لواقعة الطّف  وثانياً:

وطمس معاملها وإخفاء  ،وهذا خالف ما يعتقدون به من وجوب إخفاء هذه الواقعة

وحيرم عىل الواعظ وغريه رواية مقتل احلسني وحكاياته، »ولذلك يقول الغزاي:  ؛أثرها

ه هييج عىل بع  الصحابة، والطعن فإن   ؛ا جرى بني الصحابة والتشاجر والتخاصموم

 .(3)«وهم أعالم الدين ،فيهم

كذلك ورد ذكرهم يف مؤلفات  ،ضوا لذكرهم يف كتب الرتاجم والتاريخوكام تعرّ 

ضت بع  املؤلفات إىل التفصيل عن ة، وكذلك تعرّ ة والتارخييّ الشيعة الرجاليّ 

 ولكن ال عىل نحو العمل املوسوعي والتفصييل. املشهورين منهم،

 إذ مل نلحظ كتابًا اهتمّ  ؛وهذا نقص واضح يف مؤلفات الشيعة يف هذا املجال

ل ض لذكر ترامجهم بشكل مفّص وتعرّ  ،بإحصاء أصحاب يزيد يف واقعة الطّف 

 وموسوعي. 

د حسن ث السيّ م الذي خّلفه املؤرخ واملحدّ ومن هنا رأينا حتقيق هذا األثر القيّ 

ق بإحصاء عدد أصحاب التي تتعلّ  ،ةض إلحدى احلقائق املهمّ الذي يتعرّ  +،الصدر

ي ـه يكون منطلقًا لعمل موسوعي حيصموي يف واقعة كربالء، ولعلّ يزيد من اجليش األُ 

هلذا  ن  أ رتجم هلم، إذ ال شّك ويُ  موي يف واقعة الطّف ن اشرتك من اجليش األُ عدد مَ 

 ختليد الواقعة.  العمل األثر الكبري يف

 منهج املؤلف يف الرسالة 
ا ورد يف ممستدل إذ يُ  ؛واحلافظة القوية ،د حسن الصدر بالذكاء اخلارقمتيّز السيّ 

ْن حيض»تب معدودة، فقال: ه اعتمد عىل كُ هذه الرسالة أن    ،«رين يف كتبهم مجاعة  ـف م 

                                           

 .111ص :اصمالعواصم من القوأبو بكر، ( ابن العرِب، 3)
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 ،تب اآلثاروكُ رين من التواريخ ـهذا ما حيض»قال:  ،وكذلك يف خامتة الرسالة

 وكذلك ما حيّض يف ذهنه وذاكرته.، «والستنباطات والعتبار

إذ كان وقت كتابة هذه  ؛ي اآلراءـي األقوال وحيصـومل يتتبع املصادر ويستقص

 فرط. ة وذكائه املُ عىل عبقريته الفذّ  وهذا يدّل  ،الرسالة )ساعتني( فقط

 ثة طرائق:فقد اعتمد فيه عىل ثال ،ا جوابه عن هذا السؤالوأمّ 

 .: ما ورد يف التواريخ وكتب اآلثاروىلاألُ 

 .: الستنباطاتةالثاني

 .: العتبارةالثالث

وذكر مما  ،وهو مراد السائل ،ةتب العامّ فقد اعتمد فيه عىل كُ  :لا يف اجلانب األوّ أمّ 

 ،ملحمد بن طلحة الشافعي ،ورد يف كتاب )مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول(

للشيخ نور الدين عيل بن حممد  ،ة(هـ(، والثاِّ كتاب )الفصول املهمّ 611)املتوىف سنة 

 هـ(. 811املتوىف سنة ) ،بن الصباغ املالكي

املؤلف مل يقترص عىل ذكر أقواهلام فقط، بل زاد عىل ذلك توثيقها من  واملالحظ أن  

نة، وثبت أهن  ة، وأراد من ذلك أن يُ كتب العامّ   السُّ
ِ
كتبهام من الكتب  أن  ام من عظامء علامء

 سيكون كالمهام ُحّجًة.  وحينئذٍ  ،ةاملعتمدة لدى أبناء العامّ 

ه من ألن   ؛وكذلك اعتمد عىل كتاب )عمدة الطالب يف أنساب آل أِب طالب(

 الكتب املعتمدة عند اجلميع، كام ذكر. 

 وهو االستنباطات فكان يف أمرين: ،ا اجلانب الثاينوأمّ 

كاملسعودي يف مروج  ،ؤرخني الذين مل يذكروا هذا العددذكر فيه توجيهًا للم 

وابن  ،وهو ما ذكره الطربي ،ريدوا منه اإلحصاءذكروا عددًا ومل يُ  نممّ الذهب، أو 

 وابن الصباغ.  ،ما ذكروه ال يتناىف مع ما ذكره ابن طلحة وأن   ،األثري
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وقد »×: ا ح يف قوله لإلمام احلسنيوهذا ما يمكن استنباطه من حديث الطرمّ 

عيناي يف  رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة، وفيه من الناس ما مل تر  

حون إىل رّس يُ  ثم   ،عرضوافقيل: اجتمعوا ليُ  ،أكثر منه، فسألت عنهم صعيد واحد مجعاً 

 .(3)«احلسني

من )مناقب آل أِب  ،ةة من كتب اخلاّص وأكد  أيضًا العدد املروي يف كتب العامّ 

 كام حكاه صاحب البحار.  ،وما ذكره حممد بن أِب طالب ،لب(طا

وهو االعتبار: ومراده مما جاء من حوادث يف املعركة وما  ا اجلانب الثالثوأمّ 

 ومنها: ،بعدها

، وهوازن، وبنو متيم، ةمن عدد القبائل التي اشرتكت يف املعركة، وهي: كند لً:أوّ 

 ئل واجليوش.وبنو أسد، ومذحج، وغريها من سائر القبا

ف عىل عدد اجليش من خالل اشرتاكهم يف املعارك السابقة كام يف إذ يمكن التعرّ  

 ني.عرش ألفًا( يوم صفّ  يفقد كانوا )اثن ،)كندة(

 اجليش الذي يكون فيه عدد الرماة أربعة آالف كام جاء يف الروايات، ال إن   ثانياً:

 وأن يكون عدده أكثر من ثالثني ألف. بدّ 

 ،وهو )ألف وتسعامئة ومخسون رجالً( ،×عدد الذين قتلهم اإلمام احلسني ثالثاً:

 ×.ل عىل كثرة اجليش الذي خرج حلرب احلسنيوهذا العدد يدلّ 

 قلم املؤلف سهوًا  نقلهامسائل 
بن جرير اوقد رأيت يف تاريخ »وذلك يف بع  املسائل الواضحة، ومنها قوله: 

 «. وثامنامئة رجل اً : قتل ألف×هن  أيروي 

                                           

 .106، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك: ج( 3)
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وهذا  ،مم وامللوك(وهو )تاريخ األُ  ،ه أراد تاريخ ابن جرير الطربيوال شك أن  

 كر يف كتاب إثبات الوصية للمسعودي كام سيأيت بيانه. ام ذُ وإن   ،القول مل يرد فيه

كام حكاه يف البحار وورد  ،الذي رواه حممد بن أِب طالب النّص  ه منذكر منها ماو

 وِّ(.فيه )احلصني بن نمري السك

رته بع  كتب التاريخ هكذا، ونقله كَ وقد ذَ  ،ه عليهنبّ ومل يذكر اسمه الصحيح أو يُ 

 صاحب أعيان الشيعة هبذا اللقب أيضًا.

وهو من  ،سامة بن زهري بن دريد التميمي(والصحيح هو )احلصني بن متيم بن أُ 

اإلمام  وكان عىل رشطة ابن زياد، ووالده )متيم( هو الذي اعرتض عىل ،أهل الكوفة

سلوين قبل أن تفقدوين، فواهلل ل تسألوين »ويقول:  ،حني كان خيطب عىل املنرب× عيل

  نبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت ألخربت كّل عن فئة تضل مائة، أو هتدى مائة إّل 

  .(1)«واحد منكم بمخرجه ومدخله ومجيع شأنه

كربالء باسم )احلصني ا الطربي فذكره يف مخسة مواضع من حديثه عن واقعة وأمّ 

فقال:  ،(باسم )احلصني بن نمري التميمي هخرى يف املوضوع نفسأُ  وذكر تارةً  ،بن متيم(

وكان  ،ا بلغه إقبال احلسني بعث احلصني بن نمري التميميعبيد اهلل بن زياد ملّ  وذلك أن  »

 ،انانة إىل خفّ م ما بني القطقطنظّ فيُ  ،عىل رشطه، فأمره أن ينزل القادسية وأن يضع املسالح

 .(2)«... ًفيستقبل حسينا ،بن يزيد بني يديه يف هذه األلف من القادسية م احلرّ وقدِ 

السكوِّ من  ثم   ،فهو أبو عبد الرمحن حصني بن نمري الكندي ،ا )السكوِّ(وأمّ 

ني كان بدمشق حني عزم معاوية عىل اخلروج إىل صفّ »أهل محص، ويف تاريخ دمشق: 

                                           

 .34، ص30( ابن أِب احلديد، عبد احلميد، رش ح هنج البالغة: ج3)

. وقد ورد لفظ )السكوِّ( يف بع  101ص ،4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 1)

. 3117ص :وذكر أيضًا ترمجة له يف ،ء وأصحابهد الشهدااملواضع من كتاب الصحيح من مقتل سيّ 

 وسيأيت تفصيل ذلك. ،إىل نتيجة واضحة يف الفرق بينهام ومل ينتهِ 
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عىل جند محص، وكان يف اجليش  صائفة ليزيد بن معاوية، وكان أمرياً ال وخرج معه، وويل  

واستخلفه مسلم بن عقبة  ،ةلقتال أهل احلرّ  ؛هه يزيد إىل أهل املدينة من دمشقالذي وّج 

قدت ملروان بن وكان باجلابية حني عُ  ،عىل اجليش، وقاتل ابن الزبري (رفـسمُ ـ)املعروف ب

 يف جيش ابن زياد.وهذا مل يكن . (1)«احلكم اخلالفة

بصار العني يف أنصار )إوسيأيت يف مالحق هذا الكتاب قول الشيخ حممد الساموي يف 

 .(2)«ي يف الكتب )حصني بن نمري السكوين( وهو غلط فاحشـه يمضأن  » (:×احلسني

ا خرج عمر بن سعد بالناس كان عىل ربع ملّ » وكذلك فيام نقله من رواية الطربي:

وعىل ربع مذحج وأسد عبد الرمحن ، عبد اهلل بن زهري بن سليم األزدي أهل املدينة يومئذ  

 .(1)«ابن أيب سربة احلنفي...

عبد )والصحيح كام ذكره ابن األثري يف الكامل  ،)احلنفي( تصحيفمنها أّن و

 ،داده يف الكوفينيوعِ  ،واسم )أِب سربة( يزيد بن مالك (،الرمحن ابن أِب سربة اجلعفي

 .(4)كام ورد يف كتب الرتاجم وله وألبيه صحبة

 بها حتقيق هذه الرسالةذكر بعض املواضيع اليت يتطّل
وأراد منه أن يكون اخلطوة  ،رـختصهذا اجلواب املُ + رد حسن الصدكتب السيّ 

ولذلك أمر بمراجعة جمموعة من  ؛وبداية املسار يف حتقيق هذا املوضوع ،وىلاألُ 

د عبد وهو السيّ  ،د السائلة إىل السيّ املهمّ  العناوين حتى يكتمل التحقيق، وأوكل تلك

دنا األجل ذهذا كفاية لسيّ  يكنلو: »إذ قال له يف اخلامتة ،ةاحلسني خازن الروضة احلسينيّ 

                                           

خليل بن أيبك،  ُانظر: الصفدي، .181ص، 34ج :تاريخ مدينة دمشقعيل بن احلسن، ( ابن عساكر، 3)

 .16ص، 31ج :الوايف بالوفيات

 .41الساموي، حممد، أبصار العني: ص( 1)

 .110، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك: ج( 1)

 .814ص، 1ج :االستيعابيوسف بن عبد اهلل، ( ابن عبد الرب، 4)
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أدام اهلل )تح له باب حتقيق احلّق يف هذا الباب، فعليه ، فقد فُ (بحانه تأييدهأدام اهلل ُس )

ذكورة، وسائر الدلئل واإلشارات التي أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف امل (توفيقه

،  ل يسعني الوقت لبذل اجلهد يف األخذ بمجامع هذه األشياء عىل التفصيلمجعتها له، فإينِّ 

 «.والسالم ، كام ل خيفى عليه يف شغل شاغل عن ذلكفإينِّ  ،وأعتذر إليه من التقصري

تطاع عرب ما ذكره فهو اس ،رـختصل أي قصور حول هذا اجلواب املُ سجّ وهلذا ال يُ 

ة د من كتب العامّ ؤكّ أن يُ  ،واالستنباطات واالعتبار ،مما ورد يف التواريخ وكتب اآلثار

وهو العدد الذي ذكره  ،وهو )ثالثون ألفًا( ،×خَرجني حلرب احلسنيعدد املُ 

 ة^ يف الروايات املشهورة عنهم.األئمّ 

رأيت أن أذكرها يف  ،ق بصلب حتقيق هذه الرسالةتتعلّ األُمور وهنا مجلة من 

 مة، وال أثقل هبا هوامش صفحات املتن من الكتاب: املقدّ 

 ×جني حلرب احلسنيخَرل: آراء علماء الشيعة يف عدد امُلاألمر األّو
وهذا األمر وإن كان خارجًا عن موضوع الرسالة؛ باعتبار أن  السائل يطلب معرفة 

عىل × جني حلرب اإلمام احلسنيرأي علامء العاّمة، ممّن يقول بزيادة عدد املُخرَ 

األربعة آالف، ولكن التحقيق يقتضـي التعّرض لرأي الطرفني يف املسألة، مضافًا 

ه مل يعثْر عىل َمن زاَد عىل ذلَك ن  لورود ذكر أصحابنا يف كالم السائل، حيث قال: إ

، فمن املناسب عدم إغفال ذكر آرائهم  علامُء أصحابنا)األربعة آالف( منهم إاّل 

 والتعّرف عليها.

 وهنا ثالثة آراء:

 ثالثون ألفاً  ×إىل حرب احلسني جنيعدد امُلخَر ل: إنَّاألّو

إذ ورد عنهم يف ذلك روايتان ذكرمها الشيخ  ؛ة^وهو ما جاء عن األئمّ 

 الصدوق: 
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×: هعن املفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جدّ  وىل:األُ 

 نظر إليه بكى، فقال ، فلاّم ×إىل احلسن دخل يوماً × أيب طالب احلسني بن عيل بن ن  إ»

ؤتى الذي يُ  إن  ×: فقال له احلسن صنع بك.ا يُ ملِ  يبكيك يا أبا عبد اهلل؟ قال: أبكله: ما يُ 

قتل به، ولكن ل يوم كيومك يا أبا عبد اهلل، يزدلف إليك )ثالثون أُ ف ،دس إيل  يُ  سم   إيل  

نا حممد|، وينتحلون دين اإلسالم، فيجتمعون عىل ة جّد مّ م من أُ ألف( رجل، يّدعون أّن  

قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها 

يشء حتى الوحوش يف  ة اللعنة، ومتطر السامء رمادًا ودماً، ويبكي عليك كّل ميّ ببني أُ  حتّل 

 .(3)«الفلوات، واحليتان يف البحار

إىل عبيد × د العابدين عيل بن احلسنينظر سيّ »عن ثابت بن أِب صفية، قال:  :الثانية

 ’عىل رسول اهلل قال: ما من يوم أشّد  اهلل بن العباس بن عيل بن أيب طالب فاستعرب، ثم  

أسد اهلل وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة  ،ه محزة بن عبد املطلبتل فيه عمّ حد، قُ من يوم أُ 

ازدلف إليه  ×: ول يوم كيوم احلسني×قال عفر بن أيب طالب. ثم  ه جتل فيه ابن عمّ قُ 

بدمه،  (وجّل  عزّ )ب إىل اهلل يتقرّ  كّل  ،ةمّ م من هذه األُ )ثالثون ألف رجل(، يزعمون أّن  

 .(1)«رهم فال يتعظون، حتى قتلوه بغياً وظلاًم وعدواناً ذكّ وهو باهلل يُ 

د حسن هو الذي أراد السيّ  ،لرواياتوهذا العدد )ثالثون ألفًا( الذي ورد يف هذه ا

 ة. ثباته من طرق العامّ إالصدر+ 

 هو )سبعون ألفًا( ×جني إىل حرب احلسنيخَرعدد امُل إنَّ الثاني:

ا مجع ه ملّ ن  أ وي  لني رُ يف كتب األوّ  .»..فقال:  ،د هاشم البحراِّوهذا الرأي ذكره السيّ 

كانوا سبعني ألف فارس، فقال ابن ، ×حلرب احلسني( لعنهم اهلل مجيعاً )ابن زياد قومه 

                                           

 . 377ص :األمايحممد بن عيل، الصدوق،  (3)

 .147ص السابق:( املصدر 1)
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. ونقل هذا (1)«وله ولية أي بلد شاء...× ن منكم يتوىل قتل احلسنيم   ،ا الناسزياد: أهّي 

ه أن   ،أقول: وجدت يف بع  مؤلفات املعارصين»قال: حيث ي، ـمة املجلسالرأي العاّل 

 .(1)«ألف فارس...كانوا سبعني  ،×قومه حلرب احلسني (لعنه اهلل)ا مجع ابن زياد ملّ 

 جني مليون راجل وستمائة ألف فارسخَرعدد امُل إنَّ الثالث:

يوم كربالء × حارب للحسنياجليش املُ  إن  »، قال: (3)وهذا العدد ذكره الدربندي

 «.وستامئة ألف فارس ،مليون راجل :بلغ مليوناً وستامئة ألف

رة ـني قتل يوم عاشوراء عشاحلس إن  »ويف )اللؤلؤ واملرجان(: ، (4)وورد أيضًا فيه 

أربعامئة ألف  :وآخر ،مخسني ألفاً : وبعضهم ،اثني عرش ألفاً  :وبعضهم قال ،آلف

 . (5)«رجل

إىل اثنتني وسبعني  يوم عاشوراء امتّد  إن  » :فقال الدربندي ،ا عن زمن الواقعةوأمّ 

 .(6)« ّنار عادياحلوادث الكثرية الواقعة يوم عاشوراء يستبعد وقوعها يف وذلك ألن   ؛ساعة

 ،امة أيّ وهذا العدد حيتاج إىل حرب دامية تستمر عّد »: سامحة الشيخ املقديسوقد قال 

اإلمام  واملفروض أن   ،خصوصًا مع النظر إىل وسائل القتال البدائية آنذاك ،ة أسابيعبل عّد 

 التي وهذا العدد أشبه باألساطري ،قاتل بصورة عادية ل عىل نحو اإلعجازاحلسني كان يُ 

                                           

 .61ص، 4ج :هاشم، مدينة املعاجز ،البحراِّ (3)

 .101ص، 44ج :اربحار األنوحممد باقر، املجليس،  (1)

، وقال يف 41ص، 1ج :إكسري العبادات يف أُسار الشهادات ، آغا بن عابد،الدربنديالفاضل ( 1)

ال  موراً ة خلوصه وصفاء نفسه نقل يف هذا الكتاب أُ ومن شدّ » عن املؤلف: 179ص، 1ج :الذريعة

عىل قاعدة التسامح يف أدلة  ام أخذها عن بع  املجاميع املجهولة، اتكاالً وإن   ،توجد يف الكتب املعتربة

ض شيخنا يف اللؤلؤ ه ال يصدق البلوغ عنه بمجرد الوجادة بخط جمهول، وقد تعرّ السنن، مع أن  

 .«مور فال نطيل بذكرهاواملرجان إىل بع  تلك األُ 

 .19ص، 1ج السابق:( املصدر 4)

 .368ص :اللؤلؤ واملرجانحسني، ( املريزا النوري، 1)

 .661ص، 3ج: إكسري العبادات يف أُسار الشهادات ن عابد،، آغا بالدربندي (6)
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عظمة احلسني ل تعتمد عىل بلوغ قتاله هذا الرقم  إن   ثم   .حول العظامءـ عادة ـ اك حُت 

وابن شهر آشوب أرقامًا للقتال واقعية ومقبولة، قال  ،وقد أورد املسعودي. اخليايل..

 ه قتل بيده ذلك اليوم ألفًا وثامنامئةوروي أن   :(168ص :إثبات الوصية)املسعودي يف 

فقد أوصل القتىل  ،111ص، 4ج :ا ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالبوأمّ  .مقاتل

 .(1)«إىل ألف وتسعامئة ومخسني قتيالً 

ر هذا القائل بام خيلقه هذا مل يفكّ »: الدربندي فقال ،ا عن زمن الواقعة ووقتهاوأمّ 

 ،ته للواقعإضافة إىل جمافا ،ةالقول الغريب من تساؤلت وشبهات بالنسبة للقوانني الكونيّ 

املوضوع مل يكن من موارد الكرامات  إن   . ثم  وعقالئيّ وعدم اعتامده عىل مصدر صحيح 

القائل مل يعتمد  من اإلذعان ذها كام أن   بّد  والتي ل ،واملعاجز التي هي فوق اإلدراك العقيل

 .(1)«بل هو جمرد استنتاج منه ،عىل رواية

يف )امللحمة  طهرياملالشيخ ث ذكرها خرى عن هذا الرأي الثالوهناك أجوبة أُ 

 .(3)ة(احلسينيّ 

 هم )سبعون ألفًا(جني وأنَّخَرداللة القول بعدد امُل
د جني )سبعون ألفًا(، وهو الذي أشار له السيّ خرَ عدد املُ  ن  أوهو  ،يبقى الرأي الثاِّ

ق علّ يُ  ومل ،ي يف البحارـونقله الشيخ املجلس ،البحراِّ يف مدينة املعاجز ورواه مرسالً 

 (لعنهم اهلل مجيعاً )ا مجع ابن زياد قومه ه ملّ ن  أ وي  رُ  ،لنيتب األوّ يف كُ  .»..وهو قوله:  ،عليه

د البحراِّ علم هل نقل السيّ ال يُ  وهنا .«فارس...كانوا سبعني ألف  ،×حلرب احلسني

 ؟لع عليهاأو هو اطّ  ،لنيتب األوّ هذا الرأي من كتاب ينقل عن كُ 

                                           

 .361ص :فن اخلطابةحممد باقر، املقديس،  (3)

 .41ص، 1ج :إكسري العبادات يف أُسار الشهادات ، آغا بن عابد،الدربندي (1)

 .وما بعدها34، ص3ج :ةمرتىض، امللحمة احلسينيّ  ،طهريُانظر: امل (1)
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 ،لنين َذَكَر ذلك الرأي من األوّ مَ د البحراِّ أو السيّ  إن   العامل ـ ه ـ واهللأقول: لعلّ 

وأثبتوه يف مصنفاهتم  ،ة من أصحاب املذاهب األربعةاعتمد عىل حديث رواه العامّ 

عن ابن  ،احلديثية ومسانيدهم وتوارخيهم، فقد روى احلاكم بإسناده إىل سعيد بن جبري

 قتلت بيحيى بن زكريا ينِّ أ :اهلل تعاىل إىل حممد|أوحى »قال:  (،ريض اهلل عنهام)عباس 

 .هذا لفظ حديث الشافعي .(1)«وسبعني ألفاً   قاتل بابن ابنتك سبعني ألفاً ينِّ أو ،سبعني ألفاً 

 قاتل عىل ينِّ إو ، قتلت عىل دم حييى بن زكرياإينِّ »ويف حديث القايض أِب بكر بن كامل: 

 .(1)«رجاهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خُي ه»وقال عنه احلاكم:  .(1)«دم ابن ابنتك

قتل بشهادة ه يُ أن  » ×:التفسري املنسوب لإلمام العسكرينقل الشيخ النامزي عن و

 .(4)«مكرراً  وسبعني ألفاً  سبعني ألفاً  ×احلسني

كر يف وهذا يتعارض مع ما ذُ  ،جني )سبعني ألفًا(خرَ ه ذكر عدد املُ ولكن يرد عليه أن  

  ألفًا.نيجموع مائة وأربعإذ يكون امل ؛احلديث

                                           

 .378ص، 1ج عىل الصحيحني: املستدركبن عبد اهلل، حممد ( احلاكم النيسابوري، 3)

  .186، ص1الفريوزآبادي، مرتىض، فضائل اخلمسة من الصحا ح الستة: ج( 1)

 ومن ،114 ـ 139ص، 33ج :إحقاق احلق تعليقات عىلد املرعءي يف ( أحىص مصادره السيّ 1)

، 31ج :لعاملكنز ا .، ويف التلخيص أيضاً 378ص، 1ج :: املستدرك عىل الصحيحنيأشهرها

 ،3ج :تاريخ بغداد .164ص، 4ج :الدر املنثور .139ص، 30ج :اجلامع ألحكام القرآن .317ص

، 4ج :سري أعالم النبالء .136ص، 64وج ،111ص، 34ج :تاريخ مدينة دمشق .311ص

 .310ص :ذخائر العقبى .413ص، 6ج :هتذيب الكامل .139ص، 8ج :البداية والنهاية .141ص

 ة. خرى كثرية للعامّ ومصادر أُ  .417ص، 4ج :لسان امليزان .101ص، 1ج :هتذيب التهذيب

كشف وكذا ُانظر: األربيل، عيل بن أِب الفتح،  .141ص، 1ج :مستدرك سفينة البحارالنامزي، عيل، ( 4)

ابن شهر  .368ص، 1ج :رش ح األخبارالقايض املغرِب، النعامن بن حممد،  .61ص، 1ج :ةالغمّ 

 الطرائفابن طاووس، عيل بن موسى،  .83ص، 1ج :اقب آل أِب طالبمنآشوب، حممد بن عيل، 

 .419ص، 3ج :إعالم الورىالطربيس، الفضل بن احلسن،  .101ص يف معرفة مذهب الطوائف:

 ة. خرى للخاّص وهناك مصادر أُ . 106ص :كشف اليقنيالعالمة احليل، احلسن بن يوسف، 
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 ×أو مائة ألف بشهادة احلسني تأويل قتل سبعني ألفًا
 عىلقسم ل وهو سبعون ألفًا يُ العدد األوّ  إن   :يقالف ،ويمكن تأويل هذا العدد

  :صنفني

 ووصل منهم إىل طّف  ،×خرجوا حلرب احلسنيهم الذين أُ  :لاألوّ الصنف 

  .للحرب والقتال املبارشون :أي ،ألفًا(كربالء )ثالثون 

 ×.ن كانوا يف طريقهم إىل كربالء لقتال اإلمام احلسنيهم مَ  :الصنف الثاين

ن سمعوا باستنصار ومَ  ،جنيتفرّ ضني واملُ حرّ فهو يتناول املُ  ،ا العدد املكرروأمّ  

 . ن ريض بام أقدم عليه جيش يزيد يف واقعة الطّف ومل جييبوه، وكذلك كّل مَ × احلسني

قلت أليب » ( عن اهلروي، قال:×ا روي يف )عيون أخبار الرضاودّل عىل ذلك م

ه قال: إذا أن   ،×عن الصادق وي  بن رسول اهلل، ما تقول يف حديث رُ  يا×: احلسن الرضا

 ؟بفعال آبائها× راري قتلة احلسنيقتل ذ ،ل اهلل فرجه(خرج القائم )عّج 

، (1)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) :(وجّل  عزّ )فقلت: وقول اهلل  .: هو كذلك×فقال

 ما معناه؟

ْون بفعال آبائهم، × فقال: صدق اهلل يف مجيع أقواله، ولكن ذراري قتلة احلسني يرض 

يِض  شيئاً  فريض بقتله  ،رقـتل باملشقُ   رجالً  ن أتاه، ولو أن  كان كم   ويفتخرون ذها، ومن ر 

ل ائم )عّج ام يقتلهم القرشيك القاتل، وإن   (وجّل  عزّ )رجل  باملغرب لكان الرايض عند اهلل 

  .(2)«لرضاهم بفعل آبائهم ؛اهلل فرجه( إذا خرج

 ،تل باحلسني مائة ألفقُ »ه قال: أن   ،×وي عن اإلمام الصادقومن هذا املعنى ما رُ 

                                           

 . 31آية( اإلُساء: 3)

  .131ص ،3ج: ×عيون أخبار الرضا حممد بن عيل،( الصدوق، 1)
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 .(3)«بثأرهطلب وسيُ  بثأره،لب وما طُ 

د حسن الصدر+ أن يذكر هذا احلديث مع ما ذكره وال أعلم، هل كان عىل السيّ 

ويستنبط  ،ةه ورد يف كتب أهل السنّ ألن   ؛وابن طلحة ،كابن الصباغ ،ثنيحدّ من آراء املُ 

 ؟×جني إىل حرب اإلمام احلسنيخرَ منه عدد املُ 

 األمر الثاني: بدء استعداد اجليوش وتتابعها إىل كربالء 
 من املدينة× ك احلسنيحترّ  موي منذُ استعداد اجليش األُ 

( ال يمكن اإلعداد ثالثني ألفاً ر بـ)هذه الكثرة من اجليوش، والتي تقدّ  إن   :قد يقال

 جلميع ما حيتاجه هذا العدد من السال ح واملَُؤن وغريها.

 ،طارئاً × هذه اجليوش مل يكن إخراجها إىل حرب اإلمام احلسني ن  إواجلواب: 

من املدينة املنورة، وكان هناك الكثري × ك اإلمام احلسنيأن حترّ  بل كان االستعداد منذُ 

إذ عرفوا ذلك من خالل  ؛مورول إليه األُ ؤأو غريهم يعرفون بام ت ،من قادة اجليش

 فاستعدوا لذلك. ،^هأهل بيتو النبّي  األخبار الواردة عن

عن حممد بن سريين، عن بع  أصحابه، قال: قال  وَي ة: رُ ويف كتب العامّ 

تار ة والنار، فتخ فيه بني اجلنّ خُتري   كيف أنت إذا قمت مقاماً »لعمر بن سعد: × عيل

 . (1)«النار

 ×.نرصفه من قتله احلسنيد تلك العاقبة عمر بن سعد بعد مُ وأكّ 

، فأتيته قال: كان عمر بن سعد يل صديقاً  ،عن محيد بن مسلم وي  ورُ »قال الدينوري: 

                                           

 . 114ص، 1ج :مناقب آل أِب طالبحممد بن عيل، ( ابن شهر آشوب، 3)

 :هتذيب الكامليوسف، املزي،  .49ص، 41ج :تاريخ مدينة دمشقعيل بن احلسن، ( ابن عساكر، 1)

رم، عيل بن أِب الك. ابن األثري، 674ص، 31ج :كنز العاملعيل،  املتقي اهلندي، .119ص، 13ج

 .141ص، 4ج :الكامل يف التاريخ
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ه ما رجع نرصفه من قتال احلسني، فسألته عن حاله؟ فقال: ل تسأل عن حايل، فإن  عند مُ 

 .(3)«رجعت به، قطعت القرابة القريبة، وارتكبت األمر العظيم ما غائب إىل منزله برش  

 عدُّ منذُ ذلك اجليش كان يُ  أن   ،حققونرَي واملُ د ذلك املؤرخون وُكتّاب السي وقد أكّ 

 أشهر.

 منـُذ  ،×تكشف عن املراقبة الشديدة حلركة احلسـني ،ةفاألخبار والروايات التارخييّ »

ة أشـهر، ومل كربالء، مرورًا بأحداث إقامته يف مكة لعّد انطالقه من املدينة وحتى نزوله يف 

ره بالنسـبة ملركـز ريد البع  أن يصـوّ كام يُ  ،املفاجئيكن مقتل احلسني يف كربالء باألمر 

 اخلالفة يف الشام.

وذلك يندرج يف سياق املحاولت التي تستهدف إسـباغ ثـوب الـرباءة عـىل يزيـد بـن 

بل يزيد عندما وإثبات عدم الرضا من قِ  ،كامل املسؤوليةوحتميل عبيد اهلل بن زياد  ،معاوية

 . (1)×«بلغه خرب مقتل احلسني

ونذكر لذلك شاهدًا عىل استعداد ذلك اجليش قبل حدوث الواقعة، فقال الشيخ 

إىل طريق الشام إىل طريق  (1)فأُخذ  ما بني واقصة ،وكان عبيد اهلل بن زياد أمر  »املفيد: 

ُعون ـالبص يء حتى ـل يشعر بش× خيرج، وأقبل احلسني أحدًا يلُج ول أحداً رة، فال ي د 

 ،ا ل نستطيع أن نلج )أو نخرج(ن  أفقالوا: ل واهلل ما ندري، غري  .األعراب، فسأهلم لقي  

 . (4)«×فسار تلقاء وجهه

                                           

 .160ص :األخبار الطوالأمحد بن داُود، ( الدينوري، 3)

 .331ص :×طاهر، رأس احلسني ة،آل عَكل (1)

 ،1ج :معجم البلداناحلموي، ياقوت بن عبد اهلل، . واقصة: موضع يف طريق مكة إىل العراق (1)

 .114ص

 .71ص، 1ج :اإلرشادحممد بن حممد، املفيد،  (4)
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 جني وأوقات قدومهم لكربالء خَرالروايات الواردة يف عدد امُل
يف أربعة آلف × ر بن سعد لقتال احلسنيوخرج عم» :سطاوود ابن قال السيّ 

حتى تكّملت عنده إىل ست ليال خلون من ، فارس، واتبعه ابن زياد)لعنه اهلل( بالعساكر

  .(3)«تكاملت اجليوش إىل ثالثني ألفاً  رون ألف فارس، ثم  ـم عشحمرّ 

وكان عبيد اهلل بن »فقال:  م،لست مضني من املحرّ وأكد ابن أعثم التئام العساكر 

ويستعجله يف قتال احلسني، قال: والتأمت  ،وقت يبعث إىل عمر بن سعد زياد يف كّل 

 . (1)«مالعساكر إىل عمر بن سعد لست مضني من املحرّ 

 اليوم السادس. إمداد اجليوش وتسيريها توقف بعد وهذا يعني أن  

متواصاًل حتى بعد اليوم السادس من  اجليوش بقَي  تسيب أنّ  عىل يدّل ولكن 

 م أمران:حرّ املُ 

وهو يف  ، ألفاً نيفكان ثالث ،وهم )العرشة آالف( الذين اكتمل العدد هبم ل:األوّ 

 م.حرّ العدد بلغ عرشين ألفًا لست مضني من املُ  الروايات القائلة إن  

م، قال: حرّ م لتسع خلون من املُ شمر قدِ  ن  أ من ثانيًا: ما رواه ابن سعد يف )طبقاته(

وقاتل  ،ا أمرتهى ملِ ـفإن مض ،شن: رس أنت إىل عمر بن سعدوقال لشمر بن ذي اجلو»

  وإّل فارضب عنقه، وأنت عىل الناس.، حسيناً 

قال: وجعل الرجل والرجالن والثالثة يتسللون إىل حسني من الكوفة، فبلغ ذلك 

خيلة، واستعمل عىل الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس فخرج فعسكر بالن   ،عبيد اهلل

جيوزه. وعقد عبيُد اهلل حلصني بن متيم  خيلة، وضبط اجلرس فلم يرتك أحداً  الن  باخلروج إىل

                                           

 . 11ص :اللهوف عىل قتىل الطفوفعيل بن موسى، ( ابن طاووس، 3)

 . 90ص ،1ج :الفتو ح أمحد،، الكويف ( ابن أعثم1)
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دًا له. وقدِ ووّج  ،عىل ألفني (1)الطهوي د  م شمر بن ذي اجلوشن هه إىل عمر بن سعد م 

سنة  ،محرّ الضبايب عىل عمر بن سعد بام أمره به عبيد اهلل عشية اخلميس لتسع خلون من املُ 

 . (2)«رصإحدى وستني بعد الع

ه بعد أن وصل قبل اليوم السادس من فتأويلها أن   ،ت هذه الروايةصحّ  إن :أقول

ة عاد مرّ  خيلة أو يف الكوفة، ثم  ا يف النُّ وهو إمّ  ،رجع بعدها إىل عبيد اهلل بن زياد ،محرّ املُ 

 م. حرّ خرى يف اليوم التاسع من املُ أُ 

ثني يقولون: أقبل حدّ أكثر املُ  ألن   ؛عوهذا املوضوع حيتاج إىل بحث وحتقيق موّس 

ن ل م  وأوّ »ة(، قال: بجيشه قبل اليوم التاسع، ومنهم ابن الصباغ يف )الفصول املهمّ 

 . (1)«خرج مع عمر بن سعد الشمر بن ذي اجلوشن يف أربعة آلف فارس

 حمسن األمني تسريب اجليوش من الكوفة إىل الطّف دتفصيل السّي

ريبها من الكوفة إىل كربالء، يف ـتتابع اجليوش وتس د حمسن األمنيل السيّ وقد فّص 

التي  آلفباألربعة × وسار ابن سعد إىل قتال احلسني»نقله أقوال املؤرخني، فقال: 

جاءه شمر يف أربعة  فصار يف مخسة آلف، ثم   ،وأصحابه كانت معه، وانضّم إليه احلرّ 

لفني، واحلصني بن متيم السكوين يف تبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي يف أأ آلف، ثم  

ر ابن فالن يف ألفني، فذلك عرشون ألف ـأربعة آلف، وفالن املازين يف ثالثة آلف، ونص

وبعث كعب بن طلحة يف ثالثة  م.فارس تكّملت عنده إىل ست ليال خلون من املحرّ 

آلف، وشبث بن ربعي الرياحي يف ألف، وحجار بن أبجر يف ألف، فذلك مخسة 

ما بني فارس  رسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثالثون ألفاً ون ألفاً. وما زال يُ وعرش

                                           

سامة بن زهري بن دريد )احلصني بن متيم بن أُ  هو الصحيحأن  م وتقدّ  ،( وهو صاحب رشطته3)

ه عقد له عىل الروايات أن  أو هو تصحيف، ويف مجيع  ،ا نسبة ألحد أجدادهالتميمي(. و)الطهوي( إمّ 

 بن يزيد الرياحي.  وكان حتت إمرته احلرّ  ،أربعة آالف وأرسله إىل القادسية

 .70ص×(: ابن سعد، حممد، الطبقات )ترمجة اإلمام احلسني (1)

 .839ابن الصباغ املالكي، عيل بن حممد، الفصول املهمة يف معرفة األئمة: ص( 1)
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 ×. وهو املروي عن الصادق ،وراجل. هكذا ذكره املفيد يف اإلرشاد

حتـى نـزل وقال الطربي يف التاريخ: أقبل ابن سـعد يف أربعـة آلف مـن أهـل الكوفـة 

 . باحلسني

ز عمر بـن سـعد لقتـال : كان ابن زياد قد جهّ وقال سبط بن اجلوزي يف تذكرة اخلواص

  عىل الرشائع.فنزلوا  ،ز مخسامئة فارسوجهّ  ،احلسني يف أربعة آلف

قـال  ة. ثـم  ر مقتل احلسني من أهل الكوفـة خاّصــن حضكان مجيع م   :وقال املسعودي

 أصحاب ابن سعد كانوا ستة آلف مقاتل.  ن  إالطربي: 

مجيع أصحاب ابن سعد كانوا  س فيه دللة عىل أن  أقول: كالم سبط ابن اجلوزي لي

تبعه ابن زياد أ ثم   ،الذين جاءوا معه كانوا أربعة آلف يف مجيع الروايات ألن   ؛أربعة آلف

م كانوا ستة آلف والقول بأّن   ن معه.بم   ة العسكر، كام قال املفيد، وانضّم إليه احلرّ ببقيّ 

 .(3)«م عىل النايفقّد ت مُ بِ ثعن املفيد، واملُ  مردود بام مر  

 تفصيل آخر لتتابع اجليوش إىل الطّف

نذكره ملعرفة املصادر التارخيية  ،ة(قق )الفصول املهم  ره حُم كَ وهناك تفصيل آخر ذَ 

، قال: ×خَرجني إىل حرب اإلمام احلسنيعتمدت يف معرفة عدد املُ التي اُ  ،خرىاألُ 

مع عمر بن سعد بن أيب وقاص أربعة آلف، سار  كان مع احلّر بن يزيد ألف فارس، ثم  »

 فصاروا مخسة آلف.

أتبعه زيد بن ركاب  ثم  ، دادهم تسعة آلففإذا لقي الشمر مع أربعة آلف صار عِ 

يف أربعة آلف، واملصاب املازين يف ثالثة  (1)الكلبي يف ألفني، واحلصني بن نمري السكوين

أتبعه بحجار بن أبجر يف ألف  ثم  ، ألفاً ون له عرش ر بن حربة يف ألفني فتم  ـآلف، ونص

                                           

 . 198ص، 3ج :ةحمسن، أعيان الشيع ،األمني (3)

 مت اإلشارة إىل اسمه الصحيح. ( تقدّ 1)



 331  ......................................  الفصل الثاِّ : حتقيق بع  مواضيع الرسالة،  ومنهج املؤلف فيها

  .(1)(2)«ما بني فارس وراجل (1)فارس، فصار عمر بن سعد يف اثنني وعرشين ألفاً 

 . «فارس أربعني ألف حتى أحاطوا احلسني يف»فقال:  ، ةا صاحب ينابيع املودّ أمّ 

ويف مطالب ، اً ثالثون ألف× عن اإلمام الصادق ،ويف أماي الشيخ الصدوق

ويف حتفة األزهار  ،م مائة ألفويف هامش تذكرة اخلواص أهن   ،م عرشون ألفاً أهن   السؤول

  .وألف ألف راجل ،ستة آالف فارس ويف أُسار الشهادة، البن شدقم ثامنون ألفاً 

 . ألفنييف  غري خروج ابن سعد يف أربعة آالف واحلرّ  ومل يذكر أبو الفداء يف تارخيه

، وعىل ي: كان جيش ابن زياد ألف فارس، رئيسهم احلرّ ويف عمدة القاري للعين

 .(4)متهم احلصني بن نمريمقدّ 

 .(5) والتاريخرَي ا ذكره أصحاب السي ه خمالف ملِ ألن   ؛وهذا من أعجب العجائب

                                           

هكذا يف املصدر، والصحيح واحد وعرشين ألفًا، أو أّن حمّقق الفصول )سامي الغريري( وجد  (3)

 شخصًا آخر جاء بألف، ولكن نيس أن يذكره، فقد ورد أّن شبث بن ربعي خرج بألف.

 .810 ـ 838ص، 1ج :ةمعرفة األئمّ  ة يفالفصول املهمّ عيل بن حممد،  ،ابن الصباغ (1)

األخبار الطوال: الدنيوري، أمحد بن داود،  .99، ص1جالفتو ح: أمحد،  الكويف، ثمعابن أ :ُانظر (1)

املفيد، حممد بن  .17 ـ 16صمثري األحزان: ابن نام احليل، جعفر بن حممد،  .وما بعدها 114ص

 .11ص: يف قتىل الطفوف اللهوفابن طاووس، عيل بن موسى،  .91ص ،1جاإلرشاد: حممد، 

الطربي، حممد بن جرير،  .×ترمجة احلسنييف  ،11 جأنساب األرشاف: البالذري، أمحد بن حييى، 

 وما بعدها.  110ص ،4ج :األُمم وامللوكتاريخ 

 ( وهو بن متيم التميمي. 4)

 ،خلوارزميا .اوما بعده 30ص ،41وج ،186، ص44ج :األنوار بحاراملجليس، حممد باقر،  :ُانظر (1)

 .30ص ،6ج البدء والتاريخ:البلخي، أمحد بن سهل،  .141، ص3جمقتل احلسني: حممد بن أمحد، 

عيل بن احلسن،  ،ابن عساكر .131ص ،1ج: آل أِب طالب مناقبحممد بن عيل،  ،ابن شهرآشوب

، 1ج مروج الذهب:عيل بن احلسني،  ،ملسعوديا .وما بعدها 141ص ،4ج دمشق:مدينة تاريخ 

، عيل بن أِب ابن األثري .314، ص3ج زهر اآلداب:احلصـري، إبراهيم بن عيل،  .وما بعدها 60ص

 ،6ج: األُمم وامللوكتاريخ الطربي، حممد بن جرير،  .16، ص4ج: يف التاريخ الكامل الكرم،

رش ح احلسيني، حممد بن احلاج،  .179ص ،4ج العقد الفريد:أمحد بن حممد،  ،هابن عبد ربّ  .163ص

، لوط بن خمنف وأب .137ص ،1جتاريخ اليعقوِب: اليعقوِب، أمحد، ، 317ص فية أِب فراس:شا

 .وما بعدها، 334صمقتل احلسني:  حييى،
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 يف كربالء  ×األمر الثالث: حتقيق يف عدد امُلَخرجني إىل حرب احلسني
إذ  ؛ رووه يف عدد القبائل والعساكرهناك اختالفًا بني املؤرخني فيام ن  أ الشّك 

 وهنا مجلة مسائل: ،يزيد عىل آخر أو ينقص عنه وبعٌ   ،بعضهم يوافق فيام يذكره آخر

 اجليوش إىل كربالء. تتابع لً:أوّ 

 وهم:  ،(3)محرّ ـ قدوم )مخسة آالف( مقاتل إىل اليوم الثالث من املُ 3

  .ل من متيموعدده )ألف( مقات ،بن يزيد الرياحي جيش احلرّ ـ  

 .وعدده )أربعة آالف( ،جيش عمر بسعد الذ ي أعّد لـ )دستبى( ـ

 من: ـ ومن اليوم الثالث إىل اليوم السادس وصل كّل 1

 .هوازن من شمر بن ذي اجلوش يف )أربعة آالف( مقاتلـ 

 .قضاعة منيزيد بن ركاب الكلبي يف )ألفني( مقاتل  ـ

  .وكان عىل ربع متيم ،ف(احلصني بن متيم التميمي يف )أربعة آالـ 

 .مذحج منمضاير بن رهينة املازِّ يف )ثالثة آالف( ـ 

 .نرص بن حرشة يف )ألفني( ـ

 م. لت إىل ست ليال خلون من املحرّ وذلك عرشون ألف فارس تكمّ 

 من: ـ وابتدأ من اليوم السابع وصول كّل 1

  .كعب بن طلحة يف )ثالثة آالف( ـ

 .(2))ألف(و)شبث بن ربعي الرياحي( يف  ـ

                                           

نزل كربالء مع اإلمام  :أي ،محرّ قد وصل يف الثاِّ من املُ  ( وعىل رواية الشيخ املفيد يكون احلرّ 3)

× نزل احلسني»ه قال: ألن   ؛ملثالث من املحرّ ا عمر بن سعد يكون وصوله يف اليوم اوأمّ  ،×احلسني

  .« كان الغد قدم عليهم عمر بن سعدم فلاّم حرّ يف يوم اخلميس وهو اليوم الثاِّ من املُ 

ُانظر: ابن أِب احلديد، عبد ني عىل عمرو الكوفة وحنظلتها. يف وقعة صفّ × ( وكان مع اإلمام عيل1)

ي، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: . العصفر17، ص4احلميد، رش ح هنج البالغة: ج

 .347ص
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 .بكر بن وائل منيف )ألف(  (1)حجار بن أبجر بن جابر العجيلـ 

 . فذلك مخسة وعرشون ألفاً 

ما  ،(رسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده )ثالثون ألفاً وما زال يُ »قال املؤرخون:  ثم  

 . (2)«بني فارس وراجل

د حمسن السيّ وهو الذي ذكره  ،م من تصنيف هو شبه إمجاع لدى املؤرخنيوما تقدّ 

 وحممد بن أِب طالب يف مقتله. ،وابن شهر آشوب يف املناقب ،األمني يف أعيان الشيعة

 إن   :تقسيم البعوث كان عىل شكل )آالف(، أي ن  أُيعرف مما رواه املؤرخون  ثانياً:

 )ألف( قائد عسكري. عىل كّل 

موي عىل  قائدًا عسكريًا مع اجليش األُ نيومن هنا يكون عدد قادة اجليش ثالث

 األقل، من غري قادة القبائل. ويصطلح عىل هذا القائد بـ)األمري(.

مرته جمموعة إويكون حتت  ،ة آالف قد يكون عليهم قائد رئيسوإذا اجتمعت عدّ 

 قائد عىل)ألف(، ويصطلح عليه بـ )أمري األمراء(.  من القادة، وكّل 

ا انتهى إىل يزيد ملّ »ها: دت هذه األقسام واملصطلحات يف تلك الفرتة، ومنوقد وجِ 

ندب له احلصني بن نمري  ،بن معاوية مبايعة أهل هتامة واحلجاز لعبد اهلل بن الزبري

واحد منهام  إىل كّل  السكوين، وحبيش بن دجلة القيني، وروح بن زنباع اجلذامي، وضمّ 

 .(1)«ي، وجعله أمري األمراءمسلم بن عقبة املرّ  ، واستعمل عليهم مجيعاً جيشاً 

 عدّ م مع عمر بن سعد الذي أُ يف اجليش الذي قدِ  ـ عىل سبيل املثالـ طبيقه هنا وت

مع عمر بن سعد الذي هو  واوهؤالء جيب أن يكون ،وعددهم أربعة آالف ،لـ)دستبى(

                                           

 . 113ص، 6ج :طبقاتابن سعد، حممد، ال الطبقات، ُانظر: ( هكذا ورد نسبه يف3)

 . 186، ص44املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج( 1)

 . 164ص :األخبار الطوالأمحد بن داود، ( الدينوري، 1)
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وهم: عبد اهلل بن زهري بن سليم األزدي،  ،أربعة من األمراء قادة للعسكر ،أمري األمراء

(، وقيس بن األشعث بن قيس، ورجل من )اجلعفي نفياحلوعبد الرمحن ابن أِب سربة 

 . (1)متيم

فكان عىل أربعة آالف، بعثه عبيد اهلل عندما سمع  ،ومثله احلصني بن متيم التميمي

مرته أربعة إإىل القادسية. وهذا أيضًا جيب أن يكون حتت × بمجيء اإلمام احلسني

الذي بعثه احلصني  ،زيد الرياحيبن ي أحدهم هو احلرّ  من القادة األمراء، وذكروا أن  

 ×. مع ألف مقاتل ملالقاة اإلمام احلسني

وكان جميء احلّر بن يزيد من القادسية، وكان عبيد اهلل بن زياد »قال الشيخ املفيد: 

م احلّر بني يديه يف ألف فارس وأمره أن ينزل القادسية، وتقّد  (1)بعث احلصني بن نمري

 . (1)«يستقبل ذهم حسيناً 

الصحيح  ولعّل  ،احلصني أقبل بأربعة آالف إىل كربالء ذكروا بأن   :مالحظةوهنا 

بن يزيد أرسله ملالقاة  مرته بقيادة احلرّ إ)األلف( الذي كان حتت  ألن   ؛هو ثالثة آالف

؛ إليه ألف مقاتل ضم   : أن يقالووصل قبل احلصني إىل كربالء، إاّل  ،×اإلمام احلسني

 ىل الرماة يف معركة كربالء )أربعة آالف(. ه كان عم ذكروا أن  ألهن  

ا بلغ عبيد اهلل بن زياد إقبال احلسني إىل قالوا: وملّ »وأكد ذلك البعث البالذري، فقال: 

أحد بني جشيش بن مالك بن  ثم   ـسامة التميمي أُ  [متيم بن]الكوفة بعث احلصني بن 

ان، وبينها وبني وبني خفّ م اخليل بينها صاحب رشطه حتى نزل القادسية، ونظّ  ـحنظلة 

  .(4)«القطقطانة إىل لعلع

                                           

 ياحي، وهو خطأ واضح. ( ويف رواية الطربي: احلر بن يزيد الر3)

 ( وهو احلصني بن متيم. 1)

 . 78ص، 1ج :اإلرشادحممد بن حممد، املفيد،  (1)

 . 366ص :أنساب األرشافأمحد بن حييى، ( البالذري، 4)



 339  ......................................  الفصل الثاِّ : حتقيق بع  مواضيع الرسالة،  ومنهج املؤلف فيها

هؤالء األربعة آالف الرماة هم  إن   : أن يقالوهذا القول بحاجة إىل حتقيق أيضًا إاّل 

 ن  أ ـ عىل األقلـ عقل إذ ال يُ  ؛موا مع احلصنيف الذين قدِ الغري األربعة أو الثالثة آ

 هم من الرماة. كلّ  اجليش الذي كان مع احلرّ 

 ،قد ذكر املؤرخون أسامء بع  القادة الذين اعتمد عليهم عبيد اهلل بن زيادو

 بن يزيد الرياحي  م، احلرّ يومنهم: عمر بن سعد، شمر بن ذي اجلوشن، احلصني بن مت

حجار بن أبجر، شبث بن ربعي، عمرو بن  ـ ×قبل انتقاله إىل معسكر احلسنيـ 

بد اهلل بن زهري بن سليم األزدي، عبد احلجاج الزبيدي، احلارث بن يزيد بن رويم، ع

الرمحن ابن أِب سربة )اجلعفي(، قيس بن األشعث بن قيس، رجل من متيم، عروة بن 

 قيس.

وهؤالء  ،القبائل الذين أقبلوا مع قبائلهم رؤساءكان هناك  ،وإىل جانب ذلك ثالثاً:

 وبعضهم ليس له موقع يف قيادة اجليش. ،قد يكون بعضهم من قادة اجليش

: قيس ، مثلومن الذين قادوا قبائلهم وقد يكون بعضهم من قادة العسكر األمراء

 بن األشعث، وهالل األعور، وغيهمة بن أِب زهري، والوليد بن عمرو.

روا الطّف مع عمر بن سعد ـحض نممّ قادة القبائل  رؤساءوهناك الكثري من 

 ه. وإحصائهم ليس هذا حملّ 

تب التاريخ واملقاتل، ومنه حني أراد عمر بن وقد ورد لفظ رؤساء القبائل يف ك

لذي جاء ا وقال له: ائته فسله ما ،×احلسنيسعد بعث عروة بن قيس األمحيس لإلمام 

 ريد؟ وماذا تُ  ،بَك 

فعرض ذلك عىل  ،فاستحيا منه أن يأتيه ،×كتب إىل احلسني نممّ وكان عروة 

 .(1)هم أبى ذلك وكرهه( الذين كاتبوه، فكلّ الرؤساء)

                                           

. «ة بن سفيان احلنظيل: انطلق إىل احلسني، فسله ما أقدمك؟ فأتاه فأبلغهقال عمر بن سعد لقرّ  ثم  » (3)

  .111ص :األخبار الطوالداود، الدنيوري، أمحد بن 
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ام حدث تشكيل القادة العسكريني مل يبقوا عىل حاهلم يف اإلمرة السابقة، وإن   إن   اً:رابع

 ،ألف حتت إمرة قائد مرة عمر بن سعد، وقد ال يبقى كّل إوأصبح اجلميع حتت  ،جديد

ة معينة، وقد يتجمع هذا األلف يف كربالء بعث أربعامئة أو مخسامئة مع قائد يف مهمّ فقد يُ 

رين والثالثني واخلمسني إىل املائة، ـرسل العشجعل ابن زياد يُ »إذ  ؛قاً رّ بعد أن يأيت متف

 .(3)«يمد  ذهم عمر بن سعد ؛خيلةمن الن   وعشيةً  ،ونصف النهار ،وضحوةً  ،غدوةً 

احلصني بن متيم أصبح عىل الرماة  فذكروا أن   ،وقد حيدث تغيري يف بع  من القادة

 كام يف كتب املقاتل. 

رمي أسامء القادة الذين ـعن عمرو احلض ،كام يف رواية أِب خمنف وقد ذكر الطربي

كان عىل ربع أهل املدينة  ،ا خرج عمر بن سعد بالناسملّ »فقال:  ،نهم عمر بن سعدعيّ 

وعىل ربع مذحج وأسد عبد الرمحن ابن أيب ، (2)عبد اهلل بن زهري بن سليم األزدي يومئذ  

وعىل ربع متيم ومهدان  ،قيس بن األشعث بن قيسوعىل ربع ربيعة وكندة ، (3)سربة احلنفي

ه عدل إىل فإن   ؛بن يزيد  احلرّ هم مقتل احلسني إّل فشهد هؤلء كلّ  .(4)بن يزيد الرياحي احلرّ 

 تل معه.احلسني وقُ 

رته شمر بن ذي ـوجعل عمر عىل ميمنته عمرو بن احلجاج الزبيدي، وعىل ميس

وهو الضباب بن كالب، وعىل اخليل  ،عاويةاجلوشن بن رشحبيل بن األعور بن عمر بن م

 ي، وعىل الرجالة شبث بن ربعي الريبوعي، وأعطى الراية ذويداً ـعزرة بن قيس األمحس

  .(5)«موله

                                           

 . 81ص، 1ج :معامل املدرستني، مرتىض ،العسكري (3)

 .19ص :مثري األحزان ابن نام احليل، جعفر بن حممد، .ليم بن خمنف العامريعبد اهلل بن زهري بن ُس  (1)

 م احلديث عن لقبه وترمجته. تقدّ  (1)

  .19ص :مد، مثري األحزان. ابن نام احليل، جعفر بن حم«رجالً من بني متيم» (4)

  .113، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك: ج (1)
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لالختالف  ؛ذكر يف هذه الرواياتما يُ  ه ال يمكن القطع بكّل ذّكر هنا بأن  نُ  خامساً:

 والتضارب بينها.

عبد الرمحن ابن أِب سربة احلنفي  فهنا يقول: أقبلت مذحج وأسد وعليها

 اً مذحج فذكرت أن   ،قت بع  الروايات بينهام بعد رجوعهامبينام فرّ  ،)اجلعفي(

  رؤس مع هالل بن األعور.أجاءت بسبعة أرؤس، وجاءت بنو أسد بستة 

ويف أكثر الروايات  ،«بن يزيد الرياحي وعىل ربع متيم ومهدان احلرّ »وكذلك يف قوله: 

 مرته.إبن يزيد كان حتت  واحلرّ  ،بن متيم هو الذي كان عليهم احلصني ن  أ

 «.مع احلصني بن نمري وجاءت متيم بسبعة عرش رأساً »وقالوا أيضًا: 

ومن هنا ال يمكن االعتامد عىل هذا التقسيم الوارد يف رواية الطربي لوحدها والتي 

م إىل أربع فرق: قس  .. مُ .موياجليش األُ » ستاذ أمحد حسني يعقوب عىل أن  استدل هبا األُ 

فرقة أهل املدينة ويقودها عبد اهلل بن زهري بن سليم األزدي، وفرقة مذحج وأسد ويقودها 

(، وفرقة ربيعة وكندة ويقودها قيس بن األشعث، وفرقة )اجلعفي احلنفيعبد اهلل بن سربة 

 . (3)«بن يزيد الرياحي متيم ومهدان ويقودها احلرّ 

ة أصناف، أضف إىل ذلك عدّ  عىلم قّس عمر بن سعد مُ  إذ جيش ؛وهو غري صحيح

جعل عمر »ر، كام جاء فيها حني قال: ـالتصنيف الوارد يف الرواية ليس بصدد احلص ن  أ

رة لشمر بن ذي ـبن سعد عىل ميمنة جيشه عمرو بن احلجاج الزبيدي، وسّلم قيادة امليسا

 .(1)« الرجالة شبث بن ربعياجلوشن العامري، وعىل اخليل عزرة بن قيس األمحيس، وعىل

 ،ذكر يف أصناف رواية الطربيومل يُ  ،وهنا صنف آخر مهم وهو صنف )الرماة(

اليوم  خييل منُذ  ىأما ترى ما تلق»إذ قال له:  ،ويف حديث عروة بن قيس مع عمر بن سعد

 .(1)«والرماة الرجالابعث إليهم  ،[ويقصد أصحاب احلسني]ة اليسرية من هذه العّد 

                                           

 .103ص :أمحد حسني، كربالء الثورة واملأساة ،يعقوب (3)

 .املصدر السابق (1)

 .304، ص1املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج (1)
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 ائد )الرماة( احلصني بن متيم التميمي.وكان ق

أصحاب   رأى احلصني بن نمري ـ وكان عىل الرماة ـ صرب  فلاّم »ويف املقاتل: 

× أن يرشقوا أصحاب احلسني ـ وكانوا مخسامئة نابلـ  م إىل أصحابهتقّد × احلسني

 .(3)«فلم يلبثوا أن عقروا خيوهلم وجرحوا الرجال وأرجلوهم ،فرشقوهم ،بالنبل

أمر الرماة أن يرموه، فرشقوه بالسهام حتى »ه حديث شمر بن ذي اجلوشن أن  ويف 

ونادى شمر: وحيكم ما تنتظرون بالرجل  صار كالقنفذ، فأحجم عنهم، فوقفوا بإزائه.

 .(1)«هاتكممّ ثكلتكم أُ 

وكانت الرماة أربعة »ويف رواية حممد بن أِب طالب، وابن شهر آشوب يف املناقب: 

 .(1)«سهامآلف، فرُموه بال

كان »ه ر بن مزاحم أن  ـني، فذكر نصشري هلم بصفّ وهناك صنف آخر من املقاتلني أُ 

 .(4)«ني أربعة آلف حمجف من عنزةبصفّ 

ويف تاريخ  ،ويصطلح عليه بـ )املجففة( ،ة اجليشوكذلك هناك صنف آخر من عدّ 

فة املجفّ فبعث معه  ،بن متيم ودعا عمر بن سعد احلصني  »وكتب املقاتل:  ،الطربي

فلم  ،فأقبلوا حتى إذا دنوا من احلسني وأصحابه رشقوهم بالنبل ،ومخسامئة من املرامية

 .(1)«همالة كلّ يلبثوا أن عقروا خيوهلم وصاروا رّج 

 فة: هي من أصناف اخليل التي تشرتك يف احلرب ويقابلها املجردة.واملجفّ 

                                           

 .املصدر السابق (3)

 .املصدر السابق (1)

 .191، العوامل: صالبحراِّ، عبد اهلل (1)

تخذ من واملحجف: البس احلجفة، وهى ترس يُ  .193املنقري، نرص بن مزاحم، وقعة صفني: ص (4)

 .جلود اإلبل

 .111، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك: ج (1)
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وآلة تقيه اجلراح. وفرس  ل به الفرس من سالحلّ التجفاف ما جُي »وقال ابن األثري: 

 .(3)«ف عليه جتفاف. واجلمع التجافيف، والتاء فيه زائدة... جمفّ 

عىل  (موسلّ ]وآله[  اهلل عليه صىّل )فجاء يقوده إىل رسول اهلل »ويف حديث احلديبية: 

من سالح يرتك عىل الفرس يقيه األذى. وقد  ءيشعليه جتفاف، وهو  :أي ،ففرس جمفّ 

 .(1)«، ومجعه جتافيفيلبسه اإلنسان أيضاً 

ستاذ أمحد حسني عتمدها األُ امة التي رواية الطربي املتقدّ  ن  أأضف إىل ذلك  ثم  

القادة الذين  وحي بأن  ي ،«ا خرج عمر بن سعد بالناسملّ »فقوله:  ،يعقوب غري واضحة

 وهم: ،ت لـ )دستبى(كانوا معه يف األربعة آالف التي أعدّ  نممّ ذكر أسامؤهم هم ستُ 

  .ليم األزدي عىل أهل املدينةبد اهلل بن زهري بن ُس عـ 

  .( عىل مذحج وأسد)اجلعفي احلنفيعبد الرمحن بن أِب سربة ـ 

  .قيس بن األشعث بن قيس عىل ربيعة وكندةـ 

 .بن يزيد الرياحي عىل ربع متيم ومهدان احلرّ ـ 

ام كان مع احلصني مع عمر بن سعد، وإن   بن يزيد مل يأِت  احلرّ  ولكن يرد عىل هذا أن  

حني  :أي، «ا خرج عمر بن سعد بالناسملّ »ا أن يكون معنى اجلملة بن متيم، وعىل هذا إمّ 

 .مرته يف الطّف إاكتملوا وصاروا مجيعهم حتت 

بن يزيد  ه اسم احلرّ ا أن يكون هناك قائد رابع مل يذكر اسمه، وذكر يف حملّ وإمّ 

وعىل متيم ومهدان »ثري األحزان حني قال: الرياحي. وهو الذي أشار إليه ابن نام يف م

 .(1)«من متيم رجالً 

                                           

 .381، ص3ابن األثري، املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث واألثر: ج (3)

 .179صالسابق، واملصدر ( 1)

 .19ابن نام احليل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص( 1)
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التقسيم  ألن   ؛ومن هنا أقول: ال يمكن االعتامد عىل رواية الطربي لوحدها

احلقيقي لذلك اجليش وتصنيفه مل يصل إلينا بشكل دقيق، وأذكُر مثاالً لتقسيم اجليوش 

 اجليوش آنذاك. ر عن تقسيمتصوّ  القارئحتى يكون لدى  ،يف تلك العصور

العسكَر ثالثة صفوف: صف فيه الرماة  فجعل القائدُ  ،ومثاله من معركة الريموك

من أهل اليمن، وصف فيه أصحاب السيوف واحلجف، وصف فيه الرما ح واخليل 

 ة.والعدّ 

وكان عىل الدراجة رشحبيل بن حسنة، وعىل امليمنة  الة ثالثة صفوف...وقسم اخليّ »

رة قيس بن هبرية املرادي، وكانت األزد يف ذلك اليوم ـعىل جناح امليسيزيد بن أيب سفيان، و

وقضاعة وخلم وجذام  ،وخولن وخثعم وكنانة ،يف القلب، ومحري ومهدان ومذحج

م كانوا يف العراق مع سعد ألّن   ؛وحرضموت ميمنة وميرسة، ومل يكن فيهم تيم ول ربيعة

 .(3)«بن أيب وقاص

وجيب أن  ،ة اجليش الذي وصل بعد اليوم السادسبقيّ  مل يذكر املؤرخون سادساً:

كعب بن  :وهم ،فاقترصوا عىل ذكر قدوم )مخسة آالف( ،يكون عدده )عرشة آالف(

وحجار بن أبجر يف  ،طلحة يف )ثالثة آالف(، وشبث بن ربعي الرياحي يف )ألف(

 )ألف(.

كامل اجليش رون بـقوهلم: )حتى تـويقتص ،خرىاألُ  ف(آالومل يذكروا الـ )مخسة 

 وهم: ،ة اجليش من بعد اليوم السادس ألفاً(. ويمكن حتديد القادة الذين أقبلوا ببقيّ نيثالث

  .ـ هالل بن األعور، وكان عىل بني أسد3

  .ـ عيهمة بن زهري، وكان عىل األزد1

  .ـ الوليد بن عمرو، وكان عىل ثقيف1

                                           

 .398، ص3ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتو ح: ج( 3)
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 .»..ري، فقال: عىل رواية الدينو بالرؤوسرف هؤالء من خالل جميئهم وعُ 

وجاءت بنو أسد  ...عىل أطراف الرماح، وكانت اثنني وسبعني رأساً  الرؤوسلت ومُح 

بستة رؤوس مع هالل بن األعور، وجاءت األزد بخمسة رؤوس مع عيهمة بن زهري، 

 .(3)«مع الوليد بن عمرو ثني عرش رأساً اوجاءت ثقيف ب

أو غريهم من القبائل،  ،و ربيعةأ ،أو كندة ،أو متيم ،وهؤالء ال خيتلفون عن هوازن

ومحلهم × وهلم ميزة بقتلهم ألصحاب احلسني ،م أقبلوا بقبائلهمأهن   فال شّك 

 .الرؤوس

إذ كانت القبائل تتنافس فيام بينهم يف قتل أكثر عدد من أصحاب اإلمام 

 وس القتىل.ؤواحلصول عىل أكثر عدد من ر ،×احلسني

 ،واحد من هؤالء عدد الذي أقبل مع كّل وعىل ما محلوا من رؤوس يمكن حتديد ال

 ويكون:

  .الوليد بن عمرو، وأقبل معه )ألف( من ثقيفـ 

 .هالل بن األعور، وأقبل معه )ألف( من بني أسدـ 

 .عيهمة بن زهري، وأقبل معه )ألف( من األزدـ 

 .لف( من خثعمأعروة بن قيس األمحيس، معه )ـ 

 .ف( من ذهل الكوفةلأيزيد احلارث بن يزيد بن رويم، معه )ـ 

ام هناك جمال للبحث وإن   ،وهذه األعداد التي ذكرت هلؤالء ليست عىل نحو القطع

 بع  اآلخر.الوالتحقيق، فربام يقلُّ العدد مع بعضهم ويكثر مع 

 ،ويزيد بن احلارث ،ومع هؤالء القادة )الثالثة( أو )اخلمسة( بإضافة عروة

اخلمسة آالف التي مل يذكرها املؤرخون،  واألعداد التي أقبلت معهم، أمكن حتديد

                                           

 .114الدينوري، أمحد بن داود، األخبار الطوال: ص ( 3)
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رسل إليه بالعساكر حتى وما زال يُ »ويكتفون بقوهلم بعد ذكرهم اخلمسة وعرشين ألفًا 

  «.ما بني فارس وراجل تكامل عنده )ثالثون( ألفاً 

م، وهو حرّ وهبذا يكون جمموع جيش ابن زياد الذي ابتدأ منذ اليوم الثاِّ من املُ 

 هو )ثالثون( ألفًا. ،يزيد الرياحي إىل العارش منهبن  صول جيش احلرّ و

 هة إىل كربالء وداللة كثرتها األمر الرابع: أسباب كثرة اجليوش املوّج
اع إىل حتريف حقائق ا، السالطني والوّض أن حدثت واقعة كربالء اجته وعّ  منذُ 

 وتشويه معاملها وتغيري حقيقة أهدافها. ،هذه الواقعة

فكانت تسعى إىل تقليل العدد احلقيقي الذي وّجه  ،اد اجليوشق بأعدومنها ما يتعلّ 

 ×.ملحارصة اإلمام احلسني ؛إىل كربالء

كان ابن زياد قْد جّهز  عمر  بن سعد بن أيب وقاص لقتاِل »ففي )تذكرة( ابن اجلوزي: 

 .(3)«سني يف )أربعة آلف(، وجّهز  )مخسامئة فارس(، فنزلوا عىل الرشايعاحل

كام قال العيني يف كتاب  ،ابن زياد حتى يكون تعداده ألف فارس ل جيشقلّ وقد يُ 

 (.1)«متهم احلصني بن نمريوعىل مقّد  ،رئيسهم احلرّ  ،كان جيش ابن زياد ألف فارس»املناقب: 

كام  ،وكذلك تقليل العدد الذي أقبل مع احلصني بن نمري من أربعة آالف إىل ألفني

اهلل حلصني بن متيم الطهوي عىل  وعقد عبيد»: حيث قال ،يف رواية ابن سعد يف )طبقاته(

 .(1)«هه إىل عمر بن سعد مدداً ووّج  ،ألفني

حتى جعلتهم يف إحدى الروايات × ويقابله تكثري أصحاب اإلمام احلسني

                                           

 . 134ص اخلواص: ذكرةت عبد الرمحن، ( ابن اجلوزي،3)

ه مل . والغريب أن  616ص، 7ج : ح صحيح البخاريعمدة القاري يف رشحممود بن أمحد، ( العيني، 1)

  ،وهو كان قائدًا حتت إمرة احلصني ،فجعل الرئيس احلرّ  ،بتغيري العدد حتى عكس األسامء يرَض 

 وهو بن متيم التميمي. 

 . 70ص×(: ابن سعد، حممد، الطبقات )ترمجة اإلمام احلسني( 1)
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 .(3)«مخسامئة فارس من أهل بيته وأصحابه، ونحو مائة راجل»

 ،ةن حيث العدد والعدّ املعركة كانت متكافئة م ن  أتلك الروايات  قارئحتى يعتقد 

لعجزهم عن  ؛تلوام قُ وأهن   ،وأصحابه يف املنازلة والقتال ×وال فضل لإلمام احلسني

 ،، كام وصفهم زحر بن قيس حني دخل عىل يزيدم مل يكونوا شجعاناً القتال، أو ألهن  

ر ـية عشأبرش يا أمري املؤمنني بفتح اهلل ونرصه، ورد علينا احلسني بن عيل يف ثامن»وقال له: 

أو ينزلوا عىل حكم  ،فسألناهم أن يستسلموا ،رنا إليهمـمن أهل بيته وستني من شيعته، فس

أو القتال، فاختاروا القتال عىل الستسالم، فغدونا عليهم مع  ،األمري عبيد اهلل بن زياد

ناحية، حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام  رشوق الشمس، فأحطنا ذهم من كّل 

كام لذ احلامئم من  ا باآلكام واحلفر، لواذاً ا هيربون إىل غري وزر، ويلوذون منّ القوم، جعلو

أو نومة قائل، حتى أتينا عىل  ، جزر جزورما كانوا إّل  ،صقر، فو اهلل يا أمري املؤمنني

 ،رة، تصهرهم الشمسعفّ لة، وخدودهم مُ رمّ دة، وثياذهم مُ رّ آخرهم، فهاتيك أجسادهم جُم 

 .(1)«ح، زوارهم العقبان والرخموتسفي عليهم الريا

إتقاهنا يف  كمَ حِ ليت أمام يزيد ـ أُ ا تُ ق الرواة أهن  دَ الرواية ـ إن َص  ن  أ القارئوجيد 

وصالبة  ،وإبائه وشجاعته ،×يء إىل منزلة احلسنيـاختيار املفردات التي تس

 مع رعاية السجع الوارد فيها.  ،«فأحطنا، هيربون، يلوذون» ومنها: ،أصحابه

ه أقرب إىل يف هذا العدد أن   القارئ وهكذا احلال بالنسبة لعدد اجليوش، وقد يظنّ 

ب األمر أن نذكر مجلة من األسباب التي كانت سببًا يف لذا تطلّ  ؛كرأن يكون أقل مما ذُ 

 م )ثالثون( ألفًا عىل األقل.وأهن   ،مويكثرة اجليش األُ 

                                           

 . 63، ص1ج :مروج الذهب ُانظر: املسعودي، عيل بن احلسني،( 3)

 .338ص، 1ج :اإلرشادحممد بن حممد، املفيد،  (1)
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 ك اجليش:م فيام ييل تفسريات كثرة ذلقدّ حال نُ  وعىل كّل 

 قها ل اجليوش وتفّرـ احتمال حتّو1

احتملت أن تتحول ـ آنذاك ـ السلطة  ن  أ يه ،واحلكمة من كثرة عدد اجليوش

من وجود هذا االحتامل، وكثرة  بدّ  فال ،×بع  تلك اجليوش للقتال مع احلسني

 العدد هي ضامن فيام إذا حتقق هذا االحتامل.

ريبها إىل كربالء مستمرًا إىل ـال اجليوش وتسإذ بقي إرس ؛قهاوكذلك الحتامل تفرّ 

 اليوم السادس.

؛ م بقي تسيب اجليوش مستمرًا إىل اليوم العارشويف بع  الروايات كام تقدّ 

لئال  ؛ق الكثري منهمام يتفرّ وإن   ،اجليش املرسل إىل كربالء ال يصل كامالً  وذلك ألن  

قالوا: وكان ابن زياد إذا »وري: ولذلك قال الدين ،وقتاله× يشرتكوا يف حرب احلسني

 القليل، منهم إّل  ه الرجل إىل قتال احلسني يف اجلمع الكثري، يصلون إىل كربالء، ومل يبق  وّج 

  .(1)«نفوكانوا يكرهون قتال احلسني، فريتدعون، ويتخلّ 

قتال احلسني،  تكرهونذكر شاهدًا لبع  األسباب التي جعلت تلك اجلموع 

 قال:  ،إذ روى نرص بن مزاحم عن هرثمة بن سليم ؛فونفريتدعون، ويتخلّ 

م  سـلّ ، فلـاّم  بنا صـالةً  نزلنا بكربال صىّل ني، فلاّم غزونا مع عىل بن أبى طالب غزوة صفّ »

رن منـك قـوم يـدخلون ـحشـقال: واها لك أيتها الرتبة، ليُ  ثم   ،هارفع إليه من تربتها فشمّ 

وهـى جـرداء بنـت سـمري،  ـإىل امرأتـه غزوتـه  رجع هرثمة مـن ة بغري حساب. فلاّم اجلنّ 

لنا ا نزملّ  !صديقك أبى احلسنجبك من عفقال هلا زوجها هرثمة: أل أُ  ـوكانت شيعة لعىل  

ة حرشن منك قوم يدخلون اجلنّ ها وقال: واها لك يا تربة، ليُ مّ كربال رفع إليه من تربتها فش

 !وما علمه بالغيب؟ ،بغري حساب

                                           

 . 114ص :األخبار الطوالأمحد بن داود، ( الدينوري، 3)
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 .  حّقاً أمري املؤمنني مل يقل إّل  جل، فإن  ا الرفقالت: دعنا منك أهّي 

 بعث عبيد اهلل بن زياد البعث الذي بعثه إىل احلسني بن عىل وأصحابه، قـال: كنـت فلاّم 

 انتهيت إىل القوم، وحسني وأصـحابه، عرفـت املنـزل إليهم، فلاّم  التي بعثفيهم يف اخليل 

اذهـا، والقـول الـذي قالـه، فكرهـت الذي نزل بنا عىل  فيه، والبقعة التي رفـع إليـه مـن تر

ثتـه بالـذي مت عليـه، وحّد مسريي، فأْقبلت عىل فريس حتى وقفت عـىل احلسـني، فسـلّ 

 ؟ فقال احلسني: معنا أنت أو علينا سمعت من أبيه يف هذا املنزل،

تركت أهيل ووْلدي أخاف عليهم من ابن  ،ل معك ول عليك ،فقلت: يا بن رسول اهلل

ل يـرى  ،فولِّ هربًا حتى ل ترى لنا مقتاًل، فو الذي نفـس حممـد بيـده زياد. فقال احلسني:

  أدخله اهلل النار. غيثنا إّل مقتلنا اليوم رجل  ول يُ 

 .(3)«مقتله حتى خفي  عىل   قال: فأقبلت يف األرض هارباً 

 وإرغامهم على املشاركة ^ـ نكاية باملوالني ألهل البيت2

القبائل حتى وإن كانوا  من أجل إرغام كّل  ؛ةمويّ أُ  إرسال هذا العدد هو سياسة إن  

ن قاتل ذكر أسامئهم فيمَ لتُ  ،وإجبارهم عىل اخلروج ،×كارهني لقتال احلسني

 ألهل البيت^. الهتماملوهبم  نكايةً  ؛×احلسني

 مويـ ترهيب املعارضني للحكم اأُل3

 ألف مقاتل، مع ر بثالثنيقدّ والذي يُ  ـ مويهذا العدد من اجليش األُ  أهدافمن  إن  

 ،الةوالرّج  ،من املقاتلني عىل اخليل بأصنافها :ة، وبمختلف صنوف العسكركامل العدّ 

وهو جمموع بني  ،وغريهم، مقابل ذلك العدد القليل الذي ال يتجاوز املائة ،والرماة

ن يرف  هذه الدولة مَ  عاقبة كّل  ن  أة بة اإلسالميّ مّ هو إعالن ل ألُ  ـ هاشم واألصحاب

 موي.املعارضني للحكم األُ  له هذه اجليوش باملرصاد، فهو ترهيب لكّل تكون 

                                           

 . 343ص :نينرص، وقعة صفّ  ،بن مزاحما (3)
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 باة، بأن  قد رسم موقفًا ل ألحرار واألُ × ولكن باملقابل أيضًا يكون اإلمام احلسني

 عت.رت، ولن خياف من العساكر وإن تنوّ رهب باألعداد وإن كثُ اجلهاد لن يُ 

 وجب كثرتهمـ أصناف العسكر ُت4

حاربني أو الرماة أو اجلميع هم من املُ  كبري من اجليش ال يعني أن  هذا العدد ال إن  

بل هناك قسم كبري كانت هلم أعامل  ،من األصناف القتالية التي يتألف منها ،غريهم

 ،للخيم ن يعمل أوتاداً أو مَ  ،أو جتار السال ح ،خرى، كالذي يعّد الطعام للجيشأُ 

 للرما ح. وأسنةً  ،ومرابط للخيل وسككاً 

ا خرج العسكر من عن رجل كويف حداد، قال: ملّ  وي  ورُ »د هاشم البحراِّ: لسيّ قال ا

مجعُت حديدًا كان عندي، وأخذت آليت، ورست  ،‘الكوفة حلرب احلسني بن عيل

 وسككاً  ،للخيم ورصت أعمل أوتاداً  بنيُت خيمةً  ، وصلوا وطنبوا خيمهممعهم، فلاّم 

ذلك  من سنان أو خنجر أو سيف كنت بكّل  عوّج للرماح، وما أُ  وأسنةً  ،ومرابط للخيل

 .(1)«...، فصار رزقي كثريًا، وشاع ذكري بينهمبصرياً 

 موي للناس سبب يف كثرة اجليشـ الرتهيب اأُل5

موي اخلارج حلرب وهذا األمر هو أحد أسباب كثرة أهل الكوفة يف اجليش األُ 

ن رف  مَ  لكّل  ،لسجنأو ا ،أو هبدم الدور ،إذ كان هتديدهم بالقتل ؛×اإلمام احلسني

 ×.املشاركة يف اخلروج إىل حرب احلسني

لئال جيوز أحد من  ؛عىل الكوفة (1)ووضع ابن زياد املناظر»قال البالذري: 

وجعل عىل حرس  ،حوهلا (1)له، ورّتب املسالح ن يلحق احلسني مغيثاً خمافة أل ؛العسكر

                                           

 . 91ص، 4ج :هاشم، مدينة املعاجز ،( البحرا3ِّ)

يراقبون ما ارتفع من األرض أو املناظر: مجع املنظرة: القوم يصعدون إىل أعىل األماكن ينظرون و» (1)

 .380، ص1البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج .«البناء

 املصدر السابق.. «املسالح: مجع املسلحة: املرقب أو قوم ذوو السال ح حيرسون ويراقبون» (1)
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مضمرة  سعد خيالً ب بينه وبني عسكر عمر بن الكوفة زحر بن قيس اجلعفي، ورتّ 

 . (1)«وقت فكان خرب ما قبله يأتيه يف كّل  (3)مقدحة

فعسكروا  ،أمر الناس» فقال: ،مويوذكر لنا الدينوري صورة من الرتهيب األُ 

والتجار (1)فال يبقني رجل من العرفاء واملناكب ف أحد منهم...وأمر أن ل يتخلّ  ،خيلةبالن  

فًا عن العسكر تخلّ جل وجدناه بعد يومنا هذا مُ ام ر خرج فعسكر معي، فأيّ والسكان إّل 

 . (4)«ةبرئت منه الذمّ 

بعث ابن زياد سويد بن عبد الرمحن املنقري عىل خيل إىل » وقال البالذري أيضًا:

ف أتاه به، فبينا هو يطوف يف أحياء ن وجده قد ختلّ الكوفة، وأمره أن يطوف ذها، فم  

م الكوفة يف طلب مرياث له، فأرسل به إىل ان قدِ من أهل الشام قد ك الكوفة، إذ وجد رجالً 

جوابت عنقه. فلاّم ابن زياد، فأمر به، فرُض   . (1)« رأى الناس ذلك خر 

 مة، وهي أن  ة جيب التذكري هبا ألمهيتها يف كلمة )نداء( يف املقدّ وهنا مالحظة مهمّ 

م للقتال ه خروجهعتذر هلم ويوّج قد يُ  ،×خرجوا حلرب اإلمام احلسنيهؤالء الذي أُ 

حينام قال له: × هلذه األسباب، وهو الذي رّص ح به عمر بن سعد لإلمام احلسني

                                           

ي كي يكون عند اجلر ؛خفيف اللحم ه هزاالً صرّي  :ره. أيضمّ  ،مقدحة من قوهلم: قد ح الفرس» (3)

  املصدر السابق.. «يسبق أقرانه إىل اهلدف ُسيعاً 

  .379املصدر السابق، ص (1)

ف األمري منه مورهم ويتعرّ ييل أُ  ،مور القبيلة أو اجلامعة من الناسم بأُ العرفاء: مجع عريف، وهو القيّ » (1)

قيل: املناكب: قوم دون العرفاء، واحدهم: منكب. وقيل: املنكب: رأس العرفاء. و» «.أحواهلم

 واألثر: النهاية يف غريب احلديثاملبارك بن حممد،  ،ابن األثري «.أعوانه. والنكابة: كالعرافة والنقابة

 .331ص، 1ج، و138ص، 1ج

 . 378ص، 1ج :أنساب األرشافأمحد بن حييى، ( البالذري، 4)

اد استخلف عىل ابن زي خرى: إن  ، ويف رواية أُ 114ص :األخبار الطوالأمحد بن داود، ( الدينوري، 1)

الكوفة عمرو بن حريث، وأمر القعقاع بن سويد بن عبد الرمحان بن بجري املنقري بالتطواف بالكوفة 

 تى به ابن زياد فقتله، فلم يبَق له بالكوفة، فأُ  اثاً ريم يطلب ممن مهدان قد قدِ  فوجد رجالً  ،يف خيل

 خيلة.  خرج إىل العسكر بالنُّ اّل إتلم بالكوفة حُم 



 ×عدد املُخَرجني حلرب اإلمام احلسني  ...................................................................  311

 .(3)«دم داريهُت  أخاف أن»

يف تاريخ  كبري واقعة الطّف  وقد حدثت وقائع كثرية عرب التاريخ تشبه إىل حدّ  

أو  ،وهي )هتديدهم بالقتل ،مةهت مشاركتهم فيها لتلك األسباب املتقدّ الشيعة، ووّج 

 أو السجن(. ،دم الدورهب

ا من الفتن التي يصبح فيها ألهن   ؛وهذه احلوادث يضطرب فيها الناس اضطراباً 

 قاتل دونه حتى املوت. الباطل حقًا، ويُ 

 فهل هلذه األسباب مكانة يمكن أن يعتذر هبا اإلنسان يوم القيامة؟!

 هل كانت تلك اجليوش من الكوفة فقط 

ر مقتل احلسني من ـن حضوكان مجيع م  »(: قال املسعودي يف )مروج الذهب

 .(1)«ة، مل حيرضهم شاميوحاربه وتوىل  قتله من أهل الكوفة خاّص  ،العساكر

 ة(.وذكر كلمة )خاّص  ،يف حتريفها شّك  هذه العبارة ال إن  

إذ اجلملة بدوهنام كافية وشافية  ؛هلا داللة عميقة «رها شاميـمل حيض» :قولهوكذلك 

 ومغنية.

ن يكون ذكرمها يأيت يف مسلسل املوضوعات واألكاذيب التي يراد إلصاقها أ والبدّ 

 وليس بالد الشام. ،×لون مسؤولية قتل اإلمام احلسنيم يتحمّ بأهل الكوفة، وأهن  

 فالطابع العام لسكنة الكوفة هم من ريدون االسم العام للكوفة، وإاّل وهم بذلك يُ 

 ية الفتوحات. موا الكوفة يف بداوالعرب الذين قدِ  ،قريش

كر يف ذُ  ،كر يف )مروج الذهب( عن واقعة كربالءما ذُ  من التنبيه إىل أن   بدّ  وهنا ال

 عنوانني:

 بلغ احلسني القادسية لقيه فلاّم »وجاء فيه:  ،)احلسني يقاتل جيش ابن زياد( ل:األوّ 

                                           

  .16ام احليل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: صابن ن( 3)

 .171ص، 3ج :مروج الذهبعيل بن احلسني، ( املسعودي، 1)
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 ؟ ريد يا بن رسول اهللاحلّر بن يزيد التميمي، فقال له: أين تُ 

ه بقتل مسلم، وما كان من خربه، ثم  ريد هذقال: أُ  ّرف  ع  ْع قال: ارجع، فـإينِّ  ا املرص، ف   مل أد 

 خلفي خريًا أرجوه لك.

م  بالرجوع ه  : واهلل ،ف   نا.قتل كلّ أو نُ  صيب بثأرنانُ ل نرجع حتى  فقال له إخوُة مسلم 

زيـاد عليهـا بـن  سار حتى لقي خيل عبيد اهلل فقال احلسني: ل خري يف احلياة بعدكم، ثم  

 عمر بن سعد بن أيب وقاص.

وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهـل بيتـه وأصـحابه، ونحـو مائـة  ،فعدل إىل كربالء

حكم بيننا وبني اُ  ه ل حميص له، فقال: اللهم   كثرت العساكر عىل احلسني أيقن أن  راجل، فلاّم 

ْون اقوم   .(عليه رضوان اهلل)تل تى قُ فلم يزل يقاتل ح .هم يقتلوننا ثم   ،لينرصونا د ع 

وهـو  ،رأسه، وانطلـق بـه إىل ابـن زيـاد واحتزّ  ج،وكان الذي توىل قتله رجل من مْذح

 يرجتز:

ـــا ب  ه  ـــة وذ  ـــايب فِّض ـــر رك  أوق

 

ـــا  ب  ـــك املحج  ـــُت املل ـــا قتل  أن

ــاس   ــرْي  الن ــُت خ  ــأُ قتل ــاً ّم  ًا وأب

 

ــبا  ــُبون  نس ُهم إذ ُينْس  ــرْي  خ   .(1)«و 

 تل مع احلسني(ن قُ اِّ هو: )مَ ا العنوان الثوأمّ  

فبعث به ابن زياد إىل يزيد بن معاوية ومعه الرأس، فدخل إىل يزيد وعنده »وجاء فيه: 

ه األسلمي، فوضع الرأس بني يديه، فأقبل ينكت القضيب يف فيه  ويقول: ،أبو ب ْرز 
 

لِّ   أحبّةاماً من رجال  ـُق ه  ـُنف 

 

ن ا، وهم كانوا أعّق وأظلام  يْ ل   ع 

ةف   اهلل عليـه صـىّل ) : ارفـع قضـيبك فطـال ـ واهلل ـ مـا رأيـت رسـول اهللقال له أبو ب ْرز 

ـ(موسلّ  ل احلسـني مـن العسـاكر ر مقتــن حضـ، يضع فمه عىِل فمه يلثمه، وكان مجيع م 

 ة، مل حيرضهم شامي. قتله من أهل الكوفة خاّص وحاربه وتوىّل 

                                           

 . 60ص ،1صدر السابق: جامل (3)
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ربالء سبعة وثامنني، منهم ابنه عيل بن تل مع احلسني يف يوم عاشوراء بكن قُ وكان مجيع م  

 احلسني األكرب، وكان يرجتز ويقول:

 أنــا عــيل  بــُن احلســنِي بــن عــيل

 

ـــت اهلل  ـــُن وبي ـــالنبِي ن ْح  أْوىل بِ

 
ِعي  ــد  ــُن ال ــا اب ــُم فِين  ُْك ــاهلل ل حي   .(1)«ت

 

 

 تل من بني هاشم.ن قُ ذكر املسعودي بقية مَ  ثم  

وإضافة مسائل هي خالف ما  ،عىل حتريفه وتغيريه ل يدّل األوّ  وما ورد يف النّص 

 أمجع عليه املؤرخون.

سار حتى لقي خيل عبيد اهلل بن زياد عليها عمر بن سعد بن أيب وقاص، »ه ومنها أن  

 «.فعدل إىل كربالء

 ،وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهل بيته»ن كان معه: وكذلك ما ورد يف عدد مَ 

 «. ونحو مائة راجل ،وأصحابه

اإلمام  ن  أوانتهت ب ،بن يزيد كرت بينه وبني احلرّ وكذلك يف املحاورة التي ذُ 

ه استجاب إلخوة له يف اختاذ املواقف، حتى أن   يه ال رأوأن   ،)هّم بالرجوع(× احلسني

 .املسألة أضحت شخصية وكأن   ،مسلم من أجل أن يأخذوا بثأرهم

فعلمت غرور ما  ...»مر بن سعد: يف يوم عاشوراء لع ×بينام الصحيح هو قوله 

بن يزيد، وسار حتى  أردت النرصاف إىل حيث منه أقبلت، فمنعني احلرّ  ،كتبوا به إيلّ 

 .(1)« .جعجع يب يف هذا املكان..

رجاًل عاديًا يتأثر × ر اإلمام احلسنيصوّ ريد أن تُ وهي تُ  ،موية الوضعفالرواية أُ 

 ن حوله.بمَ 

                                           

  .63ص ،1صدر السابق: جامل (3)

 .114ص :األخبار الطوالأمحد بن داُود، ( الدينوري، 1)
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 ف. رّ حُم  هذا النّص  ل عىل أن  هذه املسائل تدلّ  أن   وال شّك 

كرت التي ذُ  ،والتحريف هذا يذّكر بتلك التحريفات التي طالت النصوص الكثرية

 ة.من أجل إثارة الشبهات حول شخصيات الثورة احلسينيّ  ؛يف واقعة كربالء

أو  ،يرى فيه رأيه وأن ،احلسني طلب منهم أن يميض إىل يزيد ومنها كام زعموا أن   

 ده.يضع يده بي

 عىل هذه الرواية، وأثبتها فيه.(1)ابن نام احليل اعتمد يف مقتله ومن الغريب أن  

مكذوٌب عليه، وهو من × سب لإلمام احلسنيهذا العرض الذي نُ  أن   شّك  وال

ة، وهو خيالف ما ذكره عقبة بن سمعان ـ وهو شاهد عيان، ويف مويّ وضع السياسة األُ 

حقيقة املحاورات واألحداث واملواقف ـ حيث قال:  الع التام عىلموقع يتيح له االطّ 

فخرجت معه من املدينة إىل مكة، ومن مكة إىل العراق، ومل أفارقه حتى  ،صحبت حسيناً »

ول يف  ،ول يف الطريق ول بالعراق ،تل، وليس من خماطبته الناس كلمة باملدينة ول بمكةقُ 

وما يزعمون  ،ما أعطاهم ما يتذاكر الناس ،ل واهلل ،عسكر، إىل يوم مقتله إّل وقد سمعتها

ه سرّيوه إىل ثغر من ثغور املسلمني، ولكنّ من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية، ول أن يُ 

 . (1)«قال: دعوين فـلذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري أمر الناس

 يف أذهان املسلمني.× والغاية منها تشويه صورة اإلمام احلسني

وكذلك أرادوا تشويه صورة أخيه العباس يف رواياهتم بعد حتريف كالمه مع 

العباس  وزعموا أن   :قال» ففي تاريخ الطربي: .خوته، حينام طلب منهم أن يربزوا للقتالإ

                                           

وترك القتال بواحدة من ثالث:  ،عمر بن سعد املهادنةسأل  ،م مقاتلوها علم أهن  ملّ × احلسني إن   ثم  » (3)

أن يرجع إىل موضعه الذي جاء منه، أو يمىض إىل بع  البالد يكون كأحدهم، أو يمىض إىل يزيد 

مثري  ابن نام احليل، جعفر بن حممد، .«دم داريفقال عمر بن سعد: أخاف أن هُت  فريى فيه رأيه.

 .16ص :األحزان

 . 131ص، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ رير، حممد بن ج( الطربي، 1)



 ×عدد املُخَرجني حلرب اإلمام احلسني  ...................................................................  316

ه ل تقّدموا حتى أرثكم، فإن   ،ّمييا بني أُ  :وعثامن ،وجعفر ،ه، عبد اهللمّ خوته من أُ بن عيل قال إل

 .(3)«ولد لكم

 ومل يقتنع الراوي هبذا الرأي يف كلمة )وزعموا(.

ولكن ابن األثري الذي ـ اعتمد عىل الطربي ـ حذف هذا التضعيف وأرسله إرسال 

وعثامن، تقّدموا  ،وجعفر ،ّمه عبد اهللخوته من أُ وقال العباس بن عيل إل»املسلامت، فقال: 

 .(1)«فقتلوا ،ه ل ولد لكم، ففعلوافإن   ؛حتّى أرثكم

ا رأى ذلك العباس بن قالوا: وملّ »قال:  ،والصحيح يف الرواية ما ذكره الدينوري

ّمهم مجيعاً ، وأُ (عليه وعليهم السالم)قال إلخوته عبد اهلل، وجعفر، وعثامن، بني عيل  ،عيل

دكم حتى متوتوا موا بنفيس أنتم، فحاموا عن سيّ البنني العامرية من آل الوحيد: تقّد  مّ أُ 

  .(1)«، يقونه بوجوههم ونحورهم×. فصاروا أمام احلسنيا مجيعاً موفتقّد دونه. 

ما ورد يف )مروج الذهب( له نصيب  أردت من هذين املثالني التأكيد عىل أن   :أقول

 من التحريف.

ر مقتل احلسني ـن حضوكان مجيع م  »وقد يكون هناك جمال لتأويل رواية املسعودي: 

، وهو: أن «رهم شاميـل الكوفة خاّصة، مل حيض قتله من أهوحاربه وتوىل ،من العساكر

من القواعد  :أي ،اجليوش التي حّضت املعركة هي من الكوفة يكون مراده أن  

يكون انطالقها نحو أهدافها،  ا كانت مكانًا تتجمع فيه العساكر، ثم  ألهن   ؛العسكرية

 يكون كالمه صحيحًا.  وحينئذٍ 

                                           

 . 141ص املصدر السابق: (3)

 . 76ص، 4ج :الكامل يف التاريخ عيل بن أِب الكرم، ( ابن األثري،1)

خرى ذكرها اخلطيب . وهناك رواية أُ 117ص :األخبار الطوالأمحد بن داود، ( الدينوري، 1)

فت إىل )ألرثكم(. ومل أعثر عىل مصدر ، فحرّ «زء بكمرتقدموا... ألُ »ه قال هلم: وفيها أن   ،اإلبراهيمي

أصابته مصيبة.  :أي ،والرزء واملرزئة والرزيئة: املصيبة، واجلمع أرزاء ورزايا. وقد رزأته رزيئة» .قوله

 .86ص ،3ج :لسان العرب، حممد بن مكرم، . ابن منظور«وقد أصابه رزء عظيم
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 ألن   ؛أهل الكوفة خاّصة، فهو غري صحيحن حّض من وأّما إن كان مراده مجيع مَ 

الكوفة  ألن   ؛خرىم بعضهم من أمصار أُ هذه اجليوش ليست من الكوفة فقط، بل قدِ 

ة، ومنها تنطلق إىل البلدان أصبحت قاعدة لتجميع اجليوش من خمتلف البالد اإلسالميّ 

فهو  ،ة اجليش الذي كان مع عمر بن سعد وُأعّد لـ)دستبى(خرى، كام رأينا خاّص األُ 

ن اشرتك يف جيش عبيد اهلل من غري ممّ خليط من مجيع األمصار وليس من الكوفة، و

  أهل الكوفة:

سمرة كان حيّرض عىل قتل  إذ نجد بع  املؤّرخني يذكرون أن   ـ البرصة،1

 نه واليًا عىل البرصة. إىل الكوفة وعيّ عبيد اهلل حني جاء  ،احلسني يف البرصة

، وكان ×سمرة هو الذي كان حيّرض الناس حلرب احلسني إن  »ويف رش ح النهج: 

نحرفني عن أمري من املُ . عن ابن زياد يف البرصة عند جميئه إىل الكوفة، وهو.. نائباً 

 . (3)×«املؤمنني

اشرتكت  فقد ، سبقها من الوقائعواقعة كربالء ال ختتلف عاّم  ويضاف إىل ذلك أن  

 ني قبائل كثرية من البرصة.يف صفّ 

رة وعليهم األحنف بن ـومنها: بكر البرصة وعليهم حضني بن املنذر، ومتيم البص

وحنظلة  ،رة وعليهم جارية بن قدامة السعدي وعمروـورباب البص ،قيس وسعد

رة وعليهم خالد بن املعمر السدويس، ـالبرصة وعليهم أعني بن ضبيعة، وذهل البص

رة وعليهم احلارث بن ـالقيس البرصة وعليهم عمرو بن حنظلة، وقريش البص وعبد

 نوفل اهلاشمي، وقيس البرصة وعليهم قبيصة بن شداد اهلالي. 

وهم من أماكن بعيدة  ،ني يصطلح عليها بـ)القوايص(وكذلك وجد جمموعة يف صفّ 

 نظلة اجلهني.فقالوا: وعىل اللفيف من القوايص القاسم بن ح ،مل تنتظم ضمن قبيلة

                                           

 .79ص ،4ج :الغةرش ح هنج البعبد احلميد، ( ابن أِب احلديد، 3)
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 ، كثريًا يف واقعة كربالءوهو لن يتغرّي  ،نيا كان عليه احلال يف صفّ وهذا مثال ملِ 

 ن حّض الواقعة هم ليسوا مجيعًا من أهل الكوفة.ممّ فوجب أن يكون الكثري 

... وثالثني ألفاً  ز ابن زياد مخساً وجهّ »وذكرهتم رواية ابن شهر آشوب:  ـ الشام،2

  .(3)«سلويل يف أربعة آلف من أهل الشاموشمر بن ذي اجلوشن ال

ابن شهر آشوب اعتمد يف هذا الرأي عىل ما ذكره ابن أعثم يف كتاب الفتو ح،  ولعّل 

، وخطبهم يف الكوفة، وبعد ×ابن زياد مجع الناس إىل حرب احلسني ن  أفقد ذكر 

إىل  خطبته نزل عن املنرب ووضع ألهل الشام العطاء، فأعطاهم ونادى فيهم باخلروج

 له عىل قتال احلسني. ليكونوا أعواناً  ؛عمر بن سعد

ذكر اجتامع »فقال:  ،الكثري من جند أهل الشام كانوا يف الكوفة عىل أن   وهذا يدّل 

 .(ريض اهلل عنه)بن عيل  العسكر إىل حرب احلسني

د اهلل خرج فصعد املنـرب، فحمـ مجع عبيد اهلل بن زياد الناس إىل مسجد الكوفة، ثم   قال: ثم  

بون، وهـذا فوجدمتوهم عىل ما حُت  ،آل سفيانبلوتم كم قد إن   ،ا الناسقال: أهي   وأثنى عليه، ثم  

عطي ه حسن السرية، حممود الطريقة، حمسن إىل الرعية، متعاهد الثغور، يُ يزيد قد عرفتموه، أن  

يزيد  امكم، وكتب إيل  ه كان أبوه كذلك، وقد زاد أمري املؤمنني يف إكرن  أه، حتى العطاء يف حقّ 

قها عليكم، وأخرجكم إىل حرب عـدوه بن معاوية بأربعة آلف دينار ومائتي ألف درهم أفرّ 

 . والسالم ،سني بن عيل، فاسمعوا له وأطيعوااحل

نزل عن املنرب، ووضع ألهل الشام العطاء، فأعطـاهم ونـادى فـيهم بـاخلروج إىل  قال: ثم  

 ه عىل قتال احلسني. ل ليكونوا أعواناً  ؛عمر بن سعد

يف  (لعنه اهلل)ن خرج إىل عمر بن سعد، الشمر بن ذي اجلوشن السلويل ل م  قال: فأوّ 

 .(2)«أربعة آلف فارس، فصار عمر بن سعد يف تسعة آلف...

                                           

 .148ص، 1ج :مناقب آل أِب طالبحممد بن عيل، ( ابن شهر آشوب، 3)

 .89ص، 1ج :، الفتو حالكويف، أمحد ( ابن أعثم1)
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 ؛وحدد ابن شهر آشوب قائد أهل الشام، هو الشمر بن ذي اجلوشن السلوي

ن نادى هبم للخروج ل مَ هم أوّ  هل الشام، ثم  عبيد اهلل ابتدأ بوضع العطاء أل وذلك ألن  

ن خرج هو ل مَ أوّ  ن  أ، وبام ×له عىل قتال احلسني ليكونوا أعواناً  ؛ن سعدبإىل عمر 

 ن التحق هبم. ل مَ فكانوا هم أوّ  ،شمر بن ذي اجلوشن

وشمر بن ذي اجلوشن »إذ قال:  ؛ولكن ال يمكن االعتامد عىل قوله يف عددهم

 جاء مع اً شمر ن  أخرى ، بينام يف الروايات األُ «آلف من أهل الشام السلويل يف أربعة

 هوازن من الكوفة. 

 عىل كّل  :عىل شكل )آالف(، أي وام من تقسيم البعوث الذين كانوعىل ما تقدّ 

 ،أن يكون معه عىل أقل تقدير )ألف( من هوازن بدّ  )ألف( قائد عسكري، فهنا ال

 ف(.ة أهل الشام )ثالثة آالفتكون عدّ 

ُس التي تسكن الشام يف واقعة كربالء، يف كتاب وقد ورد ذكر دور لبع  األُ 

راويل، ـبنو الس) :يف أرض الشام ومنهم»،  ـ(ه449))التعجب( للكراجكي املتوىف سنة 

، (رج، وبنو سنان، وبنو امللحي، وبنو الطشتي، وبنو القضيبي، وبنو الدرجيـوبنو الس

ومن فيه، فقال:  ألمهية بع  العناوين التي وردتوسنذكر تفصيل ما ذكره املؤلف 

م يف املغرب بمدينة قرطبة يأخذون يف ليلة العاشوراء رأس بقرة عجيب ما سمعتُه: أّن  

طاف به الشوارع واألسواق، وقد اجتمع حوله مل ويُ ميتة، وجيعلونه عىل عصا، وحُي 

ي املروسة، ـمس ولون: ياويق ،قون ويلعبون، ويقفون به عىل أبواب البيوتصفّ الصبيان يُ 

 كرمون ويتربكون بام يفعلون. عّد هلم، ويُ ا تُ وأّن  ـ يعنون القطائف ـ  أطعمينا املطنفسة

ه ، أن  &ثني شيخ بالقاهرة من أهل املغرب كان خيدم القايض أبا سعيد ابن العاريفوحّد 

من فرط  وهو صبي يف ليلة عاشوراء، فرأى هذا ،ن حيمل هذا الرأس يف املغربمّ كان 

 ة التفضيل هلم عىل األنام. ألهل البيت^، وشّد  ةاملحبّ 

وقد سمع هذه احلكاية بع  املتعصـبني هلـم، فتعجـب منهـا وأنكرهـا، وقـال: مـا 
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× فقلت: أعجب منها محل رأس احلسني بن عيل بن أيب طالب .يستجيز مؤمن أن يفعلها

، ونسـاؤه وحريمـه معـه مغلول اليدين إىل عنقـه× عىل رمح عال، وخلفه زين العابدين

دخل ذهـم األمصـار التـي أهلهـا طاف ذهم البلدان، ويُ كات عىل أقتاب اجلامل، يُ هتّ سبايا مُ 

نكـر، ول أحـد م من املسلمني، وليس فـيهم مُ ظهرون اإلقرار بالشهادتني، ويقولون: إّن  يُ 

القـرآن،  ويقـرؤونظهرون اإلسالم، ينفر، ومل يزالوا ذهم كذلك إىل دمشق، وفاعلو ذلك يُ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ): بحانهن قد تكرر سامعه قول اهلل ُسـ م  ليس منهم إّل 

 فهذا أعظم من محل رأس بقرة يف بلدة واحدة.  ، (3)( ٿ

ر بام جرى فيها من الفعال، ـذهذا احلال، ويستبش رـمل يش أحداً  ومن عجيب قوهلم: إن  

ن نال من احلسني م   جيل كّل قرره شيوخهم، ورسمه سلفهم، من تب ،وقد رأوا ما جرى

)صلوات اهلل عليه( يف ذلك اليوم منالً، وآثر يف القتل به أثرًا، وتعظيمهم هلم، وجعلوا ما 

 فعلوه سمة ألولدهم. 

رج، وبنو سنان، وبنو امللحي، وبنو ـفمنهم يف أرض الشام: )بنو الرساويل، وبنو الس

 الطشتي، وبنو القضيبي، وبنو الدرجي(. 

 .×و الرساويل: فأولد الذي سلب رساويل احلسنيا بنوأمّ 

، ووصل بع  ×رسجت خيله لدوس جسد احلسنيا بنو الرسج: فأولد الذين أُ وأمّ  

تربك ذها، رت عىل أبواب الدور ليُ مّ هذه اخليل إىل مرص، فقلعت نعاهلا من حوافرها وُس 

 دور أكثرهم. ة عندهم حتى صاروا يتعمدون عمل نظريها عىل أبواب وجرت بذلك السنّ 

 ×. ا بنو سنان: فأولد الذي محل الرمح الذي عىل سنانه رأس احلسنيوأمّ 

 ، ويف ذلك ×كرب خلف رأس احلسنيا بنو املكربي: فأولد الذي كان يُ وأمّ 

                                           

 .11آية( الشورى: 3)
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 : (3)يقول الشاعر

 امتلت وإن  كربون بأن قُ ويُ 

 

 قتلوا بك التكبري والتهليال 

، وهم ×رك فيه رأس احلسنيالطشت الذي تُ ا بنو الطشتي: فأولد الذي محل وأمّ  

 بدمشق مع بني امللحي معروفون. 

لنكت ثنايا  (؛لعنه اهلل)ا بنو القضيبي: فأولد الذي أحرض  القضيب إىل يزيد وأمّ 

 ×. احلسني

 .(1)لد الذي ترك الرأس يف درج جريونا بنو الدرجي: فأووأمّ 

 ه فاضح. اضح، لول أن  وهذا لعمرك هو الفخر باب من أبواب دمشق إىل الو

أنتم : ×فقال .ا لنحبكم أهل البيتإنّ ×: قال لزين العابدين وقد بلغنا أن رجالً 

ة ومصافاة، وخالص ها لولدها تأكله. أترى هذا عن حمبّ ة حبّ شّد  من (1)ورةالسنّ  حتبونا حّب 

 ة وموالة؟مودّ 

امنني سنة، ليس فيها عىل املنابر ث× عل قبل ذلك من لعن أمري املؤمننيأمل يروا ما فُ 

عىل املنرب يف × أحد خطبائهم بمرص، نيس أن يلعن أمري املؤمنني حتى أن   مسلم ينكر،

ا نسيه، وقيامًا بام يرى قضاًء ملِ  نرصفه، فلعنه حيُث ذكروذكر ذلك يف الطريق عند مُ  ،خطبته

.أن    ه فرض 

                                           

 .، أصله من مؤتة، وولد يف محص(ديك اجلن)ـ  البيت للشاعر أِب حممد عبد السالم بن رغبان املعروف ب( 3)

 .188ص ،3ج: أدب الطّف شرب، جواد، . 131ص ،1جكنى واأللقاب: ال ،عباس ،القميانظر: 

سقيفة مستطيلة عىل عمد وسقائف، حوهلا مدينة تطيف هبا، وهي بدمشق، يف وسطها كاملحلة باب » (1)

صفي . «ى باب جريون، وقيل: جريون قرية اجلبابرة يف أرض كنعانسمّ رقي إليها يُ ـاجلامع الش

 .166، ص3جالع: مراصد االطّ ق، الدين، عبد املؤمن بن عبد احل

ورية ورتبة اللواحم، من خري مآكله الفأر، ومنه أهيل وبري، ور: حيوان أليف من الفصيلة السنّ السنّ » (1)

 .414ص ،3جاملعجم الوسيط: جممع اللغة العربية بالقاهرة، . «ورةوهي سنّ 
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عرف بـ يُ  (3)وق وردانإىل اآلن بس وهو باق   ،يف ذلك املكان مسجداً  نى  وقد لزم وبُ  

 ،جًا كثريةمور، فرأيُت يف موضعه رُسُ دم يف بع  السنني ألمر من األُ )مسجد الذكر(، وهُ 

 وآثار  بخور لنذور.

 م أمره. ظُ بعد ذلك وع   ني  بُ  تشاىف به، ثم  ؤخذ من ترابه ويُ ه يُ وقيل يل: إن  

وم، هلم الويل الق ن افتقد أرسارم  ، خرب  عجيب  يعرفه ويف مسجد الرمح أيضاً 

 الطويل، والعذاب النكيل.

وقد . وأطفأوا نرياّنم، واحتقبوا العظائم، واستفرهوا املخاصم، (1)لقد نبذوا قدسهم

 .(1)«(ن جيثو يوم القيامة للخصومل م  أنا أوّ )، قال: ×أمري املؤمنني بلغنا أن  

من غري  يف وجود املواي واملامليك واملتطوعني يف جيش عمر بن سعد شّك  ـ ال1

 أهل الكوفة.

هم مجيعًا من الفرس  ،سعدبن موا مع عمر األربعة آالف الذين قدِ  وقد يقال: إن  

كان مع » :ستدل عىل وجودهم يف الكوفة بحديث مسعر بن كدام، قالأو بعضهم، ويُ 

ون جند شهانشاه. فاستأمنوا عىل أن ينزلوا حيث سمّ يُ  ،رستم يوم القادسية أربعة آلف

وكان هلم نقيب  عطوا الذي سألوه...فأُ  ،فرض هلم يف العطاءوا، ويُ ن أحبّ الفوا م  وا، وحيأحبّ 

 منهم يقال له ديلم، فقيل: محراء ديلم. 

 . (4)« بعضهم إىل بالد الشام بأمر معاوية، فهم ذها يدعون الفرسسرّي  زياداً  إن   ثم  

سعد،  بع  اآلخر سكن الكوفة، واشرتك قسم منهم مع جيش عمر بنال ولعّل 

أو يف تسمية أحد منهم يف قادة  ،رصيح بوجود كثرة واضحة منهم ومل أعثر عىل نّص 

                                           

  .716ص ،1جالع: طّ مراصد االصفي الدين، عبد املؤمن بن عبد احلق،  .«بفسطاط مرص» (3)

 ،6جلسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .«تطهر فيهه يُ ألن   ؛القدس: السطل بلغة أهل احلجاز» (1)

 .369ص

 .337ص :ة يف مسألة اإلمامةالتعجب من أغالط العامّ  ،حممد بن عيل ،القايض الكراجكي (1)

 .141ص ،1ج :فتو ح البلدانأمحد بن حييى، ( البالذري، 4)
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الة، واخليّ  ،الةوالرّج  ،أو اشتهر صنف من أصناف اجليش هبم، كالرماة ،العسكر

 وغريهم.

ة، وإن م مع عمر بن سعد مل يكن من أهل الكوفة خاّص اجليش الذي قدِ  واملؤكد أن  

املتعارف عليه آنذاك يف مثل هذا اجليش الذي  ألن   ؛ائل الكوفةقب رؤساءكان قادته من 

يكون تعداده من أمصار خمتلفة، ونذكر  ،ةأو للدفاع عن البالد اإلسالميّ  ،عّد للغزواتيُ 

يقول املؤرخون:  ،حني غزا يزيد بن املهلب جرجان هـ(98)لذلك مثاالً من سنة 

ووجوه أهل  ،وأهل الشام ،رةـوأهل البص ،معه أهل الكوفة ،فأقام عليها، وحارص أهلها»

 .(3)«خراسان والري، وهو يف مائة ألف مقاتل سوى املواىل واملامليك واملتطوعني

 األمر اخلامس: طلب املؤلف من السائل التحقيق يف عدد القبائل
كمل من السائل أن يُ  ، بطلبهد حسن الصدر+ جوابه يف هذه الرسالةلقد ختم السيّ 

إذ يمكن معرفة عدد  ؛×خرجت إىل حرب اإلمام احلسنيالقبائل التي أُ التحقيق يف عدد 

أدام اهلل )دنا األجل يكن ذهذا كفاية لسيّ لو»فقال:  ،موي الذي اشرتك يف املعركةاجليش األُ 

أن يبحث  (أدام اهلل توفيقه)فعليه  ،يف هذا الباب ح له باب حتقيق احلّق تِ فقد فُ  (،بحانه تأييدهُس 

 «.وسائر الدلئل واإلشارات التي مجعتها له ،والطوائف املذكورةعن عدد العشائر 

 د الصدر+ إىل مثالني:وأشار السيّ 

ل: فيام نقله عن الطربي استشهادًا لتسمية بع  القبائل التي بعثها عبيد اهلل املثال األوّ 

ل عمر بن سعد جعل عىل ربع أه إن  »بعد بعث عمر بن سعد إىل كربالء يف قوله:  ،بن زياد

املدينة عبد اهلل بن زهري األزدي، وعىل ربع ربيعة وكندة قيس بن األشعث بن قيس، وعىل 

                                           

بل ال يستبعد اشرتاك بع   .191ص، 1ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 3)

مات  ،أباه كان نرصانياً  إذ ذكروا عن )حجار بن أبجر( أن   ؛النصارى واليهود مع جيش عمر بن سعد

 .واملسلمون ألجل ولده إىل اجلبانة ،عه بالكوفة النصارى ألجلهة بالكوفة، فشيّ رانيّ ـعىل النص
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 ربع مذحج وأسد عبد الرمحن بن أيب سربه احلنفي )اجلعفي(، وعىل ربع متيم ومهدان احلرّ 

 بن يزيد الرياحي.

رته شمر بن ذي اجلوشن، ـقال: وجعل عىل ميمنته احلجاج الزبيدي، وعىل ميس ثم  

  .«الة شبث بن ربعي التميمي، وعىل الرّج يسقيس األمح عروة بنىل اخليل وع

ر ـني، ول حيضر ألفًا يوم صفّ ـكندة اثنا عش  ل أنسى أن  فإينِّ »املثال الثاِّ: يف قوله: 

 «.ببايل باقي عدد العشائر..

وقد اعتمد عىل رواية  ،ل ـ وهو يف تسمية بع  القبائلا بالنسبة ل ألمر األوّ وأمّ 

 عىلستاذ أمحد حسني يعقوب القادة م األُ الطربي يف تقسيم القبائل والقادة ـ فقد قّس 

ن كان قائدًا للجند الذين مل ينضووا حتت لواء قبيلة، وصنف آخر قادة صنفني: فمنهم مَ 

الذين اشرتكوا  ،يف قيادة اجلند بارزاً  لعبوا دوراً . الذين... من أركان القيادة..»قال:  ،لقبائلهم

بحة كربالء. نذكر منهم عىل سبيل املثال ل احلرص: احلصني بن متيم التميمي، وشبث بن بمذ

 ر بن حرشة، ومضاير بن رهينة. ـربعي، وكعب بن طلحة، وحجار بن أبجر، ونص

زهري،  األعور، وغيهمة بن أيبومن الذين قادوا قبائلهم: قيس بن األشعث، وهالل بن 

 والوليد بن عمرو. 

 اشرتكت باملذبحة: القبائل التي 

 نذكر منها عىل سبيل املثال:

 . (3)(«ثقيف  ـ7األزد،  ـ6مذحج،  ـ5بنو أسد،  ـ4متيم،  ـ3هوازن،   ـ2، ةكند ـ1 

 و)األزد وثقيف( عىل رواية الدينوري.

من خالل محلهم الرؤوس بعد واقعة  ،عرف به بع  القبائلوهناك إحصاء أيضًا تُ 

 .(2)حممد مهدي شمس الدين، فلرياجع خل احلديث فيه الشيوفّص  ،الطّف 

                                           

 .14ص (:الثورة واملأساة) أمحد حسني، كربالء ،يعقوب (3)

 . 18ص :حممد مهدي، أنصار احلسني ،شمس الدين (1)
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 ،ن اشرتك منها يف احلرب والقتالوشهرة هذه القبائل يف كتب التاريخ لكثرة مَ 

وس القتىل، ولدورها املؤثر يف األحداث التي حصلت يف ؤوملجيئها بأكثر عدد من ر

يف رفوا من خالل أسامئهم وألقاهبم كام جاء خرى عُ الكوفة، وهناك أفراد من قبائل أُ 

 كتب املقاتل. 

ذكر أسامؤهم، وهي التي جمموعة من القبائل مل تُ  ل عىل ذلك أن  وكذلك يدلّ 

 ن  إ :أي ،«وجاء سائر اجليش بسبعة أرؤس»، فقالوا: الرؤوسجاءت بمجموعة من 

 مت. غري التي تقدّ  الرؤوسخرى أقبلت هبذه هناك قبائل أُ 

وس ؤموي عىل هذه الغنائم )راختالفات شديدة حصلت يف اجليش األُ  ذكر أن  ويُ 

 القتىل(.

 م تعطّفوا عليه من كّل إّن  » ويف رواية الطربي عن مقتل عابس بن شبيب الشاكري:

ة، هذا يقول أنا قتلته، وهذا يقول تل، قال: فرأيت رأسه يف أيدي رجال ذوي عّد جانب، فقُ 

ق بينهم ذهذا واحد، ففرّ أنا قتلته، فأتوا عمر بن سعد، فقال: ل ختتصموا هذا مل يقتله سنان 

 .(1)«القول

فرضبه بالسيف عىل  ،رجاًل من بنى متيم محل عليه ن  إ» ويف مقتل حبيب بن مظاهر:

ربه احلصني بن ـفطعنه فوقع، فذهب ليقوم فض ،رأسه فقتله، ومحل عليه آخر من بنى متيم

 إينِّ  صني:متيم عىل رأسه بالسيف فوقع، ونزل إليه التميمي فاحتّز رأسه، فقال له احل

عّلقه يف عنق فقال احلصني: أعطنيه أُ  .فقال اآلخر: واهلل ما قتله غريي .ريكك يف قتلهـلش

فام  به إىل عبيد  ،ُخْذه أنت بعُد  ى رشكت يف قتله، ثم  فريس كيام يرى الناس ويعلموا أنِّ 

ح قومه فيام بينهام قال: فأبى عليه، فأصل .اهعطاه عىل قتلك إيّ فال حاجة يل فيام تُ  ،اهلل بن زياد

 .(2)«عىل هذا

                                           

 .119ص ،4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 3)

 .111ص املصدر السابق: (1)
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 نيتسمية بعض القبائل اليت اشرتكت يف وقعة صّف

د حسن الصدر+ إىل مراجعة عدد ا عن األمر الثاِّ، وهو يف إشارة السيّ وأمّ 

إذ يمكن من خالل ذلك التوصل إىل معرفة  ؛نيالقبائل التي اشرتكت يف واقعة صفّ 

ن أراد الوقوف فم  » فقال: ،×احلسنيخرجت إىل حرب اإلمام عدد اجليوش التي أُ 

ه، كالم حقّ  وأعطى كّل  ،عىل احلقائق أخذ بام مجع ما جاء يف هذا الباب، وأمعن النظر فيه

 .«.. ول حيرض ببايل باقي عدد العشائر..(3)نيكندة اثنا عرش ألفًا يوم صفّ  ن  أ ل أنسى فإينِّ 

 ونذكر عن ذلك ثالث مسائل:

ن قبائل التي عقد هلا اإلمام عيل األلوية وكتّبها، ومَ يف تسمية بع  ال وىل:األُ 

مراء، ، ومعاوية، عقدا األلوية، وأّمرا األُ ×علياً  إن  » ني:استعمل عليها، وجاء يف وقعة صفّ 

الة عبد اهلل بن بديل بن ورقاء وكتّبا الكتائب، واستعمل عىل اخليل عامر بن يارس، وعىل الرّج 

م بن عتبة ابن أيب وقاص الزهري، وجعل عىل امليمنة األشعث اخلزاعي، ودفع اللواء إىل هاش

ليامن بن رصد الة امليمنة ُس بن قيس، وعىل امليرسة عبد اهلل بن العباس، وجعل عىل رّج 

ر الكوفة ـة العبدي، وجعل القلب مضالة امليرسة احلارث بن مّر اخلزاعي، وجعل عىل رّج 

منهم  ربيعة. وعقد ألوية القبائل فأعطاها قوماً والبرصة، وجعل امليمنة اليمن، وجعل امليرسة 

جعلهم رؤساءهم وأمراءهم، وجعل عىل قريش وأسد وكنانة عبد اهلل بن عباس،  ،بأعياّنم

وعىل كندة حجر بن عدي، وعىل بكر البرصة حضني بن املنذر. وعىل متيم البرصة األحنف 

بن هبرية، وعىل سعد بن قيس، وعىل خزاعة عمرو بن احلمق، وعىل بكر الكوفة نعيم 

رة جارية بن قدامة السعدي، وعىل بجيلة رفاعة بن شداد، وعىل ذهل الكوفة ـورباب البص

 وطيءيزيد بن رويم الشيباين، وعىل عمرو وحنظلة البرصة أعني بن ضبيعة، وعىل قضاعة 

وعىل متيم الكوفة عمري بن  عدي بن حاتم، وعىل هلازم الكوفة عبد اهلل بن حجل العجيل.

                                           

 .366ص :نيبن مزاحم، وقعة صفّ نرص  ،املنقري (3)
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عطارد، وعىل األزد واليمن جندب بن زهري، وعىل ذهل البرصة خالد بن املعمر السدويس، 

وعىل عمرو وحنظلة الكوفة شبث بن ربعي، وعىل مهدان سعيد بن قيس، وعىل هلازم 

البرصة حريث بن جابر احلنفي، وعىل سعد ورباب الكوفة الطفيل أبا رصيمة، وعىل مذحج 

ىل عبد القيس الكوفة صعصعة بن صوحان، وعىل قيس األشرت بن احلارث النخعي، وع

رة عمرو بن حنظلة، وعىل قريش ـالكوفة عبد اهلل بن الطفيل البكائي، وعىل عبد القيس البص

رة احلارث بن نوفل اهلاشمي، وعىل قيس البرصة قبيصة بن شداد اهلاليل، وعىل ـالبص

 .(3)«اللفيف من القوايص القاسم بن حنظلة اجلهني

 نيمن عدد القبائل اليت اشرتكت يف وقعة صّفمناذج 

ني من كتاب يف ذكر نامذج من عدد القبائل التي اشرتكت يف وقعة صفّ  الثانية:

ر، ورشيح بن ـخيلة دعا زياد بن النضحني أراد املسري إىل الن   علياً  ن  إ»ر بن مزاحم: ـنص

  .(1)«اً يف اثني عرش ألف وبعثهام وكانا عىل مذحج واألشعريني... ،هانئ

 .(1)«بعث من املدائن معقل بن قيس الرياحي يف ثالثة آلف رجل علياً  ن  إ»

 .(4)«أمر األشرت فوقف يف ثالثة آلف فارس»

ني أربعة آلف حمجف من عنزة، واملحجف: لبس احلجفة، وهى ترس كان بصفّ »

 .(5)«تخذ من جلود اإلبليُ 

تيه من ورائه، فبعث إليهم أعدادًا ليس ه ليأعبيد اهلل بن عمر قد توّج  بلغ عليا أن  »

  .(6)« متيميمنهم إّل 

                                           

 .101ص صدر السابق:امل (3)

 .337: صصدر السابقامل (1)

 .349: صالسابق( املصدر 1)

 .311: صالسابق( املصدر 4)

 .191: صالسابق( املصدر 1)

 .110: صالسابق( املصدر 6)
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فانتدب له  نفسه هلل... ـرِ ن يشنادى: م   ثم  . فرسه الذي كان لرسول اهلل.. ×وركب»

 .(3)«وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم [قد] ر ألفاً ـما بني عرشة آلف إىل اثني عش

صيب يوم الوقعة وأُ  ..زهاء عرشة آلف. صيب يف املبارزة من أصحاب عىلأُ »

 .(2)«ما بني السبعامئة إىل األلف صيب فيها من أصحاب عىلالعظمى أكثر من ذلك، وأُ 

فقال زياد: وييل عىل  ،وهتدداً  وعيداً كان  ...مية كتاباً كتب معاوية إىل زياد بن ُس »

وبينه األكباد، وكهف املنافقني وبقية األحزاب، يتهددين ويوعدين وبيني  كالةآمعاوية ابن 

 . (3)«( طوائعحممد، ومعه )سبعون ألفاً  ابن عمّ 

ربيعة، ومهدان،  : عىليومئذ   ثالث قبائل مل يكن ألهل العراق قبائل أكثر منها عدداً »

 .(4)«ومذحج

؟ قال: الشـعر األذرع مـن مهـدان، نيبصفّ  حرباً  القبائل وجدت أشّد  قيل لعيل: أيّ »

 .(1)«والزرق العيون من شيبان

 والؤها ني قد تغرّي كثريًا من أفراد هذه القبائل التي اشرتكت يف صفّ  ن  أ وال شّك 

ومل يقترص  ،بعد سيطرة معاوية عىل احلكم، وبام فعله من سياسة الرتهيب والرتغيب

بل حتى قادة القبائل والعساكر بعد أن كانوا يف وقعة  ،هذا األمر عىل عموم الناس

 ×.ودون قبائلهم حلرب احلسنيرأيناهم يق ،×ني إىل جانب اإلمام عيلصفّ 

ومن قادة القبائل عىل سبيل املثال: األشعث بن قيس، ومن قادة العساكر شبث بن 

                                           

 .401: صالسابق( املصدر 3)

 .118: صالسابق( املصدر 1)

 .116: صالسابق( املصدر 1)

 .190ص السابق:املصدر  (4)

 .367: صفاألرشا نسابأمحد بن حييى، أ( البالذري، 1)
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ر خريًا ـعطى اهلل أهل هذا املصل يُ »حيث قال:  ،ربعي، وكالمه مشهور يف وقعة كربالء

من بعده آل  ومع ابنه ،سّددهم لرشد، أل تعجبون أنا قاتلنا مع عيل بن أيب طالبول يُ  ،أبداً 

وهو خري أهل األرض نقاتله مع آل معاوية وابن  ،ونا عىل ابنهد  ع   ثم   ،أيب سفيان مخس سنني

م استطاع عبيد اهلل بن زياد أن يعّد وبام تقدّ  .(1)«!لسمية الزانية، ضالل يا لك من ضال

أسامء م ذكره من من خالل ما تقدّ  ،جيشًا يكون تعداده أكثر من )ثالثني ألفًا( أو أكثر

 موي. والؤها وأصبح للحكم األُ والتي تغرّي  ،ني وأعدادهاالقبائل التي اشرتكت يف صفّ 

 عدد عشائر الكوفة وطوائفها 

 .(2)يف البحث عن عدد العشائر والطوائف يف الكوفة الثالثة:

كان عىل »من تعريف مصطلح )الربع( الذي ورد يف الروايات كقوله:  بدّ  وهنا ال

د الرمحن بن أيب سربة احلنفي، وعىل ربع ربيعة وكندة قيس بن ربع مذحج وأسد عب

 ...«.بن يزيد الرياحي األشعث بن قيس، وعىل ربع متيم ومهدان احلرّ 

                                           

 .111ص، 4مم وامللوك: جتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 3)

وهو ليس من صلب املوضوع،  ،ق يف والء القبائل( وهناك بحث آخر يف هذا املجال، وهو فيام يتعلّ 1)

، قال: 100نصار احلسني: صأونذكر له شاهدًا مما ذكره الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف 

شري إىل دور بارز قامت به بع  عنارص عرب الشامل، وهم القيسيون، تُ ع  النصوص ب نالحظ أن  »

القوة التي قبضت عىل  م من أن  ة. نذكر يف هذا املجال بام تقدّ يف مساندة السلطة لقمع الثورة احلسينيّ 

  أن  بنّي ضئ املوقف القبيل، فهو يُ شعري عظيم القيمة يُ  ة نّص مسلم بن عقيل كانت من قيس. وثمّ 

هي الغريم األكرب مسؤولية يف قتل احلسني: قال سليامن بن قته املحارِب التابعي من مجلة شعر له  قيساً 

 يف رثاء احلسني: 

 مـن آل هاشـم قتيل الطـّف  وإن  

 

 رقـــاب املســـلمني فـــذلت أذّل  

ــا  ــن دمائن ــرة م ــي قط ــد غن  وعن

 

 تهبا حيـث حّلـ سنجزيم يوماً  

 إذا افتقرت قـيس جربنـا فقريهـا 

 

ــت  ــل زل ــيس إذا النع ــا ق  وتقتلن

)من غطفان، من قيس عيالن(  )قيس عيالن بن مّض( ويذكر غنياً  فالشاعر يف رثائه للحسني يذكر قيساً  

 . «ملهام مسؤولية مقتل احلسني، ويدد باالنتقاموحُي 
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ق بالتقسيم اإلداري لبع  املدن أو )اخلمس( يتعلّ  (1)الربع(ومصطلح )

مخسة  ىلعمة يف عهد اإلمام احلسني قّس رة مُ ـواألمصار، وعىل سبيل املثال: كانت البص

 وهي:  ،أمخاس

وبالثاء  ،وسكون الياء املثناة حتت ،بفتح هاء هيثم)دها  قيس بن اهليثم  العالية، سيّ ـ 

 بن أسامء بن الصلت السلمي. (املثلثة

 د بكر بن وائل.البكري سيّ  (بوزن منرب)دها مالك بن مسمع  بكر بن وائل، سيّ ـ 

 التميمي. ـ ماملشهور باحللـ  دها األحنف بن قيسمتيم، سيّ ـ 

 د عبد قيس املنذر بن اجلارود  العبدي سيّ . عبد قيس..ـ 

 د األزد األزد مسعود بن عمر األزدي الفهمي سيّ ـ  

 أرباع، هو التقسيم الثاِّ هلا. عىلا الكوفة فكان تقسيمها وأمّ 

ل للكوفة عىل قسمني أو نصفني، فخّط سعد بن أِب وقاص وكان التقسيم األوّ 

 .(2)يف اجلانب الرشقي، وصارت خطط نزار يف اجلانب الغرِبسهم أهل اليمن 

فذكره  ،ر للهجرة حني متصري الكوفةـا عددهم حني نزوهلم سنة ثامنية عشوأمّ 

 . اثنى عرش ألفاً  ـيعنى أهل اليمن ـ ا فقال: كنّ  ،الشعبي

وكانت نزار ثامنية آالف. وبقي معهم أربعة آالف من اجلنود الفرس، قال عنهم 

 ون جند شهانشاه. سمّ ن كدام: كان مع رستم يوم القادسية أربعة آالف يُ مسعر ب

                                           

. 3133، ص1، إسامعيل بن محاد، الصحا ح: ج. اجلوهرية. يقال: ما أوسع ربع فالنالربع: املحلّ  (3)

... ذلك مشتق من ربع باملكان يربع ربعاً  والربع: املنزل والوطن، متى كان، وبأي مكان كان، كّل 

 :تاج العروسحممد بن حممد،  ،لزبيديا لالربوع: أهل املناز :والربع: مجاعة الناس. وقال شمر

 .313ص ،33ج

 .311، تاريخ الكوفة: صحسني بن أمحدرباقي، الُانظر:  (1)
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 ،وا، ويفرض هلم يف العطاءن أحبّ فاستأمنوا عىل أن ينزلوا حيث أحبّوا، وحيالفوا مَ 

 عطوا الذي سألوه...فأُ 

  .محراء ديلموكان هلم نقيب منهم يقال له )ديلم(، فقيل: 

 .ون: الفرسدعَ د الشام بأمر معاوية، فهم هبا يُ َسرّي بعضهم إىل بال زياداً  إن   ثم  

 ،فيام نرشه يف جملة االعتدال النجفية، (1)ووّضَح تفصيل ذلك الشيخ عيل الرشقي

 ر للهجرة،ـرت الكوفة يف العام السابع عشـّص مُ »فقال:  ،حتت عنوان عروبة املتنبي

ربع  رباع، عىل كّل مت إدارهتا إىل أّس وقد قُ  وتكاملت كمدينة أكواخ يف مخس سنوات...

 ا تقسيمها من حيث التخطيط، فكان ذلك املخيم الواسع موزعاً زعيم يقوم بإدارته، أمّ 

من حمالهتا املعروفة باسم  قسامً  فوج يضمّ  يتألف من سبعة أفواج، كّل  عسكرياً  توزيعاً 

عة جممو من جتمعات سبع، كّل  شوارع، بل كانت خليطاً  لً قبائلها، ومل تكن يف الكوفة أوّ 

 ة عشائر تنزل يف جهة...من عّد 

ل: كنانة وحلفاؤها، وجديلة، وقد كانت هذه القبائل سـناد العامـل يف الكوفـة األوّ  

موي، وهم املعروفون بأهل العالية، كان هلم العـدد األوفـر من زمن سعد إىل العهد األُ 

 . ه أخذ يتضاءل تدرجيياً ولكنّ 

  .واألزد ،عم، وكندة، وحرضموتوالقسم الثاين: قضاعة، وبجيلة، وغسان، وخث

 ،الثالث: مذحج، ومحري، ومهدان، وقد لعب هـذا القسـم دوره يف حـوادث الكوفـة

 وكانت له املواقف البارزة. 

 الرابع: متيم، ورباب. 

 وتغلب، وأكثرية هؤلء من ربيعة.  ،اخلامس: بنو أسد، وحمارب، ونمر من بني بكر

                                           

رة ـملحكمة البص  قاضياً نّي وعُ  ،وتعلم يف النجف ،يف الشطرة  ( ه3109)شعراء العراق، ولد سنة من  (3)

وأصبح من أعضاء جملس األعيان،  ،ملجلس التمييز الرشعي اجلعفري ، واختري رئيساً (م3911)سنة 

 . 361هامش ص :عيل بن جعفر، تاريخ الكوفة ،اخلاقاُِّانظر: . ( ه3184)تويف سنة
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 جر، واحلمر.والسادس: إياد، وبنو عبد قيس، وأهل ه

 لن من هذا القسم بقية قبائل كانت تقيم هناك من السابق.واألوّ 

 فقد هبطوا من البحرين حتت زعامة زهرة بن حوية. ،ا بنو عبد القيسأمّ 

وقد كان احلمر حلفاء زهرة وينزلون معه، وهؤلء احلمر عـدهتم أربعـة آلف جنـدي 

تأمنوا يـوم القادسـية عـىل أن ينزلـوا فاريس ُيسمون جند شاهنشاه، كام ذكر البالذري: اس

 فرض هلم يف العطاء.وا، ويُ ن أحبّ حيث أحبوا وخيالفوا م  

 . (1)«عطوا الذي سألوه، وكان هلم نقيب يقال له: ديلم، فقيل هلم: محراء ديلمفأُ 

رة والكوفة، وكان هلذا القسم السـادس دور ـقهم يف الشام والبصا جاء عهد زياد فرّ وملّ »

 وفة والبرصة. ثقايف يف الك

 ، أظهرهم طي. ةل ممْ السابع: ُمل  

 فكانت:  ،تشكيل هذه التجمعات عندما توىل قيادة الكوفيني × اإلمام عيلوقد غرّي 

 : مهدان، ومحري، واحلمر. لً أوّ 

ل ُم يف هذا القسم حيمله نرص بن مزاحم. ء: مذحج، وأشعر، وطيثانياً   ، والع 

 لقيس. : قيس، وعبس، وذبيان، وعبد اثالثاً 

 : كندة، وحرضموت، وقضاعة، ومهرة. رابعاً 

 : األزد، وبجيلة، وخثعم، واألنصار. خامساً 

 : بكر، وتغلب، وبقية ربيعة. سادساً 

 .(2)«: قريش، وكنانة، وأسد، ومتيم، وضبّة، ورباب... سابعاً 

                                           

 ،3ج ،4االعتدال: جملد . نقاًل عن جملة363، تاريخ الكوفة: صحسني بن أمحدرباقي، الر: ُانظ (3)

 .43ص

 .361، تاريخ الكوفة: صحسني بن أمحدرباقي، ال (1)
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ام معاوية، وعاد رباعيًا، فقال الشيخ  أيضًا يف أيّ هذا التصنيف تغرّي  ن  أوُذكَر 

 ة، وقدللجيوش اإلسالميّ  لتكون معسكراً  ؛ت الكوفةئنشأُ »القريش عن )تنظيم اجليش(: 

 مون يفقّس بني وفق قبائلهم، وكانوا يُ رتّ م اجليش فيها عىل أساس قبيل كام كانوا مُ ظّ نُ 

 تبت كام ييل: معسكراهتم باعتبار القبائل والبطون التي ينتمون إليها، وقد رُ 

عىل أساس قبيل،  ءيش يقوم قبل كّل  ،ُسباعياً  ش توزيعاً نظام األسباع: ووزع اجلي

 الروح القبلية كانت سائدة ومل تضعف... ن  أ ّل إم كانوا يقاتلون يف سبيل اهلل ّن  أبالرغم من 

عمد زياد بن أبيه حاكم  ،( ه51ت الكوفة عىل هذا التقسيم حتى إذا كانت سنة )وظلّ 

 : اآليت، فكان عىل النحو  ذلك املنهج وجعله رباعياً فغرّي  ،العراق

 ، وجعل عليهم عمرو بن حريث. (3)أهل املدينة ـ1

  ة.متيم، ومهدان، وعليهم خالد بن عرفطـ 2

 .ربيعة بكر، وكندة، وعليهم قيس بن الوليد بن عبد شمس ـ3

 .مذحج وأسد وعليهم أبو بردة بن أيب موسى ـ4 

الذين انتخبهم لرئاسـة  حكمه، كام أن   ام عمد إىل هذا التغيري إلخضاع الكوفة لنظاموإن   

 مسلم.وقد استعان ذهم ابن زياد لقمع ثورة  رفوا بالولء واإلخالص للدولة.األنظمة قد عُ 

ها الطاغية حلرب اإلمام احلسني، فقد كان عمرو بـن كام توىل بعضهم قيادة الفرق التي زّج 

 .(2)«حريث وخالد بن عرفطة من قادة ذلك اجليش

أسامء مجيع بطون هذه القبائل التي  د الرباقي يف )تاريخ الكوفة(يّ وقد ذكر الس

ه كان بالكوفة إن  »نزلت فيها بعد التمصري، وذكر عن لوط بن حييى األزدي وغريه: 

 . (3)«ثالثامئة وستون قبيلة وأربعامئة راية

                                           

ن مل ينتظم يف قبيلة، أو الذين سكنوا وسطها بعد خط ه أراد أحد أرباع مدينة الكوفة، وهو الذي ممّ ( لعلّ 3)

 أهل اليمن يف اجلانب الرشقي، وصارت خطط نزار يف اجلانب الغرِب.سعد بن أِب وقاص لنزار و

 .118ص، 1ج :فتو ح البلدانأمحد بن حييى، ( البالذري، 1)

 .111ص :تاريخ الكوفةحسني بن أمحد، ( الرباقي، 1)
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ف عرا تُ ألهن   ؛وسنذكر ما ورد فيه بـ)ترّصف( ألمهيته يف معرفة أسامء هذه البطون

 :كر لقبه يف واقعة كربالءن ذُ بجميع مَ 

 :النزاريون

وهم: معاوية، األرشس، بنو عمرو، بنو وهب، السكون، السكاسك، جتيـب  ،كندة ـ1

 العوادر، الصدف.

وهم: جلد، سعد العشرية، مراد، عنس، احلارثيون، عبد املدان، بنو الدنان، ، مذحج ـ2 

، صداء الفيل، هفان، شمران، سـيحان، بنـو النخع، جنب، مرثد، مازن، أدد .بنو مسلية..

أنعـم، سـيف، حمـادرة،  .عبيدة، حكم، صعب، جعفر، حرث، غطيـف، سـلامن، قـرن..

رواق، زهر، حرب، يام، قرية، حكم، قدح، هيس، صدقة، بندقة، عمـرو، صـومعة، بنـو 

 عبد اجلد، عبس، اجلحافل، بنو ّنيك، صعب.

ن، وثعلبة بن ذهل، وثعلبة بـن جـدعان وهم جذيلة، الغوث، ثعلبة بن روما ،طيء ـ3 

بنو صنرب، بنو طريف، بنو ثاممة، بنو لم، بنو ثعـل، بحـرت،  .بن ذهل بن رومان، بنو تيم..

 سنبس، جرم، نبهان، بولن.

وهم: اجلامهر، جدة، أنعم، أدعم كاهل، عبـد شـمس، عبـد الثريـا، عـامر،  ،أشعر ـ4 

مجاد، شهلة، املحتار، حسيب، عيدل،  عارض، ثابت، ناعم، الركب، تاج، شعذف، يقرم،

األفخوذ، األخلود، األخبوق، األخدوع، األعيوق، ناجية، احلنيك، وائل، غاسل، دحران، 

صاممة، حسامة، سدوس، سايب، يارس، جميد، بجيلة، مريطة، زعيج، بنو أعـر، الزجالـة، 

 الزمالة، بنو بجري، املساور، بنو حكيم، عبس.

 نو أراش، بنو جدس، بنو نامرة.وهم: الداريون ب، خلم ـ5 

 جذام: أفىص، غطفان، عاملة. ـ6 

مـازن، بـارق، املعـي، احلجـر، العتيـك، راسـب، وهم: جفنة، غلبة، خزاعة،  ،أزد ـ7 

عامل، والبة، ثاملة، هلب، زهران، احلدان، يشكر، عك، دوس، فهم، اجلهاضم، األشـاقر، 

 سلول، مصطلق، احلبا. قسامل، الفراديس، سليح، عوف، بنو عدي، بنو فهري،
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 عرينة، أمحس، دهن.  .، قرس..ولود أكلب شهران، ّنيس، وهم: ،خثعمـ  8 

وهم: حاشد، بكيل، حجور، قدم، أدران، أهنوم، راهـب، شـاور، خيـوان،  ،مهدان ـ9

غدر، وادعة، يام، شبام، جشم، تغلب، مذكر، هبرية، العزة، دعام، مرهبة، أرحب، شاكر، 

 قروح. ريم، بنو صاع، بنو مدلج، بنو محلة، أسلم، األسفيان، ذبيان، بنو ح

 املرضيون:

 هوازن، غطفان، ُسل يم، فهم، عدوان، غني، باهلة.  قيس عيالن وبطونه:ـ 1

 ا مدركة، فبطونه: قريش، أسد، القارة، ُهذيل. وأمّ 

ا طابخة، فبطونه: متيم، الرباب، ضبة، مزينة، محيس، كاهل، فقعس، دودان، عمرو، وأمّ 

ب، والبة، صيدا، ناشب، غارضة، غنم، ثعلبة، عضل، بنـو حليـان، بنـو دمهـان، بنـو صع

غازيه، بنو صاهلة، بنو ضاعنه، بنو فناعـة، هـذيل، متـيم بـن مـر، دارم، جماشـع، ّنشـل، 

سدوس، حنظلة، يربوع، رياح، سليط، الرباجم، كليب، اهلجيم، مازن، بنو منقرة، عمـر، 

نرب، بنو عطارد، بنو عدانة، عدي، عوف، ثور، أطحل، قيس، غالب، طلفة، ظليم، بنو الع

أشيب، عكل، عامر، كالب الضباب، جعدة، اجلريش، ُقشري، عقيـل، خفاجـة عجـالن، 

يد، شــرر، غزية، جشم، سعد، ثقيف، عامر، بنو مطرود، بنـو الـنمري، هالل، سلول، نص

عـود، بنـو خمـزوم، بنـو ، بنو أشجع، بنو عبـد اهلل، بنـو أبنو ذكوان، بنو أذهر، ذبيان، عبس

 رواحة، بنو سهم، بنو فزارة، بنو أنامر.

 هم جيمعهم مرض احلمراء.هؤلء كلّ 

 وهم: عنزة، عبد القيس، تيم، بنو جشم، بنو حصني، بنو أرقم. ،ربيعة أخو مرض ـ2 

 إياد أخو مرض وربيعة، وهم: بقت، بنو حذافة، بنو دعمي، بنو طامح.  ـ3

، بنو احلايف، بنو عمران، بنـو أسـلم، بنـو حلـوان، ّنـد، وهم: بنو احلارث ،قضاعة ـ4

جهينة، عذرة، جرم، الربك، كلب، أسد، حيدان، مهرة، بيل، جميد، يزيـد، ذهـرا، خـولن، 

حي، رزاح، صحاري، هاين، رسوان، سعد، وداعـة، األقـارع، مسـبح، الكحـل، هـزان، 

ر، العقارب، بنو عوف، بنو الكرب، منبه، بنو مجاعة، بنو غالب، بنو حرب، ربيعة، بنو أبح

مالك، األنبار، الفاطميون، بنو عبيدة، بنو سليح، بنو تنوخ، القني، احلنش، زبيد غري زبيـد 

 مذحج.

وهم: النعامن، والضحاك والشهد،  ،العكوك أولد عك بن عدنان، أخي معد ـ5
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ب، ر، رهينة، رامي، دـعت منهم: غافق، ساعدة، بنو قني، بنو مقصوعبد اهلل، وتفرّ 

لعسان، شبام، الركب، لم، صخر، دعج، يعج، رعل، قاصية، عالفة، هامل، والبه، قحر، 

فخر، وابصة، وزن، رقابة، راشد، زهري، مالك، زوال، رصيف، زيد، بنو حييس، بنو 

 ،املحدون، عبيدة، احلجبة، غنم، ناج منك، عمران، بجيلة، اخلبا، اهلزمة، احلوية، سيعة

ب، الزيول، األضم، هليل، الواغط، العبديون، الكعبيون، املطارفة، احلديون، صهي

املياريون، الراسبون، بنو رضوان، بنو حبيش، بنو وهبان، العليون،، احلربيون. فهؤلء 

 .(1)«بطن (411)الذين توطنوا الكوفة، وهم زهاء 

كر يف هذا الفصل هو إشارات عن تلك املواضيع التي طلب ما ذُ  ن  أوأخريًا نذكر 

ة التي ف من السائل أن يبحث وحيّقق فيها، وقد أرشنا أيضًا إىل بع  املسائل املهمّ املؤل

 ال حيتمله هذا الكتاب.  فرد بتحقيق خاّص جيب أن تُ 

                                           

 .116: صتاريخ الكوفةحسني بن أمحد، الرباقي، ُانظر:  (3)
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 يف الطّف ×خَرِجني حلرِب احلسنيرسالة يف عدد امُل
 (1)مةاملقّد

 .وبه ثقتي

والعْن  ،عليهم وصّل اللهم   ،اللهم  لك احلمد محد الشاكرين لك عىل مصاهبم

 . (2)همءأعدا

ن زاد عىل أربعة آالف يف عم   (،وزاد رشفك وعّزك ،أدام اهلل تعاىل تأييدك) (3)سألت

 ة.السن   حّدثني من علامءأو املُ  ،ؤرخنيمن املُ  ،حاربني يف الطفي لسيّد الشهداءعدد املُ 

ذكرهم  (4)أبا جعفٍر الطربي يف )تارخيه الكبري( أن   (،يف فضلك زاد اهلل)وذكرت 

وأحببت  ،(6) علامء أصحابناك مل تعثْر عىل َمن زاد عىل ذلك منهم إاّل ، وأن  (5)أربعة آالف

 ؟املرُصي ح بالزيادة من علامء اجلمهور (7)الوقوف عىل احلقيقة وعىل

                                           

وآثرنـا ذكرهـا ـ وإن كـان احلـديث فيهـا ال يتعـدى أسـطر  ؛سخ املخطوطة( هذه الكلمة مل ترد يف النُّ 3)

نا اختذنا منهجًا يف ذكر العناوين التي ذكرها املصنف يف هـامش ا ذكره املصنف فيها، وألن  معدودة ـ متييزًا ملِ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ): ة ضمن متن الرسالة، وقد ذكر املصنف بعـد كلمـة مصـاهبم آيـةسود  املُ 

 ها الكلامت التي جاءت بعدها.عنها وذكر يف حملّ  عدل ، ثم  (117الشعراء:) (ی

 ( يف )ب(: والعن أعدائهم أمجعني، وقبلها )وبه ثقتي( من )ص(.1)

 ،وسيأيت ثناء املؤلف عليه ،مت ترمجتهة، وتقدّ رة احلسينيّ ـد عبد احلسني، خازن احلض( السائل هو السيّ 1)

، 31ج :الذريعةزرك الطهراِّ، حممد حمسن، ُانظر: آغا ب .د )األجل( يف خامتة الرسالةووصفه بالسيّ 

 .111ص

 )تاريخ الطربي(.ـمم وامللوك( املعروف ب( )تاريخ األُ 4)

، وسيذكر املؤلف ما ورد يف تاريخ 109ص، 4ج األُمم وامللوك: تاريخالطربي، حممد بن جرير، ( 1)

يف × اإلمام احلسنيواملُخَرجني معه حلرب  ،والكامل البن األثري، عن قدوم عمر بن سعد ،الطربي

 .الطّف 

 مة التحقيق.جني يف مقدّ خرَ م حتقيق ما ذكره علامء الشيعة يف عدد املُ ( تقدّ 6)

 تت يف )ب( و)ص(.بّ ( ذكرها املصنف يف اهلامش وثُ 7)
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 ةالذين صّرحوا بالزياد
 :حيّضِّ يف كتبهم مجاعة (2)نحوا بالزيادة، ممّ ـ: الذين رص  (1)فأقول ـ وباهلل التوفيق

يف كتاب  الشافعي (3)منهم: كامل الدين أبو سامل حممد بن طلحة القريش النصيبي

ه: ، (هـ611) سنةاملتوىّف  ،)مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول( فقد »قال ما نصُّ

م إىل املتأخر، فيام وجزموا القول بام نقله املتقّد ، (4)ري بام رواهالسِّ ح النقلة يف صحائف رص  

أمريهم يومئذ  عبيد اهلل بن  (1)احلسني ملّا قصد العراق وشارف الكوفة، رّسب إليه رووه: أن  

العساكر زياد اجلنود ملقاتلته أحزاباً، وحّزب عليه اجليوش ملقاتلته أرسابًا، وجّهز من 

، يتتابعون كتائباً وأطالباً رين ألف( فاـ)عش  إىل آخر كالمه. .(7)...«(6)رِس وراجل 

                                           

 ( يف )م( و)ب(: فأقول وبالتوفيق.3)

 ن حيّضِّ.( يف )ب(: فمَ 1)

 ،اموبينها وبني املوصل ستة أيّ  ،ملوصل إىل الشاموتقع عىل جادة القوافل من ا ،( نسبة ملدينة )نصيب(1)

 .188، ص1جمعجم البلدان: ُانظر: احلموي، ياقوت بن عبد اهلل، وبني سنجار تسعة فراسخ. 

وهو األنسب يف مقابلة  ،سخ املصدر أيضًا، ويف املطبوع منه )رأوه(ويف إحدى نُ  ،سخ( هكذا يف مجيع النُّ 4)

 )رووه(.

ومنه حديث عىل  .».. .116ص، 1ج يف غريب احلديث واألثر: النهايةرك بن حممد، املبا ،( ابن األثري1)

. ابن منظور، حممد بن .)واألُساب من الناس: األقاطيع(«أرسله قطعة قطعة :أي ،به عليه(ُسي  ألُ )إِّي 

 .461ص، 3ج :لسان العربمكرم، 

، 3ج :لسان العرب ،ابن منظور، حممد بن مكرم .«أهل الطلب :أي.أطالب مجع طالب..» (6)

 :تاج العروسالزبيدي، حممد بن حممد، . «الطلبة: اجلامعة من الناس ،وعن ابن األعراِب» .160ص

  .381ص، 1ج

حتقيق ماجد أمحد  .183ص :حممد بن طلحة، مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ،الشافعي (7)

عىل صدق املؤلف وإخالصه ألهل ة كالمه التي فيها داللة واضحة عطية. ورأيت أن أذكر هنا تتمّ 

ة والعديد، شاكني يف العدّ  ، حرصوه وأحدقوا بهفلاّم »ورزئه بام جرى عليهم، فقال:  ،البيت^

ذلك فليؤذن بقتال يقطع الوتني وحبل  ىبن زياد أو بيعته ليزيد، فإن أباملتمسني منه نزوله عىل حكم 

ها األشبا ح عىل الصعيد، فتبعت نفسه األبية جدّ رع ـويص ،ُد األروا ح إىل املحل األعىلالوريد، وُيصعِ 

ة وحباها، فاختار جمالدة اجلنود وأباها، ونادته النخوة اهلاشمية فلباها، ومنحها اإلجابة إىل جمانبة الذلّ 

وشيم شباها، وال يذعن لوصمة تسم بالصغار من رشفه  ،ومضاربة ضباها، ومصادمة صوارمها

  .«...وجباهاً  خدوداً 
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 َمْن مدح حممد بن طلحةيف
 (، قال: هـ611) سنةيف حوادث  ،اجلنان( مرآةطلحة، اليافعيُّ يف ) وقد ترجم ابنَ 

ه، بارعًا يف الفقه واخلالف، وويل الوزارة  مرّ  ،كان رئيسًا حُمتشامً » هد  ومجع  نفس  ًة، ُثّم ز 

 . (3)« بحلب يف شهر رجب، وقد جاوز السبعنيوتويّف 

ثم  أطال يف الرتمجة، حكاها يف العبقات
(2). 

وحكى مد ح ابن طلحة عن )طبقات الشافعية( ل ألسنوي، ونقل عبارته بطوهلا، 

ارفًا باألُ »ه: وأن    .(1)«امً رئيسًا كبريًا ُمعظّ  ،صولينّيكان إمامًا بارعًا يف الفقه واخلالف، ع 

تول ده سنة »حكى ترمجته أيضًا عن )طبقات الشافعية( البن السبكي، وفيها:  ثم  

هـ( إىل أْن قال: كان أحد 648)وحّدث ببالد  كثرية  يف سنة  ،احلديث هـ( وسمع582)

 «.العلامء املشهورين والرؤساء املذكورين

  .(4)«العْقد الفريد للملك السعيد»وذكر يف مصنفاته 

عقُد الفريُد للملك السعيد، أليب سامل حممد بن  طلحة القريش ال»ويف كشف الظنون: 

 إىل آخر كالمه.  ،(5)«(هـ652)املتوىّف سنة  ،النصيبي الوزير

 ة.ن  سفالرجل من عظامء علامء ال

                                           

 .388ص، 1ج :مرآة اجلنان وعربة اليقظانعبد اهلل بن أسعد، ، ( اليافعي3)

 .118ص ،8ج :عبقات األنواراهلندي، حامد حسني، خالصة ( 1)

ل عن ، ومما جاء يف ترمجته: )ترّس 101ص، 1ج :طبقات الشافعيةعبد الرحيم بن احلسن،  ،األسنوي (1)

وكتب تقليده  ،نارص صاحب دمشق للوزارةنه امللك الة، وعيّ وأقام بدمشق باملدرسة األمينيّ  ،امللوك

 ملبوسه وغري   ،ترك أمواله وموجوده ثم   ،فلم يقبل منه، فبارشها يومني ،فنصل منه واعتذر ،بذلك

رين من رجب سنة ـ بحلب يف السابع والعشث. وتويّف عرف موضعه. سمع وحدّ فلم يُ  ،وذهب

 (. . وقد جاوز السبعني. ذكره يف العرب خمترصاً (هـ611)

 . 16ص، 1ج :طبقات الشافعية عبد الوهاب بن عيل، ،السبكي (4)

وقال عن موضوع كتاب  .3311ص، 1ج :كشف الظنونمصطفى بن عبد اهلل،  ،حاجي خليفة (1)

الثاِّ: يف السلطنة  .يف مهامت األخالق والصفات :لجعله عىل أربعة قواعد: األوّ »)العقد الفريد(: 

 .«الرابع: يف تكملة املطلوب بأنواع من الزيادات .والديانات رايعـالثالث: يف الش .والواليات



 ×عدد املُخَرجني حلرب اإلمام احلسني  ...................................................................  361

 .(1)ويف ترمجته يف املصنفات ،وكتابه )مطالب السؤول( مذكوٌر يف )كشف الظنون(

 .ثني ألفاً م كانوا ثالنقل كالم ابن الصباغ أهن  

 هـ(811 سنة)املتوىّف  ،الشيخ نور الدين عيل بن حممد بن الصباغ املالكي و)منهم(:

 ة(: يف كتابِه )الفصول املهمّ 

وجّهز إليه  ،(3)د(ـ اجلموع )وحّشد احلشو (2)ومجع ـ يعني ابن زياد: قال بعد قوله

بن سعد  إىل فخرج  عمُر » مها عمر بن سعد ما لفظه بحروفه:وجعل ُمقد   ،العساكر

ه باجليوش شيئًا فشيئاً  ،(4)×احلسني إىل أن اجتمع عند عمر بن سعد  (1)وصار  ابُن زياد يمد 

                                           

تاريخ حممد بن أمحد،  ،لذهبيا .37ص، 1الوايف بالوفيات: ج، خليل بن أيبك، لصفديا ُانظر:( 3)

 ،بن شاكرالكتبي، حممد  .131ص، 1ج :العربحممد بن أمحد،  ،لذهبيا .44ص، 33ج :اإلسالم

، 8طبقات الشافعية الكربى: جعبد الوهاب بن عيل،  ،لسبكيا .78ص، 10عيون التواريخ: ج

النجوم األتابكي، يوسف،  .386ص، 31البداية والنهاية: جابن كثري، إسامعيل بن عمر،  .61ص

حممد بن  ،ابن الغزي .119ص ،1جشذرات الذهب: ابن العامد، عبد احلي،  .11ص، 7ج الزاهرة:

أعالم النبالء بتاريخ حلب  ،حممد راغب ،الطباخ .63ص، 3ج :ديوان اإلسالمعبد الرمحان، 

حاجي  .191ص، 11سري أعالم النبالء: جحممد بن أمحد،  ،لذهبيا. 417ص، 4ج :الشهباء

هدية البغدادي، إسامعيل بن حممد، . 714ص، 3ج كشف الظنون:خليفة، مصطفى بن عبد اهلل، 

عبد احلسني،  ،األميني .33ص، 1ج :صلة التكملةأمحد بن حممد،  ،حلسينيا .96ص، 3العارفني: ج

 مة كتابه مطالب السؤول.مقدّ  .431ص، 1الغدير: ج

من تصانيفه: حتصيل املرام يف تفضيل  ... احلفار»ل: فقا ،وذكر إسامعيل باشا البغدادي بع  مؤلفاته

زبدة  ،الصالة عىل الصيام، اجلفر اجلامع، ومصبا ح النور الالمع، الدر املنظم يف االسم األعظم

العقد الفريد للملك  ،زبدة املقال يف فضائل األصحاب واآلل ،يف األسامء والصفات املصنفات

نفائس  ،مفتا ح الفال ح يف اعتقاد أهل الصال ح ،مطالب السؤول يف مناقب الرسول| ،السعيد

البغدادي، إسامعيل بن حممد،  .«كوغري ذل (صال ح الدين :أعني)العنارص ملجالس امللك النارص 

 ،األعظم( االسمم يف وكتابه )الدر املنظّ  ،ة )اجلفر(. ومن كتبه املهمّ 311ص، 1ج :هدية العارفني

 سة.ونسخة منه يف املكتبة الرضوية يف مشهد املقدّ  ،×ذكر فيه خطبة البيان لإلمام عيل

 ( اجلملة ذكرها املصنف للتوضيح. 1)

د وجنّ »: 838ص، 1ج (:املطبوع) ةة يف معرفة األئمّ الفصول املهمّ عيل بن حممد، ابن الصباغ، ُانظر:  (1)

 . «وحشد وحشود :يف )ب، د(»، وقال املحقق يف اهلامش: «اجلنود

 (:املطبوع)ة ة يف معرفة األئمّ الفصول املهمّ عيل بن حممد، ابن الصباغ،  .×«فخرج عمر إىل احلسني» (4)

  .839ص، 1ج

  السابق.. املصدر «شيئاً بعد يشء» (1)
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 ىل آخره.إ .(2)«...فارس  وراجل   مقاتل ما بني (3)ألف( )ثالثون

 ةن اعتمد كتابه من العاّميف بيان مدح ابن الصباغ وَم
: (3)ة مثلن  سُمصنفات لعلامء ال وقد أخرج يف )العبقات( ترمجة ابن الصباغ من عّدة

 ، وأن  (5)، و)الرياض الزاهرة( للطربي(4))ذخرية املآل( ألمحد بن عبد القادر العجيل

ة( من الكتِب التي اعتمد عليها السمهودي يف )جواهر كتابه )الفصول املهمّ 

 . (7)، واحللبي يف )إنسان العيون((6)العقدين(

، فهو من (9)وعّدهم واحدًا بعد واحدٍ  (8)ة(املهمّ وعّد آخرين منهم اعتمدوا )فصوله 

                                           

إذ بعد صفحة من )ص( رسمها هكذا  ؛وهو خطأ نحوي «ثلثني ألف»هكذا:  سمتسخ رُ ( يف مجيع النُّ 3)

، ومل يذكر املحقق «رون ألفـعش» .838ص، 1ج :ة)ثلثون( ومراده )ثالثون(، ويف الفصول املهمّ 

 خرى. سخ أُ فيام إذا كان عدد آخر لنُ 

 . 839ص، 1ج :ةة يف معرفة األئمّ الفصول املهمّ عيل بن حممد، ( ابن الصباغ، 1)

 . 110ص، 8ج :خالصة العبقاتاللكهنوي، حامد حسني، ( 1)

العجييل( وعنوان كتابه: )ذخرية املآل يف رش ح عقد جواهر الآلل يف مناقب اآلل(. وهو رش ح ( )4)

  .163ص، 8ج املصدر السابق: .ملنظومته املسامة بـ)عقد جواهر الآلل(

، وعنوان كتابه: )الرياض الزاهرة يف فضل ذهباً واملطريي شهرة، الشافعي م ،عبد اهلل بن حممد املدِّ (1)

مجعت فيه »وقال عن كتابه:  ،ة(وهو ممن اعتمد كتاب )الفصول املهمّ  ،آل بيت النبي وعرتته الطاهرة(

لعت عليه مما ورد يف هذا الشأن، واعتنى بنقله العلامء العاملون األعيان، وأكثره من الفصول ما اطّ 

 .110ص، 8ج صدر السابق:امل .«.ة البن الصباغ..املهمّ 

رشف العلم اجليل  ،جواهر العقدين يف فضل الرشفني)وعنوان كتابه:  ،( وهو نور الدين السمهودي6)

 وتويّف  (،هـ844)وكانت والدته سنة  ،خالصة ترمجته من الضوء الالمع للسخاوي .والنسب العيل(

 .180ص، 3ج املصدر السابق:. (هـ933)سنة 

 ،ف املؤلفات البديعة، وألّ هـ(971)ولد بمرص يف سنة »صة األثر للمحبي، قال: ذكر ترمجته من خال (7)

جملدات، اخترصها  ةيف ثالث (،إنسان العيون يف سرية النبي املأمون)ها ة التي ساّم منها: السرية النبويّ 

نت وفاته . وكا..كثرياً  هرت اشتهاراً وزاد أشياء لطيفة املوقع، وقد اشتُ  ،من سرية الشيخ حممد الشامي

 .169ص، 8ج املصدر السابق: .«(هـ3044)سنة 

ه ت لعلّ بّ وما ثُ  ،ة(الصحيح )الفصول املهمّ  ن  أويف )ط( ذكر يف اهلامش  ،ة(سخ )فصول املهمّ ( يف النُّ 8)

 األنسب يف سياق اجلملة، ومل نضع معقوفتني حول )اهلاء( احرتازًا للمعنى. 

 ،4ج :السوي(، وأيضًا ذكر كتابه السخاوي يف الضوء الالمع( ومنهم الشيخاِّ القادري يف )الرصاط 9)

  .«وهم اثنا عرش ،ةة ملعرفة األئمّ الفصول املهمّ  :منها ،وله مؤلفات»فقال:  .101ص
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 الكتِب املعتمدة.

 (1)(ةد مجال الدين، أمحد بن عيل بن احلسني عيل بن مهنا بن )عنبو)منهم(: السيّ 

 هـ(.816 سنة)املتوىّف 

، (2)يف كتابه )عمدة الطالب يف أنساِب آل أِب طالب(، وقد ذكره يف )كشف الظنون(

 .(3)كتب املعتمدةوهو عند اجلميِع من ال

عليهم عمر بن  ،سلوا )ثالثني ألفاً(وأر، (4)منعوه عن املسري فلاّم صار إىل كربالء»قال: 

 إىل آخر كالمه. (1)«بِن أيب وقاص سعد

 )تنبيٌه( 
ام ذكر وإن   ،×جني إىل حرب احلسنيمل يذكر ابن جرير يف )تارخيه( عدد املُخرَ 

م فلاّم كان من الغد قدِ »آالف(، قال ما لفظه:  ورود عمر بن سعد إىل كربالء يف )أربعة

: وكان سبب (6)قال ،(يف )أربعة آلف ،الكوفة سعد بِن أيب وقاص  من عليهم عمر بن

                                           

ت يف املتن، وقال حمقق عمدة بّ واملشهور كام ثُ  ،سمت يف )ط(سخ املخطوطة )عتبة( وهكذا رُ ( يف النُّ 3)

ه حسيني وهو حسنى بال كذكرها يف نسبه أن   ،ة اخلديوية من األغالطسختب عىل النُّ الطالب: )وما كُ 

ابن عتبة بالتاء  وهو املعروف بابن عنبة بالباء بال ريب، كام أن   ،ه ابن عنبسة بالسنيخالف، وأن  

عنبة »: (عنب)الفوقانية يف مطبوعة بمباي من أغالطها الكثرية... قال الزبيدي يف تاج العروس بامدة 

 تويّف  ،ابة مشهوروهو مؤرخ نّس  ،«رشاف بنى احلسن بالعراق ونواحي احللةأقبيلة من  جدُّ  :األكرب

الضياء الالمع يف القرن  ، حممد حمسن،: ترمجته ومصنفاته يف: آغا بزرك الطهراِّ( اُنظرهـ 818)سنة 

 ،3األعالم: جخري الدين،  ،لزركيلا .111ص، 3ج :الكنى واأللقاب ،عباس ،القمي .التاسع

 . 311ص، 3ج :هدية العارفنيالبغدادي، إسامعيل بن حممد،  .377ص

 . 3367ص، 1ج :كشف الظنونمصطفى بن عبد اهلل، ( حاجي خليفة، 1)

 ،العصامي يف )سمط النجوم العواي يف أنباء األوائل والتواي( :ةن اعتمد عىل كتابه من العامّ ( وممّ 1)

أبو جعفر شهاب الدين،  ،والرشيف احلسيب ،لنسيبد امة السيّ بـ)العاّل  .190ص، 1ج :ووصفه يف

 أمحد بن عيل بن مهنا الداودي املوسوي(. 

  .. يف )ب( واملصدر املطبوع«منعوه من املسري» (4)

 . 390ص :عمدة الطالب يف أنساب آل أِب طالبأمحد بن عيل، ، ة( ابن عنب1)

 ف. وهو تكملة ما رواه عن أِب خمن األُمم وامللوك،( من تاريخ 6)
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عبيد اهلل بن زياد بعثه عىل )أربعة آلف( من أهِل  أن   ؛×خروِج ابِن سعد إىل احلسني

وا إليها وغلبوا عليها، فكتب وكانت الديلم قد خرُج ، (3)الكوفة يسري ذهم إىل )د ْست بى(

 ،ام أعني(ابن زياد عهده عىل )الري( وأمره باخلروج، فخرج معسكرًا بالناس بـ)محّ  (1)إليه

فقال: رِسْ  ،فلاّم كان من أمِر احلسنِي ما كان، وأقبل إىل الكوفة، دعا ابن زياد عمر بن سعد

 انتهى.  إىل آخر القصة (3)«إىل احلسني

 كالم ابن جرير الطربي لذلك ةُمنافايف بيان عدم 
ه ما خرج قبله أحٌد وال خرج بعده أحٌد، وكيف وهذا ال يدلُّ عىل احلرِص، وأن  

، وقد ذكر ابن جرير نفسه بعد ذلك ما يدلُّ عىل خروج كلي القبائل قال ما لفظه:  !يدلُّ

بع مذحج وعىل ر، ليم األزديعبد اهلل بن زهري بن ُس  كان عىل ربع أهل املدينة يومئذ  »

، وعىل ربع ربيعة وكندة قيس بن األشعث بن (4)وأسد عبد الرمحن بن أيب سربة احلنفي

فشهد هؤلء كل هم مقتل احلسني، إّل  بن يزيد الرياحي. قيس، وعىل ربع متيم ومهدان احلرّ 

 .(1)«ه عدل إىل احلسني وُقتل  معهاحلّر بن يزيد: فإن  

                                           

كورة كبرية كانت مقسومة بني الري . والباء املوحدة واأللف املقصورة.. .له..دستبى: بفتح أوّ » (3)

دستبى )ى سمّ وهو يقارب التسعني قرية، وقسم منها يُ  (،دستبى الرازي)ى سمّ ومهذان، فقسم منها يُ 

، . احلموي«هاضيف إىل قزوين يف بع  األوقات التصاله بعملة قرى، وربام أُ وهو عدّ  (،مهذان

 .414ص، 1ج :معجم البلدان ياقوت بن عبد اهلل،

 . «فكتب إليها»ا يف )ب(: ( من )م( و)ص( وهو املوافق للمصدر خالفًا ملِ 1)

وهذه الفقرة استدركها املصنف يف  .109ص، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 1)

 اهلامش.

م احلديث عن لقبه وتقدّ  ،بن األثري: )اجلعفي(ويف الكامل ال .سخ واملصدر( هكذا يف مجيع النُّ 4)

 ف عن )اجلعفي(. صحّ ه مُ وسيأيت أن   ،)احلنفي(

عن فضيل  ،والرواية عن أِب خمنف .110ص، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير، ( الطربي، 1)

له: )وعىل ربع متيم م حتقيق قوعن عمرو احلّضمي. وقد تقدّ  ،عن حممد بن برش ،بن خديج الكندي

 ،احلصني بن متيم هو الذي كان عليهم ن  تذكر أأكثر الروايات ، فإّن ومهدان احلرُّ بن يزيد الرياحي(

 مرته.إبن يزيد كان حتت  واحلرّ 
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ثم  حّدث
 إينِّ  ،واهلل»ه دنا من احلسني، فقال له: بن عدي أن  بإسناده عن الطرّما ح  (1)

يعني احلّر ] هؤلء الذين أراهم ُمالزميك يقاتلك إّل  فام  أرى معك أحدًا، ولو مل نظرلُ 

 ،لكان كفى ذهم، وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم  ظهر الكوفة [وأصحابه

عًا أكثر منه، فسألت عنهم، فقيل: اجتمعوا وفيه من الناس ما مل تر  عيناي يف صعيد واحد مج

ُحون إىل احلسني ،عرضواليُ   احلديث. (1)«ثم  ُيرس 

هم  ،ا ح مجعًا أكثر منهمهذه القبائل والناس الذين مل تَر عينا الطرمّ  أترى أن  

 )األربعة آالف( أصحاب عمر بن سعد؟ 

عىل  (3)(د )من قبُل رأى مجع احلاّج بعرفة، وكانت قد جتّمعت لعمر بن سع نممّ وهو 

، (4)×(أن يسري هبا إىل الري حلرب الديلم، فأمره ابن زياد باخلروج إىل حرب )احلسني

ا ح مُجعوا للعرض والتكتّب، وأصحاب عمر بن سعد وأولئك الذين رآهم الطرمّ 

 .(5)كام عرفت هبم كتتبني من قبُل مُ 

                                           

ا ح بن عن الطرمّ  ،عن مجيل بن مرثد من بني معن ،فنعن أِب خم» وإسناده: ،الطربي يف تارخيه :( أي3)

  .«عدي

عن مجيل  ،عن أِب خمف»وإسناده:  .106ص، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ مد بن جرير، حم( الطربي، 1)

فكيف وظاهر الكوفة مملوء باخليول واجليوش ». «ا ح بن عديعن الطرمّ  ،بن مرثد من بني معن

ُانظر:  .388ص، 8ج :البداية والنهاية ، إسامعيل بن عمر،ابن كثري .«.عرضون ليقصدوك..يُ 

. وهناك 78ص، 1ج :سمط النجوم العواي يف أنباء األوائل والتوايك بن حسني، عبد املل ،لعصاميا

فأرسل احلسني » ،اجلعفي شاهد آخر هلذه الكثرة التي جتمعت يف الكوفة يف حديث عبيد اهلل بن احلرّ 

 إليه بع  مواليه يأمره باملصري إليه، فأتاه الرسول، فقال: هذا احلسني بن عيل يسألك أن تصري إليه.

 ..«وخذالن شيعته.. ،ن رأيته خرج ملحاربته لكثرة مَ ما خرجت من الكوفة إاّل  ،فقال عبيد اهلل: واهلل

  .110ص :األخبار الطوالأمحد بن داوود،  ،لدينوريا

 ومل ترد يف )ب(. ،( من )ص( واستدركها املصنف يف )م(1)

 وسقطت من )ص(.  ،( من )م( و)ب(4)

 ( هبم: من )م( و)ب(.1)
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 حارصوا احلسني.فوجدهم قد  ،ا حوهم أيضًا غري )ألف( احلّر الذين ورد الطرمّ 

الذين كان رّتبهم من  ،وغري )األربعة آالف( الذين هم أصحاب احلصني

كربالء، × قبل ورود احلسني ،(1)[العذيب]ان( إىل ان( ومن )خفّ )القادسية( إىل )خفّ 

 ا ح. الطرمّ  يراهم (2)يكنوهؤالء مل 

 ،حلسنيأرسل احلّر بـ)ألف( فارٍس حلبِس ا (3)احلصني إن   بل يف بع  التواريخ:

ا ح كام هو ظاهٌر، ثم  جاء احلصني هبم كربالءغري َمن رآهم الطرمّ  ،(4)وعىل حاهلم
(5).  

                                           

وهو )عذيب اهلجانات(:  ،ت هو املشهوربّ سخ ويف)ط(: )العديب( بالدال املهملة، وما ثُ النُّ ( يف 3)

 السواد كام سيأيت. وهو حدّ  ،موضع فوق الكوفة عن القادسية أربعة أميال

 ( )يكن(: سقطت من )ب(.1)

الرماة يف واقعة  )احلصني بن متيم التميمي( كان أحد قادة جيش ابن زياد عىل مة أن  م يف املقدّ ( تقدّ 1)

ا بلغ ابن زياد مسري احلسني من مكة وملّ ». 304ص، 1ج: كربالء، كام ذكر الشيخ املفيد يف اإلرشاد

م اخليل ما بني القادسية ونظّ  ،فنزل القادسية ،صاحب رشطته ،بعث احلصني بن نمري)متيم( التميمي

أرسله  ،من القادسية ان جميء احلرّ ك»و «وما بني القادسية إىل القطقطانة وإي جبل لعلع ،انإىل خفّ 

، عيل بن أِب الكرم، ابن األثري «.احلصني بن نمري)متيم( التميمي يف هذه األلف يستقبل احلسني

األُمم وامللوك: تاريخ  ، حممد بن جرير،. ُانظر: الطربي46و ص ،43ص، 4ج يف التاريخ: الكامل

 .101ص، 4ج

 .هكذا يف األصل (4)

. 388ص، 1ج :مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان  بن أسعد،، عبد اهلل( اليافعي1)

أكره  وه من أوالد بع  الصحابةر عليهم أمريًا سمّ وأمّ  ،فبعث عبيد اهلل بن زياد ابن أبيه خيالً »قال: 

 ،«فاً فأدركه بكربالء، وما زال عبيد اهلل بن زياد يزيد العساكر إىل أن بلغوا )اثنني وعرشين أل ،ذكره

 وفيه يقول: كه مدينة الري، فباع الفاسق الرشد بالغّي ملّ ووعد األمري املذكور أن يُ 
 

ــي ــريُّ بغيت ــري وال ــك ال ــرك مل  أأت

 

 أم أرجــع مأثومــًا بقتــل حســني 

 قلت ولو قال: 

ــي ــو بغيت ــل ه ــري ب ــك ال ــرك مل  أأت

 

 دت مأثومـًا بقتـل حسـنيوإن عُ  

بني يديه واضح الطريق إىل أن  تضييق، وسدّ  عليه الفاسق أشدّ  قعىل املراد، فضيّ  لكان هذا اإلنشاد أدّل  

 قتله... بقرب الكوفة بموضع يقال له كربالء.
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 استفدناه مايف مؤيدات 
 نّدين من قبُل كتتبني وجُم )أربعة آالف( ابن سعد كانوا مُ  ن  إا ذكرنا: فتحّصل ممّ 

عوا للعرض بل مُج  ،ديننّ كتتبني وال جُم ا ح غري مُ ، والذين رآهم الطرمّ (1)لدستبى

 والتجنيد.

 نِ ومل يستث ،وذكر حضورهم حرب احلسني ،القبائل الذين ذكرهم ابن جريرمنهم: 

  احلّر. منهم إاّل 

بن سعد غري )ألف( احلّر، وغري )أربعة آالف( ا)أربعة آالف(  ن  أوحتّصل أيضًا  

ورّتبهم من  ،إىل العراق× كان خرج هبم قبل ورود احلسني (3)الذي، (2)احلصني

 ان(.القادسية( إىل )خفّ )

 . (5)آالف( (4) )األربعةه مل يذكر إاّل فال يمكن أن ينسب بعد هذا أحٌد إىل ابن جرير أن  

                                           

 )الدستبي(. :ويف )ط( .ويف )ص(: )السبقى( وهو تصحيف ،( من )م( و)ب(3)

ه وسيأيت بعد أسطر بأن   ،مت اإلشارة عن اسمه الصحيح( واسمه احلصني بن متيم التميمي، وتقدّ 1)

من  ،واختلفوا يف العدد الذي أقبل معه، واملشهور )أربعة آالف( .لسكوِّ وهو خطأ، وستأيت ترمجتها

 ×.الذي أرسله ملالقاة اإلمام احلسني غري )ألف( احلرّ 

 هه إىل عمر بن سعد مدداً(. ووّج  ،ويف رواية ابن سعد يف طبقاته: عقد له عبيد اهلل عىل )ألفني(

 ،بدليل الضمري العائد من صلة املوصول ،ر من )م( و)ص( وهو األصح، وما ذكن( يف )ب(: الذي1)

 وهو مفرد.

 ( يف )ب(: أربعة.4)

ووضع هلا عالمة تتبع ما ذكره يف هامش الصفحة  ،دة(سو  ( هذه الفقرة ذكرها املصنف يف هامش )املُ 1)

و قوله: وقد رّص ح وه ،شري إىل الكالم الذي سيأيت بعدهاوكذلك وضع عالمة يف هنايتها تُ  ،السابقة

ل( بعد قوله: فقد ولكن يف )ب( ذكر فقرة )فتحّص  ،وورد هذا التنظيم يف )ص( ،حممد بن أِب طالب

 ،اجلمع والتحشيد كان بعد خروج عمر بن سعد ن  إ : ح حممد بن أِب طالب عىل ما حكاه يف البحاررّص 

املصنف ترك  شتباه الناسخ أن  وسبب ا ،ة قول حممد بن أِب طالببعد أن ذكرها عاد وأكمل بقيّ  ثم  

وهذا خطأ  ،ل( يأيت هناهامش )فتحّص  فاعتقد أن   ،سطرًا بعد أن وضع خطًا عليه داللة عىل تركه

 واضح يف تنظيم الفقرات.
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اجلمع والتحشيد كان  إن   :وقد رّص ح حممد بن أِب طالب عىل ما حكاه يف )البحار(

ثم   ثم  مجع ابن زياد الناس يف جامع الكوفة،»، وقد قال: (1)بعد خروج عمر بن سعد

ا الناس ،خرج ّبون، فوجدمتوهم كام حُت  ،كم بلوُتم آل أيب سفيانإن   ،فصعد املنرب، ثم  قال: أهي 

، (1)إىل الرعّية وهذا أمري املؤمنني يزيد قد عرفتُموه حسن السرية، حممود الطريقة، حُمسناً 

عرصه،  ُيعطي العطاء يف حّقه، قد أمنت السبل عىل عهده، وكذلك كان أبوه معاوية يف

، وُيكرمهم، وقد زادكم يف (1)وهذا ابنه يزيد من بعده، ُيكرم العباد، وُيعينهم باألموال

وفرها عليكم، وُأخرجكم إىل حرب عدّوه احلسني، أرزاقكم مائًة مائًة، وأمرين أن أُ 

 فاسمعوا له وأطيعوا. 

 ،×سـنيرجـوا إىل حـرب احلخي مـرهم أنثم  نزل عِن املنرب، ووفر النـاس العطـاء، وأ

 ويكونوا عونًا لبِن سعد عىل حربه.

ن خرج شمرفأوّ  يف )تسـعة  ذي اجلوشـن يف )أربعـة آلف(، فصـار ابـن سـعدبن  ل م 

 آلف(. 

يزيد بن ركاب الكلبي يف )ألفني(، واحلصني بن نمري السكوين يف )أربعة بثم  اتبعه 

 (. ، فذلك )عرشون ألفاً (4)(آلف(، وفالنا املازين يف )ثالثة آلف(، ونرص بن فالن يف )ألفني

                                           

 ( يف )ب(: ابن سعد. 3)

ـ الذي  89ص، 1ج الكويف: ويف )ب(: حيسن، ويف فتو ح ابن أعثم ،( من تسلية املجالس والبحار1)

م ذكره ـ: )حمسن( املطابق ملا يف )م( و)ص( عىل وقد تقدّ  ،خمترصًا مع اختالف يف ألفاظه روى النّص 

 ( بعد )عرفتموه(. ه( والتي وردت يف املطبوع بسقوط اهلاء وبقاء )أن  ه معطوف عىل خرب )أن  أن  

 الفتو ح. ذكر يفومل تُ  ،«ويغنيهم باألموال»ويف جمالس حممد بن أِب طالب:  ،سخ( هكذا يف النُّ 1)

ر بن ـوالثاِّ: نص ،مضاير بن رهينة املازِّ: لوهم: األوّ  ،( ذكر ابن شهر آشوب أسامًء هلم يف املناقب4)

سامة بن وهو احلصني بن متيم بن أُ  ،مت اإلشارة إىل اسمه الصحيحا احلصني فقد تقدّ حرشة، وأمّ 

 زهري بن دريد التميمي.
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 إىل أن قال: فام زال ُيرسل إليه العساكر حتّى تكامل .إىل شبث بن ربعي.. ُثم  أرسل

 آخر كالمه.  إىل، (3)«وراجل  فارس   ما بني ،ثون ألفاً(عنده )ثال

الذين  (2)م الناسهذه البعوث كانت بعد خروِج ابن سعد، فهُ  وهو رصيٌح، فإن  

، ورصيٌح أيضًا أن  ابن سعد (3)ومل يَر قطٌّ مجعًا أكثَر منهم ،يف ظهر الكوفةرآهم الطرّما ح 

 األربعُة التي خرج هبا و)ألف( احلّر.  ،كان يف )مخسة آالف(

ه حة بأن  ري ـو)ابن الصباغ( املتقّدمة املُص ،ويشهد هلذا الكالم عبارات )ابن طلحة(

إىل أن اجتمع عند عمر بِن  (4)ًا فشيئاً وصار ابن زياد يمّده باجليوش شيئ ،خرج ابن سعد

 سعد )ثالثون ألف( مقاتل.

                                           

 . 181ص، 44ج :بحار األنوارحممد باقر، املجليس،  (3)

 ، وهو ما اختاره يف )ط(. «بجمعهم الناس»ويف )ص(:  ،( من )م( و)ب(1)

بل جاءت بعضها من  ،ا ح يف ظهر الكوفة( وهذه البعوث مل تقترص عىل الناس الذين رآهم الطرمّ 1)

 األُمم وامللوك:ذكره يف تاريخ  وورد ،مةإذ كان فيها عرض آخر للجيش أرشنا له يف املقدّ  ؛خيلةالنُّ 

عبيد اهلل بن زياد عسكر يف  هذا العرض حصل عىل الرواية التي تقول: إن   ولعّل  .116ص، 4ج

ثني أبو جناب قال أبو خمنف: حدّ »وجاء فيه:  ،خيلة بعد أن استخلف عمرو بن حريث عىل الكوفةالنُّ 

د بئر اجلعد ليم، كان قد نزل الكوفة واختذ عنمن بني عُ  ،دعى عبد اهلل بن عمريا رجل يُ قال: كان منّ 

م وهب بنت عبد، فرأى القوم يقال هلا: أُ  ،وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط ،من مهدان داراً 

رحون إىل حسني بن فاطمة ـسقال: فسأل عنهم؟ فقيل له: يُ  ،حوا إىل احلسنيّس عرضون ليُ خيلة يُ بالنُّ 

 يكون  ألرجو أاّل ، وإِّي ريصاً رك حـفقال: واهلل، لو قد كنت عىل جهاد أهل الش .بنت رسول اهلل|

فدخل  ،ركنيـاي يف جهاد املشعند اهلل من ثوابه إيّ  جهاد هؤالء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيس ثواباً 

افعل  ،موركأصاب اهلل بك أرشد أُ  ،أصبت :فقالت .ريدفأخربها بام سمع، وأعلمها بام يُ  ،إىل امرأته

  .«.فأقام معه.. ،أتى حسيناً حتى  فخرج هبا ليالً  :قال وأخرجني معك.

ه احلصني بن نمري)متيم(، وحجار وّج  ثم  »، قال: 114ص :( وأكد ذلك الدينوري يف األخبار الطوال4)

 .«ليعاونوا عمر بن سعد عىل أمره؛ بن أبجر، وشبث بن ربعي، وشمر بن ذي اجلوشن
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 نقل كالم املسعودي يف كتاب إثبات الوصية
يف:  ،ه لهعىل أن   (2)الذي ُنص   ،يف كتابِه)إثبات الوصية( (1)املُسعودي هوما ذكر

 . (5)، و)اخلالصة يف الرجال((4)، ويف )فهرست النجايش((3))فوات الوفيات(

ه: قال ما  رين ـيف ثامنية وعش دبل يزيِمن قِ  (6)زياد باجليوشِ  وتوّجه عبيد اهلل بن»نصُّ

 إىل آخر كالمه.  ،(7)«ألف

                                           

قال  .شيعي فيه كالم.. (عنه ريض اهلل)عبد اهلل بن عبد امللك املسعودي: من ذرية ابن مسعود » (3)

 ،1ج :لسان امليزانابن حجر العسقالِّ، أمحد بن عيل،  .«.وفيه نظر.. ،عةيالعقييل: كان من الش

، 1ج :طبقات الشافعيةعبد الوهاب بن عيل،  ،لسبكيا. «قيل: كان معتزي العقيدة» .49ص

: 380ص، 1يف أمل اآلمل: جاحلر العاميل حيث قال  :فمنهم ،ا ما ذكره علامء الشيعةوأمّ  .100ص

كتاب يف إثبات  :. منها.تب يف اإلمامة.له كُ  ،ي عيل بن احلسني بن عيل املسعودي، أبو احلسن اهلذ»

وقال: له  ،مة. وذكره النجايش، وهو صاحب مروج الذهب، قاله العاّل ×الوصية لعيل بن أِب طالب

وحيث  ،ا يف لسان امليزانهذا فال موقع ملِ  وعىل»مة إثبات الوصية: . وجاء يف مقدّ «.كتاب املقاالت..

، 31ج :سري أعالم النبالءالذهبي، حممد بن أمحد، . ُانظر: «مل يتحققه السبكي نسبه إىل القيل

 . 161ص، 6ج :الوايف بالوفياتالصفدي، صال ح الدين،  .169ص

(سخة املحقّ ( )نص( رسمت يف النُّ 1) ارة، والصحيح وليس هلا معنى واضح يف العب ،قة هكذا )نصٌّ

ثبات إكتاب ) عىل أن   ،نص  صاحب فوات الوفيات والنجايش واحليل :ه له(، أي)الذي ُنص  عىل أن  

 الوصية( للمسعودي صاحب مروج الذهب.

 . 83ص، 1حممد بن شاكر، فوات الوفيات: ج ،الكتبي (1)

 .114ص :أمحد بن عيل، رجال النجايش ،النجايش (4)

 . 386ص :خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،حلسن بن يوسفا ،احليلالعاّلمة  (1)

 ،خيلةه خرج وعسكر بالنُّ فذكر أن   ،ابن سعد :ومنهم ،ه عبيد اهلل إىل جهة كربالءذكر بع  املؤرخني توّج ( 6)

 حسينًا، وإاّل  ملِا أمرته وقاتل ـىوقال لشمر بِن ذي اجلوشن: ُْس أنت إىل عمر بن سعد، فإن مض»فقال: 

قال: وجعل الرجل والرجالن والثالثة يتسّللون إىل حسنٍي من الكوفة،  .ُعنقه، وأنت عىل الناسفارضب 

خيلة، واستعمل عىل الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس فخرج فعسكر بالنُّ  ،اهلل فبلغ ذلك عبيد

ن متيم اهلل حلصني ب يرتك أحدًا جيوزه. وعقد عبيدُ  ر، فلمـخيلة، وضبط اجلسباخلروِج إىل النُّ 

بن ذي اجلوشن الضباِب  م شمرووّجهه إىل عمر بن سعد مددًا له. وقدِ  ،الطهوي)التميمي( عىل )ألفنِي(

م سنة إحدى وستني بعد حرّ عىل عمر بن سعد باَم أمَره به عبيُد اهلل عشية اخلميس لتسع خلون من املُ 

، أمحد بن حييى، . البالذري69ص (:طبقات ابن سعد)× ترمجة اإلمام احلسنيابن سعد، حممد، «. العرص

وأمر القعقاع  ،ابن زياد استخلف عىل الكوفة عمرو بن حريث إن   ثم  »قال: . 379ص :أنساب األرشاف

 .«.بن سويد بن عبد الرمحن بن بجري املنقري بالتطواف بالكوفة يف خيل..

 . 376ص :إثبات الوصيةعيل بن احلسني، ( املسعودي، 7)
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 .يف )مروج الذهب( غري ذلك رَ كَ املسعودي ذَ  ال يقاُل إن  

ن ال يسعه ذكر كّل يشء، كام يعرفه اخلبري ه صنّفه بمرص لبعِ  مَ ا نقوُل: إن  ألن  

 .(1)برتمجة املسعودي

 ة(كالم سبط ابن اجلوزي يف )تذكرة األئّم
ال يدلُّ عىل غرِي ما ذكره ابن جرير من  وكذلك كالم سبط ابن اجلوزي يف التذكرة

كان ابن زياد قد جّهز عمر بن سعد بن أيب » إرسال عمر بِن سعد يف )أربعة آالف(، قال:

 ا عىل الرشائع.وقاص لقتال احلسني يف )أربعة آلف(، وجّهز )مخسامئة فارس(، فنزلو

 وقال ابن زياد لعمر بن سعد: اكفني هذا الرجل.

 فقال: ل ُأعفيك. .عفنياعمر يكره قتاله، فقال:  وكان

 . عزلتك، فقال: قاتله وإّل (1)وكان ابن زياد قد وىّل عمر بن سعد الري وُخراسان

 إىل آخر القصة املعروفة. .(3)«مهلني الليلة ُأفّكرأفقال: 

                                           

 يف حديث واقعة كربالء، .174ص، 3ج :لذي ذكره املسعودي يف مروج الذهبا م ذكر النّص ( تقدّ 3)

ه صنّفه أن  »د حسن الصدر+ يف قوله: ومل نجد يف الكتب التي ترمجت للمسعودي ما ذهب إليه السيّ 

: 130ص، 1ج :بل قال املريزا النوري يف خامتة املستدرك ،«ن ال يسعه ذكر كّل يشءر لبعِ  مَ ـبمص

إذ هو بمرأى من هؤالء ومسمع،  يء،ـوليس بش ، يف تصنيف مروج الذهبيه إاّل طعن علومل يُ »

املقتضية × ه ذكر من مناقب أمري املؤمننيفإن   واملتأمل يف خباياه يستخرج ما كان مكتومًا يف ُسيرته،

طبة ذكر املريزا خ خوة(، ثم  واإل ،والغدير ،والطري ،ألحقيته باخلالفة شيئًا كثريًا، كحديث املنزلة

ة عرب ويف كيفية انتقال أنوار األئمّ  ،ة(قوهي عند ذكر )املبدأ وشأن اخللي ،لإلمام عيل ذكرها يف املروج

تنا، فنحن أنوار السامء، انتقل النور إىل غرائزنا وملع يف أئمّ  ثم  »ومما جاء يف آخر اخلطبة:  ،األصالب

مور، وبمهدينا تنقطع احلجج، خامتة ري األُ ا مكنون العلم، وإلينا مصوأنوار األرض، فبنا النجاة، ومنّ 

مور فنحن أفضل املخلوقني، وأرشف املوحدين، ة، وغاية النور، ومصدر األُ مّ ة، ومنقذ األُ األئمّ 

 .«ك بواليتنا وقب  عروتنان متّس العاملني، فليهنأ بالنعمة مَ  وحجج رّب 

 ( يف التذكرة: الري وخوزستان.1)

، وقصته 134ص :ةئمّ ة يف خصائص األُ مّ تذكرة خواص األُ غيل، يوسف بن فرابن اجلوزي، سبط ( 1)

 .130ص، 4ج ، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك:الطربي :ومنهم، ذكرها أكثر املؤرخني
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ل إىل جني من األوّ خرَ وال بيان عدد املُ  ،رِ ـه ال يريد بيان احلصأن  ىل عفيدلُّ كالمه 

 ام أراد بيان ما كان استعّده ابن زياد يف أّول األمِر.وإن   ،اآلخر

 ه بعث بعد عمر بن سعد فالنًا وفالنًا أصالً. فال معارضة يف كالمه ملَن ذكر أن  

 كالم ابن جرير ه نحويف نقل كالم ابن األثري يف )الكامل( وأن  

يعني ]ثم  نزل »قال: ف ما ذكره ابن جرير الطربي، وأّما ابن األثري فلم يذكر إاّل 

م م إحدى وستني، فلاّم كان الغد قدِ رّ وذلك يوم اخلميس الثاين من حُم  ،كربالء [×احلسني

 عليهم عمر بن سعد بن أيب وقاص من الكوفة يف )أربعة آلف(.

عبيد اهلل بن زياد كـان قـد بعثـه عـىل )أربعـة آلف( إىل  أن   ؛وكان سبب مسريه إليه

 لبوا عليها، وكتـب لـه عهـده عـىل الـري،وكانت الديلم قد خرُجوا إليها وغ   ،دستبى

ام أعني(، فلاّم كان من أمِر احلسني ما كان دعا ابن زياد عمـر بـن فعسكر بالناِس يف )محّ 

 «.يننا وبينه رست إىل عملكفإذا فرغنا مّا ب ،سعد، وقال له: رْس إىل احلسني

فإْن  (3)[يت ني هذا العمل وسمع الناس بهك ولّ فقال له: إن   ،ثم  أتى ابن زياد]»إىل أن قال:  

ن لست ُأغني يف  (1)رأيت أْن تنفذ  يل عملك فافعْل، وابعث إىل احلسني من أرشاف الكوفة م 

ن أُ فقال له ابن زياد: لست أْستأمُ  .احلرب منه، وسّمي ُأناساً  ريد أْن أبعث، فإْن رست رك فيم 

، فأقبل  يف ذلك اجليش حتّى نزل باحلسنيقال: فإينِّ  . فابعث إلينا بعهدنابجندنا وإّل    .(3)« سائر 

 حاربنيعدد امُل متوّهالتحقيق يف 
ًا حلرِب دّ عالذي كان مُ  ،فُعلم من هنا أن  الذي جاء به ابن سعد هو جيش )دستبى(

ثم  ُيّسحوا  ،عرضواَمن رآهم الطرّما ح يف صعيد واحد قد مُجعوا ليُ )الديلم(، فهم غري 

 إىل احلسني.

                                           

 ومل ترد يف األصل.  «فقال عمر بن سعد»سخ: ها يف النُّ وجاء يف حملّ  ،( ما بني املعقوفتني من املصدر3)

 . 11، ص4جالكامل يف التاريخ: عيل بن أِب الكرم،  ابن األثري، .«ذلك» (1)

 . 11ص، 4جالكامل يف التاريخ: عيل بن أِب الكرم،  (1)
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رضورة أن  )األربعة آالف( الذين كانوا قد ُبعثوا إىل )دستبى( ال حيتاجون إىل 

 ألن   ؛العرِض كام هو ظاهٌر، والذين رآهم الطرّما ح ال يمكن أن يكونوا )أربعة آالف(

 [يعني ظهر الكوفة]وفيه »الطرّما ح قال:  ن األثري يف ذلك: إن  لفظ ما رواه ابن جرير واب

 «.مل تر  عيناي يف صعيد واحد مجعًا أكثر منهما من الناس 

 استفادة من كالم ابن زياد يف الزيادة
ن ُأريد أن أبعثلست أ ْستأمُ »ثم  يف قول ابِن زياد البن سعد:  داللة واضحة  «رك فيم 

 ×. أن يبعث ُبعوثًا غري عمِر بن سعد إىل حرِب احلسني ه كان يريد أيضاً ن  عىل أ

جعل  عىل ربِع أهِل »ؤيده ما ذكره ابن جرير وابن األثري من أن  عمر بن سعد: ويُ 

املدينة عبد اهلل بن زهري األزدي، وعىل ربِع ربيعة وكندة قيس بن األشعث بن قيس، وعىل 

وعىل ربِع متيم ومهدان احلّر بن يزيد  ربِع مذحج وأسد عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي،

 «. الرياحي

رته شمر بن ذي ـوجعل  عىل ميمنته عمرو بن احلجاج الزبيدي، وعىل ميس: »ثم  قاال

 «.الة شبث بن ربعي التميمياجلوشن، وعىل اخليل عروة بن قيس األمحيس، وعىل الرّج 

 استبعاد وحتقيق
ائل، وهؤالء الرؤساء، يف )األربعة آالف( ه مل يكونوا هؤالء الربوع والقبوظاهٌر أن  

)أربعة آالف(  نرورة، وكيف يكونوـالذين كانوا حتت رايته يف بعث )دستبى( بالض

  ،وكلُّ واحد من العشائر تزيد عىل)أربعة آالف( ،وقد اجتمعت عشائر الكوفة مجيعاً 

 كام ال خيفى عىل أهِل العلم بالتواريخ.
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 يوم الطّف الرؤوسوا عشائر أهل الكوفة الذين تقامس
ن معه مُحلت رؤوسهم إىل ابِن زياد ، »قال ابن األثري:   قال سليامن: ملّا ُقتل  احلسني وم 

رأساً، وصاحبُهم قيس بن األشعث، وجاءت هوازن  (3)رـفجاءت كندة بثالث عش

وصاحُبهم شمر بن ذي اجلوشن الضبايب، وجاءت بنو متيم بسبعة عرش  ،رين رأساً ـبعش

، وجاء سائر اجليش  رأساً، وجاءت بنو أسد بستة رؤوس، وجاءت مذحج بسبعة أرؤس 

 انتهى موضع احلاجة..(1)«بسبعة أرؤس، فذلك سبعون رأساً 

أسد؟  ومتيم؟ وكم بن ووكم بن فلينظِر العاقل كم عدد كندة؟ وكم عدد هوازن؟

 ، ودْع عنك سائر اجليوش. (3)وكم مذحُج؟

جاء يف هذا الباِب، وأمعن النظر فيه، مما خذ بام مُجع ن أراد الوقوف عىل احلقائق أفمَ 

ه.   وأعطى كل  كالٍم حق 

ُر بباي عدد باقي ـ، وال حيض(4)نير ألفًا يوم صفّ ـ ال أنسى أن  كندة اثنا عشفإِّي 

 العشائر.

                                           

 سخ )ثالثة عرش(. ويف النُّ  ،11، ص 4جالكامل يف التاريخ: عيل بن أِب الكرم، ( 3)

يذكر أن د منه أرا ،، وهذا الشاهد الذي ذكره املؤلف من كامل ابن األثري93ص، 4ج السابق:( املصدر 1)

 وقادهتم وليس مراده احلرص فيام ذكره.  ،مجلة من أسامء القبائل

وهي مخسة  ،ونذكر مثاالً هلا يف )مذحج( ،م احلديث عن أسامء بطون هذه القبائل وأعدادها( لقد تقدّ 1)

. عن قبيلة مراد يف حديثه عن 174ص، 3ج :وأربعون بطنًا، وقد قال املسعودي يف مروج الذهب

كان شيخ مراد وزعيمها، يركب يف أربعة آالف دارع، »بن عروة املذحجي املرادي الغطيفي:  هانئ

ذكر ومن األعداد التي تُ «. وثامنية آالف راجل، فإذا تالها أحالفها من كندة ركب يف ثالثني ألف دارع

إىل  ن يذهب معهأ× ا ح الشاعر حني طلب من اإلمام احلسنياملجال ما جاء يف قول الطرمّ يف هذا

يّضبون بني يديه  ،رين ألف طائيـوأن ينزل جبلهم )أجاء( وتكفل له بعش ،بالد قومه حتى يرى رأيه

 بأسيافهم.

أيمنعنا  ،من ليلته، فقال: يا أمري املؤمنني ملا غلب أهل الشام عىل الفرات... أتى )األشعث( علياً » (4)

إليكم. فرجع األشعث، فنادى يف الناس: القوم ماء الفرات وأنت فينا، ومعنا السيوف... فقال: ذاك 

فأتاه اثنا »ويف نسخة:  «ر ألف رجلـفأتاه من ليلته اثنا عش ،ريد املاء أو املوت فميعاده الصبحن كان يُ مَ 

وقعة  ،نرص بن مزاحم ،. املنقرى«وأفناء قحطان واضعى سيوفهم عىل عواتقهم ،من كندة عرش ألفاً 

 .366ص :نيصفّ 
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ر بن ـونص ،(1)سعدراجع كتاب ابن يوَمن أراد الوقوف عىل عددهم بالتقريِب 

 يعرف احلال. اموأمثاهل ،(2)(نيصفّ ُمزاحم يف )

والذين كانوا من  ،خر وطرٌق كثريٌة يف معرفة عدد الطوائف بالكوفةوله أبواٌب أُ 

 وقبلها مع سعد بن أِب وقاص.  ،ني(هذه الطوائف بـ)صفّ 

وباجلملة االعتبار يساعده عىل ما ذكره ابن طلحة، وابن الصباغ، واملسعودي وابن 

 النسابة. ةعنب

 حاربنيداد امُلخرى يف تعة ُأأدّل
 .والرماة أربعة آالف ،م كانوا ثالثني ألفاً وأهن   ،(3910احلسني قتل ) بيان أن  

ومل يزل ُيقاتل حتّى قتل »وابن شهر آشوب يف املناقب:  ،وقال حممد بن أِب طالب

، فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدُرون سوى املجروحنيألف وتسعامئة ومخسني 

 .هذا ابن األنزع البطني، هذا ابن قتّال العرب، فامحُلوا عليه من كلِّ جانب  ن تقاتلون! مل  

 . (1)«بالسهام وأربعة آلف ،حملوا بالطعن مائة وثامننيف

  قلت: والشاهد من هذا الكالِم يف موضعني:

ل عىل أهن  ن  إ ل:ألوّ ا لوفًا ال م كانوا أُ ه قتل ألف وتسعامئة ومخسني رجالً، وهذا يدُّ

 آالف.  أربعة

اجليش الذي  ن  أظاهر ال، و(4)قوله: وكانت الرماة أربعة آالف واملوضع الثاين:

                                           

 املولود سنة ،أبو عبد اهلل البرصي الزهري ،ربى( ملحمد بن سعد بن منيع)الطبقات الك( وهو 3)

 .(هـ318)

 .366ص :نيوقعة صفّ  ،نرص بن مزاحم ،املنقرىُانظر:  (1)

. ورواية حممد بن أِب طالب 118ص، 1ج :مناقب آل أِب طالبحممد بن عيل، ( ابن شهر آشوب، 1)

. 181ص، 44ج :بحار األنوار، حممد باقر، مع اختالف يسري، ُانظر: املجليس يـذكرها املجلس

 .314ص، 1ج :الفتو حأمحد،  الكويف، عثمأابن  :ُانظر

 ( )آالف( سقطت من )باء( و )ط(.4)
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 بّد أن يكون ثالثني ألفًا أو يزيدون. يكون الرماة فيه أربعة آالف ال

  .(3)«قتل ألفاً وثامنامئة رجالً »: ×هوقد رأيت يف تاريخ ابِن جريِر يروي أن  

قد ُقتل ولُده وأهُل  ،ما رأيت مكثُورًا قطُّ  ،واهللِفيصحُّ قول بعِ  َمن حّض املعركة: 

 ،الة لتشد  عليه فيشدُّ عليهم بسيفهبيته وأصحاُبه أْربَط جأشًا منه، وإْن كانت الرّج 

                                           

)اثنان × تل من أصحاب احلسنيفقُ »: 148ص، 4ج :وجاء يف ،( مل ترد هذه الرواية يف تاريخ الطربي3)

تل من وقُ  ،تلوا بيومما قُ  رضية من بنى أسد بعدفن احلسنَي وأصحاَبه أهُل الغاودَ  ،وسبعون( رجالً 

ا ما فة، وأمّ الرواية حمرّ  ن  أ شّك  وال .«( سوى اجلرحىأصحاب عمر بن سعد )ثامنية وثامنون رجالً 

 ،فقد وقع سهوًا وأراد أن يذكر كتاب )إثبات الوصية( ،يف هذه الرواية د حسن الصدر+ذكره السيّ 

يف وقوع الكرامات يف يوم  شّك  مة. وال مت اإلشارة عنه يف املقدّ وتقدّ ، فهو الذي ورد فيه هذا العدد

 ،من أهل البيت ×هودلياًل وبرهانًا عىل أن   حتى تكون حجةً  ؛×عاشوراء عىل يد اإلمام احلسني

أو  ،ولكن هذا العدد وهو )ألف وثامنامئة رجل( ،رهم تطهرياً الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهّ 

ه حصل عىل نحو اإلعجاز والكرامة ـ وإن عىل أن   شهر آشوب ليس فيه ما يدّل العدد الذي ذكره ابن 

ثار لئال تُ  ؛ام هو إظهار لشجاعته وقوتهكان الوقت الذي استغرق قتل هذا العدد ساعات معدودة ـ وإن  

وهو يف  ،ه قتل هذا العددذلك أن   وعالوًة عىل ،مويني من اخلوف واجلبن والضعفحوله شبهات األُ 

 أو يكون متابعًا يف اهلجوم عليهم بعد أن يشد   ،ه أن يبدأهم بقتالإذ مل يكن مهّ  ،الدفاع عن نفسه حال

 «فينكشفوَن عنه انكشاَف املْعزى إذا شد  فيها الذئُب  ،يشّد عليهم بسيفهِ » وهلذا كان بعد أن ،فيهم

مل يكن أيضًا هدفه أن يقتل  ظيم. ثم   باهللِ العيل العال حوَل وال قوَة إاّل  :وهو يقوُل  ،يرجُع إىل مركِزه

م ألهن   ؛وما قاموا به من أعامل ،فبكى عىل ما صدر عنهم ،إذ كان هبم رحياًم عطوفاً  ؛أكثر عددًا منهم

ا رواية وأمّ  ،قه الروايات التارخييةصدّ فهذا العدد هو من األعداد الواقعية التي تُ  ،سيدخلون النار بسببه

فلم ترد يف الكتب  ،(قتل )اثني عرش ألفاً  ×هن  أمة من ذكرها يف املقدّ  مأُسار الشهادة التي تقدّ 

اهلدف من  ن  أواحلال ـ  هي إبادة ذلك اجليش× ة اإلمام احلسنيمهمّ  ل عىل أن  هي تدلّ  ثم   ،املعتربة

فهي  ،وهداية العقول وليس القضاء عليها ،سة هو إحياء النفوس وليس إبادهتاواقعة كربالء املقدّ 

ذكر هذا الرقم هو إساءة  ن  أوأعتقد  ،والنهروان( ،نيوصفّ  ،داد لتلك املعارك التي سبقتها )اجلملامت

 ×وإن كان جيوز له ،ه القتل وسفك الدماءر مهّ صوّ وتُ  ـ وشفقته عىل القوم× لرمحة اإلمام احلسني

  عن × ام عيلكام قال اإلم ،رشعًا قتل مجيع ذلك اجليش فيام لو قتلوا رجاًل واحدًا من أصحابه

ه، رم جرّ له بال ُج تْ قَ دين لِ تعمّ مُ  واحداً   رجالً صيبوا من املسلمني إاّل لو مل يُ  ،فواهلل»أصحاب اجلمل:

خطب أمري  .«نكروا ومل يدفعوا عنه بلسان وال يدإذ حّضوه فلم يُ  ؛هي قتل ذلك اجليش كلّ  حلّل 

عن هذا العدد يف حة الشيخ املقديس سامم ما ذكره . وقد تقدّ 81ص، 1ج: هنج البالغة، ×املؤمنني 

 مة فراجع.املقدّ 
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ولقْد كان حيمل فيهم وقد تكّملوا  فينكشفون عنه انكشاف املعزى إذا شد  فيها الذئُب.

وهو  ،ثم  يرجع إىل مركِزه ر.ـم اجلراد املنتشفينهزمون من بني يديه كأهن   ،)ثالثني ألفًا(

  .(1)س وغريهود بن طاورواه السيّ  . باهللِ العيل العظيميقول: ال حوَل وال قوَة إاّل 

 هذا ما حيّضِّ من التواريخ وكتِب اآلثاِر واالستنباطات واالعتباِر.

  بِن  فقد استفاض النقل بالطرق الصحيحة عن أمرِي املؤمنني، وعن عيلوإاّل 

 .(2)م )ثالثون ألفاً(أهن   احلسني السجاد، واحلسِن املجتبى، وعن أِب عبد اهلل الصادق^

 وهو الذي يساعد عليه االعتبار، وتصّدقه اآلثار، وتعتقده أهل العلِم باألخبار. 

فقد ُفتح له باب حتقيق  (،أدام اهلل ُسبحانه تأييده)دنا األجلُّ وليكن هبذا كفاية لسيّ 

أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف  (أدام اهلل توفيقه)يف هذا الباب، فعليه احلقي 

 ال يسعني الوقت لبذل املذكورة، وسائر الدالئل واإلشارات التي مجعتها له، فإِّي 

 كام وأعتذر إليه من التقصري، فإِّي  اجلُهد يف األخذ بمجامع هذه األشياء عىل التفصيل،

 غٍل عن ذلك، والسالم.ال خيفى عليه، يف ُشغٍل شا

املوسوي الكاظمي يف )ساعتني( من هناِر  حرره األحقر حسن صدر الدين

  هـ(.3114) سنة أربع وثالثني وثالثامئة وألف ،م احلرامحادي عرش حمرّ  ،اجلمعة

                                           

حممد بن  ،سابورييلفتال النا .70ص :اللهوف يف قتىل الطفوفعيل بن موسى، ابن طاووس،  (3)

حممد  ،لذهبيا .333ص، 1ج :رشاداإل ، حممد بن حممد،دياملف .389ص :روضة الواعظني احلسن،

، 4ج :مم وامللوكتاريخ األُ حممد بن جرير،  ،يلطربا .101ص، 1ج :سري أعالم النبالءبن أمحد، 

 . 141ص

مة التحقيق حتت عنوان )آراء ة يف مقدّ خرى عن ثابت بن أِب صفيّ واألُ ^، م ذكر الرواية عنهم( تقدّ 1)

قال أمحد  ،ة^ يف هذا العدد ورد عن األئمّ وعاّم ×(. جني حلرب احلسنيخرَ الشيعة يف عدد املُ 

ام ثوا، فإني ة الكرام إذا حدّ األئمّ  د بأن  ومن املؤكّ »(: 41ص :ة واملأساةحسني يعقوب يف )كربالء الثور

ثون عن رسول اهلل، ورسول اهلل ال ينطق عن اهلوى، فكافة املعلومات التي يثبت صدورها عن دّ حُي 

 .«ة أهل بيت النبي هي معلومات يقينية من مجيع الوجوهأئمّ 
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 ضبط الغريب
ص للغريب يف هذه ّص وهو الذي ُخ  ،عريف هذا الفصل وموضوعهم تلقد تقدّ 

 (،إبصار العني) هنجت فيه عىل منوال الشيخ الساموي يف ِّي أوكام ذكرت  ،الرسالة

الكثري مما ورد يف هذه  ألن   ؛وهي التي مل يذكر هلا هامش ،واقتبست منه أكثر الرتاجم

 ،ب استخراجه من مصادرهفتطلّ  ،صار العني الختالف موضوعهاإبالرسالة مل يرد يف 

 ثالثة أقسام: عىلوذكرهتا يف اهلامش، وقد صنفته 

 رة ل ألعالم.ـيف ذكر ترمجة خمتص :لاألوّ 

 : يف تعريف املصطلحات وغريب املفردات.الثاين

 : يف األمكنة والبلدان والبقاع.الثالث

 يف ذكر ترمجة خمتصرة لألعالم ل:األّو
مالك بن أهيب بن عبد عمر بن سعد بن هو و :بن أيب وقاص عمر بن سعدـ  

أبيه محنة بنت  مّ مة، وأُ ه أَ مّ كنى بأِب حفص. وأُ ة، يُ مناف بن زهرة بن كالب بن مرّ 

 ×. هاشم املرقال بن عتبة بن أِب وقاص صاحب عيل ة، وهو ابن عمّ ميّ سفيان بن أُ 

له ذكر و ،×كان من أصحاب أمري املؤمنني :بن سليم األزديعبد اهلل بن زهري ـ  

 . (1)ُأميّة ووي األعامل آلل ،يف احلروب واملغازي

                                           

وأخوه  ،ه خال املؤرخ أِب خمنف لوط بن حييى األزديوأن   ،ابنه )الصقعب( ا( ويف كتب الرتاجم ذكرو3)

  ،)عبد اهلل بن زهري بن سليم العامري( .19ص :ة. ويف مثري األحزانومها من رواة العامّ  ،العالء

 وهو خطأ. 
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يزيد بن مالك بن عبد اهلل بن ذويب عبد  الرمحان بن  عبد الرمحن بن أيب سربة:ـ  

هو وأخوه سربة مع أبيه عىل  دَ فَ بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي، وَ 

الرمحن، وله مع صحبته  ه رسول اهلل| عبدفساّم  ،وكان اسمه عزيزاً  ،’رسول اهلل

 أفعال ذميمة. 

يف  كان رشيفاً  ،بن يزيد التميمي الريبوعي الرياحي احلرّ  :احلّر بن يزيد الرياحيـ 

األخوص  هو ابن عمّ  كان رديف النعامن، واحلرّ  ه عتاباً جدّ  ، فإن  وإسالماً  قومه جاهليةً 

، ×ملعارضة احلسني ندبه ابن زياد يف الكوفة رئيساً  الصحاِب الشاعر، وكان احلرّ 

 فخرج يف ألف فارس. 

ر ـوخرج من القص ،ا أخرجه ابن زياد إىل احلسنيملّ  احلرّ  روى الشيخ ابن نام: أن  

فقال يف نفسه: واهلل ما  .أحداً  فالتفت فلم يرَ  :ة. قالباجلنّ  أبرش يا حرّ  :من خلفه ودَي نُ 

 صار مع ة، فلاّم ه يف اجلنّ ث نفسدّ وأنا أسري إىل حرب احلسني، وما كان حُي  ،هذه بشارة

 .(1)«وخرياً  لقد أصبت أجراً »عليه اخلرب، فقال له احلسني:  احلسني قّص 

وبعدها  ،وسكون الزاء املعجمة ،بفتح العني املهملة): األمحيسعزرة بن قيس ـ   

 . (2)ن مل يضبطه بعروةفه مَ وصحّ  (الراء املهملة

كر يف وذُ  ،د، وله رشف فيهمد زبيسيّ  :بن سلمة الزبيديعمرو بن احلجاج ـ  

 املغازي. 

وجيري عىل األلسن  (،ر امليمـوكس ،بفتح الشني) شمر بن ذي اجلوشن:ـ  

وهو خالف املضبوط، وذو  ،ى يف الشعر احلديث كس الشني وسكون امليمـويمض

                                           

  . 44صمثري األحزان: ابن نام احليل، جعفر بن حممد، ( 3)

، حممد بن حممد، املفيد .الصحيح عزرة بن قيس مل نجد يف كتب الرجال عروة بن قيس، والظاهر أن   (1)

 .111ص ،1ج األُمم وامللوك: تاريخ ، حممد بن جرير،الطربي :ُانظر. 18هامش ص، 1ج :اإلرشاد

وهو عزرة بن قيس بن عزية األمحر  .318ص ،1: جأنساب األرشافالبالذري، أمحد بن حييى، 

 البجيل الدهني الكويف. 
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اجلوشن أبوه، واسمه رشاحيل بن األعور قرط بن عمرو بن معاوية بن كالب الكالِب 

 . وكان أبرص خارجياً  ،×قاتل احلسنيالضباِب، وهو 

ر راء ـوكس) (،ثاء مثلثة ثم   ،والباء املفردة ،بفتح الشني املعجمة) شبث بن ربعي:ـ  

ن سجا ح املتنبئة ؤذّ ، ابن حصن التميمي الرياحي، كان مُ (وسكون بائه املفردة ،ربعي

ل بعد حتوّ  ، ثم  ×أسلم وصار من أصحاب أمري املؤمنني قطني. ثم   فيام ذكره الدار

، وولده عبد القدوس املعروف بأِب اهلندي الشاعر الزنديق السكري، ني خارجياً صفّ 

وصلبه عىل  ،وسبطه صالح بن عبد القدوس الزنديق الذي قتله املهدي عىل الزندقة

 ر بغداد. ـجس

، (والراء املهملة يف حجار ،دةواجليم املشدّ  ،باحلاء املهملة) حجار بن أبجر:ـ   

 ،، وحلجار سمعة(1)بن جابر العجيل (والراء املهملة يف أبجر ،اء واجليم املعجمتنيوالب)

 ،ألجله ؛عه بالكوفة النصارىة بالكوفة، فشيّ رانيّ ـوأبوه أبجر نرصاِّ مات عىل النص

 ألجل ولده إىل اجلبانة.  ؛واملسلمون

 (رويم بضم الراء املهملة وفتح الواو من) :يزيد بن احلارث بن يزيد بن رويمـ 

كان يقال له:  ،×وكان أبوه من أصحاب أمري املؤمنني ،الشيباِّ واألكثر )احلارث(

 .(2)ام مصعب بن الزبريقتله اخلوارج بالري أيّ  ـه ا ودّ مويّ رأيه، أُ  وكان عثامنياً  ـابن لطيفة 

                                           

التاريخ حممد بن إسامعيل،  ،لبخاريا . ُانظر:نسبة لقبيلته بكر بن وائل )حجار بن أبجر البكري( (3)

تاريخ عيل بن احلسن،  ،ابن عساكر (.أبو أسيد البكري العجيل الكويف) .301ص، 1ج :الكبري

 .101، ص31: جدمشق

 ني، ويزيد بن احلارث هو أحديف صفّ × ه يزيد بن رويم كان عىل ذهل الكوفة مع اإلمام عيل( وجدّ 1)

ويا حجار  ،فنادى: يا شبث بن ربعي»كام يف املقاتل:  ،يف يوم عاشوراء× مهم اإلمام احلسنين كلّ مَ 

وعزم مصعب عىل توجيه املهلب، وأن » .«.ويا يزيد بن احلارث.. ،ويا قيس بن األشعث ،بن أبجر

 ـبن رويم  وهبا يزيد بن احلارث ـخرج إىل الري  ، أحس به الزبرييشخص هو حلرب عبد امللك. فلاّم 

تل يزيد بن احلارث  طال عليه احلصار خرج إليه، فكان الظفر للخوارج، فقُ ره، فلاّم ـحص ثم   ،فحاربه

دخل عىل × وكان عيل بن أِب طالبـ  ه لطيفةمّ عنه وعن أُ  بن رويم، ونادى يزيد ابنه حوشبا، ففرّ 

 ها يزيد لطيفةعث هبا إليك، فساّم احلارث بن رويم يعود ابنه يزيد، فقال: عندي جارية لطيفة اخلدمة أب

 .361ص، 4ج :رش ح هنج البالغة ، عبد احلميد،. ابن أِب احلديد«تلت مع بعلها يزيد يومئذٍ فقُ  ـ
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 :لفاألوّ  ،ا حسب إىل طيء ثالثة من الشعراء باسم الطرمّ نُ  الطرّماح بن عدي:ـ 

وهذا ولد يف الشام ونشأ يف  ،ا ح بن حكيم الطائييف الشعر الطرمّ  وهو أشهرهم

واتصل بخالد بن عبد اهلل  ،راة( من األزارقة اخلوارجـويرى مذهب )الش ،الكوفة

 له.  للكميت صديقاً  اًء، معارصاً كرمه ويستجيد شعره، وكان هجّ ري، فكان يُ ـالقس

كام يف ترمجته من × حلسنروى عن اإلمام ا :وقيل عنه ،( ه311تويف نحو سنة )

وهو ابن ثعلبة بن عبد رضا  ،عىل النبي| دَ فَ ه قيس بن جحدر وَ تاريخ دمشق، وجدّ 

 يءبن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن ط ،بن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعةا

 .(1)الثعلبي ثم   ،الطائي

والعقدي  ،عر راجزالعقدي، شا ثم   ،ا ح بن اجلهم الطائيفهو الطرمّ  :ا الثاينوأمّ  

 . (1)نسبونهم عقدة بنت معرت بن بوالن، وإليها يُ مّ نسبة إىل أُ 

ه وَ  ،ا ح بن عدي بن عبد اهلل بن خيربي الطائيفهو الطرمّ  :ا الثالثوأمّ  عىل  دَ فَ وعمُّ

بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة  ،مالك بن عبد اهلل بن خيربي بن أفلت»وهو  ،النبي|

 ،مروان :ومها ،وملالك ولدان شاعران ،عتود الطائي بن ثوب بن معن بن ،بن غنم

: ، قائالً ×( من أصحاب أمري املؤمننيه الشيخ )تارةً اح بن عدي: عّد الطرمّ » .(3)«وإياس

 .(4)«×خرى من أصحاب احلسنيإىل معاوية، و أُ  ×رسوله

ت عىل بالغته دلّ  ،ملعاوية× وله مكاملة مشهورة حينام أرسله اإلمام عيل 

 كمته.وفصاحته وح

                                           

أمحد بن  العسقالِّ، ابن حجر .414ص، 14ج  :دمشقمدينة تاريخ ، عيل بن احلسن، ابن عساكر (3)

 .47ـ  46ص ،3ج :البيان والتبيني عمرو بن سحر، اجلاحظ، . ُانظر:149ص، 1ج :اإلصابةعيل، 

أبو الفرج األصفهاِّ، عيل بن  .190 ـ 181ص ،1جالشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، 

 . 131هامش ص، و41 ـ 11ص ،31جاألغاِّ: احلسني، 

 .131، ص6ابن ماكوال، عيل بن هبة اهلل، اإلكامل: ج (1)

 .140ص، 1ج :صابةاإلابن حجر العسقالِّ، أمحد بن عيل،  (1)

 .371ص، 30ج :معجم رجال احلديث اخلوئي، أبو القاسم، (4)
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 ومطلعها: ،وله أبيات الرجز املشهورة

 يا ناقتي ل تذعري من زجري

 

 (1)رى قبل طلوع الفجروشمّ  

ه كان يرجتز هبا حني ن  إفبعضهم ذكر:  ،واختلف املؤرخون يف إنشاده هذه األبيات 

 ×.ه ارجتزها أمام احلسنين  إ ثم   ،ن كان معهكان دليالً ملَ 

. (2)ه ويرجتز أمامهوأخذ يدلّ  ،سني سأله عن الطريقاإلمام احل إن  : وبعضهم ذكر

ه حيمل مرية ألهله أخذها هلم من ألن   ؛ه اعتذر أن يسري معهويف رواية الطربي أن  

وطلب  ،«فافعل م إليهم شرباً إن قدرت أن ل تقدِ  ،فأنشدك اهلل» وفيها قال له: ،الكوفة

ل له وتكفّ  ،ينزل جبلهم )أجاء(ن أو ،حتى يرى رأيه ؛منه أن يذهب معه إىل بالد قومه

 . (3)رين ألف طائي يّضبون بني يديه بأسيافهمـبعش

بن متيم بن  (فتح الصادو ،بضم احلاء املهملة)حصني  احلصني بن نمري التميمي:ـ  

روايات الذكر أيضًا يف صاحب رشطة عبيد اهلل. ويُ  ،سامة بن زهري بن دريد التميميأُ 

ى يف الكتب )حصني بن نمري ـويمض ،ند الطربيباسم )احلصني بن نمري( كام ع

ذلك عند يزيد حارب به أهل املدينة ومكة، وله يف  فإن   ،وهو غلط فاحش ،السكوِّ(

 حماربة عني الوردة رئاسة يف أهل الشام وسمعة. 

سامة بن زهري بن دريد التميمي متيم بن أُ  أن  »يف رش ح النهج البن أِب احلديد: 

ل  ،، وهو خيطب عىل املنرب ويقول: سلوين قبل أن تفقدوين، فواهلل×اعرتض اإلمام  علياً 

                                           

 .14صمثري األحزان: ابن نام احليل، جعفر بن حممد، ( 3)

 :فقال ،، وذكر رأيني يف اسمه176ص، 3: ج( ومن هذا الرأي ما ذكره احلائري يف معاي السبطني1)

 كر يف املتن. والصحيح كام ذُ  ،د ابن )حكيم(ا ح بن احلكم( أراالطرمّ  :وقيل ،ا ح بن عدي)الطرمّ 

. اخلوارزمي، حممد بن 146ص، 1ج :مناقب آل أِب طالبابن شهر آشوب، حممد بن عيل، ( ُانظر: 1)

ابن  .14ص :مثري األحزانابن نام احليل، جعفر بن حممد،  .11ص، 3ج :مقتل اخلوارزميأمحد، 

 . 311ص :س املهمومفَ نَ مي، عباس، الق .91ص :كامل الزياراتجعفر بن حممد،  ،قولويه
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 نبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت ألخربت مائة، أو هتدى مائة إّل  تسألوين عن فئة تضّل 

منكم بمخرجه ومدخله ومجيع شأنه. فقال: فكم يف رأيس طاقة شعر؟ فقال له:  واحد   كّل 

ولقد أخربتك بقيامك  ،كن أين برهانه لو أخربتك به ألعلم ذلك، ولإينِّ  ،ا واهللم  أ  

يستفزك، وآية  يلعنك وشيطاناً  من شعر رأسك ملكاً  شعرة   عىل كّل  ومقالك. وقيل يل إن  

عىل قتله.  ، وحيّ  (م اهلل عليه وسلّ صىّل )يقتل ابن رسول اهلل  يف بيتك سخالً  ذلك أن  

 صغرياً  طفالً  يومئذ   (الصاد املهملةب)، كان ابنه حصني ×مر بموجب ما أخرب بهفكان األ

عاش إىل أن صار عىل رشطة عبيد اهلل بن زياد، وأخرجه عبيد اهلل إىل عمر  يرضع اللبن، ثم  

صبيحة  ×تلده عىل لسانه إن أرجأ ذلك، فقُ ويتوعّ  ،×بن سعد يأمره بمناجزة احلسني

 .(3)«اليوم الذي ورد فيه احلصني بالرسالة يف ليلته

ورؤوس الناس من أرشاف أهل  ،بن زيادابعث املختار برأس »شق: ويف تاريخ دم

. فالرجل من أهل (1).«.ن قاتل ابن الزبري.وكان فيم   ،فيهم حصني بن نمري الكندي ،الشام

وإذا قلنا  ،ومل يشرتك يف معركة كربالء ،إىل الكوفة ومل يأِت  ،الشام من مدينة محص

د ادة اجليش. ويف الصحيح من مقتل سيّ بحضوره لكان له شأن كبري وذكر واضح يف قي

بع  اجلرائم املذكورة يف عدد من املصادر  جدير بالذكر أن  »قال:  ،الشهداء وأصحابه

والذي ل يمكن احتاده  ،سامة بن زهري بن دريد التميمي(سبت إىل )حصني بن متيم بن أُ نُ 

ن يكون قد حصل تمل أيف ترمجتنا )حصني بن نمري السكوين(، وحُي  مع الشخص املعنيّ 

حصني بن نمري كان أحد  م به هو أن  سلّ من املُ   أن  تصحيف، أو خلط يف نسبة اجلرائم، إّل 

ة ني، وواقعة عاشوراء وواقعة احلرّ موي يف صفّ القواد األصليني والرئيسني للجيش األُ 

 .(1)«ومكة، وكذلك احلرب مع التوابني واملختار الثقفي

                                           

 .34ص ،30رش ح هنج البالغة: ج ، محيد،ابن أِب احلديد (3)

 . 188ص، 34ج :تاريخ دمشقعيل بن احلسن، ( ابن عساكر، 1)

 . 3117ص :صحابهأد الشهداء وحممد، الصحيح من مقتل سيّ  ،شهرييالر (1)



 387  ............................................................................  الفصل الرابع: ضبط الغريب

ر ـوجاء باثني عش ،ثقيف بعد رجوعها من الطّف  وهو رئيس الوليد بن عمرو:ـ  

 . رأساً 

 وجاء بستة رؤوس.  ،وهو رئيس بني أسد يف رجوعهم بعد الطّف  هالل األعور:ـ 

رؤوس بعد واقعة  ةوجاء بخمس ،وهو رئيس األزد يف رجوعهم :عيهمة بن زهريـ 

 .(1)الطّف 

آالف حلرب اإلمام  عبيد اهلل بن زياد بعثه يف ثالثة كر أن  ذُ كعب بن طلحة: ـ 

 ×.احلسني

 ×. ه ُبعث يف ثالثة آالف حلرب اإلمام احلسنيكر أن  وذُ  مضاير بن رهينة املازين:ـ 

 .(2)×عث يف ألفني حلرب اإلمام احلسنيه بُ كر عنه أيضًا أن  وذُ  ر بن حرشة:ـنصـ 

 الثاني: يف تعريف املصطلحات وغريب املفردات

  الربوع، األرباع

ومتيم، وتدخل ربيعة مع كندة،  ،ومذحج ،وكندة ،هي املدينةو :أرباع الكوفة

وأسد مع مذحج، ومهدان مع تيمم، وتنضم غريهم إليهم يف اجلميع، يقال: أرباع 

 الكوفة وأمخاس البرصة.

                                           

ذكرهم الدينوري هبذه  ،وعيهمة بن زهري( ،وهالل األعور ،)الوليد بن عمرو :وهم ،( هؤالء الثالثة3)

 ، ومل يرد هلم ذكر يف كتب الرتاجم. 119ص :األسامء يف األخبار الطوال

ذكرهم ابن شهر  ،ونرص بن حرشة( ،ومضاير بن رهينة ،)كعب بن طلحة :وهم ،( وهؤالء الثالثة1)

صاب املاري، )كعب بن طلحة، وامل :وورد ذكرهم .148ص، 1ج :مناقب آل أِب طالبيف  آشوب

ف عىل ومل نستطع التعرّ  .79، ص1: جالفتو حأمحد،  الكويف، بن أعثما عندونرص بن حربة(، 

ويف  ،للتصحيف الذي طرأ عىل أسامئهم كام )املصاب املاري( أصبح )مضاير املازِّ( ؛ترامجهم

 )حرشة( ورد )حرشنة( و)حربة(. 
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 ب  العرض والتكّت 
وعرضت »قال اخلليل: عرض اجلند عىل القائد، أي: إمرارهم أمامه؛ ليُعلم حاهلم، 

 .(3)«ن غاب منهمما حاهلم، وم   نظرلُ  ؛أي: أمررهتم عيلّ اجلند عرض العني، 

: الفريوزآبادي التجمع، قالالتهيّؤ و  بمعنى ب()التكتّ  وأّما التكتّب فله معاٍن، منها:

 .(1)«بوا: جتمعواوتكتّ . : هيأهابها تكتيباً وكتّ »

تبك كاالتكاتب، أن يُ »ويف القاموس املحيط:  ،هو العقد واالتفاقو وله معنى آخر: 

 .(1)«تقعبدك عىل نفسه بثمنه، فإذا أداه عُ 

 مْكُثورًا  

، ويف لفظ (4)«املكثور املغلوب، وهو الذي تتكاثر عليه الناس»قال ابن األثري: 

بقرينة  (بالثاء املثلثة)، والصحيح مكثور (1).. «.فواهلل ما رأيت مكسورًا قط  »الطربي: 

قال:  ،البداية والنهاية عن عبد اهلل بن عامرسائر الكتب الواردة فيها هذه الرواية. ويف 

ن عىل يمينه حتى انذغروا عنه، فواهلل ما رأيت احلسني حني اجتمعوا عليه حيمل عىل م  »

منه، واهلل ما  ى جناناً ـول أمض ،منه تل أولده وأصحابه أربط جأشاً قد قُ  قط   رأيت مكثوراً 

 .(6)«رأيت قبله ول بعده مثله

                                           

 .173ص، 3، العني: جبن أمحد اخلليلالفراهيدي، ( 3)

 .313ص، 3ج :القاموس املحيطحممد بن يعقوب،  ،آبادي لفريوزا (1)

 املصدر السابق. (1)

 .311، ص4ابن األثري،  املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث: ج (4)

 .141، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك: ج (1)

املبارك بن حممد، ابن األثري، . وكذا: 104ص، 8ج :البداية والنهايةابن كثري، إسامعيل بن عمر،  (6)

 طبقات)× ترمجة اإلمام احلسني ، حممد،ابن سعد :وُانظر .311ص، 4ج :النهاية يف غريب احلديث

 . 141ص، 4جتاريخ األُمم وامللوك:  ، حممد بن جرير،. الطربي74ص ابن سعد(:
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 نة والبلدان والبقاع الثالث: يف األمك
والباء املوحدة  ،له وسكون ثانيه، وفتح التاء املثناة من فوقبفتح أوّ )» د ْست بى:ـ 

ى دستبى سمّ يُ  :كورة كبرية كانت مقسومة بني الري ومهذان، فقسم منها (،املقصورة

ة قرى، وهو عّد  ،ى دستبى مهذانسمّ يُ  :وهو يقارب التسعني قرية، وقسم منها ،الرازي

 .(3)«ضيف إىل قزوين يف بع  األوقات لتصاله بعملهاام أُ ورب

 .(2)سب إىل أعني موىل سعد بن أِب وقاصونُ  ،من نواحي الكوفة: ام أعنيمحّ ـ 

موضع فوق الكوفة  (،واأللف والنون ،دةوالفاء املشدّ  ،باخلاء املعجمة) ان:خفّ ـ  

  .(3)قرب القادسية

 (،حتتمن والياء املثناة  ،والباء املفردة ،ملهملةبالثاء املثلثة والعني ا) الثعلبية:ـ  

 .(4)موضع يف طريق مكة، يقال: هو ثلثا الطريق من الكوفة

ر ـبينه وبينها مخسة عش ،عند الكوفة موضع معروف من منازل احلاّج  القادسية:ـ  

 . فرسخاً 

وهو  ،)عذيب اهلجانات(: موضع فوق الكوفة عن القادسية أربعة أميال العذيبـ 

النعامن بن املنذر ملك احلرية كان جيعل فيه  ألن   ؛ضيف إىل اهلجاناتالسواد، وأُ  دّ ح

 ذيب اهلجانات.عإبله، وهلم عذيب القوادس وهو غرِب 

ن موضع فوق القادسية يف طريق مَ  (،بضم القاف وسكون الطاء) قطانة:طْ القُ  ـ 

 . (5)يرحتل منها إىل عني التمر ثم   ،ريد الشام من الكوفةيُ 

                                           

 .414ص، 1ج :معجم البلداناحلموي، ياقوت بن عبد اهلل، ( 3)

 . 118ص، 1ج :فتو ح البلدانأمحد بن حييى،  ،لبالذرينظر: ااُ  (1)

 . 179ص، 1ج :معجم البلدانُانظر: احلموي، ياقوت بن عبد اهلل،  (1)

 . 78ُانظر: املصدر السابق: ص (4)

 . 174، ص4: جمعجم البلدانُانظر: احلموي، ياقوت بن عبد اهلل،  (1)
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بينه وبني السلامن  ،جبل فوق الكوفة (،بفتح الالم وسكون العني) علع:ل  ـ  

 .(1)رون ميالً ـعش

ِصيبنِي:ـ  ليس  ،جُتاِور مدينة القامشيل السوِري ة ...يِف أ ْقىص  شامِل اجلِزيرة الُفراتي ة» ن 

، ن ِصيبنِي شامله والقامشيل جنوبه، ويمر  فيِهام أحد فرو ِع ّنِر اخلابوِر. بينهام غري احلدِّ

إن ه كان يتبعها أربعون ألف  :وكانت من املدن العامرة ذات البساتنِي الغن اء، حت ى قيل

، وما زالت تلك اجلاد ة عامرةً   .(2)«ُبستان. وهي عىل اجلاد ة بني املوصِل وحلب 

                                           

 . 38، ص1ُانظر: املصدر السابق: ج (3)

 . 139صِب، عاتق بن غيث، معجم املعامل اجلغرافية: احلر (1)
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  املصادر واملراجع

 

 املصادر واملراجع
  .القرآن الكريم 

ق(، حتقيق 3170، الشيخ حممد الساموي)ت×احلسني إبصار العني يف أنصار .3

ة مركز الدراسات اإلسالميّ ، هـ3439، 3طي، ـالشيخ حممد جعفر الطبس

 ة.ملمثلية الوي الفقيه يف حرس الثورة اإلسالميّ 

مطبوعات دار ، ق( 146املسعودي)ت عيل بن احلسني بن عيل إثبات الوصية،  .1

 بريوت. ،م1009/هـ3410 ،األندلس

ق(، ويف 3039حلق وإزهاق الباطل، القايض نور اهلل التسرتي)ت إحقاق ا .1

 قم ،ق3433و ،ق3403د شهاب الدين املرعءي، هامشه تعليقات السيّ 

 . املقّدسة

اختيار معرفة الرجال )رجال الكءي(، حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة آل  .4

 ق. 3409وبريوت،  املقّدسة، قم ،إلحياء الرتاث ^البيت

 ق(. 111بو بكر الصوي)أدب الكاتب، أ .1

اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حممد بن حممد بن النعامن العكربي  .6

دار إحياء و ،قم ،إلحياء الرتاث ^ق(، مؤسسة آل البيت431البغدادي)ت

 بريوت. ، ق3431الرتاث العرِب، 

 ،م3997أزمة اخلالفة واإلمامة وآثارها املعارصة، أسعد وحيد القاسم،  .7

 بريوت. ،الغدير
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سد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين عيل بن أِب الكرم حممد بن حممد بن أُ  .8

ق(، حتقيق حممد 610)ت  (ابن األثري اجلزرياملعروف بـ)عبد الكريم الشيباِّ 

ة للحاج ت يف املكتبة اإلسالميّ يفسوطبع باألُ  ،ق3190إبراهيم، القاهرة، 

 مرص.  ،واملطبعة الوهبية ،رياض

منشورات األعلمي،  ،ق(3186الشهادة، الفاضل الدربندي)ت أُسار  .9

 طهران.

ابن )اإلصابة يف معرفة متييز الصحابة، أمحد شهاب الدين بن عيل الشافعي .30

 ،ق3111 ،مطبعة السعادة ،حتقيق وي عارف ،ق(811)ت (حجر العسقالِّ

وإحياء  ،فسيت عىل كلكتا(أُ ومرص)، بريوت، ق3401 ،دار الفكرو ،مرص

 ق. 3408العرِب  الرتاث

املكتبة  ،ق(119صول الكايف، حممد بن يعقوب الكليني الرازي)تأُ  .33

دار الكتب  ،ق3406 ،مؤسسة الوفاء ،ق3189و  ق،3188 ،ةاإلسالميّ 

 طهران.  ،ق3189 ،ةاإلسالميّ 

حتقيق  ،ق( 148إعالم الورى بأعالم اهلدى، الفضل بن احلسن الطربيس)ت  .31

 ،ةوطبعة احليدريّ  ،بريوت ،ار املعرفةد ،ق3199 ،3ط ،عيل أكرب الغفاري

 النجف األرشف.  ،ق3161

 ،1طو ،ق3199 ،4ط ،ق(3196األعالم، خري الدين الزركيل)ت  .31

 بريوت.  ،دار املاليني ،ق3400

أعيان الشيعة، حمسن بن عبد الكريم األمني احلسيني العاميل الشقرائي  .34

 مكتب اإلعالم ،ق3401 ،1ط ،إعداد حسن األمني ،ق(3173)ت

 . املقّدسة قم ،اإلسالمي
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 (الصدوق)أماي الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  .31

 ،ودار الفكر العرِب ،مؤسسة األعلمي ،ق3400 ،1ط ،ق(183)ت

 .بريوت ،ق3114

 ،ق(176)ت  (ابن قتيبة الدينوري)اإلمامة والسياسة، عبد اهلل بن مسلم  .36

 .مرص ،ق3188 ،مكتبة ومطبعة مصطفى باِب احللبي

 النجف األرشف.  ،ق3110 ،أمل اآلمل، حممد بن احلسن احلر العاميل .37

د حسن الصدر+، حتقيق الدكتور ثامر االنتخاب القريب من التقريب، السيّ  .38

 .املقّدسة كاظم اخلفاجي، مكتبة املرعءي، قم

حتقيق كامل  ،ق(179أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري)ت  .39

، ق بغداد3196 ،مكتبة املثنىو ـر،مص ،ق3311 ،اخلانجي مكتبة ،احلارثي

 بريوت.  ،مؤسسة األعلمي ،وحتقيق املحمودي

طبع  ،األنساب، عبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاِّ التميمي .10

 ،م3970 ،وطبع قاسم حممد رجب ،م3931 (،مرجليوت ليدن)املسترشق

 بريوت.  ،ق3408 ،ودار اجلنان

ة األطهار، حممد باقر بن حممد تقي لدرر أخبار األئمّ  بحار األنوار اجلامعة .13

 ،ق3431 ،3ط ،ر دار إحياء الرتاثـحتقيق ونش ،ق(3330املجليس)ت

 ق. 3401 ،4وط ،ق3400 ،ومؤسسة الوفاء ،بريوت

 ،1ط ،حتقيق عيل شريي ،البداية والنهاية، إسامعيل بن كثري الدمشقي .11

 ق. 3113 ،ادةمطبعة السع ،مرص ،ةدار الكتب العلميّ  ،ق3409

 ،ق(3101احلسيني الزبيدي)تحممد بن حممد بن عبد الرزاق تاج العروس،  .11

 بريوت. ،ق3106 ،دار اهلداية
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حتقيق  ،ق(3101الزبيدي)تحممد بن حممد بن عبد الرزاق تاج العروس،  .14

 م، دار الفكر، بريوت. 3994 ،عيل شريي

دار  ،ق(3101الزبيدي)تحممد بن حممد بن عبد الرزاق ، تاج العروس .11

 بريوت. ،ق3401 ،إحياء الرتاث العرِب

 748تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حممد بن أمحد الذهبي)ت  .16

 ،القاهرة ،ق3401 ،دار الرائد العرِب ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري ،ق(

 ق. 3114 ،الدكن ـ حيدرآبادو ،بريوت ،ق3433 ،ودار الكتاب العرِب

 بريوت.  ،دار املعارف ،حممد بن جرير الطربي ،األُمم وامللوك تاريخ .17

آباد حيدر ،ق(116التاريخ الكبري، إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري)ت  .18

 بريوت.  ،ةدار الكتب العلميّ و ،ق3163 ،الدكن ـ

ق(، حتقيق ماجد أمحد 3111ي)تـالرباقحسون د تاريخ الكوفة، السيّ  .19

 ،3ط ،ق(3199ر العلوم )ت د حممد صادق آل بحالعطية، استدراكات السيّ 

 ة.انتشارات املكتبة احليدريّ  ،رشيعت ،ش3181/  ه3414

 بريوت.  ،ق3401 ،تاريخ اليعقوِب، أمحد بن أِب يعقوب اليعقوِب، دار صادر .10

تاريخ بغداد )مدينة السالم(، أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب  .13

املدينة  ،ةواملكتبة السلفيّ  ،ق3178 ،الدكن ـآباد حيدر ،ق( 461البغدادي)ت

 مرص.  ،ودار السعادة ،املنورة

 .األرشف هـ، النجف3149طبع  ،تاريخ كربالء املعىل، عبد احلسني الكليدار .11

 (ابن عساكر الدمشقي) تاريخ مدينة دمشق، عيل بن احلسن بن هبة اهلل .11

 ،دار الفكر ،3ط ،دمشق ،ق3401 ،حتقيق سكينة الشهاِب ،ق(173)ت

 بريوت. ، ق3431
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 دار الرتاث العرِب.  ،ة لعلوم اإلسالم، حسن الصدرتأسيس الشيع .14

 ،حتقيق أمحد السقا ،ق( 748تذكرة احلفا،، شمس الدين الذهبي)ت  .11

دار إحياء الرتاث العرِب و ،ق3187 ،الدكن ـ حيدرآبادو ،ق3400 ،القاهرة

 مة.مكة املكرّ  ،مكتبة احلرم املكي

سبط )ن عبد اهلل ة(، يوسف بن فرغيل بمّ تذكرة اخلواص)تذكرة خواص األُ  .16

والنجف  ،بريوت ،ق3403 ،1ط ،ق(614)ت (ابن اجلوزي احلنبيل احلنفي

 ومرص.  ،األرشف

 بريوت.،  ه3401، مؤسسة األعلمي، ةتراث كربالء، سلامن آل طعم .17

عيل بن احلسن بن هبة اهلل  ،من تاريخ دمشق ×ترمجة اإلمام احلسني بن عيل .18

 بريوت.  ،حموديمؤسسة امل ،ق(173)ت (ابن عساكر الدمشقي)

عيل بن احلسن بن هبة  ،من تاريخ دمشق ×ترمجة اإلمام عيل بن أِب طالب .19

 دمشق.  ،ق(173)ت (ابن عساكر الدمشقي)اهلل  

 .تسلية املُجالس وزينة املَجالس، حممد بن أِب طالب .40

 التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي. .43

ح حممد بن عيل بن عثامن ة يف مسألة اإلمامة، أبو الفتالتعجب من أغالط العامّ  .41

 هـ(، حتقيق فارس حسون كريم.449الكراجكي)

ق(، تصحيح 3433)تشهاب الدين املرعءيإحقاق احلق،  تعليقات عىل .41

 .املقّدسةمكتبة املرعءي، قم  ،د إبراهيم امليانجيالسيّ 

د أمحد حتقيق السيّ  ،ق(3114د حسن الصدر)ت تكملة أمل اآلمل، السيّ  .44

 . املقّدسة ام، مكتبة آية اهلل املرعءي، قم، اخليهـ3406 احلسيني،

حتقيق  ،ق( 811هتذيب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر العسقالِّ)ت .41
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 ،بريوت ،ةدار الكتب العلميّ  ،ق3431 ،3ط ،مصطفى عبد القادر عطا

مصور من ـ دار صادر  .اهلند ،ق3131 ،مطبعة جملس دائرة املعارف النظاميةو

 بريوت.   ـ اهلند ،ق 3111 حيدرآباد ،يةطبعة دائرة املعارف العثامن

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، مجال الدين يونس بن عبد الرمحان  .46

ودار املاليني  ،ق3409 ،مؤسسة الرسالة ،ق(، حتقيق بشار عواد741املزي)ت

 بريوت.  ،للعلم

 اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(، حممد بن أمحد القرطبي .47

دار إحياء الرتاث ، 3ط ،محد عبد العليم الربدوِّتصحيح أ ،ق(673)ت

  .رـمص ،مطبعة الفجالة القديمة ،العرِب

حتقيق حممد عيل  ،ق(3189الطهراِّ)ت كبزرآغا  ر االجتهاد،ـحص .48

 .املقّدسة هـ، مطبعة اخليام، قم3403،األنصاري

م، مطبعة 3974، الشيخ باقر رشيف القريش، ×حياة اإلمام احلسني .49

 األرشف. اآلداب، النجف

حتقيق حممد نبيل، إميل بديع  ،ق(3091خزانة األدب، البغدادي)ت .10

 م، بريوت. 3998، 3طيعقوب، 

 ،1ط (،الصدوق)اخلصال، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  .13

 (،بدون تاريخ) ، بريوتودار صادر ،بريوت ،مؤسسة األعلمي ،ق3400

 ق. 3430 ،واألعلمي

مة احليل(، احلسن بن يوسف رجال )رجال العاّل خالصة األقوال يف معرفة ال .11

 ،3ط ،تصحيح حممد صادق بحر العلوم ،ق( 716بن عيل بن املطهر احليل)ت 

 منشورات الرشيف الريض.  ،ق3401
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 حامد حسني النيشابوري اهلندي.  ،خالصة عبقات األنوار .11

 بكر بن الكامل أِبالدر املنثور يف التفسري املأثور، جالل الدين عبد الرمحان بن  .14

 ق. 3177 ،ةت املطبعة اإلسالميّ يفسأُ  ،ق( 933حممد السيوطي)ت

مؤسسة األعلمي،  ،ق(3181الدمعة الساكبة، مال حممد باقر البهبهاِّ)ت  .11

 .بريوت،  ه3409

 (املحب الطربي)ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، أمحد بن عبد اهلل  .16

 .رةالقاه ،ق3116 ،نرش حسام الدين القديس ،ق(694)ت

ذخرية املآل يف رش ح عقد اآلل، أمحد بن عبد القادر بن بكري العجييل  .17

 الشافعي. 

 ،دار األضواء (،آقا بزرك الطهراِّحممد حمسن )الذريعة إىل تصانيف الشيعة،  .18

 بريوت. 

 .بريوت ،هـ3410 ،، دار السالمةرأس احلسني، طاهر آل عَكل .19

 ستارة. ،هـ3437مة األميني، حسني الشاكري، ربع قرن مع العاّل  .60

 ،ق3401 ،ةاملكتبة السلفيّ  ،د احليلد، احلسن بن عيل بن داوُ رجال ابن داوُ  .63

 .املدينة املنورة

مؤسسة  ،حتقيق جواد القيومي ،رجال الطويس، حممد بن احلسن الطويس .61

 املقّدسة. قم ،ق3431 ،ر اإلسالميـالنش

د رجال النجايش )فهرس أسامء مصنفي الشيعة(، أمحد بن عيل بن أمح .61

 بريوت.  ،دار األضواء، ق3408 ،3ط ،ق( 410النجايش)ت 

مكتبة  ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات، حممد باقر اخلوانساري .64

 . املقّدسة قم ،إسامعيليان
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 ،ق(108تروضة الواعظني، حممد بن احلسن بن عيل الفتال النيسابوري) .61

 .بريوت ،ق3406 ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ق3401

ض الزاهرة يف فضائل آل بيت النبي وعرتته الطاهرة، عبد اهلل بن حممد الريا .66

 املطريي. 

صفهاِّ)القرن رياض العلامء وحياض الفضالء، املريزا عبد اهلل أفندي األ .67

  املقّدسة. قم ،مكتبة املرعءي النجفي ،حتقيق أمحد احلسيني ،الثاِّ عرش(

حمب الدين الطربي )اهلل رة، أمحد بن عبد ـرة يف فضائل العشـالرياض النض .68

 ومرص.  ،بريوت ،ق3401 ،ق( 694)ت( الشافعي

عبد امللك بن حسني سمط النجوم العواي، يف أنباء األوائل والتواي،  .69

 العصامي.

حتقيق فؤاد  ،ق(171حممد بن يزيد بن ماجة القزويني)ت ،سنن ابن ماجة .70

، ق3173 ،كردار الفو ،بريوت ،دار إحياء الرتاث، ق3191 ،3ط ،عبد الباقي

 بريوت. 

حتقيق أمحد  ،ق(197سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي)ت .73

 بريوت.  ،دار إحياء الرتاث ،حممد شاكر

 حتقيق أِب ،ق(181قطني)ت  قطني، عيل بن عمر البغدادي الدار سنن الدار .71

 القاهرة.  ،وبوالق ،بريوت ،عامل الكتب ،ق3406 ،4ط ،الطيب حممد آبادي

حتقيق حممد  ،ق( 418لكربى، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي)ت السنن ا .71

وحتقيق  ،بريوت ،ق3401،دار إحياء الرتاث العرِب ،حميي الدين عبد احلميد

 ـ حيدرآبادة مصورة من دائرة املعارف العثامنيّ ، )3ط ،حممد عبد القادر عطا

 .بريوت ،ةدار الكتب العلميّ  ،ق3434 (،ق3111 ،الدكن
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حتقيق شعيب  ،ق( 748النبالء، حممد بن أمحد الذهبي)ت سري أعالم  .74

 بريوت.  ،مؤسسة الرسالة ،ق3434 ،30ط ،األرنؤوط

ة )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، عيل بن إبراهيم احللبي السرية احللبيّ  .71

 بريوت.  ،ق3400 ،دار الفكر العرِب ،الشافعي

)ت  (ابن العامد)د احلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفال ح عب .76

ومكتبة  ،دمشق ،بريوت ،ق3409 ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،ق(3089

 القاهرة. ،ق3110 ،القديس

مطبعة الفجالة  ،ق(811رش ح صحيح البخاري، حممود بن أمحد العيني)ت .77

 ر. ـمص ،ق3176 ،اجلديدة

حتقيق  ،ق(616بن أِب احلديد املعتزي)تعبد احلميد رش ح هنج البالغة،  .78

 بريوت.  ،ق3409 ،أبو الفضل حممد

مؤسسة  ،ق(3114الشيعة وفنون اإلسالم، حسن الصدر)ت .79

 .املقّدسة هـ، قم3417،السبطني

صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي  .80

دار ابن  ،ق3430 ،4ط ،حتقيق مصطفى ديب البغا ،ق(116البخاري)ت

 . ق3107 ،ومطبعة املصطفائي ،بريوت ،كثري

 ،ق(197عيسى بن سورة الرتمذي)تحممد بن صحيح الرتمذي،  .83

 املدينة املنورة.  ،ةومطبعة املكتبة السلفيّ  ،بريوت ،ق3401

حتقيق  ،ق(163صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري)ت .81

 ،دار احلديث ،ق3431 ،3، طبريوت ،ق3174 ،حممد فؤاد عبد الباقي

 بريوت.  ،العرِبودار إحياء الرتاث  ،القاهرة
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 الشيخاِّ القادري.حممود الرصاط السوي يف مناقب آل النبي،  .81

الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، أمحد بن حجر اهليتمي  .84

 ،ق3181 ،1ط ،إعداد عبد الوهاب بن عبد اللطيف ،ق(974الكويف)ت 

 ة. طبع احليدريّ و ،ةوطبع املحمديّ  ـر،مص ،مكتبة القاهرة ،ةاملطبعة امليمنيّ 

 (احلافظ السخاوي)الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، حممد بن عبد الرمحان  .81

  .رـمص، مطبعة القديس ،ق3111 ،دار مكتبة احلياةو ،بريوت ،ق(901)ت

دار الرتاث  ،1ط (،آقا بزرك الطهراِّحممد حمسن )طبقات أعالم الشيعة،  .86

 . هـ 3404بريوت ـ لبنان، ، العرِب

حتقيق  ،ق(773افعية الكربى، عيل بن عبد الكايف السبكي)تطبقات الش .87

وطبع  ،دار إحياء الكتب العربية ،حممود حممد الطناحي ،عبد الفتا ح حممد احللو

 مرص.  ،ق3181 ،عيسى الباِب

 ،حتقيق عبد العليم، ق( 813طبقات الشافعية، تقي الدين بن قايض شهبة)ت .88

 بريوت. ،عامل الكتب ـخان 

 ،ق( 773تة، عبد الوهاب بن عيل تاج الدين السبكي)طبقات الشافعي .89

 ،دار إحياء الكتب العربية ،الطناحيحممود و، احللوعبد الفتا ح حتقيق 

 القاهرة.  ،ق3196

 ،دار صادر ،ق(110الطبقات الكربى، حممد بن سعد الواقدي الزهري)ت .90

 وأوربا وليدن.  ،بريوت ،ق3401

 ن موسى بن طاووسالطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، عيل ب .93

 . املقّدسة قم ،مطبعة اخليام ،ق3400 ،3ط ،ق(664)ت

 بن طاووسعيل بن موسى الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف،  .91
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 . املقّدسة هـ، قم3199 ،اخلياممطبعة  ،ق(664)ت

 وإيران.  ،اهلند ،عبقات األنوار، حامد حسني النيشابوري اهلندي .91

حتقيق أمحد  ،ق(118ي)ت ـه األندلسربّ العقد الفريد، أمحد بن حممد بن عبد  .94

ومطبعة جلنة  ،بريوت ،دار األندلس ،ق3408 ،3ط ،إبراهيم األبياريو ،الزين

 القاهرة.  ،م3948 ،التأليف والرتمجة والنرش

تصحيح حممد حسن،  ،ق(818)ت  بن عنبةأمحد بن عيل، عمدة الطالب،  .91

 ة، النجف األرشف. احليدريّ  ،هـ3180، 1ط

 (الصدوق)حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  ،×لرضاعيون أخبار ا .96

 النجف األرشف.  ،ةمنشورات املكتبة احليدريّ  ،ق( 183)ت

( ابن قتيبة الدينوريعبد اهلل بن مسلم )عيون األخبار وفنون اآلثار،  .97

 وطبع قديم.  ،دار الكتاب العرِب ،ق(176)ت

 شافعي، القاهرة. الكتبي الحممد بن شاكر بن أمحد عيون التواريخ،  .98

 ،ق(3190ة واألدب، عبد احلسني أمحد األميني)تالغدير يف الكتاب والسنّ  .99

 ،ةودار إحياء الكتب العلميّ  ،بريوت، دار الكتاب العرِب ،ق3187، 1ط

 ق. 3401

حتقيق  ،ق( 811فتح الباري، أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالِّ)ت .300

 ،دار إحياء الرتاث العرِب ،ق3198 ،ةالقاهر ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

  .مرص ،ق3180 ،ةواملطبعة السلفيّ  ،بريوت

فهرسة صال ح الدين  ،ق(179البالذري)ت أمحد بن حييى فتو ح البلدان،  .303

 م، القاهرة. 3916املنجد، مطبعة جلنة البيان العرِب، مكتبة النهضة، 

ر داـ، ه3433،ق(، عيل شريي134الفتو ح، أمحد بن أعثم الكويف)ت .301
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 األضواء.

ة من واألئمّ  ،والسبطني ،ى والبتولـفرائد السمطني يف فضائل املرتض .301

 أو (711ذريتهم، إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن عبد اهلل اجلويني احلمويني)ت 

 ،ق3198 ،مؤسسة املحمودي ،حتقيق حممد باقر املحمودي ،ق(710)

 .بريوت

 (ابن الصباغاملالكي املكي )عيل بن حممد ة، ة يف معرفة األئمّ الفصول املهمّ  .304

 دار احلديث. ،هـ، ُسور3411حتقيق سامي الغريري،  ،ق(811)ت

مكتبة  ،حتقيق األثري ،ق(181دة النساء، عمر بن شاهني)تفضائل سيّ  .301

 القاهرة.  هـ،3433 ،ةالرتبية اإلسالميّ 

 ،هـ3419معارص، مؤسسة اإلرشاد،  ،املقديسحممد باقر فن اخلطابة،  .306

 األرشف. النجف

 ،3ط ،حتقيق ناهد عباس عثامن ،الفهرست، حممد بن إسحاق بن النديم .307

 قطر. ـ  الدوحة ،دار قطري بن الفجاءة ،م3981

 بريوت.  ،ق3431 ،ق(460حممد بن احلسن الطويس)ت ،الفهرست .308

وعادل  ،حتقيق عيل حممد ،ق(764الكتبي)تحممد بن شاكر فوات الوفيات،  .309

  .وتة، بريم، دار الكتب العلميّ 1000أمحد، 

في  القدير رش ح اجلامع الصغري، حييى بن حممد عبد الرؤوف  .330

 القاهرة.  ،ق3116 ،3ط ،ق(3013املناوي)ت

مطبعة  ،م3911 ،1ط ،آبادي القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز .333

 القاهرة.  ،مصطفى الباِب احللبي

 ، دار الكتاب اجلديد، بريوت.4قواعد حتقيق املخطوطات، صال ح املنجد، ط .331
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حتقيق عيل أكرب  ،ق(119حممد بن يعقوب الكليني الرازي)ت ،الكايف .331

 طهران.  ،ق3189 ،ةدار الكتب اإلسالميّ  ،الغفاري

 (ابن األثري)حممد الشيباِّ املوصيل أِب الكرم الكامل يف التاريخ، عيل بن  .334

 ،دار إحياء الرتاث العرِب ،ق3408 ،3ط ،حتقيق عيل شريي ،ق(610)ت

 بريوت. 

 (ابن عدي)ضعفاء الرجال، عبد اهلل بن عدي اجلرجاِّ  الكامل يف .331

 .بريوت ،دار الفكر ،ق3404 ،3ط ،نيق(، حتقيق جلنة من املختّص 161)ت

الغدير،  ،هـ3438 ،3طكربالء الثورة واملأساة، أمحد حسني يعقوب،  .336

 بريوت.

الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل )حاجي  أساميكشف الظنون عن  .337

 بغداد.  ،ثنىمكتبة امل ،خليفة(

تصحيح  ،ق(687ة، عيل بن عيسى اإلربيل)تة يف معرفة األئمّ كشف الغمّ  .338

 ،دار الكتاب اإلسالميو ،ق3403 ،3ط ،بريوت ،هاشم الرسوي املحاليت

 تربيز )بدون تاريخ(. 

كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أِب طالب، حممد بن يوسف بن حممد الكنجي  .339

دار إحياء  ،ق3404 ،1ط ،ادي األمينيحتقيق حممد ه ،ق(618الشافعي)ت

 طهران.  ،تراث أهل البيت

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين  .310

مكتبة الرتاث  ،ق3197 ،3ط ،تصحيح صفوة السقا ،ق(971اهلندي)ت

 حلب.  ،ق3196 ،ودار الوعي ،بريوت ،اإلسالمي

 طهران.  ،ق3168 ،مكتبة الصدر ،الكنى واأللقاب، عباس القمي .313
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 ،ق( 733ري)تـلسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املص .311

 بريوت.  ،دار صادر ،ق3430 ،3ط

حتقيق عادل  ،ق(811لسان امليزان، أمحد بن عيل بن حجر العسقالِّ)ت .311

 ،ةدار الكتب العلميّ  ،ق3436 ،3ط ،عيل حممد معوضو ،أمحد عبد املوجود

 بريوت. 

 بريوت. األضواء، دار ،1ط النجف وحارضها، جعفر باقر آل حمبوبة، مايض .314

 (ابن نام)مثري األحزان ومنري سبل األشجان، حممد بن جعفر احليل  .311

 . املقّدسة قم ،حتقيق ونرش مؤسسة اإلمام املهدي ،ق(641)ت

 النجف األرشف.  ،ة، حمسن األمني العاميلاملجالس السنيّ  .316

حتقيق عبد  ،ق( 807د، عيل بن أِب بكر اهليثمي)تجممع الزوائد ومنبع الفوائ .317

 (،بدون تاريخ)1طو ،بريوت ،دار الفكر ،ق3431 ،3ط ،اهلل حممد درويش

 القاهرة. 

مؤسسة املعارف  ،مدينة املعاجز، هاشم بن سليامن احلسيني البحراِّ التوبيل .318

  املقّدسة. قم ،ةاإلسالميّ 

 بريوت.  ،ق3401 ،صادردار  ،مرآة اجلنان، عبد اهلل بن سعد اليافعي .319

هـ(، حتقيق حممد عيل 719طالع، صفي الدين البغدادي)مراصد اال .310

 دار املعرفة، بريوت. ،هـ3171 ،البجاوي

 ،ق(146مروج الذهب ومعادن اجلوهر، عيل بن احلسني املسعودي)ت .313

 القاهرة.  ،مطبعة السعادة ،ق3184 ،4ط ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد

 ،3ط ،لصحيحني، حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابورياملستدرك عىل ا .311

 . حيدرآبادوطبع  ،بريوت ،ةدار الكتب العلميّ  ،ق3433
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 ،حتقيق فؤاد عبد الباقي ،ق(171مسند ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني)ت .311

 ،دار إحياء الرتاث ،ق3191 ،3بريوت، ط ،ق3173 ،ر دار الفكرـنش

 بريوت. 

حتقيق عبد اهلل  ،ق( 143د بن حنبل الشيباِّ )ت حممأمحد بن مسند أمحد،  .314

ودار  ،القرى مّ جامعة أُ و ،بريوت ،دار الفكر ،ق3434 ،1ط ،حممد الدرويش

 ة. ة السعوديّ اململكة العربيّ  ،ق3401 ،العلم

حتقيق حبيب الرمحان  ،ق(133املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاِّ)ت .311

 بريوت.  ،ق3191 ،منشورات املجلس العلمي األعىل ،األعظمي

مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، حممد بن طلحة  .316

د ة يف مكتبة السيّ سخة خطيّ ونُ  ،النجف األرشف ،ق(614الشافعي)ت

 املرعءي النجفي. 

معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء، حممد حرز الدين، مكتبة  .317

 .املقّدسة ق، الوالية، قم3401ي، ـاملرعش

م له قه وقدّ حقّ  ،ق(176)ت (ابن قتيبة الدينوري)بن مسلم  املعارف، عبد اهلل .318

 املقّدسة. قم ،ريف الريضـمنشورات الش ،ق3431، 3ط ،ثروت عكاشة

ق(، حتقيق محدي 160املعجم الكبري، سليامن بن أمحد اللخمي الطرباِّ)ت .319

 .دار إحياء الرتاث العرِب، بريوت ،ق3404 ،1طعبد املجيد السلفي، 

 ،ق(191زكريا)تبن ة، أبو احلسني أمحد بن فارس معجم مقاييس اللغ .340

 م. 3404 ،حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اإلعالم اإلسالمي

)ت  (صفهاِّألا الراغباحلسني بن حممد)، يف غريب القرآناملفردات  .343

 ق(. 468
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 ،ق(168بن أمحد املكي اخلوارزمي احلنفي)ت حممد وفق املمقتل احلسني،  .341

  املقّدسة. قم ،‘طبع مطبعة الزهراء ،مكتبة املفيد ،يحتقيق حممد السامو

 ،ق3164 ،1ط ،ق(317مقتل احلسني، لوط بن حييى األزدي الكويف)ت .341

 . املقّدسة قم ،ةاملطبعة العلميّ 

طهري، حتقيق عبد الكريم الزهريي، آينده املامللحمة احلسينية، مرتىض  .344

 م.1009، قم، 3درخشان، ط

ين حممد بن عيل بن شهرآشوب مناقب آل أِب طالب، رشيد الد .341

 والنجف األرشف.  املقّدسة، قم ،ةاملطبعة العلميّ  ،ق(188املازندراِّ)ت

 (ابن املغازي)مناقب املغازي، عيل بن حممد بن حممد الواسطي الشافعي  .346

دار الكتب  ،ق3401 ،1ط ،إعداد حممد باقر املحمودي ،ق(481)ت

 .طهران ،ةاإلسالميّ 

، ×جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ،×حلسنيموسوعة كلامت اإلمام ا .347

 .املقّدسة قم

ابن األثري الشيباِّ )اجلزري  مدبارك بن حمامل ،النهاية يف غريب احلديث واألثر .348

 . (109)ت  (الشافعي

تنظيم  (،ريف الريضـالش)هنج البالغة، حممد بن احلسني بن موسى املوسوي  .349

 . املقّدسة قم ،ق3169 ،×منشورات اإلمام عيل ،صبحي الصالح

هدية العارفني )أسامء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون(، إسامعيل  .310

 ق. 3169 ،ستانبولات من يفسأُ  ،طهران ،ق(3119باشا البغدادي)ت 

 ـشتانيز  فرانز ،يبك الصفديأالوايف بالوفيات، صفي الدين خليل بن  .313

 قيسبادان. 
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رمي ـباكثري احلضحممد بن أمحد بن مناقب اآلل،  وسيلة املآل يف عدّ  .311

 .(خمطوط)

 (ابن خلكان)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد الربمكي .311

 بريوت.  ،ق3198 ،دار صادر ،حتقيق إحسان عباس ،ق(683)ت

 ،حتقيق ورش ح عبد السالم هارون ،ني، نرص بن مزاحم املنقريوقعة صفّ  .314

 . املقّدسة قم ،ق3181 ،د املرعءي النجفيمكتبة السيّ و ،القاهرة ،1ط

ة لذوي القربى، سليامن بن إبراهيم القندوزي ينابيع املودّ  .311

دار  ،ق3436 ،3ط ،حتقيق عيل مجال أرشف احلسيني ،ق(3194احلنفي)ت

 .النجف األرشف ،ةواملطبعة احليدريّ  ،طهران ،سوةاألُ 
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