


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بنا ًء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل

لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل

تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة الأوىل

م�سلم بن عو�سجة

م�سلم بن عو�سجة
من أروع رج��ال اإلس�لام اخلالدين الذين رووا أرض الطف

بدمائهم الزكية

انه مسلم بن عوسجة..
أبوه :عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة،

كنيته :أبو حجل ،من أصحاب الرسول األعظم .

له مواقف بطولية يف الفتوحات اإلسالمية ،وهو من عباد الكوفة

ومالزمي جامعها األعظم ،له دور كبري يف حركة مسلم بن عقيل

وكان أحد أقطاهبا ،وهو من عيون أنصار احلسني..

قاتل يوم عاشوراء قتاال مل يسمع بمثله حتى استشهد ،مشى

ملرصعه احلسني  وابنه.

لقد كان موقف اإلس�لام شديدا بالنسبة للمرشكني العرب ال

يعرف اهلوادة بينام يقبل من أهل الكتاب اجلزية ،وهو معذور يف شدته

مع املرشكني ،وعبدة األوث��ان ألنه جاء لتطوير البرشية والرقي هبا،
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وعبادة األصنام متثل انحطاطها إىل الدرك األسفل ،فإن أمة تعبد حجرا
ال يسمع وال يعقل هلي جديرة بالصفع وان تقرع بشدة.

ان من يقرأ عن معتقدات املرشكني قبل اإلسالم وأعامهلم وعاداهتم

يوقن اهنم لو بقوا قرونا متطأولة وهي بتلك العقيدة كان حاهلم يف
اجلهل والفوىض والتأخر واإلنحطاط باقيا كحاهلم قبل البعثة ،ان

العقيدة اإلسالمية رفعتهم من تلك اهلوة السحيقة وجعلتهم يف مصاف
األمم املتمدنة بل هم متفوقون عليها وقادة هلا ،وكان موقف اإلسالم
أيضا شديدا بالنسبة لعبدة النار.

كان جيش اإلسالم بعد فرتة وجيزة من إرشاقة الدعوة اإلسالمية

عىل أبواب أذربيجان وهي أقىص املنطقة من جهة الشامل مل حيلم العرب

ين
لوال اإلسالم بالوصول اليها يوما ما ولكن لِ ُيظْ ِهر َ ُه عَ لَى الدِّ ِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَ ِر َه ال ُْم ْ
ش ِركُو َن  ،التوبة.33/
لقد كان مسلم بن عوسجة يف طليعة اجليش اإلسالمي الذي دك

تلك احلصون وقد شاهد بطولته بعض أهل الكوفة ممن حرض الوقعة

يوم عاشوراء ،وتبارش أهل الكوفة بقتله ،فقال شبث بن ربعي قائد
ميمنة ابن سعد لبعض من حوله من أصحابه :ثكلتكم أمهاتكم ،إنام
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تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذللون أنفسكم لغريكم ،تفرحون ان يقتل
مثل مسلم بن عوسجة؟ اما والذي اسلمت له ،لرب موقف له قد رأيته

يف املسلمني كريم ،أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟!...

ان العرشين عاما من حكم معاوية كانت ثقيلة جدا عىل الكوفة،

األمرين وعانوا من املغرية بن شعبة وزياد بن أبيه القتل
وقد لقوا منها
ّ
واإلضطهاد ،فكان هالك الطاغية فرحة كربى للكوفيني وأخ��ذوا

يتنفسون الصعداء فكانت حفالت املرسة واإلستبشار تقام ،وكان

اهلتاف باسم احلسني  يرتفع يف تلد النوادي وأخذت الكتب تتالحق
عىل احلسني حتى اجتمع عنده اثنا عرش الفا..

ونتيجة للطلب املتالحق منهم أرسل اليهم ابن عمه مسلم

بن عقيل سفريا وممثال ،استجابت الكوفة بأرسها للحسني إال
نفرا من أذناب األمويني غاظهم ذلك فكتبوا إىل يزيد يعلمونه بذلك
وطلبوا منه واليا حازما ألن النعامن بن البشري وايل الكوفة ضعيف

او يتضاعف عىل حد تعبريهم ،ويف الواقع ان مسلم بن عقيل مل

يتسلم احلكم يف الكوفة مع استجابتها له فقد كان النعامن موجودا

يف قرص اإلم��ارة ولكن الكوفيني ال جيتمعون معه يف مجعة وال يف

مجاعة ،وكان مسلم يتهيأ ليتسلم احلكم فهو يأخذ البيعة للحسني
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حتى احىص بديوانه ثامنية عرش الفا ،وقد رتب من يتسلم عنه األموال

ويشرتي السالح ،وكان مسلم بن عوسجة ممن أنيط به بعض ذلك..

ان الصورة التي يذكرها املؤرخون لتلك املدة تظهر منها إمكانية

مسلم بن عقيل لطرد وايل يزيد عن الكوفة واستقالله هلا ،ولسنا

نعرف السبب احلقيقي لتأخر مسلم عن ذلك ،هل هو احلرص واحلفاظ
عىل الدماء؟ فهو كان حيتمل ان احلزب األموي يف الكوفة ال يقف

مكتوف األيدي اذا ما أعلن مسلم الثورة ولذا كان يريد اإلستعداد
بقوة أكرب فتنكمش املعارضة حينئذ وتكون الثورة بيضاء ولعله كان

هو األقرب للصواب ينتظر قدوم احلسني فقد كتب اليه باستجابة
الكوفة ويستحثه عىل القدوم..

جاء معقل إىل مسلم بن عوسجة وهو يصيل يف املسجد األعظم

وجلس إىل جنبه حتى فرغ من صالته ثم قال:يا عبد اهلل اين امرؤ من

أهل الشام أنعم اهلل عيل بحب أهل البيت وحب من أحبهم ،وتباكى

له ،وقال :معي ثالثة آالف درهم أردت هبا لقاء رجل منهم بلغني انه
قدم الكوفة يبايع ألبن بنت رسول اهلل فكنت أريد لقاءه فلم أجد
أحدا يدلني عليه وال يعرفني مكانه فإين جلالس باملسجد اآلن اذ سمعت
نفرا من املؤمنني يقولون هذا رجل له علم بأهل هذا البيت واين أتيتك
8

م�سلم بن عو�سجة

لتقبض مني هذا املال وتدخلني عىل صأحبك فإين أخ من إخوانك وثقة

عليك وان شئت أخذت ببيعتي له قبل لقائه.

فقال له ابن عوسجة :أمحد اهلل عىل لقائك إياي فقد رسين ذلك

لتنال الذي حتب ولينرص اهلل بك أهل بيت نبيه  ولقد ساءين معرفة
الناس إياي هبذا األمر قبل ان يتم خمافة هذا الطاغية وسطوته.

فقال له معقل :ال يكون إال خريا خذ البيعة عيل فأخذت بيعته

وأخذ عليه املواثيق املغلظة ليناصحن وليكتمن فأعطاه من ذلك ما

ريض به ثم قال :اختلف إيل أياما يف منزيل فإين طالب لك اإلذن عىل
صحابك.

وأخذ خيتلف مع الناس ،فطلب له اإلذن فأذن له فأخذ مسلم بن

عقيل بيعته وأمر أبا ثاممة الصائدي بقبض املال منه ،وهو الذي كان

يقبض أمواهلم وما يعني به بعضهم بعضا ويشرتي هلم السالح ،وكان
بصريا وفارسا من فرسان العرب ووجوه الشيعة وأقبل ذلك الرجل
خيتلف اليهم فهو أول داخل وآخر خارج.

توسل سيد الشهداء بكل الوسائل اإلعالمية يف إعالن
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دعوته ،ومجع األنصار هلا فهو خيطب يف مكة حني أراد اخلروج منها،
داعيا املأل اإلسالمي إىل نرصته ويرسل رسله إىل األمصار اإلسالمية،

ويدعو آخرين بنفسه ،ثم هو بعد ان وافته أنباء ردة الكوفة ،وقتلهم
البن عمه مسلم بن عقيل اخذ يعلن أنباء النكسة ويدعو أتباعه إىل
اإلنرصاف.

يف معسكر احلسني الفضيلة واخللق النبيل واملكارم بأمجعها

وليس ذلك بغريب ،فعقيدتنا باإلمام ان يكون متحليا بجميع الصفات
اخلرية ،حائزا عىل أسمى درجات الكامل ال يسبقه فيها سابق وال يلحقه

فيها الحق.

وأحداث يوم عاشوراء وما سبقها برهان واضح ،ودليل ساطع

عىل ذلك ،فهو يسقي احلر وأصحابه وهم ألف فارس يف بيداء يعز

فيها املاء وربام سقى بعضهم بيده الرشيفة ،إىل مواقف أخرى له
كريمة ويف يوم عاشوراء يأمر بإرضام النار يف خندق خلف اخليام
لتتوحد جبهة احلرب وتسلم العائلة..

قال الضحاك املرشقي :ملا أقبلوا نحونا فنظروا إىل النار تضطرم

يف احلطب والقصب الذي كنا أهلبنا فيه النار من ورائنا لئال يأتونا من
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خلفنا اذ أقبل إلينا رجل يركض عىل فرس كامل األداة فلم يكلمنا حتى

مر عىل أبياتنا فاذا هو ال يرى إال حطبا تلتهب النار فيه ،فقفل راجعا
فنادى بأعىل صوته يا حسني استعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة،

فقال احلسني :من هذا ؟ كأنه شمر بن ذي اجلوشن!.
فقالوا نعم.
فقال له احلسني  أنت أوىل هبا صليا.

فقال له مسلم بن عوسجة :يا ابن رسول اهلل ،جعلت فداك أال

أرميهم بسهم؟ فإنه قد أمكنني وليس يسقط مني سهم فهذا الفاسق من
أعظم اجلبارين.

فقال له احلسني :ال ترمه فإين أكره ان أبدأهم،
وبقدر ما يكون هذا املوقف اإلسالمي نبي ً
ال من سيد الشهدء

مع أعدائه هو موقف بطويل لشهيدنا اخلالد مسلم ملبادرته بقتال

الظاملني..

لقد كانت اإلج��راءات العسكرية التي اختذها سيد الشهداء
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يوم عاشوراء عىل غرار ما تعمله اجليوش الكبرية من تقسيم اجليش إىل

ميمنة وميرسة وقلب،رغم قلة أصحابه ،فقد كان جيش احلسني
مؤلفا من ميمنة وعليها زهري بن القني وميرسة وعليها حبيب بن مظاهر

وقلبا فيه اهلاشميون وقد أدت هذه الوحدات دورها بأحسن ما يكون
فقد قاتلت مجعا وفرادى كل ذلك حسب التخطيط الذي رسمه هلا سيد

الشهداء وقد سجل املؤرخون وأهل املقاتل صور احلرب والقتال

فقالوا :ثم خرج مسلم بن عوسجة األسدي وهو يقول:
إن تسألوا عني ف��إين ذو لبد

من فرع قوم من ذرى بني أسد

فمن بغاين حائد ع��ن الرشد

وك��اف��ر ب��دي��ن ج��ب��ار صمد

ثم تابعه نافع بن هالل اجلميل وهو يقول:
إين ع�ل�ى دي���ن عيل

اب���ن ه��ل�ال اجلميل

أرضب���ك���م بمنصيل

حتت عجاج القسطل ِ

فأخذ نافع ومسلم جيوالن يف ميمنة ابن سعد فقال عمر بن احلجاج

وكان عىل امليمنة :ويلكم مهال أتدرون من تقاتلون ،إنام تقاتلون فرسان
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املرص وأهل البصائر وقوما مستميتني ال يربزون منكم أحد ًا إال قتلوه

عىل ق ّلتهم ،ثم محل عمر بن احلجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة
وفيها قاتل مسلم بن عوسجة وما انجلت الغربة اال ومسلم رصيع وبه

رمق فمشى اليه احلسني  ومعه حبيب بن مظاهر فقال له احلسني:
ضى ن َ ْ
م َمنْ ق َ َ
م َمنْ
ح َب ُه وَ ِمنْ ُه ْ
رمحك اهلل يا مسلم ف َِمنْ ُه ْ
يَنْ َت ِظر ُ وَ َما بَدَّلُوا تَبْ ِد اً
يل األحزاب.23/
وساعة املوت املذهلة ال تسمح للميت يف التفكري بغري نفسه فضال

عن العمل ألي غاية ،ولكن أصحاب احلسني  كانوا من شكل آخر
فهم يف هذه الساعة ال يفكرون إال بسيدهم احلسني.. 

وروي ان احلسني مشى ملرصع مسلم بن عوسجة ومعه حبيب

بن مظاهر األسدي ،فدنا منه حبيب فقال :عز عيل مرصعك يا مسلم

إبرش باجلنة ،فقال له مسلم قوال ضعيفا برشك اهلل باخلري ،فقال له

حق بك من ساعتي هذه ألحببت
حبيب :لو ال اين أعلم اين يف أثرك ال ٌ
ان توصيني بكل ما أمهك ،حتى أحفظك يف كل ذلك بام أنت أهل له

يف القرابة والدين،قال :بل أنا أوصيك هبذا رمحك اهلل وأهوى بيده إىل
احلسني ان متوت دونه حقا.
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ان هذا اللون من التفاين والنرصة مل تعرفه الدنيا خالل قروهنا

املتطأولة ألحد غري أصحاب اإلمام احلسني ...

ان حياة هذا املجاهد العظيم سلسلة جهاد مع الظاملني ،ثم كانت
َضلَ
اع ِدي َن أ َ ْجرًا
هَّ ُ
اخلامتة الكريمة وَف َّ
الل ال ُْم َجا ِه ِدي َن عَ لَى الْقَ ِ
يما،النساء.95/
عَ ِظ ً
فسالم اهلل عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء
وأخذ اهلل بأيدي املسلمني نحو هذا الطريق ،طريق التضحية

واجلهاد يف سبيل إعالء كلمة احلق....
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عاب�س ال�شاكري

عاب�س ال�شاكري
يلقى الرماح الشـــاجرات بنحــره

ويقيـــم هامته مــــقـام املـغـــفـــر ِ

			
شجرنـه
الرمـاح
ما إن يريـــد إذا
ِ
العنرص
درعا سوى رسبال طيب
			
ويقول للطرف اصطرب لشبا القنا
فهدمت ركن املجد إن مل تعقــــــر ِ
			

وليست من قبيل الصدفة استجابة مجاعة معينة لنداء احلسني

عازمني عىل مالقاة األلوف موطنني أنفسهم عىل املوت مصممني عىل
الشهادة.

اهنا حصيلة نتاج طاهر وتربية خاصة ،وخترج من مدرسة معينة

صقلها اإليامن عرب السنني الطويلة وجالها الوالء ألهل البيت..
فهم كام يقول عدوهم عمرو بن احلجاج الزبيدي قائد ميمنة ابن سعد

ألصحابه :أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان املرص وأهل البصائر
وقوما مستميتني ،ال يربز اليهم أحد منكم إال قتلوه عىل قلتهم ويكفيهم
ذلك فخرا ،لقد كان يف طليعة موكب هؤالء العظامء عابس بن أيب
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شبيب الشاكري فقد أخذ هذا الرجل بجميع الفضائل ومجع كل

املكارم وحتىل بجميع الكامالت وكان الشاعر عناه بقوله:
جت��اوز حد امل��دح حتى كأنه

يعاب
بأحسن ما يثنى عليه ُ

أبوه :هو ابو شبيب بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن صعب ابن

معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد اهلمداين الشاكري...

عرفته ارسته بالبطولة واالقدام وهو من أهل املعرفة والبصرية

واإليامن ومن دعاة احلركة احلسينية يف الكوفة ،أرسله مسلم بن عقيل

برسالة إىل احلسني وقد الزم احلسني من مكة وجاء معه إىل

كربالء..

حجم عنه جيش الكوفة بأمجعه ملا برز فألقى درعه ومغفره وشد

عليهم وأخذ يطارد أكثر من مئتني منهم ثم انعطفوا عليه فقتلوه..

واذا كان العرب يثمنون بعض أبطاهلم ويعدون الوأحد منهم

بألف ،فهناك أشخاص من املسلمني يرجح الواحد منهم عىل األلوف،

فاملك األشرت كام قالوا :هزت حياته أهل الشام وهزم موته أهل
العراق ،فرجل وأحد إليامنه وبصريته وشجاعته وتفانيه يف سبيل املبدأ
18
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يكون له هذا األثر الكبري يف النرص ،ونظري هذا البطل قيس بن سعد
بن عبادة اخلزرجي ،فقد خرج قيس بن سعد عن مرص فلحق باملدينة

وهبا مروان واألسود بن ايب البخرتي ،فبلغه عنهام أمر خافه وخيش ان
يأخذاه فيقتاله او حيبساه فركب راحلته وأتى عليا ،فكتب معاوية إىل

مروان واألسود يعنفهام ويقول:أمددمتا عليا بقيس ورأيه ومكيدته،

واهلل لو أمددمتاه بامئة ألف مقاتل ما ذلك بأغيظ من إخراجكام قيسا

اليه..

وليس مالك وقيس وحدمها هبذه الصفة واملنزلة ،بل هناك

أشخاص تقدمومها يف الزمن وآخرون تأخروا عنهام وكلهم بمثل هذه
املرتبة..

فالذين تقدموا:
ابو ذر الغفاري واملقداد بن عمرو الكندي وعامر بن يارس وخزيمة

بن ثابت يف آخرين ،والذين تأخروا عنهم :

حبيب بن مظاهر ومسلم بن عقيل واملختار بن ايب عبيد الثقفي

يف آخرين...
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وهؤالء هم محلة راية اإلسالم واملدافعون عنها ببطولة وإيامن..
وعابس بن شبيب الشاكري من هذه الطبقة املجاهدة ،وشاء

املهيمن ان تكون أرسة بني شاكر وهم بطن من مهدان كلهم هبذه الصفة

إيامنا وبطولة وتفانيا يف سبيل إعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد كان
من شجعان العرب ومحاهتم ،وكانوا يلقبون بـ فتيان الصباح وفيهم

يقول اإلمام أمري املؤمنني يوم صفني لو متت عدهتم ألفا ل ُعبد اهلل

حق عبادته...

وناهيك هبذه الكلمة العظيمة رشفا وفخرا هلذه األرسة الكريمة...
والكوفة من بني األمصار اإلسالمية كانت كتبها تتوإىل عىل

اإلم��ام احلسني مستنهضة له منذ عهد معاوية ،وكان يعتذر

منهم ملا بينه وبني معاوية من عهد وانه ملزم به يشري إىل صلح اإلمام
ُ
هالك معاوية أخذت كتبهم تتالحق
احلسن ،وحني بلغ الكوفيني

عىل احلسني حتى اجتمع عنده اثنا عرش الف كتاب ،فلم يربدا من
اإلجابة ،فأرسل اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ممثال وسفريا ،قدم

مسلم الكوفة وأرس عاهلها لبيعته وعقدت املجالس الرتحيبية ملقدمه

وهو يقرأ عليهم كتاب احلسني وهم يبكون وخيطب خطباؤهم
20
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مرحبني به موطنني أنفسهم عىل نرصته ،ويف بعض املجالس قام عابس
بن ايب شبيب الشاكري فحمد اهلل واثنى عليه ثم قال:

اما بعد فاين ال أخربك عن الناس وال أعلم ما يف أنفسهم وما

أغرك منهم،واهلل أحدثك عىل ما أنا مو ّطن نفيس عليه ،واهلل ألجيبنكم
اذا دعوتم وألقاتلن معكم عدوكم وألرضبن بسيفي دونكم حتى ألقى
اهلل وال اريد بذلك إال ما عند اهلل ،فقام حبيب بن مظاهر فقال:

رمحك اهلل قد قضيت ما يف نفسك بواجز من قولك ،ثم قال :وأنا

واهلل الذي الذي ال إله إال هو عىل مثل ما هذا ...

ِِ
ِ
اهدُ وا ال َّل َه َع َل ْي ِه َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َضى
ين ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
م َن ا ْل ُم ْؤمن َ
ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِديل ،االحزاب..23/
ان عابسا كان أشجع أهل الكوفة وعادة الشجعان ان يتميزوا

بغلظة القلب وسفك الدماء أما اللون من احلرص عىل طلب الثواب

فال يعرفه إال العاكفون يف املساجد عىل صالهتم وتالوهتم ،لك ّن

أصحاب احلسني مجعوا املكارم بأرسها فهم أعبد الناس و أشجعهم

وأعلمهم ،واذا كان هذا الرجل صأحب املواقف املرشفة يف اجلهاد
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والعمل إلعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل والذي سوف يستشهد مع ابن

بنت رسول اهلل. 

وناهيك هبا من مرتبة حيرص هذا احلرص عىل األجر فهو يريد ان

يقدم صأحبه فيقتل ليدخل عليه بذلك احلزن فيزداد أجرا وثوابا من اهلل

سبحانه ،فلامذا ال نحرص أنا وأنت عىل طلب الثواب وليس لنا مايض

عابس وال خامتته؟

إننا أزهد الناس يف عمل اخلري وأحرصهم عىل الدنيا وعسى اهلل

سبحانه بربكة هذه الصفوة ان يأخذ بأيدينا عىل السري يف درهبم والعمل
ٍ
ِ
و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة
عىل هنجهم َ ف َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َخ ْي ًرا َي َر ُه َ
َش ًّرا َي َر ُهالزلزلة.8-7/
وبعد ان سقط مخسون شهيدا يف احلملة األوىل من أصحاب

احلسني أخ��ذوا ي�برزون للحرب وحدأنا وثوانيا او عىل شكل

جمموعات صغرية فيخرج األخوان والصديقان فيقاتالن حتى يستشهدا
معا وربام قدم األخ أخاه واحلميم محيمه حتى إذا قتل خرج من بعده..

وبعد مقتل شوذب أقبل عابس عىل احلسني وهو يقول :يا أبا
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عبد اهلل اما واهلل ما أمسى عىل ظهر األرض قريب وال بعيد أعز عيل وال

أحب إيل منك ولو قدرت عىل ان أدفع عنك الضيم والقتل بيشء أعز
عيل من نفيس ودمي لفعلته ،السالم عليك يا أبا عبد اهلل إشهد أين عىل
هديك وهدي نبيك ،ثم مشى بالسيف مصلتا نحوهم وبه رضبة عىل

جبينه ،وروي عن ربيع بن متيم وقد شهد ذلك اليوم فقال:

ملا رأيته مقبال عرفته وقد شاهدته يف املغازي وكان أشجع الناس،

فقلت :أهيا الناس هذا أسد األسود ،هذا ابن أيب شبيب ال خيرجن اليه

أحد منكم ،فأخذ ينادي :أال من رجل لرجل! ...فقال عمر بن سعد:

ارضخوه باحلجارة ،قال :فرمي باحلجارة من كل جانب فلام رأى ذلك
ألقى درعه ومغفره ثم شد عىل الناس فواهلل لرأيته يكرد أكثر من مائتني

من الناس ،ثم اهنم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل ،قال :فرأيت

رأسه يف أيدي رجال ذوي عدة هذا يقول :أنا قتلته ،وذاك يقول أنا
قتلته ،فأتوا عمر بن سعد فقال :ال ختتصموا هذا مل يقتله سنان وأحد،
ففرق بينهم هبذا القول..

وأما عن كلامت العلامء والعظامء عنه:
فلو اراد متتبع ان جيمع كلامت املؤرخني وأصحاب السري والرتاجم
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وغريهم من العلامء عن هذا الشهيد وإخوانه األبطال حلصل له كتاب

مستقل ربام تزيد صفحاته عىل هذه السلسة كلها ،ملا يتمتعون به رضوان
اهلل تعاىل من صفات ومزايا جتعلهم يف الرعيل األول من املجاهدين..
ومنها قول اإلمام املهدي يف زيارة الناحية:
السالم عىل عابس بن أيب شبيب الشاكري.
وقال أبو القاسم النراقي :عابس بن شبيب الشاكري من حواري

أيب عبد اهلل احلسني قتل معه..

وقال الشيخ عباس القمي :كان عابس أشجع الناس وملا خرج

يوم عاشوراء إىل القتال مل يتقدم اليه أحد فمشى بالسيف مصلتا نحوهم
وبه رضبة عىل جبينه فأخذ ينادي أال من رجل ،فنادى عمر بن سعد:

ويلكم أرضخوه باحلجارة فرمي باحلجارة من كل جانب فلام راى

ذلك القى بدرعه ومغفره ثم شد عىل الناس ،وكأن حسان بن ثابت

قصده يف قوله:
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يلقى الرماح الشاجرات بنحــره
ويقيـــم هامـــته مقـــام املغفــــر ِ
			
ما ان يريد اذا الرمـــاح شجرنه
			

درعا سوى رسبال طيب العنرص ِ

ويقول للطرف اصطرب لشبا القنا

فهدمت ركن املجد ان مل تعـــــقر ِ

وقيل عنه :كان عابس من رجال الشيعة رئيسا شجاعا خطيبا

ناسكا جمتهدا ،وكان بنو شاكر من املخلصني بوالء أمري املؤمنني..

كان عابس من الشجعان املعروفني ورئيس فرسان املتحمسني

وكان شخصا عابدا متهجدا حييي الليل ومن الطراز األول يف حمبة أمري

املؤمنني...

وقيل عنه:
ملا برز عابس بن أيب شبيب الشاكري بعد ذلك وحتداهم للمبارزة

حتاموه لشجاعته وثبت هو ملجموعهم حتى مات...

لقد كان عابس عريق ًا يف الشجاعة من حيث رهطه ومن حيث
25
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قبيلته وهوأمر حمقق عند العرب...
فسالم عليك أهيا النارص للحسني واملستشهد يف نرصة احلق ،يوم

ولدت ويوم استشهدت بطال شجاعا حمبا إلمامك ،ويوم تبعث حيا..
والسالم عىل احلسني وعىل أنصار احلسني.
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جنادة الأن�صاري
ان يوم عاشوراء استأثر بخيار املسلمني شيوخا وكهوال وشبابا

وأطفاال ونساء فقد أهلب احلامس للحق واإلهتزاز للشعور الديني
الفياض ،فجادوا بأنفسهم يف سبيل إعالء كلمة اهلل سبحانه والدفاع

عن دينه..

منهم جنادة األنصاري املستشهد يف يوم عاشوراء وابنه الشهيد

عمرو وزوجته العظيمة....

ان الواجب الديني يف اجلهاد مل يكن متعلقا بغري الوالد الكريم

فليس عىل األطفال اجلهاد وال عىل النساء محل السالح ،ولكن العقيدة

تغلغلت يف هذه األرسة الكريمة فهان عليها املوت يف سبيل اإلسالم
والدفاع عن آل الرسول..

واذا حق للتاريخ ان خيلد ارسة فجدير به ان خيلد هؤالء ويسجل

و َف َّض َل ال َّل ُه
تارخيهم البطويل بمداد من ن��ور مباهيا هبم األم��م َ
ِ
ِِ
ِ ِ
يماالنساء ..95/
ا ْل ُم َجاهدي َن َع َلى ا ْل َقاعدي َن َأ ْج ًرا َعظ ً
هو جنادة بن كعب بن احل��رث األنصاري اخلزرجي جاء مع
29

ليوث الطف

احلسني من مكة وشهد الواقعة ومعه ابنته وزوجته واستشهد يف

احلملة األوىل واستشهد ابنه ايضا ،قتلت زوجته بحرية بنت مسعود
اخلزرجي وردها احلسني إىل املخيم..

كان العهد الذي أخذه رسول اهلل عىل األوس واخلزرج ليلة

العقبة :متنعوين مما متنعون أنفسكم ومتنعون أهيل مما متنعون أهليكم
وأوالدك��م،وح��اف��ظ أكثر األنصار عىل هذا العهد كام حافظوا عىل

والئهم ألهل البيت واملودة هلم والدفاع عنهم وأما إجتامعهم يف سقيفة
بني ساعدة فيعتقد أكثر الباحثني ان هوى األنصار كان مع اإلمام أمري

املؤمنني ولكنهم اعتقدوا بأن القرشيني يرصفون اخلالفة عنه

لذا عملوا لكسبها ،وكيف كان ،فهوى األنصار كان ملحوظا ألهل
البيت فقد أرسعوا لبيعة اإلمام أمري املؤمنني بعد مقتل عثامن وكان
يف طليعة جيشه يف حروبه مع الناكثني والقاسطني واملارقني ،وهم

جند اإلمام احلسن ويكيفهم فخرا موقف زعيمهم قيس بن سعد

بن عبادة املرشف مع معاوية وورث األنصار أبناءهم هذا الوالء ألهل
البيت فقد ضم جيش ايب عبد اهلل احلسني عددا منهم ومن

أبنائهم نذكر منهم:

عمرو بن قرظة األنصاري وعبد الرمحان بن عبد ربه اخلزرجي
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ونعيم اخلزرجي وجنادة بن كعب اخلزرجي وعمرو بن جنادة وسعد
بن احلرث العجالين وأبو احلتوف بن احلرث األنصاري.

وأعظم من هذا كله ان املدينة وجل أهلها األنصار خلعت يزيد

بعد واقعة الطف مستنكرة جريمته العظمى وبايعت عبد اهلل بن حنظلة

األنصاري غسيل املالئكة حتى كانت واقعة احلرة...

ِ
يم ٍ
ان َأ ْل َح ْقنَا بِ ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َما
وا َّلذ َ
َ
ين َآمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّيت ُُه ْم بِإِ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ب َر ِهينٌ الطور ..21
َاه ْم م ْن َع َمل ِه ْم م ْن َش ْيء ك ُُّل ْام ِر ٍئ بِ َما ك ََس َ
َأ َل ْتن ُ
عندما اصبح الصباح يف يوم عاشوراء صىل اإلمام بأصحابه

صالة الصبح ثم خاطبهم يقول:

ان اهلل قد أمر بقتلكم فعليكم بالصرب ،ثم صفهم للحرب

وكانوا نيفا وسبعني رجال وبعد ان رتبهم يف مراكزهم توجه نحو

أهل الكوفة خطيبا وواعظا ،وبينام كان خيطب خيش ابن سعد ان

هييمن احلسني عىل املوقف ببيانه وحججه فيطلب من أصحابه الرد
عليه ليشغل اجليش،فانربى شمر اللعني يكلم احلسني بلغة جافة
ويرد عليه حبيب بن مظاهر األسدي ثم يستمر يف كالمه ويسمح
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لبعض أصحابه بإلقاء اخلطب ،فنفذ صرب ابن سعد فتقدم نحو عسكر
احلسني ورمى بسهم وقال:

إشهدوا يل عند األمري بأين أول من رمى ثم رمى الناس ،فلم يبق

من أصحاب احلسني إال أصابه من سهامهم فقال :قوموا إىل

املوت الذي البد منه فان هذه السهام رسل القوم إليكم.

فحمل أصحابه محلة وأحدة واقتتلوا ساعة فام انجلت الغربة إال عن

مخسني رصيعا ،وكان منهم شهيدنا اخلالد جنادة األنصاري...

وبينام كان إمامنا ينظم البقية الباقية من أصحابه والذين مل

يستشهدوا يف احلملة األوىل واذا بغالم حيمل السالح قد ُقصرّ ت له

محائل السيف يستأذن يف الذهاب مليدان احلرب ،عرف احلسني

الغالم فهو عمرو بن جنادة فابى ان يأذن له،وقال :ان هذا الغالم
ُقتل أبوه يف املعركة ولعل أمه تكره ذلك ،فقال الغالم :ان أمي هي التي

امرتني ،فأذن له احلسني ..فحمل الغالم عىل صفوف أهل الكوفة

وهو يقول:
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أضق اخلناق عىل ابن هند وارمه

يف عقره ب��ف��وارس األنصـــار ِ

ومهاجرين خمضبني رماحهــــم

حتت العجـاجة من دم الكفـــار

خضبت عىل عهد النبي حممـــد

واليوم ختضب من دم الفجـــار

واليوم ختضب من دماء معاشـر

رفضوا القران ل��ن�صرةاألرشار

واهلل ربــي ال أزال مــضاربــا

للفاسقيــــن بمرهف بتـــــــــار

باملرهفــات وبــالقــنا اخلطار

طلبــوا بثارهم ببـــدر وانثنــــوا

ٍ
يف ّ
تعــــانق وحــوار ِ
كل ي��و ِم

حق واجــب
هذا
علــي اليوم ٌ
ّ

فقاتل حتى قتل ،وقطع رأسه ورمي به نحو احلسني..
لقد أسقط اإلس�لام اجلهاد عن امل��رأة كام أسقطه عن األطفال

والشيوخ والعاجزين ابقاء عليهم ولكن بعض هؤالء املعفيني اشرتك

يف حروب الرسول األعظم فقد أذن لبعضهم نزوال لرغبتهم
باجلهاد وحرصهم عىل الشهادة ،ولقد ذكر املؤرخون وأهل السري مجاعة
من الصحابة املعذورين استشهدوا بني يدي رسول اهلل منهم:

عمرو بن اجلموح وحسيل بن جابر وهو اليامن أبو حذيفة بن
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اليامن وثابت بن وقش وغريهم ،كام سمح لبعض النساء باإلشرتاك
باحلرب ومبارشة القتال فقد قاتلت نسيبة بنت كعب األنصارية يف يوم

التفت يمينا وال
أحد واصيبت بثالثة عرش جراحة وقال النبي ما
ُّ
شامال إال أراها تقاتل دوين.

وكان للمرأة املسلمة مواقف مرشفة يف التحريض واجلهاد يوم

صفني بني يدي أمري املؤمنني  حتى ان معاوية استدعى بعضهن
حني تم له األمر إىل الشام معاتبا ومعاقبا ،واشرتكت املرأة يوم عاشوراء

فقد أخذ ت أم عمرو رأسه ورضبت به رجال فقتلته وعادت إىل املخيم
وأخذت عمودا لتقاتل به فمنعها احلسني  ،حقا ان هذا اللون من

احلامس الديني والشعور الفياض بالوالء وعدم اإلكرتاث باملصاب
الفادح يف سبيل اإلي�مان والعقيدة يندر وج��وده ،لكنهم أصحاب

احلسني فاقوا الدنيا إيامنا وجهادا وتفانيا يف سبيل إعالء كلمة اهلل
سبحانه وتعاىل ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات ُطو َبى َل ُه ْم َو ُح ْس ُن
َّ َ
َ َ َ َ
َم ٍ
آب..الرعد.29/
ان كتب التاريخ والرتاجم ومعاجم الرجال مشحونة برتاجم

أصحاب احلسني  وذكرهم بكل مجيل ومتجيد موقفهم املرشف يوم
الطف واستامتتهم يف نرصة اإلسالم والدفاع عن أهل بيت النبوة،
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وقيل عن جنادة:
جنادة بن كعب بن احلرث األنصاري اخلزرجي ذكر علامء السري

انه كان من الشيعة ومن املخلصني يف الوالء وممن صحب احلسني 

من مكة وجاء معه هو وأهله إىل كربالء فلام كان يوم الطف وشب
القتال ومحل جيش ابن سعد عىل معسكر احلسني  تقدم جنادة هذا

وقاتل حتى نال رشف الشهادة يف احلملة األوىل ..

وقيل أيضا :ان جنادة من شيعة أمري املؤمنني  اخللص وخرج

من مكة بصحبة احلسني  مع عياله ودخل ارض كربالء واستشهد

يف احلملة األوىل يوم عاشوراء..

وأيضا قالوا عن هذا البطل :برز الفتى النبيل عمرو بن جنادة

األنصاري وهو أصغر جندي يف معسكر احلسني  ولكنه كان يفوق

يف عقله ودينه من يف معسكر ابن سعد..
هذا احلسني عطاؤه لن ينتهـــي ل�لآن هي��دي الثائرين مضـاءا
ان مل يسريوا يف طريق إمامهم

كي يستعيدوا هنجه الوضاءا

فليرتكوا درب احلسني ألنـــــه

ال يستسيغ مصاحلا وريـــاءا
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ان طريق اهلل سبحانه وتعاىل واضحة معامله يقود إىل السالمة

اتباعه ،أخذ اهلل أيدينا مجيعا إىل مغفرته ورضوانه وجنبنا سخطه وعذابه
ض
ض َها َّ
ُم وَ َجن َّ ٍة عَ ر ْ ُ
ات وَالأْ َر ْ ُ
الس َماوَ ُ
وَ َسارِعُ وا ِإلَى َم ْغ ِفر َ ٍة ِمنْ رَبِّك ْ
أ ُ ِعد َّ ْت لِل ُْمتَّ ِقي َن،آل عمران ،133/وان مل نترشف بنرصة الشهيد
ابن بنت رسول اهلل ،فنسأل اهلل ان يرشفنا بنرصة ولدهم القائم
املنتظر وجيعلنا من أنصاره وأعوانه واملستشهدين بني يديه ..
هذا طريقي واضح كطفولتي

ومواسمي تنقاد عرب املنهل

ما كان اسمي الئ��ذ ًا بعشرية

ينس ْق وراء تغزيل
وه��واي مل َ

فدمي ي�مام جعفري جنحه

واحلق وردي واالمامة منهيل

نور النبوة ساطع يف مقلتي

ماض تراءى يف سام مستقبيل

إرث��ى عىل كل السنني متائم

فالبدء صويت واملثابة منزيل

فالسالم عىل كل من جاهد بني يدي سبط الرسول ،يوم ولد

ويوم استشهد ويوم يبعث حيا..
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زهري بن القني البجلي
قد وددت املامت ُألفا وكانت

لغة القتل للحسني وقــاءا

ان روحي عىل يدي وأميش

حـــاش هلل ان أروم بقــاءا

تنصـــب
اهنا النعمة الكبرية
ُّ

اللــقي هلا الفؤاد إنــــــاءا

فرحة النفس ان تروح فداءا

ٍ
حلسني فرتتدي األضـواءا

اجلود صفة أخالقية مجيلة بل هي من أمهات األخالق فأن يعطي

اإلنسان ما يملك ابتغاء وجه اهلل عز وجل ويف سبيل مبدأ سا ٍم إنام يعرب

عن نفس كبرية تضمها هذه اجلوانح والقضية طردية فكلام زادت قيمة
املعطى الذي من أجله أعطي كلام زاد الثواب واالجر إىل ان يصل

األمر ذروته وهو اجلود بالنفس فيبلغ هذا اإلنسان أعىل مراتب األجر
والفضل والكامل ،فعن النبي فوق كل ّبر بر حتى يقتل الرجل

يف سبيل اهلل فليس فوقه بر ،وقيل قديام اجلود بالنفس أقىص غاية

اجلود...

أما اذا كانت التضحية بالنفس ألجل حفظ خليفة اهلل وحجته
39

ليوث الطف

عىل خلقه فهنا حتار العقول وتقف األقالم وخترس األلسن فأنى هلا ان
تصف هذا اإلنسان الذي ضحى بوجوده من أجل وجود اإلمام ..

وممن خاض هذا املضامر املقدس فحاز السبق عىل اخلالئق هو:

زهري بن القني البجيل... 

جادوا بأنفسهم أمام إمامـهم

واجلود بالنفس اقىص غاية اجلود

اسم ييضء سامء الطف تألقا ومج��اال له صدى يفتح القلوب

ويريح النفوس ،فلطاملا تسابق شيعة أهل البيت يف التسمية هبذا االسم

والتربك به واالقتداء بصأحبه والتزود من رحيق تراثه واجماده وبطوالته

وما زالوا ان لصأحب هذا اإلسم صورا رسمت يف ذاكرة االجيال،
ان العظامء واألبطال مفخرة وسمة بارزة تبتهج هبم األمم والشعوب

والعشرية هلا دور كبري يف صقل شخصية أبناءها والعمل عىل ابراز اكابر

شخصياهتا..

وعشرية زهري بن القني يشار هلا بالبنان يف املفاخر والكرم والشهامة

والسمعة الطيبة..

ال شك وال ريب يف عالقة زهري باإلمام احلسني فعندما
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سمع بتوجه اإلمام إىل العراق أكمل حجه وخرج من مكة متعجال

وانضم لإلمام احلسني مع رحله ،فيا هلا من رفقة عظيمة يتمناها كل

عظيم وصأحب مبادئ عالية بقي اسمه عىل إثرها عىل شفاه األحرار
والثوار وانشودة األجيال يف رفع اهلمم وإيقاظ الضامئر واما يف اآلخرة
فال يوازهيم أحد من أصحاب األنبياء واألولياء والصاحلني..

ان هلذا الفدائي الشجاع والبطل املقدام لغة واضحة وسليقة

وفصاحة يف الكالم وبالغة وقدرة عىل متثيل املواقف بعبارات قصرية

ذات معنى كبري ،وبام انه كان وجيها يف قومه فمن املنطقي ان يكون

له أسلوب مقنع يف جذب مسامع اآلخرين ،لقد كان يرى يف اإلمام
احلسني شخص رسول اهلل واملبادئ التي جاء من أجلها إلحياء

كلمة التوحيد وختليص البرش من ذل العبودية واالنغامس يف املحرمات
وسفك الدماء..

عندما التحق بركب اإلمام احلسني خاطب أهله وأصحابه

مستبرشا من أحب منكم ان يتبعني وإالفإنه آخر العهد ،اين سأحدثكم
حديثا إنا غزونا البحر ففتح اهلل علينا وأصبنا غنائم فقال لنا سلامن

الفاريس أفرحتم بالذي فتح اهلل عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا نعم:
فقال اذا أدركتم شباب آل حممد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم..
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ونستنتج من خطابه هذا انه كان ينتظر االلتحاق هبذه األنوار

القدسية والتي قد برش هبا الرسول واإلمام أمري املؤمنني... 

كان بطلنا زهري يف أعىل درجات اليقني واالخالص والوفاء

واإليامن املطلق بام رسمه له حبيبه وخملصه من رجس العداة املردة،
فكانام أنفاسه تصعد وتنزل من خالل انفاس أيب األحرار

فصارت الدنيا عنده أهون من جنحة بعوضة والشهادة أحىل من

العسل يف سبيل ويل اهلل وصفيه وخملصه من أدران الدنيا الدنية..

ان الشهادة هي ان يقتل املؤمن حمقا ويف سبيل مبدأ سام ْ
كأن يدافع

عن دينه او أهله او عرضه او أرضه وقد اطلقت الرشيعة اإلسالمية
درجة الشهادة عىل موارد عديدة كموت املرأة عند الوالدة او موت
اإلنسان ببعض األمراض املعينة إال ان أصدق مصداق للشهادة هو ان

يقتل اإلنسان حتت راية املعصوم ودفاعا عنه فهو السبيل الواضح إىل
اهلل عز وجل فهذه الشهادة هي أعىل مراتب الرب ،وقد حازها زهري بن
القني.. 

ان الدراسة والتحليل العميقني ملحاورات زهري بن القني مع
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اإلم��ام احلسني او يف أثناء املبارزة وعند التحام األسنة إنام تنم عن

شخص قد ذاب يف حب إمامه وأصبح ال يرى السعادة العظمى إال يف

املوت دونه...

فقد قاتل حتت راية اإلمام احلسني مدافعا عنه بكل ما أويت

من قوة فهو الويص الرشعي واإلمام واخلليفة املنصوص عليه من اهلل

عز وجل وعىل لسان النبي وأمري املؤمنني واإلمام احلسن من
بعدهم وملا كان زهري عارفا هبذه املنزلة إلمام زمانه ،بذل نفسه ودمه يف

سبيله وحاز السعادة االبدية لقد كان زهري فدائيا واستشهاديا ووأحدا

من هذه الصفوة من أنصار ايب عبد اهلل احلسني الذين مل ولن متر
مواقفهم رسيعة عىل البرشية ،بل سيبقى صداها ابد الدهر ،فوصلت
درجة اإليامن عند زهري إىل مرحلة اليقني املطلق باحلسني فراح

يقاتل ويرضب باستبسال عظيم يف مجوع األعداء فام أبعد النرص عن

قوم يقاتلون يف قلة العدد وخذالن النارص انام كان مدافعا عن إمام زمانه
متعجال باجلنة والفوز باخللد والسعادة األبدية فهو املنتهى واملصري..

بعدما خطب اإلم��ام احلسني بأصحابه فقام زهري بن القني

وقال قد سمعنا هداك اهلل يا ابن رسول اهلل مقالتك واهلل لو كانت الدنيا

لنا باقية وكنا فيها خملدين آلثرنا النهوض معك عىل اإلقامة.
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ويف أثناء املسري قام احلر وجيشه بمضايقة اإلمام  فقال له زهري

بن القني يا ابن رسول اهلل ان قتال هؤالء أهون من قتال من يأتينا من

بعدهم فلعمري ليأتينا من بعد من ترى ما ال قبل لنا به ،فقال له اإلمام
احلسني  ما كنت ألبدأهم بالقتال ،فقال له زهري بن القني :رس بنا

إىل هذه القرية حتى ننزهلا فإهنا حصينة وهي عىل شاطئ الفرات فان

منعونا قاتلناهم فقتاهلم أهون علينا من قتال من جييء من بعدهم.

كان تواقا لقتال الظاملني واملنحرفني وبالوسائل كافة والتي تضمن

سالمة اإلمام وحفظه من رش السلطة الغاشمة ،لقد كان متحمسا

بطال مقداما وعسكريا من الطراز األول خبريا بساحات الوغى كان

كالربكان املتفجر تتطاير منه احلمم لتحرق جحور الضاللة ،فأخربه
اإلمام بأنه لن يبدأهم بالقتال بل سينصحهم ويستخدم كل الوسائل

والطرق السلمية هلدايتهم ألن اإلمام ّ
دال إىل اخلري ورمحة للعاملني كجده
املصطفى وصأحب حركة اصالحية فلام استنفد مجيع الوسائل
السلمية اضطروه للقتال الذي بدؤوه...

لقد وقف يف صبيحة ذلك اليوم عىل تالل الطف فألقى عىل

األمالك واألفالك واألرض والسامء دروسا مع األصحاب أذهلت
ذوي العقول واأللباب ،لقد خاض احلرب كأنه شعلة بل نور التمع يف
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سامء الطف وغدا يسجل يف آفاق الكون سطور اخللود ألنه بذل نفسه

يف سبيل املبدأ ومن أجل الكرامة ،ولقد ذكر أهل السري انه ارتعدت
فرائص القوم عندما برز زهري للقتال وارتعبت قلوهبم لشجاعته ومل ير
مثله ،ومل يسمع بشبهه من األصحاب.

واخذ حيمل عىل مجوعهم وقد أكثر من قتالهم وتقهقروا والذو

بالفرار إمامه ،وقد قاتل زهري واحلر بن يزيد قتاال شديدا فكان اذا شد

أحدمها فان استلحم شد اآلخر حتى خيلصه ففعال ذلك ساعة.

أما أراجيزه فتعرب عن إيامن مطلق باإلمام احلسني وانه صائر

إىل جنة اخللد مع األولياء والصابرين ويف درجة أعىل يف عليني فغاية
أمله ان تدركه الشهادة بني يدي اإلمام احلسني وان تتقطع أوصاله
فداء له،لقد كان زهري وحده جيشا فدائيا مستأسدا لنرصة إمامه استلهم

قدرته اجلهادية من حبه له فكان إلراجيزه صدى مدوي يف الطف
افصحت عن اهدافه ومطالبه ،فقد برز وهو يقول خماطبا لإلمام :
َو َح��س��ن��ا وامل��رت�ضى عليا

اليوم نلقى ج��دك النبيا
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فقتل منهم تسعة عرش رجال ثم رصع وهو يقول
أن��ا زه�ير وأن���ا اب��ن القني

أذبكم بالسيف عن حسني

وكان يقول أيضا:
أن��ا زه�ير وأن���ا اب��ن القني

أذودكم بالسيف عن حسني

ان حسينا أح��د السبطني

من عرتة الرب التقي الزين

فقاتل حتى قتل مئة وعرشين رجال فشد عليه كثري بن عبد اهلل

الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي فقتاله فقال احلسني  حني رصع

زهري:

(ال يبعدك اهلل يا زهري ولعن اهلل قاتلك لعن الذين مسخوا قردة

واخلنازير...

عند مقتله قطع رأس��ه وطيف به مع رؤوس أه��ل البيت

تم دفنه مع
واألصحاب بالبلدان وعندما أرجع إىل جسده الرشيف ّ
الشهداء عند قدمي اإلمام احلسني مما ييل قرب عيل بن احلسني
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زهري بن القني

فسالم عليه يرتاءى أناء الليل وأطراف النهار وألف حتية إجالل

وتقدير ملا قدمه من أجل اإلمام احلسني  واإلنسانية واإلسالم من
بطوالت وتضحيات وسيظل زهري انشودة عىل ثغر الزمان ومعصام
يشد أزر الثائرين واألحرار..
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حبيب بن مظاهر

حبيب بن مظاهر الأ�سدي
عندما نستذكر عاشوراء تتجىل تلك الصور الرائعة للخالدين

األبطال،أولئك األبطال الذين مل ولن يلد الزمان بمثلهم فظلوا دهشة
األجيال وهي ترى هذه الفئة القليلة من الفرسان تتصدى بشجاعة

لذلك اجليش اجل��رار متدرعة ب إيامهنا اخلالص هلل وحبها ألهل

البيت.. 

وأبرز هؤالء األبطال الصحايب اجلليل حبيب بن مظاهر األسدي:
حامل راية األنصار وقائدهم وقدوهتم فلقد كانت هلذا الرجل

مواقف كثرية جسدت رسوخ إيامنه باهلل وعميق حبه ألهل البيت 
وتفانيه يف التضحية يف سبيل هذا احلب وختم هذه املواقف املرشفة

بالشهادة يف سبيل اهلل بني يدي سيده اإلمام احلسني ..

هو حبيب بن مظاهر بن رئاب بن األشرت بن حجوان بن فقعس بن

طريف بن عمرو بن قعني بن ثعلبه بن أسد بن خزيمه ،حق له ان يفخر
بقبيلته التي برز منها األبطال واألرشاف فكان منها معبد بن نضلة بن
األشرت النقعيس الذي كان من أرشاف اجلاهلية وأبطاهلا وجرت له قصة
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مناظرة مع خالد الصيداوي ايام النعامن بن املنذر استدل املؤرخون عىل
علو اهلمة والكرم وعزة النفس لبني فقعس قبيلة حبيب. 

وكان حبيب بن مظاهر من كبار الصحابة عارصالنبي

حافظا للقرآن وصحب اإلمام عليا أمري املؤمنني يف حروبه كلها

وكان من خاصته ومحلة علومه ،روي ان النبي مر مع مجاعة من

أصحابه يف بعض الطريق يف املدينة واذا بصبيان يلعبون يف هذا الطريق
فجلس النبي عند صبي منهم وأخذ يقبله ،فسئل النبي عن سبب

ذلك؟ فقال«:اين رأيت هذا الصبي يوما يلعب مع احلسني

ورأيته يرفع الرتاب من حتت قدميه ويمسح هبا وجهه وعينيه فأنا أحبه
حلب ول��دي احلسني وقد اخ�برين جربائيل بأنه سيصبح من

أنصار احلسني يف وقعة كربالء يفديه بنفسه ومهجته»...

ان التاريخ مل ِ
يرو لنا صورة مفصلة عن حالة حبيب بعد شهادة

مسلم بن عقيل وقد كان من أكابر أعوانه وأعاظم أنصاره وليس
لدينا سوى الظن والتخمني فقد روي ان حبيب بن مظاهر ومسلم بن

عوسجة إختفيا يف الكوفة ثم خرجا متخفيني حتى حلقا باحلسني 
يف الطريق قبل وصوله إىل كربالء ،والراجح اهنام خرجا من الكوفة
ملا قتل مسلم بن عقيل واختفيا يف ضياع هلام خارج الكوفة حتى جاء
52

حبيب بن مظاهر

احلسني فلحقا به وإنضام اليه..
وروي ان ميثم التامر مر عىل فرس عند جملس بني أسد فاستقبله

حبيب بن مظاهر فتحدثا حتى اختلفت أعناق فرسيهام ثم قال حلبيب:
لكأين بشيخ يبيع البطيخ قد صلب يف حب أهل بيت نبيه.

فقال ميثم :واين ألعرف رجال أمحر خيرج لنرصة ابن بنت رسول

اهلل فيقتل وجيال برأسه بالكوفة.

ثم افرتقا ،قال أهل املجلس :ما رأينا أح��د ًا أكذب من هذين

الرجلني وما ان مرت األيام والليايل حتى راينا ميثام مصلوبا عىل باب

عمر بن حريث وجيء برأس حبيب بن مظاهر قد قتل مع احلسني 

ورأينا كل ما قالوا فام أصدق هذين الرجلني..

وروي ان حبيب بن مظاهر كان واقفا يف سوق الكوفة عند عطار

يشرتي الصبغ لكريمته ،فمر عليه مسلم بن عوسجة فالتفت اليه فقال:

يا أخي يا مسلم اين أرى أهل الكوفة جيمعون اخليل والسالح فبكى

مسلم وقال :يا أخي ان أهل الكوفة صمموا عىل قتل ابن بنت رسول
اهلل فبكى حبيب وقال :واهلل ال تصبغ هذه إال من دم نحري دون
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احلسني فبينام احلسني يسري من مكة إىل الكوفة أرسل كتابا إىل

حبيب جاء فيه ،من احلسني بن عيل إىل الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر:
أما بعد يا حبيب فأنت تعلم قرابتنا من رسول اهلل وأنت أعرف بنا

من غريك وأنت ذو شيمة وغرية فال تبخل علينا بنفسك جيازيك جدي

رسول اهلل يوم القيامة.

ثم أرسله إىل حبيب وكان حبيب جالسا مع زوجته وبني يدهيام

طعام ياكالن اذ غصت زوجته يف الطعام ،اهلل أكرب يا حبيب الساعة
يردنا كتاب كريم من رجل كريم فبينام مها يف كالم واذا بطارق يطرق

الباب فخرج اليه حبيب فقال من الطارق :قال أنا رسول احلسني
اليك ،فقال حبيب :اهلل اكرب صدقت احلرة بام قالت ،ثم ناوله الكتاب

ففضه وقرأه فسألته زوجته عن اخلرب فاخربها فبكت وقالت :باهلل عليك
يا حبيب ال تقرص عن نرصة ابن بنت رسول اهلل فقال:

أجل حتى أقتل بني يديه وتصبغ شيبتي من دم نحري ،فعزم عىل

امليض يف ركب احلسني بعد ان ودع زوجته وأطفاله وخرج متخفيا

من أهل الكوفة ،ويروى ان اإلمام احلسني نزل يف أرض وقد عقد
اثنتى عرشة راية وقد قسمها بني أصحابه وبقيت راية واحدة ليس
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هلا صاحب فقال له أصحابه من الذي حيملها فقال :يأيت اليها
صأحبها.

وقال له أصحابه دعنا نرحل يابن رسول اهلل ،فقال  هلم :صربا

حتى يأتينا من حيمل هذه الراية ،وعند وصول حبيب اليهم ترجل

جواده وجعل يقبل األرض بني يديه وهو يبكي فسلم عىل احلسني 
وأصحابه وانظم إىل جيش أيب عبد اهلل .

وذكر انه كان حلبيب أخوان استشهدا مع احلسني  ومها يزيد

وعيل أبناء مظاهر ،وروي ان احلسني  قال ألصحابه:أال ومن كان
يف رحله امرأة فلينرصف هبا إىل أهلها ..فقام عيل بن مظاهر األسدي
وقال :وملاذا ياسيدي؟ فقال:

ان نسائي ستسبى بعد قتيل وأخاف عىل نسائكم من السبي.
فمىض إىل خيمته وأخرب زوجته بذلك فقالت له وما تريد ان

تصنع؟ فقال قومي حتى أحلقك إىل بيت عمك فقالت له :ال واهلل أنتم

تواسون الرجال ونحن نوايس النساء فرجع وهو يقول للحسني
أبت األسدية إال مواساتكم فقال اإلمام احلسني  :جزاكم اهلل
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خريا ،لقد غمر حب أهل البيت  مجيع أهل هذا البيت األسدي

الطاهر وعىل رأسهم حبيب.

فقد امتاز حبيب بمزايا ّ
قل نظريها فالوفاء والبصرية واليقني

واحللم والكرم والعلم والرشف وكرم األصل والنفس والشجاعة

والزهد والعفة اذا اجتمعت يف إنسان فإنه يكون يف مستوى القمة من

الكامل البرشي لكن حبيب باإلضافة إىل هذه اخلصال التي اجتمعت
عنده فإنه زاد عليها عىل خاصة اختصه هبا أستاذه أمري أملؤمنني  وهو

علم املغيبات ،وليس عجيبا ان يطلع أمري املؤمنني  ذلك العلم عن
حبيب فقد كان مالزما له يف سلمه وحربه ومن أصفياء أصحابه وأبرز

أبطال حربيه اجلمل وصفني

وهناك روايات عديدة تشري إىل اطالع حبيب عىل هذا العلم الذي

ال حيمله إال قلب مفعم باإليامن..

وقد ذكر أحد املؤرخني ان مقتل حبيب قد هد احلسني  ألن

وجوده كان يعطي هيبة ورهبة يف قلوب األعداء مما يدل عىل منزلة
حبيب الكبرية ان قربه منفرد عن الشهداء يف الروضة احلسينية املقدسة

ليعطي مكانة خاصة هلذا البطل العظيم ..
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ان حبيب بن مظاهر بعد العرتة النبوية اهلاشمية هو أفضل

األصحاب واألنصار ،فهو أحد املالزمني لإلمام احلسني  ،فقد كان

مالزمو اإلمام احلسني  مخسة :اثنني من أهل بيته وثالثة من األنصار
وهم:

أخوه أبوالفضل العباس وولده عيل األكرب ،وأما الثالثة

من األنصار فهم :حبيب بن مظاهر األسدي ،ونافع بن هالل البجيل،
وزهري بن القني ،هؤالء اخلمسة يالزمون ركاب احلسني  ويقومون

بحراسته خوفا من ان يغتاله العدو فال ينفك عن وأحد او اثنني منهم

يف املالزمة له ان دخل اخليمة او خرج منها او خاطب األعداء فهؤالء
هم احلرس اخلاص أليب عبد اهلل احلسني  وكان حبيب صأحب لواء
اإلمام احلسني  وال يفارقه يف كربالء ليال وال هنارا...

فكان حامل اللواء األعظم اخوه ابوالفضل العباس  ومركزه

القلب ،وامليمنة حيمل راية عسكرها زهري بن القني اما امليرسة فقد كانت

حلبيب بن مظاهر ..

ان اجلهاد يتنوع أنواعا منها :جهاد بالنفس وجهاد باملال والولد

وجهاد اللسان ،وقد جاهد أنصار احلسني  بجميع هذه األنواع
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فأمر ُه ظاهر ابينت مفاصلهم
وبذلوها كلها دونه أما جهاد النفس ُ
وقطعت أعضاؤهم وأريقت دماؤهم دون احلسني  ،أما املال والولد

فقد ذبح كثري من أوالدهم وأضيع نسل الباقني تركوه معرض احلوادث
حبا للحسني  فكم من يتيم هلم تركوه بغري كافل وكم من حليلة

تركوها ايام واملال مل نقل اهنم محلوا أمواال للحسني  ألن الظروف ال
تتسع لذلك لضغط املارد اجلبار ابن مرجانة عليهم.

واهنم خرجوا عىل تسرت منه واختفاء حتى حلقوا باحلسني 

حتى ان اثنني وثالثني منهم فروا من جيش عمر بن سعد إىل احلسني

فاستشهدوا معه فليس يف وسعهم محل األموال وال إمداد احلسني
بالسالح والكراع ولكنهم حتملوا مؤنة انفسهم وخيوهلم ومل يبلغهم أن
أحدا منهم كلف احلسني  بنفقة او طلب منه مؤنة او اراد فرسا او

راحلة ولو كان ذلك لبلغنا ولكنهم حتملوا تكاليف أنفسهم وخدمهم
ورواحلهم فنالوا بذلك درجة املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل

اهلل..

ان ك��ان تفخر ع��رب يف أماجدها
بابن املظاهر فلتفخر بنو أســـــــد

58

حبيب بن مظاهر

فإنه البطل املشهور موقفـــــــه
بالطف خ ّلد ذكراه اىل األبـــــــــد
ف��إن سعى لينال الفوز جمتهـــدا
بنرصة السبط مل يعطف عىل ولد

وط�� ّل��ق العيشة الدنيا وزهرتـها

مل يلهه عن نجاح القصد من أحـد
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برير بن خ�ضري

برير بن خ�ضري
كان شجاعا تابعيا ناسكا قارئا للقران من شيوخ القراء ومن

أصحاب أمري املؤمنني  وكان من أرشاف أهل الكوفة من اهلمدانيني

ول��ه كتاب القضايا واألح��ك��ام يرويه عن أم�ير املؤمنني وعن

احلسنوكتابه من األصول املعتربة عند األصحاب..
انه برير بن خضري:

هو برير بن خضري اهلمداين املرشقي وبنو مرشق بطن من مهدان

وهو خال أيب إسحاق اهلمداين السبعي...

وعن شجاعته ومواقفه انه نادى يزيد بن معقل :يا برير كيف

ترى صنع اهلل بك؟ فقال صنع اهلل يب خريا وصنع بك رشا ،فقال يزيد:
كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا أتذكر يوم كنت أماشيك يف بني لوذان
وانت تقول :كان معاوية ضاال وان إمام اهلدى هو أمري املؤمنني ،

قال برير :بىل أشهد ان هذا رأيي فقال يزيد عليه اللعنة وأنا أشهد انك

من الضالني.

فدعاه برير إىل املبأهلة فرفعا أيدهيام إىل اهلل سبحانه وتعاىل يدعوانه
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ان يلعن الكاذب ويقتله ثم تضاربا فرضبه برير عىل رأسه قدت املغفر
والدماغ فخر كأنام هوى من شاهق وسيف برير ثابت يف رأسه وبينا هو
يريد ان خيرجه إذ محل عليه ريض بن منقذ العبدي واعتنق بريرا واعرتكا

فرصعه برير وجلس عىل صدره فاستغاث ريض بأصحابه فذهب كعب

بن جابر بن عمرو األزدي ليحمل عىل برير فصاح به عفيف بن زهري
بن أيب األخنس:

هذا برير بن خضري القارئ الذي كان يقرؤنا القرآن يف جامع

الكوفة فلم يلتفت اليه وطعن بريرا يف ظهره ،ثم برز برير بن خضري
اهلمداين وهو يقول:

أن��ا بريـــر وأبــي خضـــري

ليث ي��روع األس��د عند الزأر

يعرف فينا اخل�ير أه��ل اخلري

أرضبكم وال أرى مــن ضري

كذاك فعل اخلري يف برير ،وجعل حيمل عىل القوم وهو يقول:

اقرتبوا مني يا قتلة املؤمنني إقرتبوا مني يا قتلة أوالد البدريني اقرتبوا
مني يا قتلة أوالد رسول رب العاملني وذريته الباقني ،وكان برير أقرأ

أهل زمانه فلم يزل يقاتل حتى قتل ثالثني رجال وقـُتل...
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وليث آخر نرص احلسني  واستشهد بني يديه أال وهو:

ب�شر بن عمرو احل�ضرمي:
هو برش بن عمرو بن األح��دوث احلرضمي الكندي من حرض

موت وعداده يف كندة كان تابعيا..

وعن عظمة موقفه وتضحيته بنفسه:
جاء إىل احلسني  أيام املهادنة وملا خطب احلسني  يوم العارش

وأذن ألصحابه يف اإلنرصاف قيل لبرش يف تلك احلال :ان ابنك قدأرس
بثغر الري فقال :عند اهلل أحتسبه ونفيس ما كنت أحب ان يؤرس وان

أبقى بعده فسمع احلسني  مقالته فقال له :رمحك اهلل أنت يف حل

من بيعتي فاذهب واعمل يف فكاك ابنك فأبى ونطق بام ستقرؤه يف فقرة

الناحية املقدسة وتقدم يوم الطف فقاتل حتى نال رشف الشهادة..

ال��س�لام ع�لى ب�شر ب��ن عمرو احل�ضرم��ي شكر اهلل ل��ك قولك

للحسني وقد أذن لك باإلنرصاف :أكلتني السباع حيا ان فارقتك
وأسأل عنك الركبان وأخذلك مع قلة األعوان ال يكون هذا ابد ًا...
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وقتل يف احلملة األوىل .

جون موىل �أبي ذر الغفاري
وبطل آخر من ليوث الطف أال وهو جون موىل أيب ذر الغفاري:
كان جون منضماّ إىل أهل البيت  بعد إيب ذر فكان مع احلسن

ثم مع احلسني  وصحبه يف سفره من املدينة إىل مكة ثم إىل العراق..
وروي انه ملا نشب القتال وقف أمام احلسني  يستأذنه يف القتال

فقال له احلسني  يا جون أنت يف إذن مني فإنام تبعتنا طلبا للعافية فال

تبتل بطريقنا ،فوقع جون عىل قدمي أيب عبد اهلل يقبلهام ويقول :يا ابن
رسول اهلل أنا يف الرخاء أحلس قصاعكم ويف الشدة أخذلكم ؟ ان رحيي
لنتن وان حسبي للئيم وان لوين ألسود فتنفس عيل يف اجلنة ليطيب

رحيي ويرشف حسبي ويبيض لوين ال واهلل ال أفارقكم حتى خيتلط هذا
الدم األسود مع دمائكم ،فأذن له احلسني فربز وهو يقول :

االس َودباملرشيف
كيفترىالفجاررضب ْ

والقنا املسدد يذب عن آل النبي أمحد

ثم قاتل حتى قتل وق��ال حممد اب��ن أيب طالب :فوقف عليه
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احلسني وقال :اللهم بيض وجهه وطيب رحيه واحرشه مع األبرار

وعرف بينه وبني حممد وآل حممد..

وروي عن الباقر عن أبيه زين العابدين  :ان بني أسد ملا

حرضوا أرض املعركة ليدفنوا القتىل وجدوا جونا بعد أيام تفوح منه

رائحة املسك...

احلارث بن امريء القي�س الكندي:
هو من شهداء الطف كان من الشجعان وله ذكر يف املغازي

واحلروب وكان ممن خرج يف معسكر ابن سعد حتى أتى كربالء فلام

ردوا عىل احلسني رشوطه وحبسوه مال اليهم وانضم إىل أصحابه

الكنديني وهم أربعة نفر فقتلوا مع احلسني ،وذلك يكشف عن قوة
ديانته وكونه يف مرتبة فوق الوثاقة ويذكر من ثباته يف اإلسالم والديانة

انه ممن حرض حصار املجرب فلام خرج املرتدون وثب عىل عمه ليقتله

فقال عمه :وحيك أتقتلني أنا عمك؟ فقال له أنت عمي واهلل ريب فقتله..
واستشهد بعد ذلك بني يدي اإلمام احلسني ..
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حارث بن نبهان:
وهو ممن قتلوا مع احلسني ونالوا الشهادة ،قيل ان أباه كان

فارسا شجاعا مات بعد شهادة محزة بسنتني وانضم ابنه احلارث إىل
أمري املؤمنني ثم بعده إىل احلسن ثم إىل احلسني فلام خرج
احلسني من املدينة إىل مكة خرج احلارث معه والزمه حتى وردوا
كربالء فلام نشبت احلرب تقدم أمام احلسني ففاز بالشهادة ..

حنظلة بن �سعد ال�شبامي:
وهو أحد أصحاب اإلمام احلسني  ومن املستشهدين بني يديه

يوم عاشوراء ،وروي انه تقدم بني يدي احلسني  فنادى :يا أهل
الكوفة يا قوم اين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب يا قوم اين أخاف
عليكم يوم التناد يا قوم ال تقتلوا حسينا فيسحتكم اهلل بعذاب وقد خاب

من افرتى ثم تقدم وقاتل ببسالة ومهة ال خيشى األعداء ويتصداهم بقوة

بأسه و إيامنه حتى استشهد وكان عند مبارزته يرجتز ويقول:

صربا عليها لدخول اجلنّة

صربا عىل األسياف واألسنّة

وكان حنظلة بن سعد الشبامي وجها من وجوه الشيعة ذا لسان
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وفصاحة شجاعا قارئا وكان له ولد يدعى عل ّي ًا له ذكر يف التاريخ ..جاء
حنظلة إىل اإلمام احلسني عندما ورد الطف وكان احلسني يرسله
إىل عمر بن سعد عليه اللعنة للمكاتبة أيام اهلدنة ،ملا كان يوم العارش

ورأى أصحاب احلسني قد أصيبوا ومل يبق منهم إال نفر وقف بني

يديه يقيه الرماح والسيوف والسهام بوجهه ونحره..
فهنيئا له الشهادة يف حرضة إمامه احلسني..

نعيم بن عجالن الأن�صاري
هو نعيم بن عجالن بن النعامن األنصاري كان هو وأخ��واه النرض

والنعامن قد أدرك��وا النبي وهم من أصحاب أمري املؤمنني
وهلم يف صفني مواقف فيها ذكر وسمعة وكانوا شجعأنا شعراء وقد
استعمل النعامن عىل البحرين ثم انه والنرض ماتا يف خالفة احلسن
وبقي نعيم بالكوفة فلام ورد احلسني إىل العراق خرج اليه وصار معه
فتقدم يف اليوم العارش وقتل مع من قتل من أصحابه يف احلملة األوىل

قبل الظهر وقد كساه رشفا عىل رشف الشهادة تسليم اإلمام املخصوص
يف زيارة الناحية املقدسة والزيارة الرجبية ،فيا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا

عظيام..
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منجح بن �سهم موىل احل�سني 
وهو ممن قتل واستشهد مع احلسني قتله حسان بن الفضل

احلنظيل ،وروي انه كانت للحسني جارية اشرتاها من نوفل بن
احلارث بن عبد املطلب ثم تزوجها سهم فولدت منه منجحا فهو موىل

احلسني وملا خرج احلسنيخرجت معه ومعها ابنها منجح حتى

أتوا كربالء وملا تبارز الفريقان يوم الطف قاتل القوم قتال األبطال
وقتل يف أوائل القتال ..فهنيئا له الشهادة بني يدي سيده ومواله

وما أعظمها من كرامة وسمو ان تنرص احلق بمهجتك يف سبيل اهلل...

حال�س والنعمان بن عمرو الرا�سبي:
ومها من شهداء احلملة األوىل ومها من أهل الكوفة وكأنا من

أصحاب أمري املؤمنني وكان احلالس عىل رشطته بالكوفة وكان
فقيها من أصحاب اإلمام عيل ،خرجا مع عمر بن سعد فلام رد ابن

سعد الرشوط جاءا إىل احلسني ليال فيمن جاء ومازاال معه حتى

قتال بني يديه مضحني بأنفسهم ودمائهم يف سبيل نرصة ابن بنت

رسول اهلل ألهنم اهتدوا إىل طريق احلق وإىل طريق اإليامن وأدركوا
بأن هذين الطريقني مها طريق سيد الشهداء...
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نافع بن هالل

نافع بن هالل اجلملي
كان سيدا رشيفا رسيا شجاعا وكان قارئا كاتبا من محلة احلديث

ومن أصحاب أمري املؤمنني حرض معه حروبه الثالث يف العراق
اجلمل وصفني والنهروان..

انه بطل الطف نافع بن هالل اجلميل:
خرج نافع بن هالل إىل احلسني فلقيه يف الطريق وكان

ذلك قبل مقتل مسلم وكان أوىص ان يتبع بفرسه املسمى بالكامل فأتبع
مع عمرو بن اخلالد وأصحابه ،يقول الراوي :كان نافع بن هالل يقاتل

يومئذ وهو يقول:
أنا عىل دين عيل
أنا أبن هالل اجلميل
قال :فخرج اليه رجل يقال له مزاحم بن حريث فقال :أنا عىل دين

عثامن فقال له انت عىل دين الشيطان ثم محل عليه فقتله..

وروي انه ملا منع املاء يف الطف عىل احلسني  فاشتد عليه وعىل

أصحابه العطش فدعا أخاه العباس فبعثه يف ثالثني فارسا وعرشين
راجال وأصحبهم عرشين قربة فجاؤوا حتى دنوا من املاء ليال واستقدم

أمامهم باللواء نافع بن هالل فشعر به عمرو بن احلجاج الزبيدي وكان
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حارس ًا عىل املاء فقال من؟ قال :من بني عمك ،فقال من أنت :قال:
نافع بن هالل ،فقال من جاء بك؟ فقال جئنا نرشب من هذا املاء الذي

حألمتونا عنه ،قال :إرشب هنيئا ،قال :ال واهلل ال أرشب منه قطرة
واحلسني عطشان ومن ترى من أصحابه فطلعوا عليه فقال :ال

سبيل إىل سقي هؤالء انام وضعنا هبذا املكان لنمنع احلسني وأصحابه

فحمل عليهم العباس بن عيل ونافع بن هالل اجلميل ففرقوهم واخذوا

أصحاهبم وانرصفوا إىل رحاهلم وقد قتلوا منهم رجاال ،وكان نافع بن

هالل قد كتب اسمه عىل أفواق نبله فجعل يرمي هبا مسمومة وهويقول:
أن����ا ع�ل�ى دي����ن عيل

اب���ن ه�ل�ال اجل��م�لي

فقتل اثني عرش من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح،

قال :فرضب حتى كرست عضداه وأخذ أسريا ،قال فاخذه شمر

بن ذي اجلوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعا حتى ُأيت به عمر بن

سعد ،فقال له عمر :وحيك يا نافع ما محلك عىل ما صنعت بنفسك؟
قال :والدماء تسيل عىل حليته :ان ريب يعلم ما أردت واهلل لقد قتلت
منكم اثني عرش سوى من جرحت وما ألوم نفيس عىل اجلهد ولو

بقيت يل عضد وساعد ما أرسمتوين فقال له الشمر :أقتله أصلحك

اهلل ،قال أنت جئت به فإن شئت فاقتله قال :فانتىض شمر سيفه فقال
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له نافع :أما واهلل ْ
أن لو كنت من املسلمني لعظم عليك ان تلقى اهلل

بدمائنا ،فاحلمد هلل الذي جعل منايأنا عىل يدي رشار خلقه فقتله..
وذهب إىل اهلل شهيدا حمتسبا باذال دماءه الزاكية يف سبيل اهلل تعاىل

يف نرصة سيد الشهداء اإلمام احلسني ...

هاينء بن عروة املرادي
وكان من أرشاف الكوفة وأعيان الشيعة وروي انه أدرك النبي

وترشف بصحبته وكان يوم قتل ابن تسع وثامنني سنة وقد أوى الرجل
مسلم بن عقيل وفداه بنفسه وحتمل يف سبيل ذلك ما آل به إىل

الشهادة فهنيئا له عىل ما حتمله يف جنب اهلل سبحانه..

وروي ان هاينء بن عروة جاء إىل عبيد اهلل بن زياد والقوم معه

ودخلوا عليه مجيعا فلام رأى هانيا قال :أتتك بخائن لك رجاله ثم

التفت إىل رشيح القايض وكان جالسا عنده وأشار إىل هاينء وانشد

بيت عمرو بن معد يكرب:

عذيرك من خليلك من مراد

أري����د ح��ي��ات��ه وي���ري���د قتيل

فقال له هاينء :وما ذاك أهيا األمري؟ فقال يا هاينء ما هذه األمور
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التي تربص يف دورك ألمري املؤمنني وعامة املسلمني ،جئت بمسلم بن

عقيل وأدخلته يف دارك ومجعت له السالح والرجال يف الدور حولك
وظننت ان ذلك خيفى عيل؟ فقال :ما فعلت فقال ابن زياد :بىل ،قد
فعلت فقال :ما فعلت أصلح اهلل األمري ،فقال ابن زياد :عيل بمعقل

موالي وكان معقل عينه عىل أخبارهم وقد عرف كثريا من أرسارهم،
فجاء معقل حتى وقف بني يديه فلام رآه هاينء عرف انه كان عينا عليه

فقال:

أصلح اهلل األمري واهلل ما بعثت إىل مسلم بن عقيل وال دعوته

ولكن جاءين مستجريا فأجرته فاستحييت من رده ودخلني من ذلك

ِ
فخل سبييل حتى أرجع اليه وآمره
ذمام فضيفته ،فاما اذ قد علمت
باخلروج من داري إىل حيث شاء من االرض ألخرج بذلك من ذمامه
وجواره ،فقال له ابن زياد :ال تفارقني أبدا حتى تأتيني به :فقال هاين،

ال واهلل ال آتيك به..

وهكذا كان هاينء بن عروة وفيا وأمينا عىل أصحابه ،وقتل شهيدا

حمتسبا يف سبيل اهلل ويف حب مواله احلسني ...
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القا�سم بن احل�سن
روي عن محيد بن مسلم قال :خرج الينا غالم كان وجهه شقة قمر

يف يده سيف عليه قميص وازار وقد قطع شسع نعله فقال يل عمرو

بن سعد بن نفيل األزدي واهلل ألشدن عليه فقلت له سبحان اهلل وما
تريد إىل ذلك يكفيك هؤالء الذين تراهم قد احتولوهم قال ،فقال يا

عامه فجىل احلسني كام جييل الصقر ثم شد شدة ليث أغضب فرضب
عمرا بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن املرفق فصاح ثم تنحى عنه
فحملت خيل ألهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من حسني فاستقبلت عمرا
بصدورها وجالت اخليل بفرساهنا عليه فتوطأته حتى مات وانجلت

الغربة فإذا أنا باحلسني قائم عىل رأس الغالم والغالم يفحص بقدميه

واحلسني يقول :

بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال :عز

واهلل عىل عمك ان تدعوه والجييبك اوجييبك ثم ال ينفعك صوت واهلل
كثر واتره وقل نارصه.

ثم احتمله فكأين أنظر إىل رجيل الغالم خيطان األرض وقد وضع

الغالم صدره عىل صدره قال :فقلت يف نفيس ما يصنع به فجاء به حتى
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ألقاه مع ابنه عيل بن احلسني وقتىل قد قتلت حوله من أهل بيته فسألت

عن الغالم فقيل هو :القاسم بن احلسن بن عيل بن ايب طالب..
وكان القاسم بن احلسن ملا برز يرجتز ويقول:
إن تنكروين فأنا ابن حيــــــدره

رضغ���ام آج���ا ٍم ول��ي��ث قسوره

عىل األعادي مثل ريح رصرصه

أكيلكم بالسيف كيل السندره

ثم خرج بعده عبداهلل بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ويف

أكثرالروايات انه القاسم ابن احلسن وهو غالم صغري مل يبلغ احللم
فلام نظر احلسني اليه قد برز اعتنقه وجعال يبكيان حتى غيش عليهام

ثم إستأذن احلسني  يف املبارزة فأبى احلسني  ان يأذن له فلم يزل

الغالم يقبل يديه ورجليه حتى أذن له فخرج ودموعه تسيل عىل خديه
وهو يقول:
ان تنكروين ف��ان��ا اب��ن احلسن

سبط النبي املصطفى واملؤمتن

ه��ذا حسني ك��األس�ير املرهتن

بني أناس ال سقوا صوب املزن

وكان وجهه كفلقة القمر فقاتل قتاال شديدا حتى قتل عىل صغره
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مخسة وثالثني رجال ..حتى استشهد بطال صغريا بعمره كبريا ببسالته
وذوده عن عمه احلسني  وفاز بجنة النعيم ..مع آبائه وأجداده

صلوات اهلل عليهم أمجعني...

م�سلم بن عقيل
وان رأيت املوت شيئا نكرا

حـرا
أقسمت ال أقتل إال ّ

كل امرئ يوما يالقي شــرا

أكره ان أخدع او أغــرا

رضب غالم قط لــــم يغرا

أرضبكم وال أخاف رضا

هكذا كان يرجتز هذا البطل الذي كان سفريا البن بنت رسول

اهلل  وانه وان مل يشهد معركة الطف ولكن البد من ذكر مقتطفات
قصرية من سرية هذا الرجل الذي صدق اإلمام قوال وفعال...

روي انه ملا ُأحيط بمسلم بن عقيل بدار طوعة :تلك املرأة املؤمنة

التي آوته يف بيتها من عيون األعداء.
محل مسلم عليهم وهو يقول:
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هواملوتفاصنعويكماأنتصانع
			
فأنت بكأس املوت الشك جارع
			
فصرب ًا ِ
ّ
جــــل جـــاللـــه
ألمر اهلل

فحـــكم قضاء اهلل يف اخللق ذايــع

فقتل منهم وأحدا وأربعني رجال فأنفذ ابن زياد الالئمة إىل ابن

األشعث فقال :أهيا األمري انك بعثتني إىل أسد رضغام وسيف حسام
يف كنف بطل مهام من آل خري األنام ،قال :وحيك ابن عقيل لك األمان،
وهو يقول :ال حاجة يل يف أمان الكفرة الظاملني ..فرضبوه بالسهام
واألحجار حتى عيي واستند حائطا فقال مالكم ترموين باألحجار كام

ترمى الكفار وأنا من أهل بيت النبي األطهار األبرار أال ترعون حق

رسول اهلل يف ذريته؟...

فقال ابن األشعث ال تقتل نفسك وأنت يف ذمتي قال :اؤرس ويب

طاقة؟ ال يكون ذلك أبدا ومحل عليه فهرب منه ،فقال مسلم :اللهم

ان العطش قد بلغ مني فحملوا عليه من كل جانب فرضبه بكري بن
األمحري فطعنه مسلم من خلفه فسقط من فرسه ،فقال مسلم :إسقوين
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رشبة من ماء فأتاه غالم عمرو بن حريث برشبة زجاج فاختلط دم ُه مع

املاء فرماه وأبى أن يرشب ،و ُأيت به إىل ابن زياد وكان ذلك امللعون يسب
حسينا وعليا  فقال مسلم :فاقض ما أنت قاض يا عدو اهلل فقال
ابن زياد :إصعدوا به فوق القرص وارضبوا عنقه وكان مسلم يدعو اهلل

ويقول اللهم احكم بيننا وبني قوم غرونا وذلونا فقتله وهو عىل موضع
احلدائني ثم أمر بقتل هانئ بن عروة يف حملة يباع فيها الغنم ثم أمر بصلبه

منكوسا وانشد أسدي:

ِ
فانظري
فإن كنت ال تدرين ما املوت

إىل هانئ يف ال��س��وق واب��ن عقيل

ونصب رأسيهام يف درب من دمشق..
وان كان املوت قد اخذ هذين الليثني ولكن اخللود قد طبع هلام

وسام ًا عىل صدره ،ووساما من ألق وعزة ووفاء عىل كل قطرة دم سالت

من ابطال ساندوا احلسني  وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل رهبم
وسيدهم الشهيد.
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احلر الرياحي

احلر بن يزيد الرياحي
لنعم احلر حر بني رياح

صبور عند خمتلف الرماح

ونعم احلر اذ نادى عليا

فجاد بنفسه عند الصبـــاح

هو احلر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمي بن رياح

بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم التميمي الريبوعي

الرياحي..

لقد جاء احلر إىل احلسني  فقال :يا ابن رسول اهلل كنت أول

خارج عليك فائذن يل ان أكون أول قتيل بني يديك وأول من يصافح

جدك غدا ،وانام قال احلر :أكون أول قتيل بني يديك واملعنى ان يكون

أول قتيل من املبارزين وإال فإن مجاعة كانوا قد قتلوا يف احلملة األوىل
كام ذكر فكان أول من تقدم إىل براز القوم وجعل ينشد ويقول:
احلر ومأوى الضيــــــف
اين أنا ّ

أرضب يف أعناقكم بالسيف

عن خري من حل بأرض اخليف

أرضبكم وال أرى مـن حيف

وروي ان احلر ملا حلق باحلسني  قال رجل من متيم يقال له
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يزيد بن سفيان أما واهلل لو حلقته ألتبعته السنان فبينام هو يقاتل وان
فرسه ملرضوب عىل أذنيه وحاجبيه وان الدماء لتسيل اذ قال احلصني:

يا يزيد هذا احلر الذي كنت تتمناه قال نعم فام لبث احلر ان قتله وقتل

أربعني فارسا وراجال فلم يزل يقاتل حتى عرقب فرسه وبقي راجال

وهو يقول:

اين أن��ا احل��ر ون��ج��ل احلر

أشجع من ذي ٍ
لبد هزبر

ولست باجلبان عند الكر

لكنني ال��وق��اف عند الفر

ثم مل يزل يقاتل حتى قتل فحمله أصحاب احلسني حتى

وضعوه بني يدي احلسني وبه رمق فجعل احلسني يمسح وجهه
ويقول:

أنت احلر كام سمتك أمك وأنت احلر يف الدنيا وأنت احلر يف

اآلخرة..

ولقد شهد له بالشجاعة والبسالة وختم اهلل له بالسعادة والشهادة

وظهر فيه مصداق قوله تفكر ساعة خري من عبادة سبعني سنة..

ولعل هناك رواي��ة معروفة أن الشاه اسامعيل أت��ى إىل مشهد

احلسني وسمع من بعض الناس الطعن عىل احلر فأتى إىل قربه وأمر
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بنبشه فنبشوه فرآه نائ ًام بقربه كهيأته عندما قتل ورأوا عىل رأسه عصابة
مشدودا هبا رأسه فأراد الشاه أخذ تلك العصابة ألنه كام روي من ان

ٌ
منديل لإلمام احلسني وقد شد هبا رأس احلر ملا
تلك العصابة هي

أصيب يف تلك الواقعة ودفن عىل تلك اهليأة فلام حلوها جرى الدم
وكلام أرادوا ان يعاجلوا قطع الدم بغري تلك العصابة مل يمكنهم فتبني

هلم حسن حاله فأمر فبنى عىل قربه بناء وعني له خادما خيدم قربه..

وهناك حقيقة رصح هبا عقبة بن سمعان بعد مقتل احلسني

ليكون شاهدا عىل التاريخ وشاهدا ملؤرخني ينتحلون الكذب ويمحقون
الواقع،فقال عقبة :صحبت حسينا فخرجت معه من املدينة إىل مكة

ومن مكة إىل العراق ومل أفارقه حتى قتل وليس من خماطبته الناس كلمة
باملدينة وال بمكة وال يف الطريق وال يف العراق وال يف عسكر إال وقد

سمعتها ،أال واهلل ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من ان يضع
يده يف يد يزيد بن معاوية وال ان يسريه إىل ثغر من ثغور املسلمني ولكنه
قال :دعوين فألذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري امر

الناس.

وروي عن أيوب بن مرشح اخليواين كان يقول :أنا واهلل عقرت

باحلر بن يزيد فرسه حشاته سام فام لبث ان أرعد الفرس واضطرب وكبا
فلبث عند احلر كأنه ليث والسيف يف يده وهو يقول:
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أشجع من ذي لبد هزبر

ان تعقروا يب فأنا ابن احلر

فقال له أشياخ من احلي :هل أنت قتلته؟ قال ال واهلل ما أنا قتلته

لقد قتله غريي وما أحب اين قتلته فقال له أبو الوداك ولـ َِم؟ قال :زعموا

انه كان من الصاحلني فواهلل لوكان ذلك إثام ألن ألقى اهلل بإثم اجلراحة

واملوقف أحب ايل من ألقاه بإثم قتل أحد منهم.

وهناك مشادة كالمية كانت قد وقعت بني احلر الرياحي واإلمام

احلسني قبل ان خيتار طريق السبط الشهيد.

عندما أراد اإلمام احلسني  اإلنرصاف منعه احلر وقال لهُ :أمرنا

اذا نحن لقيناك كان ال نفارقك حتى نقدمك عىل عبيد اهلل بن زياد ،فقال

له اإلمام احلسني  :املوت ادنى لك من ذلك ثم قال احلسني
ألصحابه :إركبوا ...فركبوا وركب النساء فلام أراد اإلنرصاف إىل

يثرب حال القوم بينه وبني اإلنرصاف ،فقال اإلمام احلسني  للحر:

ثكلتك أمك ماذا تريد؟ ...فقال احلر أما واهلل لو غريك يقوهلا من
العرب وهو عىل مثل احلالة التي أنت عليها ألقتص منه ولكن ال سبيل

إىل ذكر أمك إالّ بأحسن ما نقدر عليه ،فقال له احلسني فام تريد؟.
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فقال احلر :أريد ان أنطلق بك إىل عبيد اهلل .
فقال احلسني :أنا ال أتبعك.
فقال له احلر :وأنا لن أدعك ،فتقاول القوم وتراجعوا فقال له

احلر :اين مل اؤمر بقتلك وأنام امرت ان ال أفارقك حتى أقدمك عىل عبيد

اهلل يف الكوفة..

لقد كان احلر متعاطفا مع الثورة منذ لقي اإلمام احلسني فكانت

هناك شواهد حية عىل ميول احلر مع اإلمام احلسني..

فأخذ اإلمام احلسني يسارا عن طريق العذيب والقادسية واحلر

بن يزيد يراقبه حتى حط موكبه البيضة ،والبيضة أرض واسعة لبني

يربوع بن حنظلة وهنا القى احلسني خطابا عىل احلر وأصحابه فيه
دوافع الثورة عىل يزيد ودعا القوم إىل نرصته فقال:

أهيا الناس ان رسول اهلل قال :من رأى منكم سلطأنا جائرا،

مستحال حلرم اهلل ،ناكثا لعهد اهلل ،خمالفا سنة رسول اهلل ،يعمل يف عباد

اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري بفعل وال بقول كان حقا عىل اهلل ان

يدخله مدخله.
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أال وان هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرمحان

واظهروا الفساد وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء وحللوا حرام اهلل

وحرموا حالله وأنا أحق من غريي وقد أتتني كتبكم وقدمت عىل
رسلكم ببيعتكم تصيبوا رشدكم أنا احلسني بن عيل بن فاطمة بنت
رسول اهلل  نفيس مع أنفسكم وأهيل مع أهليكم فلكم يف أسوة وان
مل تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكر لقد

فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم فاملغرور من اغرت بكم فحظكم
اخطاتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنام ينكث عىل نفسه وسوف
يغني اهلل عنكم والسالم...

وملا سمع احلر خطابه فقال له يا حسني لئن قاتلت لتقتلن ولئن

قتلت لتهلكن فيام أرى ،فقال له احلسني :افباملوت ختوفني؟ وهل
يعدو بكم اخلطب ان تقتلوين ؟ ولكن أقول لكم كام قال أخو األوس

البن عمه وقد لقيه وهو يريد نرصة رسول اهلل  فقال :أين تذهب

فأنت مقتول؟ فقال:
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سأميض وما باملوت عار عىل الفتى
وواس���ى ال��رج��ال الصاحلني بنفسه
��ت مل ُامل
ف��إن عشت مل أن��دم وان ِم ُّ

إذا م��ا ن��وى حقا وج��اه��د مسلام
وف����ارق م��ث��ب��ورا وخ��ال��ف جمرما
كفى ب��ك ذالّ ان تعيش وترغام)

فلام سمع ذلك احلر منه تنحى عنه وجعل يسري بأصحابه ناحية

عنه فانتهوا إىل عذيب اهلجأنات واذا بأربعة نفر قد اقبلوا من الكوفة
عىل رواحلهم خيبون فرسا لنافع بن هالل يسمونه بالكامل قد اقبلوا من

الكوفة يقصدون اإلمام احلسني  ودليلهم رجل يقال له الطرماح بن
عدي فأتوا إىل اإلمام احلسني  وسلموا عليه وهؤالء األربعة هم:

نافع بن هالل اجلميل ،وعمرو بن خالد الصيداوي ،وسعد موىل

عمرو بن خالد ،وجممع بن عبد اهلل العائدي ،فأراد احلر ان حيول بينهم
وبني اإلمام  فمنعه اإلمام من ذلك وقال له :إذا امنعهم مما أمنع
منه نفيس انام هؤالء أنصاري وأعواين وقد جعلت يل ان ال تعرض يل
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بيشء حتى يأتيك كتاب بن زياد فكف عنهم احلر فإلتحقوا باإلمام
احلسني..

هكذا كان املوقف بني احلر بن يزيد الرياحي واإلمام احلسني

ولكن رسعان ما عرف احلر ان طريق احلق هو االلتحاق بركب ايب عبد
اهلل احلسني  والسري يف اخلطى التي توصل إىل جنات اخللد ال إىل
سعري جهنم ،وها هو اإلمام يقبل من احلر توبته ويسمح له باجلهاد بني

يديه الرشيفتني ليرضب لنا مثال يف التسامح وان باب اهلل مفتوحة لكل
من أراد التوبة والعدول عن السري يف طريق الشيطان...

وقد روي ان احلر قال للحسني  معتذرا عن خروجه :اين كنت

قلت يف نفيس ال أبايل ان أصانع القوم يف بعض أمرهم وال يظنون اين
خرجت من طاعتهم وأما هم فسيقبلون من احلسني  ما يعرضه

عليهم يعني رجوعه من حيث أتى وواهلل لو اين ظننت اهنم ال يقبلون
ما خرجت معهم وال أرتكب ما ارتكبت ،فهذا يدل عىل اعتقاده ان

خروجه وختلفه سواء يف ان ك ًّ
ال منهام ال ترتتب عليه جريمة اإلشرتاك

بقتل احلسني  سوى ان التخلف ملا فيه دالل��ة عىل اخل��روج من

طاعتهم آثر عليه اخلروج معهم مصانعة هلم مع سالمة آخرته وملا رأى
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انه مل تسلم له تقدم إىل احلسني  عند أول محلة بني القوم وقتل فيمن

قتل فيها ولذلك يقول :إئذن يل ألن أكون أول قتيل بني يديك...

فهنيئا لك أهيا احلر بن يزيد الرياحي ما قاله لك احلسني  عندما

وقف عىل مرصعك :أنت حر كام سمتك امك ،حر يف الدنيا وحر يف
االخرة.

لقد كانت هذه حلظة وأحدة نقلت هذا الرجل من ركب إىل ركب
ولكن شتان بني الركبني ،فذلك ركب الشيطان وه��ذا ركب

اإليامن ،ركب احلسني بن بنت رسول اهلل  الركب الذي ال يقود
صأحبه إالّ إىل جنة الفردوس حيث اخللود األبدي...

فسالم عليك أهيا احلر يوم التحقت بركب أيب عبد اهلل ويوم

استشهدت بني يديه ويوم تبعث حيا غانام حيث ال خوف هناك وال

هم حيزنون.
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