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�ص البحث  ملخَّ

األحداث  أهّم  ِمن  وأنصاره  بيته  وأهل   احلسني اإلمام  استشهاد  ُيعدُّ 
خون  م عام)61#(، وقد اختلف املؤرِّ عة التي وقعْت يوم العارش من املحرَّ املروِّ
باملنزلة  اهلل  التي حباها  القليلة  الثّلة  تلك  استشهاد  فيها  تناولوا  التي  الكيفيَّة  يف 
امُلسِهب، ومنهم املخترِص، وكّل  الرفيعة وعلّو الشأن، فمنهم  العظيمة واملكانة 
الناجنَي ِمن تلك الواقعة األليمة.  ته، فضاًل عن تناوهلم  حسب منهجه وقصديَّ
ة لذلك من  وقْد جاء هذا البحث ليسلِّط الضوء عىل كيفيَّة تعاطي املصادر البرصيَّ
)230#/844م(؛ لقدم هذا  خالل كتاب )الطبقات الكبري( البن سعد، املتوفَّ
الكبري(،  )الطبقات  كتاب  ّية  أمهِّ عىل  ِعالوة  العلمّية،  ومكانته  البرصّي  املؤلِّف 
خنَي واملعارصيَن  مًا تكاد ال ختلو كتابات أغلب املؤرِّ لّيًا متقدِّ بوصفه مصدرًا أوَّ

من النَّْهِل منه واالعتامد عليه. 
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Abstract

The martyrdom of Imam Hussein peace be upon him 

and his family and supporters is one of the most horrific 

events that hit the nation on the tenth day of Muharram 

observed 61 Historians have differed in how they addressed  

the citation of that few group that cod loved for the great 

status and the high prestige some of them  and some of 

them are abbreviated  As well as dealing with the survivors 

of that painful incident.

This research was to highlight how visual resources were 

used to this effect through the book Layla  Al-Kubayy ibn 

Saad the author of this visual author and his scientific status 

In addition to the book of the great classes the source is a 

preliminary advanced almost do not abandon the writings 

of most historians and contemporaries in the Nile and rely 

on it.



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 201

اأ.د. �سكري نا�سر عبد احل�سن  - م.م. �سامل لذيذ وايل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

مة املقدَّ

ة اإلسالميَّة، ِعالوة عىل  كان لألثر العظيم الذي تركه شهداء الطفِّ يف األُمَّ
اه الناجون من تلك الواقعة، ويف  مكانتهم ومنزلتهم العظيمة، والدور الذي أدَّ
متهم اإلمام عّل بن احلسني، الداعي األساس الختيار البحث، فضاًل  مقدَّ
عن القيمة العلميَّة لكتاب )الطبقات الكبري(، ومصنّفه حمّمد بن سعد البرصّي، 
م البحث عىل  ذي املكانة العلميَّة املرموقة، وأحد أوعية العلم يف عرصه. وقْد ُقسِّ
 ،وكيفّية مرصعه ل: استشهاد اإلمام احلسني ثالثة مباحث، تناول األوَّ
وَمن هو قاتله؟. وجاء املبحث الثاين ليسلِّط الضوء عىل الشهداء من أهل بيته، 
ص هلم ابن سعد حيِّزًا واضحًا يف كتابه، فذكر أسامءهم وأسامء قاتليهم.  وقْد خصَّ
وتناول املبحث الثالث الناجني من معسكر اإلمام احلسني ، وكيف تعاطى 
ح ما جرى عىل معسكره بعد  ابن سعد ذكرهم؟. وأخريًا املبحث الرابع يوضِّ

 .تلك الواقعة، وكيف تّم دفنه وأهل بيته وأنصاره
)الطبقات  كتاب  عىل  واسع  بشكل  االعتامد  العنوان  طبيعة  فرضت  وقد 
املراجع  وبعض  ليَّة،  األوَّ املصادر  من  جمموعة  عىل  عالوة  سعد،  البن  الكبري( 
ها كتاب )أنساب األرشاف(، للبالذرّي، وكتاب )األخبار  ة، كان ِمن أمهِّ الثانويَّ
الّطوال(، أليب حنيفة الدينورّي، و)مقاتل الطالبّيني(، أليب الفرج األصفهايّن.      
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املبحثُ الأوَّلُ
ا�صت�صهاُد الإمام احُل�صني

احتزَّ  الذي  وَمن   ،احلسني قاتل  حتديد  يف  التارخيّية  وايات  الرِّ اختلفت 
اختلف  وربام  فيه،  اسُتشهد  الذي  اليوم  يف  اختلفوا  وكذلك  الرشيف؟  رأسه 
بعضهم يف حتديد سنة استشهاده، وكذلك عمره الرشيف عند االستشهاد، وقد 

أن: ق ابن سعد إىل ذلك، فذكر أكثر من رواية هبذا الشَّ تطرَّ
واية األُوىل: »فمكث مليًَّا من النَّهار، والنَّاس يتدافعونه، ويكرهون اإلقدام  الرِّ
به؟  تنتظرون  ماذا  هاتكم،  ُأمَّ ثكلتكم  اجلوشن:  ذي  بن  شمر  هبم  فصاح  عليه، 
ل َمن انتهى إليه زرعة بن رشيك التميمّي، فضب كتفه  أقدموا عليه، فكان أوَّ
النخعّي،  له سنان بن أنس  اليرسى، ورضبه حسني عىل عاتقه، فرصعه، وبرز 
مح، فطعنه يف بواين صدره، فخرَّ رصيعًا، ثمَّ نزل  فطعنه يف ترقوته، ثّم انتزع الرُّ
إليه ليحتزَّ رأسه، ونزل معه َخويل بن يزيد األصبحّي، فاحتزَّ رأسه، ثمَّ أتى عبيد 

اهلل بن زياد، فقال: 
ًة أو ذهبا باأوِقْر ركايِب فضَّ أَنا قتلُت امللَك امُلحجََّ
ا وأبا وخريهم إذ ينسبوَن َنَسَباقتلُت خرَي النَّاِس أمَّ

فلم ُيعطه عبيد اهلل شيئًا«)1(.



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 203

اأ.د. �سكري نا�سر عبد احل�سن  - م.م. �سامل لذيذ وايل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

واية الثانية: الرِّ
وأّكد ذلك يف رواية ثانية، بقوله: »... احلسني بن عّل بن أيب طالب ريض اهلل 
عنه، قتله سنان بن أنس النخعّي، وأجهز عليه، وحزَّ رأسه امللعون َخويل بن يزيد 

األصبحّي«)2(.
ثوبه  جراحة، ووجدوا يف  ثالثًا وثالثني  باحلسني  وجد  »أّنه  الثالثة:  واية  الرِّ
هام وأثر الضب، وُقتل يوم اجلمعة يوم عاشورا  مائة وبضعة عرش خرقًا من السِّ

يف املحّرم سنة إحدى وستِّني، وله يومئٍذ سّت ومخسون سنة ومخسة أشهر«)3(.
ثامن  ابن  وهو  احلسني  ُقتل  يقول:  حمّمد،  بن  جعفر  »وكان  الرابعة:  واية  الرِّ

ومخسني سنة«)4(.
وهكذا نجد ابن سعد أوضح يف روايته قاتل احلسني، وَمن احتزَّ رأسه، واليوم 
استشهاده،  يوم  اإلمام  يف سنِّ  روايتني  لكنَّه ساق  نة،  والسَّ فيه،  اسُتشهد  الذي 
خني  ج عىل ما ذكره بعض املؤرِّ وقبل مناقشة ما ذكره ابن سعد ال بدَّ لنا من أن نعرِّ

هبذا الّشأن: 
ذكر خليفة بن خّياط ذلك يف حوادث سنة إحدى وستِّني: »فيها ُقتل احلسني 
ابن عّل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه؛ يوم األربعاء لعرش خلون من املحّرم سنة 
سنة  الكوفة  ناحية  من  بكربالء  »اسُتشهد  طبقاته:  يف  وقال  وستِّني«)5(،  إحدى 
إحدى وستِّني يف يوم عاشورا«)6(. أّما بشأن قاتل احلسني، فقْد ذكر خليفة: »الذي 
توىّل قتل احلسني شمر بن ذي اجلوشن، وأمري اجليش عمر بن سعد بن مالك«)7(، 
بينام ذكر البالذرّي أّن سنان بن أنس طعن اإلمام، فرصعه، ثّم قال خلويل: احتّز 
رأسه، فلم يستطع، فنزل إليه، »فذبحه، ثّم دفع رأسه إىل خويل«)8(، ثمَّ ذكر بعد 
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ذلك: »وُيقال إّن خويل بن يزيد هو الذي توىّل احتزاز رأسه بإذن سنان«)9(، ومل 
دًا الستشهاد احلسني، فقال: » فلاّم صىّل عمر بن سعد  البالذرّي يومًا حمدَّ ُيعط 
من  معه  فيَمن  خرج  عاشورا،  اجلمعة  يوم  ويقال  السبت،  يوم  وذلك  الغداة، 
النّاس«)10(. أّما بشأن ِسّن اإلمام، فذكر روايتني، جاء يف اأُلوىل: »وكان احلسني 
يوم ُقتل ابن ثامن ومخسني سنة، وذلك يف سنة إحدى وستِّني يوم عاشورا«)11(، 
ويف الثانية نقاًل عن الواقدّي: » وهو ابن ثامن ومخسني، ُويقال سّت ومخسني«)12(، 

ثّم ذكر بعد ذلك أّن والدة احلسني سنة أربع من اهلجرة)13(. 
ح أنَّ عمره الرشيف هو )56(  م، أنَّ البالذرّي رجَّ ويبدو من خالل ما تقدَّ

سنة، وذلك من خالل معرفة سنة والدته واستشهاده.
لكنَّ أبا حنيفة الدينورّي ذكر شخصّية ثالثة مَلن احتّز رأس اإلمام، فقال: 
»ومحل عليه سنان بن أوس النخعّي، فطعنه، فسقط، ونزل إليه َخويل بن يزيد 
األصبحّي ليحّز رأسه، فأرعدت يداه، فنزل أخوه شبل بن يزيد، فاحتّز رأسه، 
فدفعه إىل أخيه خويل«)14(، وَحّدد يوم استشهاده بأّنه يوم اجلمعة، وذلك بقوله: 
وليلة  اخلميس،  عشّية  إليهم  فنهض  القوم،  إىل  اهنضوا  سعد:  بن  عمر  »فنادى 
غٍد،  إىل  احلرب  تأخري  احلسني  فسأهلم  م،  املحرَّ من  خلون  ليال  لتسِع  اجلمعة، 

فأجابوه«)15(.
بينام حتديد يوم مقتل احلسني لدى اليعقويّب ورد أكثر غموضًا من غريه، 
فقال: »وكان مقتله لعرش ليال خلون من املحّرم سنة 61#، واختلفوا يف اليوم، 
فقالوا: يوم الّسبت، وقالوا: يوم اإلثنني؛ وقالوا: يوم اجلمعة...«)16(، ويبدو أّن 
اليعقويّب حسم أمره يف ِسنِّ احلسني يوم استشهاده، وذلك بسوقه دلياًل وهو سنة 
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والدته، فذكر: »وكانت سّن احلسني يوم ُقتل سّتًا ومخسني سنة، وذلك أّنه ولد 
يف سنة أربعة من اهلجرة«)17(. 

وايات أكثر اختالفًا لدى املسعودّي، ذلك أّنه ذكر: »وُقتل  ووردت هذه الرِّ
احلسني وهو ابن مخس ومخسني سنة، وقيل: ابن تسع ومخسني سنة، وقيل غري 

ذلك،...، وطعنه سنان بن أنس النخعّي، ثّم نزل، فاحتزَّ رأسه«)18(.
يف حني أورد أبو الفرج األصفهايّن روايته بشكل واضح، ورّجح بعضها عىل 
وايات، فذكر: »وُقتل يوم اجلمعة  جًا عىل أسباب ترجيحه لتلك الرِّ بعض، معرِّ
ُقتل  يوم  ِسنُّه  وكانت  اهلجرة.  من  وستِّني  إحدى  سنة  املحّرم  من  خلون  لعرٍش 
ستًَّا ومخسني وشهورًا، وقيل: إّن مقتله كان يوم الّسبت... والذي ذكرناه أصّح. 
رواية،  بال  قالوه  فباطل، وهو يشء  اإلثنني،  يوم  ُقتل  أّنه  العاّمة:  تقوله  ما  فأّما 
اهلندّي  باحلساب  أخرجنا ذلك  األربعاء،  يوم  فيه  ُقتل  الذي  املحّرم  أّول  وكان 
العارش  اليوم  يكون  أن  فليس جيوز  وإْن كان ذلك كذلك،  جيات،  الزِّ من سائر 
اإلثنني«)19(. ثّم ذكر يف موضع آخر أّن البعض أخربه بأّن »ما تعارفه العواّم ِمن 
أّنه ُقتل يوم اإلثنني، فال أصل له وال حقيقة، وال وردت به رواية«)20(، َفَعّد ذلك 
أبو الفرج األصفهايّن دلياًل عىل صّحة روايته)21(. وبشأن قاتل احلسني، ذكر أبو 
الفرج األصفهايّن: »ونزل سنان بن أنس النخعّي، فاحتّز رأسه، ويقال: إّن الذي 
أجهز عليه شمر بن ذي اجلوشن الضبايّب، ومحل خويل بن يزيد رأسه إىل عبيد 
اهلل بن زياد«)22(. وأّما سنّه يوم استشهاده، فذكر أبو الفرج األصفهاين: »... عن 

جعفر بن حمّمد أنَّ احلسني بن عّل ُقتل، وله ثامن ومخسون سنة«)23(.
وعىل هذا املنوال، وردت رواية الّشيخ املفيد، فبعد أْن ذكر أنَّ خويل بن يزيد 
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بن  خويل  إىل  رأسه  دفع  ثّم  فذبحه،  إليه،  شمر  »نزل   ،اإلمام ذبح  يف  جبن 
العارش  السّبت  يوم  قال: »ومىض احلسني يف  ثمَّ ذكر يف موضع  يزيد«)24(، 
من املحّرم سنة إحدى وستِّني من اهلجرة بعد صالة الظهر منه قتياًل ظمآن صابرًا 

حمتسبًا، وسنّه يومئٍذ ثامن ومخسون«)25(.
أّما سبط ابن اجلوزّي، فلاّم ذكر استشهاد اإلمام احلسني واالختالف يف 
تسمية قاتله، قال: »واألصّح أّنه سنان بن أنس النخعّي، وشاركه فيه شمر بن 

ذي اجلوشن«)26(.
أنس  بن  »سنان  هو  احلسني  قاتل  أنَّ  املالكّي  الصّباغ  ابن  ذكر  أن  وبعد 
ُقتل فيه احلسني يوم اجلمعة، عارش  اليوم الذي  النخعّي«)27(، قال: »وكان 
د فيها  حمّرم، سنة إحدى وستِّني من اهلجرة«)28(، ثّم ساق ابن الصبَّاغ رواية حدَّ
اآلخرة،  دار  إىل  بالوفاة  عّل  بن  احلسني  »انتقل  فذكر:  استشهاده،  حني  عمره 
ه رسول  وعمره سّت ومخسون سنة، وبضعة أشهر«)29(، وذكر أّنه عاش مع جدِّ
 الرسول وفاة  بعد   املؤمنني أمري  أبيه  ومع  وشهر،  سنني  سّت   اهلل
ثالثني سنة، ومع اإلمام احلسن بعد وفاة اإلمام عّل عرش سنني، وبعد 

وفاة أخيه، وحّتى استشهاده، عرش سنني)30(.
م، يمكننا القول: ومن خالل ما تقدَّ

 ،م رواية دقيقة يف حتديد يوم استشهاد اإلمام احلسني 1- إنَّ ابن سعد قدَّ
مل  وأّنه  اهلجرة،  من  وستِّني  إحدى  سنة  املحّرم  من  العارش  اجلمعة  يوم  وهو 
أكثر من احتامل يف حتديد يوم  خني يف ذكر  املؤرِّ إليه بعض  يذهب إىل ما ذهب 
االستشهاد، بل نجد العكس من ذلك أّن ابن سعد ساق رواية تؤيِّد روايته بأّنه 
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استشهد يوم اجلمعة، وذلك مّلا عزم اجليش األُموّي عىل مهامجة معسكر احلسني 
يوم التاسع من املحّرم، فقال: »وقدم شمر بن ذي اجلوشن الضبايّب عىل عمر بن 
م سنة إحدى وستِّني  سعد بام أمره عبيد اهلل عشيَّة اخلميس لتسٍع خلون من املحرَّ
د  بعد العرص، فنُودي يف العسكر، فركبوا..«)31(، وهكذا نجد أنَّ ابن سعد حدَّ
م بيوم اخلميس، وهو اليوم الذي سبق واقعة الطّف، وعّزز  يوم التاسع من املحرَّ
صّحة رواية ابن سعد يف حتديد يوم االستشهاد ما ذكره أبو الفرج األصفهايّن من 
ل إليه أحد الباحثني بعد أن  أدّلة عىل أّنه كان يوم اجلمعة، ونحن نتَّفق مع ما توصَّ
ساق العديد من األدّلة والقرائن التارخييَّة، فقال: إّنه اسُتشهد »يوم اجلمعة لعرش 

خلون من املحّرم سنة إحدى وستِّني من اهلجرة هو املشهور واألصّح«)32(.
2-أّما ما ُذكر عن قاتل احلسني، فالظاهر أّن كّل الذين ُذكرت أسامؤهم 
وإّنام  تطرف،  عني  وفيه   ،احلسني من  االقتاب  عىل  اجلرأة  لديم  تكن  مل 
تكالب عليه أعداؤه بالطعن والضب، فوجدوا باحلسني ثالثًا وثالثني جرحًا، 
بالسيوف)33(،  والضب  هام  السِّ من  خرقًا  عرش  وبضعة  مائة  ثوبه  يف  ووجدوا 
ماح  والرِّ هام  والسِّ يوف  السِّ أخذت  أن  بعد  إاّل  منه  يقتبوا  مل  أهّنم  يعني  وهذا 
غم من كلِّ هذا، فلم يستطع خويل القيام هبذه املهّمة  مأخذها منه، وعىل الرُّ
إمجاع بني  املهّمة، وعىل ذلك شبه  بتلك  للقيام  أنس  بن  ما دعا سنان  الفظيعة، 
خّياط  بن  خليفة  عند  رصيح  بشكل  اسمه  ورد  الشمر  أّن  حني  يف  خني؛  املؤرِّ

.والّشيخ املفيد أّنه قاتل احلسني
الطّف،  أّداه شمر يف واقعة  الذي  اليّسء  الدور  أّن سبب ذلك هو  والظاهر 
ما محل بعض الرواة عىل القول إنَّه هو َمن احتزَّ رأسه، ومن خالل ما ُذكر من 
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املعطيات التارخييَّة، يبدو أنَّ سنان هو َمن احتزَّ رأس اإلمام احلسني، وأنَّ 
كاّل ِمن خويل وشمر كان هلام الدور الرئيس معه، ومل يقّل دورمها عن دور سنان، 

خون بينهام يف حتديد أيٍّ منهام، أو اجلزم به.  ولذلك خلط الرواة واملؤرِّ
حني  الرشيف  عمره  بشأن  روايتني  م  قدَّ سعد  ابن  أنَّ  ِمن  غم  الرُّ عىل   -3
ومخسة  سنة  ومخسني  سّتًا  كان  ِسنَّه  أّن  األُوىل  واية  الرِّ يف  ذكر  لكنَّه  استشهاده، 
قَّة، فذكر فيها األشهر،  أشهر، وتبنيَّ من روايته هذه أهّنا عىل درجة كبرية من الدِّ
ة رواية ابن سعد؛  د صحَّ فضاًل عن السنوات، بينام وردت رواية اليعقويّب لتؤكِّ

وذلك أّنه ربط بني والدة اإلمام وبني استشهاده.
 ،الّصادق حمّمد  بن  جعفر  اإلمام  قول  عن  الثانية  سعد  ابن  رواية  أّما 
التي أوردها عىل غري عادته دون سند، فقْد جاءت مرسلة، وال ُيمكن لنا التأّكد 
تها أبو الفرج  واية نفسها التي شّكك يف صحَّ ِمن وثاقتها، وعىل ما يبدو أهّنا الرِّ
األصفهايّن، وهي رواية سفيان الثورّي، عن جعفر بن حمّمد،  التي َذكرت إضافة 
وهم؛  »وهذا  األصفهايّن:  الفرج  أبو  فقال   ،احلسن ِسنَّ  احلسني  ِسنِّ  إىل 
ألّن احلسن ولد يف سنة ثالث من اهلجرة، وتويفِّ يف سنة إحدى ومخسني«)34(، 
نحو  عىل  باستشهاده   احلسني اإلمام  والدة  ربط  إىل  منه  واضحة  إشارة  يف 
ة  وعدَّ ومخسني  سّتًا  يكون  احلسابّية  الطريقة  هبذه  وهو  اليعقويّب،  إليه  ذهب  ما 

شهور)35(. 
ِسنِّ  الثانية يف  واية  الرِّ ِمن سوقه  غم  الرُّ ابن سعد عىل  أّن  لنا  يّتضح  وهكذا 
اإلمام، إاّل أّنه كان قد سبق ذلك برواية ذكرت أّن عمره يوم استشهاده ستٌّ 

ومخسوَن سنة.  



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 209

اأ.د. �سكري نا�سر عبد احل�سن  - م.م. �سامل لذيذ وايل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

والظاهر أّن ابن سعد ال يعتدُّ بكلِّ روايات الواقدّي حني يرى أهّنا ال تنسجم 
تها، وهذا ما نراه من خمالفته لرواية ُأستاذه يف  ك بصحَّ مع ما يعتقد به، أو يشكِّ
سنِّ احلسني، الذي قال: »والثبت عندنا أّنه ُقتل يف املحّرم يوم عاشورا، وهو 

ابن مخس ومخسني سنة وأشهر«)36(.
م رواية دقيقة عن ِسنِّ اإلمام  ويبدو من خالل كّل ما ذكرناه أنَّ ابن سعد قدَّ
خني، وهي أّن  احلسني يوم استشهاده، جاءت مّتفقة مع ما ذكره أغلب املؤرِّ
ة روايته تلك هو املشهور من  عمره سّت ومخسون ومخسة أشهر، وما يؤيِّد صحَّ

أّن والدته عام )4#(، وأن استشهاده هو عام )#61(.
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املبحُث الثاين
�صهداُء بني ها�صم 

النهضة  يف  رئيسًا  حمورّيًا  دورًا   احلسني بيت  أهل  من  هاشم  لبني  كان 
من  خري  وال  أوىل  أصحابًا  أعلم  ال  »فإيّن   : بقوله   وصفهم إْذ  احلسينيَّة؛ 
أصحايب، وال أهل بيٍت أبّر، وال أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهلل عنِّي مجيعًا 
يتسابقون   احلسني بنرصة  اهلل  حباها  التي  الثلَّة  تلك  فكانت  خريًا«)37(، 

لالستشهاد بني يديه الواحد تلو اآلخر.
وتسمية  أسامءهم،  فذكر  دقيق،  بشكل  البيت  أهل  شهداء  سعد  ابن  تناول 
قاتليهم، وكأّنه خرج عن منهجه الذي يميل فيه إىل اختصار احلوادث نوعًا ما، 
فقال: »احلسني بن عّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، قتله سنان بن أنس النخعّي، 
وأجهز عليه، وحّز رأسه امللعون َخويل بن يزيد األصبحّي. والعّباس بن عّل بن 
أيب طالب األكرب، قتله زيد بن الرقاد اجلَنبّي، وحكيم السنبيّس من طي. وجعفر 
ابن عّل بن أيب طالب األكرب، قتله هاين بن ثبيت احلضمّي. وعبد اهلل بن عّل بن 
أيب طالب قتله هانئ بن ثبيت احلضمّي. ... وعثامن بن عّل بن أيب طالب، رماه 
خويل بن يزيد بسهم فأثبته، وأجهز عليه رجل من بني أبان بن دارم. وأبو بكر بن 
عّل بن أيب طالب، يقال إّنه ُقتل يف ساقية. وحمّمد بن عّل بن أيب طالب األصغر، 



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 211

اأ.د. �سكري نا�سر عبد احل�سن  - م.م. �سامل لذيذ وايل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

وُأّمه ُأّم ولد، قتله رجل من بني أبان بن دارم، وعّل بن حسني بن عّل األكرب، 
قتله ُمّرة بن منقذ بن النعامن العبدّي. وعبد اهلل بن احلسني، قتله هاين بن ثبيت 
احلضمّي. وجعفر بن احلسني، وأبو بكر بن احلسني، قتلهام- يقصد جعفر وأبو 
بكر- عبد اهلل بن عقبة الغنوّي. وعبد اهلل بن احلسن، قتله ابن حرملة الكاهّل 
من بني أسد. والقاسم بن احلسن، قتله سعيد بن عمرو األزدّي. وعون بن عبد 
اهلل بن جعفر، قتله عبد اهلل بن ُقطبة الطائّي. وحمّمد بن عبد اهلل بن جعفر، قتله 
عامر بن هنشل التميمّي. ومسلم بن عقيل بن أيب طالب، قتله عبيد اهلل بن زياد 
صربًا بالكوفة. وجعفر بن عقيل، قتله برش بن حوط اهلمدايّن، ويقال: عروة بن 
عبد اهلل اخلثعمّي. وعبد الّرمحن بن عقيل، قتله عثامن بن خالد بن أسري اجلهنّي. 
وبرش بن حوط وعبد اهلل بن عقيل، وُأّمه ُأّم ولد، قتله عمرو بن ُصبح الصائدّي. 
قتله عمرو بن  بن أيب طالب،  بنت عّل  وُأّمه رقّية  وعبد اهلل بن عقيل، اآلخر، 
بن  سعيد  بن  وحمّمد  احلضمّي،  مالك  بن  ُأسيد  قتله  ويقال:  الصائدّي،  ُصبح 
عقيل، قتله لقيط اجلُهنّي، ورجل من آل أيب هلب، مل ُيَسّم لنا، ورجل من آل أيب 
سفيان بن احلارث بن عبد املطَّلب، يقال له: أبو اهلياج، وكان شاعرًا، وسليامن 
موىل احلسني بن عّل، قتله سليامن بن عوف احلضمّي، ومنِْجح، موىل احلسني 
به من فوق  ُرمي  بالكوفة،  ُقتل  للحسني،  يقطر، رضيع  بن  اهلل  ابن عّل. وعبد 

القرص، فامت، وهو الذي قيل فيه: وآخر يوى ِمن طِامِر قتيل«)38(.
وذكر يف رواية ثانية: »وقد كانا ابنا عبد اهلل بن جعفر، جلأ إىل امرأة عبد اهلل 
ابن ُقطبة الطائّي، ثّم النبهايّن، وكانا غالمني مل يبلغا، وقد كان عمر بن سعد، أمر 
مناديًا، فنادى: َمن جاء برأٍس، فله ألف درهم، فجاء ابن ُقطبة إىل منزله، فقالت 
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أهلهام  فتبعث هبام إىل  أْن ترشف هبام،  إلينا، فهل لك  إّن غالمني جلأ  امرأته:  له 
باملدينة، قال: نعم، أرنيهام، فلاّم رآمها ذبحهام، وجاء برؤوسهام إىل عبيد اهلل بن 
زياد، فلم ُيعطه شيئًا، فقال عبيد اهلل بن زياد: َوِدْدُت أّنه كان َجاَءين هبام َحيَّني، 
فمنَنَُت هبام عىل أيب جعفر وبلغ ذلك عبد اهلل بن جعفر، فقال: وِددُت أّنه كان 

جاءين هبام، فأعطيُته ألفي ألف«)39(.
ويبدو أّن ابن سعد كان دقيقًا يف ذكر أسامء شهداء آل حمّمد، فلاّم ذكر حمّمد 
ابن عّل بن أيب طالب، ذكر مبارشة بعد اسمه )األصغر(، وذكر ُأّمه ُأّم ولد؛ ليميِّز 
َقَتله عبيد  بينه وبني حمّمد بن احلنفّية، وحني ذكر اسم مسلم بن عقيل، ذكر: » 
ح أّنه مل يستشهد يف كربالء، كذلك نجد ابن  اهلل بن زياد بالكوفة صربًا«؛ ليوضِّ
سعد عّد موايل احلسني مع آل حمّمد، ومل يعّد معهم غري عبد اهلل بن يقطر، فأوضح 
سبب ذلك، بقوله: رضيع احلسني. وقد أورد ابن سعد ثامنية وعرشين شهيدًا من 
آل حمّمد كان من ضمنهم اثنان من موايل احلسني، وعبد اهلل بن يقطر، وذكر من 
ضمن هذا العدد اثنني من أبناء عبد اهلل بن جعفر، ومها غالمان مل يبلغا، ُقتال بعد 
املعركة حني جَلَآ إىل امرأة، فقتلهام زوجها عبد اهلل بن قطبة الطائّي. هكذا نجد 
ابن سعد عّد شهداء آل حمّمد الذين استشهدوا يف أرض املعركة ثالثة وعرشين، 
فإذا ُأضيف إليهم الغالمان يكون العدد الكلِّ هلم مخسة وعرشين، من ضمنهم 

مسلم بن عقيل الذي اسُتشهد يف الكوفة)40(. 
هم البالذرّي  خون يف عدد شهداء أهل البيت، يف حني عدَّ واختلف املؤرِّ
املدائنّي مخسة عرش شهيدًا)41(، دون  ذكر مسلم بن عقيل؛ كونه  حسب رواية 
معهم  وأدخل  شهيدًا،  وعرشين  ثالثة  الطربّي  وجعلهم  الكوفة،  يف  استشهد 
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أعثم  ابن  اقترص  بينام  الكوفة)42(،  يف  عقيل  بن  ومسلم  احلسني  موايل  من  اثنان 
الكويّف عىل ذكر مخسة عرش شهيدًا، فذكر أسامء ثالثة عرش شهيدًا، فضاًل عن 

.)43(اإلمام احلسني بن عّل ومسلم بن عقيل
فه )مقاتل  وخّصص أبو الفرج األصفهايّن عنوانًا خاّصًا لكلِّ شهيد؛ كون مؤلَّ
الطالبّيني( اختّص هبذا الّشأن، فختم ذلك بالقول: »فجميع َمن ُقتل يوم الطّف 

ِمن ولد أيب طالب سوى َمن خيتلف يف أمره اثنان وعرشون رجاًل«)44(.
بينام ذكر الّشيخ املفيد ثامنية عرش شهيدًا دون أْن يذكر معهم مسلم بن عقيل؛ 
ح صّحة القائمة  كونه استشهد يف الكوفة)45(، أّما اخلوارزمّي، فقّدم قائمتني رجَّ
ورضيع  للحسني  موىل  ضمنهم  من  شهيدًا،  عرش  ثامنية  فيها  عدَّ  التي  األُوىل، 
املقتول  عدد  يف  النقل  أهل  »واختلف  بالقول:  استهلَّها  وُأخرى  احلسني)46(؛ 
م سبعة  م ِمن قتل مسلم من العتة الطاهرة، واألكثرون عىل أهنَّ يومئٍذ مع ما تقدَّ
وعرشين«)47(، بينام عدَّ ابن الصبَّاغ شهداء أهل بيت احلسني ومواليه تسعة عرش 

شهيدًا)48(. 
م، يمكننا القول:  ومن خالل ما تقدَّ

دّقة  فيها  اتَّبع  حمّمد،  آل  شهداء  ذكره  يف  خصبة  ة  مادَّ م  قدَّ سعد  ابن  إّن   -1
غزارهتا  يف  ضاهت  ة  مادَّ وهي  َقَتلهم،  َمن  وتسمية  أسامئهم،  حتديد  يف  متناهية 
خني القالئل الذين أسهبوا يف تفصيل ذلك، أمثال: الطربّي،  تها بعض املؤرِّ ودقَّ

وأبو الفرج األصفهايّن، وغريمها.
2- انفرد ابن سعد بذكره بعض شهداء بني هاشم ممّن مل تذكره املصادر التي 
وذكر  الغنوّي،  ُعقبة  بن  اهلل  عبد  قتله  احلسني،  بن  جعفر  وهم:  عليها،  اّطلعنا 
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احلارث  بن  سفيان  أيب  آل  من  رجل  وذكر  لنا،  ُيسّم  مل  هلب،  أيب  آل  من  رجل 
ابن حجر يف  قال  اهلياج، وكان شاعرًا. وقد  أبو  له:  يقال  املّطلب)49(،  ابن عبد 
ترمجته أليب اهلياج: »وذكر الواقدّي يف مقتل احلسني أّن أبا اهلياج ُقتل معه، وكان 

شاعرًا«)50(.
احلسني  مقتل  من  معلوماته  بعض  استقى  سعد  ابن  أّن  تقّدم،  ممّا  ويبدو 
وايات التي له السبق  للواقدّي، وهذا دليل عىل أّن ابن سعد أورد العديد من الرِّ
ُفِقدْت  التي  التارخييَّة  املصادر  بعض  عىل  اطَّلع  أّنه  البديّي  وِمن  فيها،  الزمنّي 
بعض  فيه  ذكر  الذي  اجلمعّي،  بُأسلوبه  بعضها  ساق  التي  رواياته،  ضمنها 
األسانيد، ثّم أضاف: »وغري هؤالء -أيضًا- قد حّدثني يف هذا احلديث بطائفة، 

فكتبت جوامع حديثهم يف مقتل احلسني...«)51(.
الطّف،  ابن سعد رقام كبريًا وخمتلفًا عن شهداء آل حمّمد يف واقعة  3- قّدم 
خني، ويبدو أنَّ  فاق فيه ما ذكره الطربّي وأبو الفرج األصفهايّن، وغريه من املؤرِّ
خني ممّن  ابن سعد ربام استقى معلوماته من مصادر مل يّطلع عليها غريه من املؤرِّ
عارصه أو سبقه؛ ولذلك يرى سبط بن اجلوزّي أّنه ُقتل مع احلسني خلق كثري 
من أهله وِمن أوالده وأوالد احلسن بن عّل)52(، وهو ما ذهب إليه اخلوارزمّي يف 
روايته الثانية، بجعل عدد أهل البيت املستشَهدين يف واقعة الطّف سبعة وعرشين 
خني)53(  شهيدًا، وهو رقم يضاهي ما ذكره ابن سعد، فضاًل عن أّن بعض املؤرِّ
مل  ومها  اسُتشهدا  غالمني  هناك  أّن  يف  سعد  ابن  رواية  صّحة  تؤيِّد  رواية  ساق 
يبلغا احلُلم، يرجع نسبهام إىل جعفر الطيَّار، وعىل األرجح مها الغالمان نفسهام، 
ذكرمها اخلوارزمّي؛ كون روايته عاّم ذكره ابن سعد، إاّل أّن اخلوارزمّي قد أسهب 
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لة  فيها كثريًا، فذكر أسامَءمها، ومها: إبراهيم، وحمّمد)54(، وساق قّصة طويلة مفصَّ
العاطفّي والقصيّص، وَعّد صاحب  يف قضّية استشهادمها، ال ختلو من اجلانب 
)املجدي يف أنساب الطالبّيني( إبراهيم أحد أبناء عبد اهلل بن جعفر من العقيلة 
الزينبّيون)55(، يف حني  ُيقال هلم  ه وأبيه  ُأمِّ أّنه هو وُأخوته ِمن  زينب، وذكر 
ذكر ابن سعد أربعة أبناء هلا، هم: عّل، وعون األكرب، وعّباس وحمّمد)56(، وال 
ُيستبعد أن يكون الغالمان مها أبناء العقيلة زينب، وكانا بصحبتها من مّكة 
أقّل تقدير، أحدمها، والثاين هو عون األكرب، الذي اسُتشهد  إىل الكوفة، أو يف 

ه العقيلة زينب)57(.  أثناء القتال، فقْد ذكر أبو الفرج األصفهايّن أّن ُأمَّ
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املبحُث الثالُث
الناجوَن من مع�صكر احل�صني

 احلسني بيت  أهل  من  املستشَهدين  التارخييَّة  املصادر  تناولت  كام 
قت إىل الناجني منهم، ولكن بشكل خمترص، فذكروا كيفيَّة  وأصحابه، كذلك تطرَّ
قت إىل مصري بعضهم  فيام بعد، وما آلت إليه ُأمورهم،  نجاهتم من القتل، وتطرَّ
فذكر ابن سعد ذلك بقوله: »ومل ُيفلت من أهل بيت احلسني بن عّل الذين معه، 
إاّل مخسة نفر: عّل بن حسني األصغر، وهو بقّية ولد احلسني اليوم، وكان مريضًا، 
فكان مع النِّساء. وعمرو بن حسن بن عّل، وال بقيَّة له. وحسن بن حسن بن 
فإّن  بقّية، والقاسم بن عبد اهلل بن جعفر، وحمّمد بن عقيل األصغر،  عّل، وله 
هؤالء اسُتضعفوا«)58(، ويف موضع آخر، قال: » وموايل هلم، ومماليك عبيد«)59(.
وجاء برواية ُأخرى يف ترمجته لعّل بن احلسني، أوضح فيها عمره يوم واقعة 
الطّف، وسبب عدم استشهاده، فذكر: »وكان عّل بن حسني مع أبيه يوم ُقتل، 
 ،وهو ابن ثالث وعرشين سنة، وكان مريضًا نائاًم عىل فراشه، فلاّم ُقتل احلُسني
قال شمر بن ذي اجلوشن: ُأقتلوا هذا. فقال له رجل من أصحابه: سبحان اهلل! 
أتقتل فتًى َحدثًا مريضًا مل ُيقاتل؟ وجاء عمر بن سعد، فقال: ال تعّرضوا هلؤالء 
ز روايته اأُلوىل  م ابن سعد رواية ُأخرى تعزِّ النِّسوة، وال هلذا املريض«)60(، ثّم قدَّ
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أّنه تويفِّ وعمره ثامن ومخسون  يف سنِّ عّل بن احلسني يوم واقعة الطّف، فذكر 
الواقدّي، فقال: »قال  ُأستاذه  ثّم ذكر رأي  سنة يف سنة)94#(، أو )#92()61(، 
حمّمد بن عمر: فهذا يدلُّك عىل أّن عّل بن حسني كان مع أبيه، وهو ابن ثالٍث أو 
أربع وعرشين سنة، وليس قول َمن قال: إّنه كان صغريًا، ومل يكن أنبت، بيشء، 
ولكنّه كان مريضًا يومئٍذ، فلم ُيقاتل. وكيف يكون يومئٍذ مل ُينبت وقد ُولد له أبو 
جعفر حمّمد بن عّل؟ ولقي أبو جعفر جابر بن عبد اهلل ورَوْوا عنه، وإّنام مات 

جابر سنة ثامٍن وسبعني«)62(. 
وقبل مناقشة الناجني من معسكر احلسني عند ابن سعد، ال بدَّ لنا ِمن معرفة 
 خني: »وكان مع احلسني املؤرِّ فذكر بعض  الّشأن،  خون هبذا  املؤرِّ ما ذكره 
عقبة بن سمعان موىل الرباب بنت امرئ القيس الكلبّية، ُأّم سكينة بنت احلسني، 
بن  املرّقع  وكان  سبيله.  فخىلَّ  مملوك.  قال:  أنت؟  َمن  سعد:  بن  عمر  له  فقال 
نوه، فخرج إليهم،  قاممة األسدّي)63( مع احلسني، فجاءه قوم من بني أسد، فأمَّ
ه إىل الزارة من البحرين«)64(،  فلاّم قدم به عمر عىل ابن زياد أخربه خربه، فسريَّ
معه  ومحل  الكوفة،  إىل  بالرحيل  النّاس  يف  سعد-  بن  -عمر  :»فنادى  وذكروا 
بيان، وعّل بن احلسني األصغر  الصِّ أخوات احلسني وبناته، وَمن كان معه من 
خني جاء فيها »واسُتصغر علـّي  مريض«)65(، ويف رواية ُأخرى ذكرها بعض املؤرِّ
عّل...،  بن  احلسن  بن  احلسن  واسُتصغر  ُيقتل...،  فلْم  عّل،  بن  احلسني  ابن 

وعمر بن احلسن بن عّل«)66(.
ينُج من أصحاب احلسني  بقوله: »ومل  ينورّي ذلك،  الدِّ أبو حنيفة  بينام ذكر 
وولده وولد أخيه إاّل ابناه، عّل األصغر، وقد كان راهق، وعمرو وقْد كان بلغ 
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أربع سنني، وملْ يسلم من أصحابه إاّل رجالن، أحدمها املرّقع بن ثاممة الصائدّي، 
يزل هبا حّتى هلك  فلم  الربذة،  إىل  ه  ابن زياد، فسريَّ إىل  به عمر بن سعد  بعث 
موىل  واآلخر  الكوفة،  إىل  املرّقع  فانرصف  الّشام،  إىل  اهلل  عبيد  وهرب  يزيد، 
لرباب، ُأّم سكينة، أخذوه بعد قتل احلسني، فأرادوا رضب عنقه، فقال هلم: إينِّ 

عبد مملوك، فخّلوا سبيله«)67(. 
يف حني ذكر أبو الفرج األصفهايّن: »ومُحل أهله أرسى وفيهم: عمر، وزيد، 
واحلسن بنو احلسن بن عّل بن أيب طالب، وكان احلسن بن احلسن بن عّل 
قد ارُتثَّ جرحيًا، فُحمل معهم، وعّل بن احلسني الذي ُأّمه ُأّم ولد«)68(. بينام ذكر 
اك بن عبد اهلل املرشيّف قد بايع احلسني عىل القتال معه  خني أّن الضحَّ بعض املؤرِّ
حيل، فأذن  مادام القتال نافعًا، فقاتل معه، فلاّم بقي احلسني وحده استأذنه يف الرَّ

له)69(.
م، ُيمكننا القول: من خالل ما تقدَّ

بيت  أهل  عىل  الطفِّ  واقعة  من  الناجني  ذكره  يف  سعد  ابن  اقترص   -1
أغلب  أنَّ  حني  يف   ،احلسني أصحاب  من  الناجني  ذكر  دون   احلسني
ومنهم:  املعركة،  من  نجوا  قد  األقّل  عىل  أشخاص  ثالثة  إىل  أشاروا  خني  املؤرِّ
اك املرشيّف، اللَّذان كانا من رواة املعركة بصفة شهود  عقبة بن سمعان، والضحَّ
بعض  نقل  يف  خني  املؤرِّ بعض  عليهم  ل  عوَّ وقد  احلسني،  معسكر  يف  عيان 
ة اخلصال الثالثة التي زعم النّاس أّنه عرضها  ة  يف الطعن بصحَّ وايات املهمَّ الرِّ
وه إىل يزيد  هم أْن ُيسريِّ اإلمام عليهم قبيل واقعة الطّف، ومنها أّنه خريَّ
لريى فيه رأيه، يف حني اعتمد كلٌّ من الطربّي وأبو الفرج األصفهايّن عىل بعض 
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اك املرشيّف. ويبدو أنَّ ابن سعد استمرَّ يف منهجه  وايات بسندهم عن الضحَّ الرِّ
باقتضاب ذكره ألصحاب احلسني حّتى الناجني منهم.

بيت  أهل  من  الناجني  ذكره  يف  ودقيقة  وافية  رواية  سعد  ابن  م  قدَّ  -2
روايته  يف  فأوضح   الّشأن،  هبذا  خون  املؤرِّ ذكره  ما  أغلب  فاقت   ،احلسني
عن زين العابدين سبب عدم قتله؛ هو كونه مريضًا، وأّن قول البعض إنَّه 
اسُتصغر ليس بيشء، وقد ساق ابن سعد يف مواضع ُأَخر - وكام أرشنا إليها- ما 
ُيثبت صّحة روايته، وذلك بذكره رواية شيخه وُأستاذه الواقدّي حينام ترجم لعّل 
بن احلسني: »وليس قول َمن قال إّنه كان صغريًا، ومل يكن أنبت، بيشء، ولكنّه 
كان مريضًا يومئٍذ، فلْم ُيقاتل. وكيف يكون يومئٍذ مل ُينبت، وقد ُولد له أبو جعفر 
حمّمد بن عّل؟! ولقي أبو جعفر جابر بن عبد اهلل ورَوْوا عنه، وإّنام مات جابر 
سبب  يف  سعد  ابن  رواية  تكون  أْن  املمكن  من  وهبذا  وسبعني!«)70(،  ثامٍن  سنة 
الفصل  القول  هلا  الطّف  يوم  ِسنّه  وحتديد   ،العابدين زين  اإلمام  قتل  عدم 
ابن  رواية  أّن  عن  فضاًل  صغريًا،  كان  أّنه  زعم  َمن  عىل  دامغة  وحّجة  ذلك  يف 
سعد أضافت دلياًل آخر عىل وجود اإلمام الباقر يف واقعة الطّف، فضاًل عاّم 
أشار إليه ابن سعد ضمنًا إىل حديث رسول اهلل جلابر بن عبد اهلل األنصارّي 
أّنه سُيدرك أحد ولده وهو الباقر، ويبلِّغه عنه الّسالم، وِمن كلِّ هذا تّتضح 

ة ابن سعد لبعض مروّياته التارخيّية بشأن النهضة احلسينّية. ّية مصدريَّ أمهِّ
3- اتَّضح ممّا ذكره ابن سعد، أّن هناك العديد من أبناء عبد اهلل بن جعفر قد 
بن عبد  القاسم  الناجني منهم، وهو  بذكره أحد  الطّف، وذلك  حضوا واقعة 
اهلل بن جعفر، وسبق أْن ساق ابن سعد ذكر غالمني لعبد اهلل بن جعفر ُقتال بعد 
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الواقعة، التي سبق أن أرشنا إليهام، وذكر اخلوارزمّي أّن اسميهام إبراهيم وحممد، 
أبناء عبد اهلل بن جعفر،  اثنني من  خني ِمن استشهاد  املؤرِّ فضاًل عاّم تواتر لدى 
ومها: عون األكرب، وحمّمد، غري ما ُذكر، ويبدو أنَّ حضور هذا العدد منهم ربام 
لكون بعضهم برفقة والدته عقيلة الطالبّيني. والظاهر أّن هناك ضبابّية عن معرفة 
أهل بيت احلسني وأصحابه يف واقعة الطّف، وربام تكون أعدادهم أكثر ممّا 

ُذكر، وأّن هناك بعض احللقات املفقودة يف النهضة احلسينّية.  
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املبحُث الرابُع
هداء �صلُب مع�صكر الإمام احُل�صني ودفُن ال�صُّ

هداء ورأس  الشُّ دفن  تّم  ملعسكر احلسني، وكيف  ما جرى  ابن سعد  تناول 
ة روايات: احلسني يف عدَّ

لب  ض إليه اإلمام ومعسكره ِمن السَّ واية األُوىل: تناول فيها ما تعرَّ الرِّ
سيفه:  فأخذ  ثِقله،  انُتهب  عنه،  اهلل  ريض  احلسني  ُقتل  فقال:»وملَّا  والنَّهب، 
األودّي، وأخذ رساويله،  اخللق  بن  مُجيع  آخر:  النهشّل، وأخذ سيفًا  الُقالنس 
بن  قيس  قطيفته:  وأخذ  جمّردًا،  فتكه  التميمّي،  كعب  بن  -امللعون-  بحر 
األشعث بن قيس الكندّي، فكان ُيقال له: قيس قطيفة، وأخذ َنعليه: األسود بن 
-: مالك  خالد األودّي، وأخذ عاممته جابر بن يزيد، وأخذ ُبرُنسه -وكان ِمن َخزٍّ
ابن بشري الكندّي، وأخذ رجل من أهل العراق: حل فاطمة بنت حسني، وهو 
يبكي، فقالت : مِلَ تبكي؟ فقال: أسلب ابنة رسول اهلل، وال أبكي؟ فقالت: 

َدعه. قال: إينِّ أخاف أْن يأخذه غريي«)71( .
حبس  مّلا  فذكر:  الطاهرة،  األجساد  دفن  كيفّية  فيها  تناول  الثانية:  واية  الرِّ
 - خالد  أبو  ذكوان  »قال  القرص،  يف  الّرسول  بيت  أهل  من  ى  تبقَّ َمن  زياد  ابن 
نها،  فكفَّ ففعل.  فأدفنها،  الرؤوس  بيني وبني هذه  زياد-: خلِّ  بن  اهلل  إىل عبيد 
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القني  بن  نهم ودفنهم. وكان زهري  فكفَّ إىل أجسادهم،  باجلبَّانة، وركب  ودفنها 
ن موالك،  قْد ُقتل مع احلسني، فقالت امرأته لغالم يقال له شجرة: انطلق، فكفِّ
نُت  ن موالي وأدُع حسينًا!! فكفَّ قال: فجئت، فرأيُت حسينًا ملقًى، فقلُت: ُأكفِّ
آخر،  كفنًا  وأعطتني  أحسنت،  فقالت:  هلا،  ذاك  فقلُت  رجعُت،  ثمَّ  حسينًا، 

ن موالك، ففعلت«)72(.  وقالت: انطلق، فكفِّ
يزيد  »وبعث  فقال:   ،احلسني رأس  دفن  بشأن  جاءت  الثالثة:  واية  الرِّ
برأس احلسني إىل عمرو بن سعيد بن العاص، وهو عامل له يومئٍذ عىل املدينة، 
، فقال مروان: اسكت، ثمَّ تناول الرأس،  فقال عمرو: وِددُت أنَّه مل ُيبعث به إيلَّ

فوضعه بني يديه، وأخذ بأرنبته، فقال: 
يِنيا َحبَّذا َبْرُدَك يف اليديِن ولوُنك األمحُر يف اخلدَّ

كأنَّام باتا ُبِمْجَسَدْيِن ..
ه  ُأمِّ قرب  بالبقيع عند  وُدفن  َن،  فكفِّ برأس احلسني،  بن سعيد:  أمر عمرو  ثمَّ 

فاطمة«)73(.
خون  كر، ال بدَّ لنا من معرفة ما ذكره املؤرِّ مة الذِّ وايات املتقدِّ وقبل مناقشة الرِّ

أن، وهي تتمركز عىل ثالثة حماور: هبذا الشَّ
املحوُر األّوُل: سلب احلسني وهنب معسكره.

 . هداء يف الطفِّ واملحوُر الثاين: دفن الشُّ
.واملحوُر الثالُث: موضع رأس احلسني
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ُل: �صلُب احل�صي ونهب مع�صكره املحوُر االأوَّ

خني)74( ذلك، وهو ال خيتلف من حيث املضمون عن رواية  ذكر أغلب املؤرِّ
ابن سعد، إاّل إّنه يكشف عن حجم جريمة َمن قاتل احلسني، لكنّنا نجد أّن 
ز عىل أنَّ النّاس مّلا اسُتشهد احلسني، مالوا عىل هنب الورس  بعضهم)75( ركَّ

واحلُلل واإلبل، فانتهبوها.
وجاءت رواية ابن طاوس لسلب اإلمام احلسني أكثر تفصياًل من غريها، 
فذكر فيها، أّن إسحاق بن حوّية احلضمّي أخذ قميصه، وذكر أّنه أخذ رساويله 
بحر بن كعب التميمّي، وأخذ عاممته أخنس بن مرثد بن علقمة احلضمّي، وعىل 
قول آخر جابر بن زيد األودّي، وأخذ نعليه األسود بن خالد، بينام أخذ عاممته 
- قيس بن األشعث،  الكلبّي، وأخذ قطيفته -وكانت من خزٍّ بجدل بن سليم 
وأخذ درعه البتاء عمر بن سعد، وأخذ سيفه مُجيع بن اخللق األودّي، ويف رواية 

ُأخرى أّنه أخذ سيفه القالنس النهشّل)76(.

املحوُر الث�ين: دفُن �صهداء الطّف

أسد،  بني  من  قوم  خرج  سعد،  ابن  رحل  مّلا  فقالوا:  ذلك،  خون  املؤرِّ ذكر 
كانوا نزوالً بالغارضّية إىل احلسني وأصحابه، فصلُّوا عىل تلك اجلثث الطاهرة، 

ودفنوها عىل ما هي عليه اآلن)77( .

املحوُر الث�لُث: مو�صُع راأ�س احل�صي

رأس  »ُدفن  البالذرّي:  أورد  فقْد  وتفصياًل،  إسهابًا  أكثر  املحور  هذا  جاَء 
احلسني يف حائط بدمشق، أّما حائط القرص وأّما غريه، وقال قوم: ُدفن يف القرص 
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حفر له وأعمق«)78(، وذكر يف موضع آخر: »بعث يزيد برأسه إىل املدينة، فنُصب 
عىل خشبة، ثمَّ ُرّد إىل دمشق، فُدفن يف حائط هبا، وُيقال يف دار اإلمارة، ويقال: 

يف املقربة«)79(.
ُدفن  أّنه  سعد:  ابن  رواية  أحدمها  روايتني،  الّشأن  هبذا  اجلوزّي  ابن  وذكر 
نوه  بالبقيع، واألُخرى جاء فيها: » أهّنم وجدوا يف خزانة يزيد رأس احلسني، فكفَّ
دفنه  توىّل  الذي  أّن  الذهبّي  وأضاف  الفراديس«)80(،  باب  عند  بدمشق  ودفنوه 
وتكفينه هو سليامن بن عبد امللك، ودفنه يف مقابر املسلمني، فلاّم جاء العبَّاسّيون، 

سألوا عن موضع الرأس، وأخذوه)81(.
بينام ذكر سبط ابن اجلوزّي مخس روايات عن مشهد رأس احلسني، فذكر: 
كربالء، واملدينة، ودمشق، والّرقَّة، وأّن الفاطمّيني نقلوه من دمشق إىل عسقالن، 
ح وجود الرأس يف كربالء، بقوله:  القاهرة، لكّن سبط ابن اجلوزّي رجَّ ثّم إىل 
بايا، ثمَّ ُرّد إىل اجلسد بكربالء، فُدفن معه«)82(. »أشهرها أنَّه ُردَّ إىل املدينة مع السَّ
وايات، فقال:  وأسهب النويرّي يف موضع دفن الرأس، وساق العديد ِمن الرِّ
إنَّه ُدفن بدمشق، ومنهم  خون يف مقرِّ رأسه، فِمنهم َمن قال:  »قد اختلف املؤرِّ
َمن قال: إّنه ُنقل إىل مرو، ومنهم َمن يقول: إنَّه ُأعيد إىل اجلسد، وُدفن بالطّف، 
ومنهم َمن قال: ُدفن بعسقالن، ثّم ُنقل إىل مرص، ومنهم َمن قال: ُدفن باملدينة 
ح رواية دفنه يف املدينة ذاكرًا العديد من  ه ريض اهلل عنهام«)83(، ورجَّ عند قرب ُأمِّ

ه)84(. اآلراء التي يرى أهّنا كادت أْن جتزم بأّنه ُدفن يف املدينة عند قرب ُأمِّ
م، نرى اآليت: من خالل ما تقدَّ

 ثقل اإلمام احلسني أنَّ  خون من  املؤرِّ ابن سعد عاّم ذكره  1- مل خيتلف 
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لب والنَّهب من اجليش األُموّي يف إشارة واضحة إىل  ض إىل السَّ ومعسكره تعرَّ
عظم جريمة َمن قاتلوا اإلمام احلسني، فقد أعمى اهلل برصهم وبصريهتم، 
وِمن سياق رواية ابن سعد يف سلب ُحل فاطمة بنت احلسني، يظهر االنحطاط 
ة وحّب املاّدة قد  الذي وصلت إليه األُّمة، وكيف أنَّ اليأس واجلشع واالنتهازيَّ

أخذت من األُّمة مأخذها.  
 ، 2- ويمكننا القول إّن ابن سعد انفرد بروايته يف دفن جثث الّشهداء يف الطفِّ
وذلك بذكره روايتني، إحدامها أّن موىًل لزهري بن القني دفن احلسني، وأّن 
فدفنها.  األجساد،  إىل  ركب  ثّم  اجلّبانة،  يف  الرؤوس  دفن  قد  خالد  أبو  ذكوان 
املعقول  ِمن غري  إذ  إليها؛  الركون  يمكن  ابن سعد هذه، فال  ومن سياق رواية 
معه  يكون  أْن  من  بّد  وإّنام ال  لوحده،  قد ذهب  القني  بن  يكون موىل زهري  أْن 
آل  أجل  من  اسُتشهد  زهريًا  بأّن  علم  عىل  أهّنم  من  والبّد  آخرين،  أشخاص 
حمّمد، وهم -أيضًا- غري مدفونني، فال بدَّ من أْن يكون معهم أكثر ِمن كفن، ثّم 
كم استغرقت مسريته من الكوفة إىل كربالء؟ ويا ترى إذا كان موىل زهري هبذه 
ن احلسني، َفِلَم ملْ حُياول  الدرجة من اإليامن، بحيث ترك سيِّده ومواله وكفَّ
ة ُأخرى أْن يدفن أحدًا من شهداء آل حمّمد، كأْن يكون من ُأخوة  عند رجوعه مرَّ
واية ال تصمد أمام  اإلمام احلسني، أو ِمن أبنائه، أو أهله؟ فيبدو أنَّ هذه الرِّ

املنطق والواقع.
وأّما روايته الثانية، فلم يذكر ابن سعد سندها للتحّقق هل رجاهلا ثقات أو 
يطرح  الذي  والسؤال  خالد)85(،  أبو  لذكوان  ترمجة  عىل  نعثر  ومل  هبم،  مطعون 
إاّل  ُأميَّة ووالهتم وزنًا،  بنو  جُيلُّها، وُيقيم هلا  التي  نفسه: ما هي هذه الشخصّية 
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أْن تكون من أعواهنم واملوالني هلم، وهؤالء غالبًا ما يكونوَن معاديَن لنهِج أهل 
خنَي الذين ترمجوا خلالد بن ذكوان -الذي ربام  البيت، ومل نجد ِمن بني املؤرِّ
َمن  هو  وهل  األُموّيني،  زمن  يف  ودوره  هذا،  ذكوان  إىل  أشار  َمن  ابنه-  يكون 
وايات التي ُذكرت بشأن دفن األجساد  ساكني الكوفة أم ال. ويبدو أّن أرجح الرِّ
ة.        الطاهرة هي ما أشارت إليه أغلب املصادر التارخييَّة ِمن قيام بني أسد هبذه املهمَّ
3-أّما ما ذكره ابن سعد بشأن دفن رأس احلسني يف املدينة، فِمَن املعروف 
خني اختلفوا يف ذلك، وذهبوا  حسب املعطيات التارخيّية التي أرشنا إليها أنَّ املؤرِّ
أْن  بعد  الرأس الرشيف، حّتى نرى سبط بن اجلوزّي  مذاهب شّتى يف موضع 
ذكرها، قال: » ويف اجلملة، ففي أيِّ مكان كان رأسه أو جسده فهو ساكٌن يف 
أنشدنا بعض أشياخنا يف هذا  القلوب والضامئر، قاطن يف األرسار واخلواطر، 

املعنى:
حسني املوىل  تطلُبوا  بغرِب ال  أو  بأرِض رشٍق 
جوا بِقلبِي«)86(.ودعوا اجلميع وعرِّ َنْحِوي فمشهُدُه 

 ،احلسني لرأس  مواضع)87(  تسعة  الباحثني  أحد  استعرض  أن  وبعد 
وناقشها مناقشة مستفيضة، قال: »وخالصة القول: إّن عظمة العمل الذي قام 
 ،قد تكون وراء ادِّعاء هذه األماكن رشف ضّم رأس احلسني به احلسني
األماكن،  من  العدد  هذا  بني  الرأس  موقع  يضيع  أْن  اإلهلّية  احلكمة  من  ولعّل 
فُبنيت  فيها،  ِمن دمه سقطت  أنَّ قطرة  اّدعي  أو  الرأس،  مّر هبا  ُأخرى  وأماكن 
عليها املشاهد، لينرش خرب اإلثم الذي ارتكبه يزيد، وال يبقى مَلن حُياول تربئته 

ة«)88(.  من ذلك العمل القبيح حجَّ
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ودفنه  الرشيف  اجلسد  إىل  الرأس  إرجاع  وايات هي  الرِّ أرجح  أنَّ  والظاهر 
ِمَن  فالعديد  والّشواهد،  التارخيّية  املعطيات  من  للعديد  كربالء، وذلك  معه يف 
خني عىل أنَّ الرأس قد  حوا ذلك، وكذلك هناك شبه إمجاع بني املؤرِّ خني رجَّ املؤرِّ
وصل إىل دمشق، وكذلك وصول ما تبّقى من آل بيت الرسول إليها، وبعد 
ى يزيد حاول ظاهرّيًا عدم حتّمل مسؤولّية قتل احلسني وآل بيته، فتصنَّع  أن تشفَّ
الندم، وحاول أْن حُيسن معاملة ُأرسة احلسني واإلمام زين العابدين، وهذا 
رة، إذ كان غري مسريهتم  واضح من رجوع ُأرسة احلسني من دمشق إىل املدينة املنوَّ
ل هبا بعض الشخصّيات املعروفة بوسطّيتها، وتّم توجيههم بضورة  إليها، فقد ُوكِّ
حسن معاملتهم، وتنفيذ مطالبهم، حّتى وصوهلم، وقبل مغادرهتم حاول يزيد 
ذ ما هبم حاجة إليه، أو سأهلم عن ذلك، ومن املنطقّي والبديّي أْن يكون  أْن ينفِّ
أهل  ورؤوس  والده،  رأس  هو   العابدين زين  اإلمام  عنه  يسأل  يشء  أّول 
لوا  البيت، ومن مصلحة يزيد والبيت األُموّي أْن يوافقوا عىل ذلك؛ لكي يتنصَّ
عن مسؤوليَّتهم يف قتله، فِمَن املعلوِم أنَّ مقتل احلسني قد أثار غضبًا لدى 

أغلب املسلمني، وإْن كانوا ال يستطيعون اإلفصاح عنه. 
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اخلامتة

ها: تمَّ التوّصل من خالل البحث إىل العديد من النتائج، وِمن أمهِّ
وايات التي هلا السبق الزمنّي يف توضيح كيفّية  م ابن سعد العديد من الرِّ 1- قدَّ
استشهاد اإلمام احلسني، مبيِّنًا الدور اليّسء لبعض قادة اجليش األُموّي يف 

.مرصعه، كذلك بنيَّ ابن سعد رواية دقيقة عن تاريخ استشهاده
املستشَهدين  البيت  أهل  عن  لة  مفصَّ رواية  بذكر  سعد  ابن  انفرد   -2
أمثال:  اجلانب،  هبذا  اختّصوا  الذين  خني  املؤرِّ بعض  ذكره  ما  فاقت   ،معه
أيب الفرج األصفهايّن يف كتابه )مقاتل الطالبّيني(، واخلوارزمّي يف كتابه )مقتل 

مه الطربّي يف كتابه )تاريخ األُمم وامللوك(.  احلسني(، وضاهت ما قدَّ
ز  3- قّدم ابن سعد قائمة بأسامء الناجني من معسكر اإلمام احلسني، ركَّ
جال، وكان  الرِّ العابدين كان يف عمر  أّن اإلمام زين  من خالهلا عىل تأكيد 
أّنه كان صغريًا  البعض  ادَّعى  الّسبب يف عدم قتله هو كونه مريضًا، وليس كام 
مل يبلغ احلُلم، وساق دلياًل واضحًا يف ذلك هو وجود اإلمام الباقر يف تلك 

الواقعة.
 ز عىل شهداء أهل البيت 4- اتَّضح من خالل البحث أّن ابن سعد ركَّ
هداء من أصحاب احلسني، وهو ِمن املآخذ عىل مروّيات  دون التطّرق إىل الشُّ
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ابن سعد يف هذا اجلانب.
 وأصحابه بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  دفن  كيفّية  يف  سعد  ابن  انفرد   -5
خون يف كيفّية دفنهم، وهي رواية ال تصمد  برواية جاءت خمتلفة مع ما ذكره املؤرِّ
الرأس  أّن  ابن سعد  التارخيّية. وبنيَّ  املنطق والواقع، ِعالوة عىل املعطيات  أمام 
املعطيات  أمام  تصمد  ال  األُخرى  هي  واية  الرِّ وهذه  البقيع،  يف  ُدفِن  يف  الرشَّ

التارخيّية. 
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 .)#1433

-ابن سعد، حمّمد بن سعد بن منيع، الزهرّي)ت230#/844م(.
17- الطبقات الكبري، حتقيق: عّل حمّمد عمر، )ط2، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، 2012م(.

ين )ت902#/1496م(. -الّسخاوّي، شمس الدِّ
18- التُّحفة اللَّطيفة يف تاريخ املدينة، ) دار الكتب العلمّية، بريوت، 1993م(.

-ابن الصّباغ املالكّي، عيّل بن حمّمد بن أمحد )ت 855#/1451م(.
العاملّي،  املجمع  احلسينّي، )ط2،  األئّمة، حتقيق: جعفر  معرفة  املهّمة يف  الفصول   -19

بريوت، 2011م(.
-ابن طاوس، عيّل بن موسى بن جعفر )664#/1265م(.

الطفوف، حتقيق: فارس احلّسون، )دار األُسوة، طهران، ط4،  امللهوف عىل قتىل   -20
.)#1425

-الطربيّس، الفضل بن احلسن )ت#548/1153(.
21- إعالم الورى بأعالم اهلدى، حتقيق: عّل أكرب الغفارّي، )مؤّسسة األعلمّي، بريوت، 
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اأ.د. �سكري نا�سر عبد احل�سن  - م.م. �سامل لذيذ وايل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

2004م(. 
-الطربّي، أبو جعفر، حمّمد بن جرير)ت310#/922 م(.

اث العريّب،  22- تاريخ األُمم وامللوك، حتقيق: حمّمد أبو الفضل  إبراهيم، )دار إحياء التُّ
بريوت، 2008 م(.

-ابن عبد الرّب، أبو عمر يوسف )ت 463#/1070م(.
23- االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: عّل حمّمد البجاوّي، )دار اجليل، بريوت، 

1992م(.
-ابن عساكر، عيّل بن احلسني بن هبة اهلل )ت571#/1175م(.

24- تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: عّل شريي، )دار الفكر، بريوت، #1415(.
-ابن العديم، عمر بن أمحد بن أيب جرادة )ت660#/1261م(.

اإلسالمّي،  البالغ  )مؤّسسة  زّكار،  سهيل  حتقيق:  حلب،  تاريخ  يف  الطلب  ُبغية   -25
بريوت، 1988م(.

-العمرّي، عيّل بن حمّمد العلوّي )ت709#/1313م(.
26- املجدّي يف أنساب الطالبّيني، حتقيق: أمحد املهدي، )مكتبة املرعيّش، قم، #1409(. 

-أبو الفرج األصفهايّن، عيّل بن احلسني بن حمّمد )ت356#/966م(
27- مقاتل الطالبّيني، حتقيق: أمحد صقر، ) ط4، مؤّسسة األعلمّي، بريوت، 2006م(.

ين، أبو احلّجاج يوسف )ت742#/1341م(. ّي، مجال الدِّ -املزِّ
مؤّسسة  )ط4،  معروف،  عّواد  بّشار  حتقيق:  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب   -28

سالة، بريوت، 1985م(. الرِّ
-املسعودّي، أبو احلسن، عيّل بن احلسني بن عيّل)ت346#/957م(.

29- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، )دار الكتاب العريّب، بريوت، 2004م(.
-املفيد، حمّمد بن حمّمد بن النعامن)ت 413#/1022م(.

30- اإلرشاد، )مؤّسسة التاريخ العريّب، بريوت، 2008م(. 
ين، أمحد بن عبد الوّهاب )ت732#/ 1331م(. -النويرّي، شهاب الدِّ
31- هناية األرب يف فنون األدب، )املؤّسسة املرصّية، القاهرة، ال. ت(.

-اليعقويّب، أمحد ابن إسحاق بن جعفر )ت292#/904م(.
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هداء يف امل�صادر الب�صريَّة �صهداُء اأهِل البيِت والناجوَن منهم، و�صلب املع�صكر، ودفن ال�صُّ

قم،  االعتصام،  )دار  الثانية،  الطبعة  املنصور،  خليل  حتقيق:  اليعقويّب،  تاريخ   -32
.)#1425

ث�ني�ً: املراجع الث�نوّية 
-التميمّي، هادي عبد النبّي.

بريوت،  البصائر،  ومكتبة  )دار  املرصّية،  املصنَّفات  يف   احلسني اإلمام  ثورة   -33
2012م(.

ين، حمّمد مهدي. -شمس الدِّ
34- أنصار احلسني، )مؤّسسة دار الكتاب العريّب، مطبعة ستار، 2005م(.

-الطائّي، نجاح.
35- مقتل احلسني وأنصاره، )دار اهلدى، بريوت، 2011م(.

اق املوسوّي. م، عبد الرزَّ -املقرَّ
36- مقتل احلسني، )مؤّسسة النّور، بريوت، 1423#/2002م(.

الر�ص�ئل اجل�معّية 
-البوهاللة، حسني نعمة.

37- اإلمام احلسني بن عّل دراسة تارخيّية حتليلّية يف جوانب من سريته، ُأطروحة 
ّية التبية.  مة إىل جامعة البرصة كلِّ دكتوراه ، مقدَّ


