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الطبعة األولى 

جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

العتبة احلسينية املقدسة ــكربالء املقدسة : العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتفــقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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مل تعد الكتابة عن أصحاب اإلمام احلسني عليه الـسالم ـرد ترمجـة عـن رجـاٍل               
.. قضوا يف واقعة قتال، وال عن أصحاب دافعوا عن قـضية سـيدهم يف سـاحات الـرتال     

ملواقف حافلة بكل املكرمـات  اًني عليه السالم تأرخيبل عدت الكتابة عن أصحاب احلس 
من تاريخ مطارد، أو فكر مقهور،     غري آة بامتدادات الزمن املتآكل بصدأ األيام اخلاوية         

... حىت بدت هذه الصفحات التارخيية تتألأل كلمـا امتـد ـا الزمـان واعتركتـها األيـام              
ت لكنـها حتتـاج إىل   ئـ ِراً مل تقـرأ بعـد أو قُ      ة احلسينية أوراق  بولعلنا جند يف تاريخ هذه النخ     

املزيد من اجلهد، والدقيق من التحقيق، وفيما كتبه األستاذ علي القصري يف حيـاة حبيـب     
بن مظاهر األسدي صفحة أخرى جديـدة تـضاف للملحمـة احلـسينية الـيت بـرزت فيهـا               

زوا بتـارخيهم  املواقف واتضحت من خالهلا املبادئ ومتيز من جرائها الرجـال الـذين احنـا       
املتميز إىل عنواٍن كبري حيدوهم إىل مراقي العز واد، فهم أصحاب احلسني عليه السالم 
وهم أصحاب املبادئ اليت جاهد من أجلها األنبياء مجيعاً وقـد تكرسـت يف ذلـك اليـوم              

فهـم اذن تـاريخ    ... العظيم الـذي أختـزل فيـه حركـة األنبيـاء بكـل حيثياـا وجزئياـا                
.ني املستقبل للمبادئ الكرمية اليت يعتز ا كل انسانيوتفعيل احلاضر، وتقاملاضي، 

حاضـرة يف خـضم األحـداث        إذنية حبيب بن مظـاهر األسـدي سـتكون          صشخ
ت حـ افبكل دقائقها وسترسم هذه الشخصية لواقعة الطـف مالحمهـا اخلاصـة ـا، الـيت            

عـابس  بإصـرار بشذى مسلم بن عوسجة، وتألقت بتجليات مواقـف بريـر، وتوهجـت      
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هاصـات مواقـف احلـر وأمثالـه الـذين        الشاكري، وتوجت مبواقف جـون، وعظمـت بار       
.احنازوا إىل احلسني عليه السالم ليتشرفوا باالخنراط يف قافلة اد

وهكـذا فلكـل موقــف مـن مواقـف األصــحاب خـصوصيته، وتبقـى خــصوصية       
طـاء يف عرصـات    حبيب بن مظاهر تطرز مواقـف الـوالء والتـضحية لتكـون مكملـة الع              

.الشهادة، فيتجلى مسو الذات يف مسو مواقفه العاشورائية

السيد حممد علي احللو
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.رتل التاريخ أمساء، وختمها باملسك، مث اخترع قواعدها، وأعرا باجلمال املطلق

وتنفست، ففاح شذاها، لتفعم األجيال منـها، مـا أشـرقت الـشمس علـى بيـداء                 
.النفوس

أرت  اتنافس لعليائها رواد اخللود، ويواقيت     اإن مساء هذه األمساء أغدقت جواهر     
لب احلكيم، فسرت ألوان األقالم على هدب حروفهـا تكتحـل؛ لتتـرجم سـرها، وقـد               

.وهي هائمة أعيتها كماالم يف بيان ذوااتباينت أطيافها بني بنان وبنان،

والسجع العسجد شذرات، قالئد املرجان،شعشعت، لتتألق بربيقها، وننظم فيها    
.ومن ائها حروف تلمع، رصعتها حلل اخللود يف كتاب احلياة

وكان حبيب بن مظاهر األسدي سيدا، فاح يعبق األجنم بـني تلكـم الـدرر، مـن                  
مرقـاة،  رفـات املكـارم، فجـواهر آثـاره    صدفات العشق املقدس، ولسريته إشراق، أحىي  

ناصــر شخـصيته، ومعاملهــا، ونواحيهـا، وصــيغت أســرارها   ينظـر مــن خالهلـا الرائــي ع  
مصدرا يروي ظمـأ التائـه   »حياة حبيب بن مظاهر األسدي   «مبواقفها، ليكون كتابنا هذا     

، وحيثما سرنا يف طرائـق العـز، والـسخاء، والـشجاعة، واإلبـاء، كـان        اءيف بيداء العظم  
.حبيب منارا

السيد علي القصري
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األسدير بن مظاهحبيب
هـذا  ، "حبيـب "يف امسـه )٢(والتراجم)١(يف كتب السريةعلماء المل خيتلف اثنان من    

.)٥(والعامة)٤(من اخلاصة،الفريقني)٣(لدى مصنفي
:)٦(وحبيب له معنيان، يقول يف ذلك ابن منظور

،، أو حدث ا، والسرية النبوية وكتب السري مأخوذة مـن الـسرية  )جاء بأحاديث األوائل(بالكسر :سرية)١(
.الطريقة، وأدخل فيها الغزوات وغري ذلك إحلاقا أو تأويال: مبعىن

. )سري(، مادة ٣/٢٨٨: الزبيديالسيد حممد مرتضى،تاج العروس
. و تفسرتهكل ما ترجم عن حال الشيء فه)٢(

.)فسر(، مادة ٣/٤٧٠: الزبيديالسيد حممد مرتضى،تاج العروس
.مؤلف: مصنف على صيغة املفعول، أي)٣(

.)مصنف(، مادة١/٣٨: الزبيديالسيد حممد مرتضى،تاج العروس
صـلى اهللا عليـه وآلـه    فإم خواص الناس بـاهللا ورسـوله    مامية،إلا:اخلاصة، أي : قال الفاضل اهلندي  ) ٤(

.عليهم السالمواألئمةوسلم
.١١٠/ ١: هـ١١٣٧الشيخ حممد بن احلسن الفاضل اهلندي، املتوىف ،كشف اللثام

.تطلق الكلمة على مجيع املذاهب من غري الشيعة: العامة) ٥(
حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي ): هـ٧١١-٦٣٠(ابن منظور ) ٦(

ويل القضاء يف . ، اإلمام اللغوي احلجة، من نسل رويفع بن ثابت األنصاري)لسان العرب(فريقي، صاحب األ
.طرابلس، وعاد إىل مصر فتويف فيها، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمره

.ابن منظور،٧/١٠٨: األعالم، الزركلي
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:)١(ل السعديبخب، كقول املُاحلبيب جيئ تارة مبعىن احمل
 

 
  

 
.حمبها:أي

:)٣(كقول ابن الدمينة،وجيئ تارة مبعىن احملبوب
 

 
  

 
.)٥(حملبوب:أي

:على ثالثة وجوه)٦(أورده أهل التصنيففقد،رظاِهم:أما اسم أبيه

.أخريا، بضم امليم، وفتح الطاء املعجمة، مع تشديد اهلاء، والراءمطَهر: األول

. ، بضم امليم، وفتح الظاء املعجمة، مع تشديد اهلاء، والراء أخريامظَهر: الثاين

.، بضم امليم، مع هاء مكسورةمظاِهر: الثالث

املعـروف  قتـال بـن أنـف الناقـة التميمـي، أبـو يزيـد،       الربيع بن ربيعة بن عـوف بـن       : املخبل السعيدي  )١(
املشهور، وزعم زكريا بن هارون اهلجري يف نـوادره أن لـه صـحبة، اسـتدركه          باملخبل السعدي الشاعر    

.ابن األثري وابن فتحون
.كان املخبل خمضرما من فحول الشعراء، وعمر عمرا طويال: قال أبو الفرج األصبهاين

.٢٥٨٢، الرقم ٣٧٩/ ٢: بن حجر العسقالينأمحد بن علي، بةاإلصابة يف متييز الصحا
.)حبب(، مادة١/٢٩٠: ابن منظور،لسان العرب)٢(
شاعر، من بين عامر بن تيم اهللا من »السريأبو«عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أمحد بن الدمينة    : ابن الدمينة ) ٣(

.من آثاره ديوان شعر. هـ١٣٠تويف حنو سنة . خثعم
.، عبد اهللا بن الدمينة٦/٨١: كحالة، عمر رضاؤلفنيمعجم امل

).حبب(، مادة١/٢٩٠: ، ابن منظورلسان العرب)٤(
.املصدر السابق)٥(
.تأليف صنف من العلم: التصنيف)٦(

.التأليف والتصنيفالفرق بني)٤٤٢(، املادة ١١٣: أبو هالل العسكري،الفروق اللغوية
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.)٢(، وابن كثري)١(ابن األثري:اثنان، مها»يب بن مطَهرحب«: مسالذا اهركَذَ

البحـث حـول األسـباب،      ممـا يلـزم     غريمهـا،    ،مفـردا ره ذا االسم  كَممن ذَ ليس  و
مـن أعـالم   ، ابـن كـثري  ابن األثري من أعـالم القـرن الـسابع، و   لما إن   ليها، عِ التوقف ع و

.ذكروه باألشهرري ممن تقدم عليهما، والكثاهلجريالقرن الثامن

،مع مظَهر، أو مظاهر، أو الثالثة مجيعا»هرحبيب بن مطَ  «ذكره ذا االسم     فيما
ه، أو انفراده ذا االسم، وهو ممـا وقفـوا عليـه لعـدم ثبوتـ      إىلاإلشارةدون  ،  )٣(آخرون
.مظاهر:أحدها لديهم، مع االعتماد على األشهر منها، وهوثبوت

ــن مظَهــر«:ســمــذا االهركَــذَو ــن )٤(الــدينوري:مجلــة، منــهم»حبيــب ب ، واب
.)٧(، وابن الدمشقي)٦(، والسمعاين)٥(ماكوال

يـان  ر، وبهاألشـ ه، وآخـر يف أنـ    االسـم  ِمسـ ل يف ر  وويف هذا االسـم وجهـان، قَـ       
.)٨(ماءاألسِثحبنمن ِضيهجالومنج رخاملَ

، )٩(أبـو خمنـف   :منـهم ال حـصر لعددهم،   ،مجاعة»رظاِهم حبيب بن «األشهر االسمب هركَذَو

.٧٠، ٦٨، ٦٢،٦٥، ٢٠/ ٤: ألثري، ابن االكامل يف التاريخ)١(
.١٩٨-١٩٧، ١٩٤/ ٨: البداية والنهاية، ابن كثري)٢(
.يأيت بعد بيان من ذكره باسم حبيب بن مظاهر)٣(
.٢٥٦: األخبار الطوال، الدينوري)٤(
.٢٦٢/ ٧: إكمال اإلكمال، ابن ماكوال)٥(
.٣٣١/ ٥: األنساب، السمعاين)٦(
.٢٨٥/ ٢: الدمشقيجواهر املطالب، ابن )٧(
.بعد بيان من ذَكَر أسماَء أبيِه الثالثَة مجتِمعةيأيت )٨(
، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٧، ١٢٣، ١١٨، ١٠٥، ٩٦، ٢٠:، أبــو خمنــفعليــه الــسالممقتـل احلــسني  )٩(

١٤٧.
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ــربي)١(والربقـــي ــويف)٢(، والطـ ــصييب، )٣(، والكـ ــشي)٤(واخلـ ــصدوق)٥(، والكـ ، )٦(، والـ
، وابـن   )١١(وابن شهر آشـوب   ،  )١٠(، والطربسي )٩(، والنيسابوري )٨(، والطوسي )٧(واملفيد

، )١٦(لتفرشــيا، و)١٥(، والــشهيد األول)١٤(وابــن طــاووس، )١٣(، وابــن منــا)١٢(املــشهدي
.)١٨(والشيخ البحراين،)١٧(والسيد البحراين

أهــل النقــل، وتظــاهرت بــه مجهــور أمجــع عليــه قــد ووهــذا هــو األشــهر بينــها، 
.إال من خالف اإلمجاعاألخبار، 

.٤،٧: الرجال، أمحد بن حممد بن خالد الربقي)١(
.٣٣٥، ٤/٢٦٤،٣١١،٣١٥،٣١٦،٣٢٣،٣٢٦،٣٢٧،٣٣١،٣٣٤: تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي) ٢(
.٩٨، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٣٤/ ٥: الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)٣(
.٢٠٥، ١٦٠: اهلداية الكربى، احلسني بن محدان اخلصييب)٤(
.٧٨: الرجال، حممد بن عمر الكشي)٥(
.١ح/ ١٨باب ٢٣/ ١: علل الشرائع، الشيخ الصدوق)٦(
.١٠٣، ١٠١، ٩٨، ٩٥، ٩٠، ٨٥، ٣٧/ ٢: يخ املفيداإلرشاد، الش)٧(
.٣الرقم/ باب احلاء٦٠: رجال الطوسي، الشيخ الطوسي)٨(
.١٨٦، ١٨١، ١٧٢: روضة الواعظني، حممد بن الفتال النيسابوري)٩(
.٤٥٩/ ١: إعالم الورى بأعالم اهلدى، الفضل بن احلسن الطربسي)١٠(
.٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤١/ ٣: مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب)١١(
.٤٩٣: املزار، ابن املشهدي)١٢(
.٤٨، ٤٦، ٣٧: مثري األحزان، ابن منا)١٣(
.٣٤٤، ٧٨/ ٣: إقبال األعمال، ابن طاووس.٦٣:ف يف قتلى الطفوف، ابن طاووساللهو)١٤(
.١٥١: املزار، الشهيد األول)١٥(
.١٢الرقم / ٣٩٩/ ١: نقد الرجال، التفرشي)١٦(
.٢١٦/ ٤. ١٨٧، ١٨٦/ ٣: اجز، السيد هاشم البحراينمدينة املع)١٧(
، ٢٣٥، ١٨٢، ١٦٩: ، الـشيخ عبـد اهللا البحـراين   عليـه الـسالم  عوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني   )١٨(

٣٣٨، ٣٣٤، ٣٣٣، ٢٧٠، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٦، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٧.
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لإلشـارة علـى   ،يف أخبـارهم البعض»مظاهر«بني امسني من أمساء أبيه      عمج قدو
ضهم أثنـاء ترمجتـه،     عـ لدى ب  أحدمها، وتاختالف النسخ مرة، وأخرى للداللة على ثب      

.ممن أخذ عنهم
، والعالمـة   )١(ابـن داود  :عـدة، منـهم   ومظَهـر،    ،مظـاهر  :كره بـاالمسني  وكان ممن ذَ  

ــي ــامل ،)٢(احلل ــاحب املع ــي،)٤(والبــصري،)٣(وص ــاملي )٥(واألردبيل ــر الع ــشيخ )٦(، واحل ، وال
.)١١(والسيد اخلوئي،)١٠(روديوالشيخ الشاه،)٩(والسيد األمني،)٨(والرباقي،)٧(السي

.)١٢(السيد الربوجردي، مطَهرو،مظاهر: ، باالمسني»مظاهر«: كر اسم أبيهوذَ

.)١٤(، والعسقالين)١٣(البالذريمطَهر، و،مظَهر: باالمسنيكرهفيما ذَ

.٣٧٨الرقم / ٧٠: الرجال، ابن داود)١(
.١٣الباب / ١٣٢: احلسن بن يوسف بن املطهر احلليخالصة األقوال، )٢(
.١٣٩الرقم / ١٧٨: التحرير الطاووسي، الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل)٣(
.٢٣٥الرقم / ٩٨: فائق املقال يف احلديث والرجال، أمحد بن عبد الرضا البصري)٤(
.١٧٨/ ١: جامع الرواة، األردبيلي)٥(
.٣٣٧/ ٣٠: العامليوسائل الشيعة، احلر )٦(
/ ٩٨. ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٢، ٧/ ٤٥. ٣٨٧، ٣٨٦،  ٣١٩/ ٤٤: ، الشيخ حممد باقر الـسي     حبار األنوار )٧(

.ومواضع أخرى. ٣٤٠
.٤٦٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٢٤: تاريخ الكوفة، السيد حسني الرباقي)٨(
.٥٥٤، ١/٥٩٩،٦٠٢،٦٠٥،٦٠٦،٦١١،٦١٣،٦٢٧.٤/٥٥٣: ، السيد حمسن األمنيأعيان الشيعة)٩(
.٣١٦٠الرقم / ٣٠٢/ ٢و.٣٠/ ١: ، الشيخ علي الشاهروديمستدركات علم الرجال)١٠(
.٢٥٧٦الرقم / ٢٠٢-٢٠١/ ٥: ، السيد أبو القاسم اخلوئيمعجم رجال احلديث)١١(
.٧٢٠٤الرقم / ٦٦/ ٢: طرائف املقال، السيد علي أصغر الربوجردي)١٢(
.١٥٧/ ٣: يأنساب األشراف، أمحد بن حيىي البالذر)١٣(
عنـد ذكـر ربيعـة بـن     ٢٧٣٧الـرقم / ٢/٤٢٦:محد بن علي بن حجـر العـسقالين  اإلصابة يف متييز الصحابة، أ   ) ١٤(

.وباللسان باسم مظهرذكره باإلصابة باسم مطهر، ٢/١٧٣:لسان امليزان،العسقالين. ابخوط بن رئ



ألسدي$حياة حبيب بن مظاهر ................................................................................................................١٦

ــد  ــه أوردوق ــة ألبي ــاء الثالث ــاهر«: األمس ــر،مظ ظَهــر،وم طَهــي»وم ، )١(، الزركل
.)٢(والشبستري

حبيب بن مظاهر األسديسماءأ

إن االختالف يف األمساء ظاهرة موجودة يف الكتب اليت تعتين بذلك، ومن خـالل     
، )٣(جمموعة يشري أصحاا إىل أسـباب االخـتالف يف األمسـاء    تتبعنا للمصادر عثرنا على     

.من هذا االختالف»حبيب بن مظاهر األسدي«ومل ينجو اسم 

    ـ طَإن حبيب بـن مر، و ه  ـ ظَحبيـب بـن مه  ر، كلـهم واحـد  ظـاهِ ر، وحبيـب بـن م ،
وال من فليست األمساء من نوع املتفق واملفترق، وليست كذلك من املؤتلف واملختلف،     

،فاملسمى واحد، وختتلف األمساء باختالف املسمى، ولكن االختالف احلاصـل  ،  املتشابه
.مصنفي علم الرجال والتراجمتباين النقل لدىبسبب 

يـب بـن   وحـني أوردوا حب ، وال يكـون حجـة  ، على املتـواتر ال يقوى  الشاذ  اخلرب  و
مـن  معهـم علـى نـصه   اختلفوا يف صحته، ومل يتفـق   »حبيب بن مطَهر  «:باسم ،مظاهر

.١٦٦/ ٢: األعالم، الزركلي)١(
.٢٢١الرقم / حرف احلاء ٣٢٥/ ١: الشبستريمشاهري شعراء الشيعة، عبد احلسني)٢(
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنـساب، أليب  : من هذه اموعة)٣(

إيضاح االشتباه يف أمساء الرجال، للعالمة احللي احلسن بن    . نصر علي بن هبة اهللا املعروف بابن ماكوال       
حتفـة النابـه   . املنتبـه يف حتريـر املـشتبه، ألمحـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالين            تبصري. يوسف بن املطهر  

تقييـد املهمـل ومتييـز املـشكل، أليب علـي احلـسني بـن حممـد            . بتلخيص املتشابه، جلالل الدين السيوطي    
تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر التـصحيف والـوهم، ألمحـد            . الغساين اجلياين 

املعجـم  . ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، البن شاهني البغدادي     . لي اخلطيب البغدادي  بن ع 
هداية املعترف يف املؤتلف واملختلـف،  . يف مشتبه أسامي احملدثني، لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن أمحد اهلروي     

.حملمد بن عبد اهللا البلنسي
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.ومن عاصرهم، وحىت من تأخر عنهمأتقدم عليهم، 

:ففيه أقوال أربعة»حبيب بن مظهر«ومن ذكره باسم 

.)١(شديد الظهر: رجل مظهر، أي:، مبعىنرمظهـ١

.)٢(الرجل الشديد الظهر: ، بفتح اهلاء املشددةاملُظَهر: وقال ابن منظور

»الرمحن«نظريفهو  ،مظاهر، واللفظ قد اختلف بسبب الرسم     : مظهر، مبعىن ـ٢
.ن الناسخ له ممن تقدمع،املتأخرين بالنقلالعلماء ومل يتنبه إليه ، يف اللفظ

وهـذا يـدخل ضـمن مـا تقـدم، يف مطهـر،             ،  »مظَهر«مظهر، بالرسم واللفظ  ـ٣
.بثبوت األشهر، وتواتره، واإلمجاع عليه،وقبوله موقوف

مبـيم  .نـادي عليـا مظهـر العجائـب    : مثـل . الـشهرة، والظهـور  مبعـىن   مظهر،ـ٤
.فاملعىن للفخر والشهرة، مفتوحة، أو مضمومة

حيـث الربهـان   أبوه، ال شك يف حال ثبوت صدوره ذا الرسم، إن املعىن ليس    و
.األشهر، وهو كما سيأيت.مظاهر:بأنه،يقطع

صـول الـيت يعتمـد      أما من ذكره يف مصنفاته، بـأكثر مـن اسـم، فإمنـا بـسبب األ               و
.عليها، ونصوصها

عمـا اشـتهر بـه،    ، لذا فما خولف من أمساء، وحيث أن املسمى لدينا علم معلوم     
يف مجيعهـا واحـد، بقرينـة الروايـات     رغم تباين رمسها ولفظهـا، فحبيـب        و،نقف عندها 

املستفيضة، واألحداث املالزمة له، وعدم إيراد نصها لغريه يف ذات املقام، لذا فمـا وقـع       
يف أو تـصحيف، أو حتريـف  من اختالف يف الرسـم واللفـظ فهـو مـن سـهو املـصنفني،         

.الناسخ، أو من أقالم املدلسنيخطأ النسخ، أو بعض 

.٤٧١/ ٣: امعجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكري)١(
.)ظهر(مادة،٤/٥٢١: ، ابن منظورلسان العرب)٢(
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مظاهرفي اسم أبيه القول الزاهر 

.)١(املعاون: قال اخلليل، املظاهر

شاع عند أهل احلديث، واشتهر العمل به،      والذي  هو االسم األشهر،    : ومظاهر
أو تفرد به أو غريب، نادر، أو شاذ، أو ،  وليس مبضمر وعند العامة،  ،واستفاض عندنا 
.أهل العلمبصحته واوشهدحىت بلغ حد التواتر، فلقد رووهأحد دون سواه، 

وعلى كل صواب  ،كل حق حقيقة   على إن: أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه    قال  
.)٢(نورا

.)٣(مردود إىل الكتاب والسنةيءكل ش: عليه السالمعبد اهللا وعن أيب

عن قول اهللا ،عليه السالمسألت أبا جعفر :قال ،العجليبن معاوية   عن بريد   و

ا يف صحف مطهرة مـن  هو حديثن :قال ،)٤(>Y  X   W  V  UZ<: عز وجل 
.)٥(الكذب

الزيـارة الرجبيـة، وزيـارة    ، بروايـة أبيـه ويتحد اسم حبيـب بـن مظـاهر مـع اسـم       
:الناحية املقدسة

: علـيهم تعـاىل  ، يف زيارة الـشهداء رضـوان اهللا         عليه السالم قال اإلمام الصادق    
.)٦(على حبيب بن مظاهرالسالم 

.)ظهر(مادة ٣٧/ ٤: العني، الفراهيدي)١(
.٤ح / كتاب اإلميان والكفر، باب حقيقة اإلميان واليقني٥٤/ ٢: الكايف، الكليين)٢(
.٣ح / كتاب فضل العلم، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب٦٩/ ١: املصدر السابق)٣(
.٣-٢: سورة البينة)٤(
.٢٢٠-٢١٩: خمتصر البصائر، احلسن بن سليمان احللي)٥(
.زيارة الشهداء رضوان اهللا عليهم١٥١: املزار، الشهيد األول)٦(
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عليـه  زيـارة اإلمـام احلـسني    يفوعن اإلمـام املهـدي عجـل اهللا فرجـه الـشريف،          
السالم على : ما خرج من الناحية املقدسةعليهم، تعاىلوالشهداء رضوان اهللا،السالم

.)١(حبيب بن مظاهر األسدي

:حجةعليه السالماملعصوم ويف قول

.)٢(Dحلجة الشرعية إمنا هي قول اإلمامالدليل الواضح وا: قال حبر العلومـ١

،ومراده حجة،ألنه كاشف عن مراده،قول املعصوم حجةأن : قال احلائريـ٢
،وهو كاشـف عـن قولـه تعـاىل       ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    ألنه كاشف عن قول النيب      

،بل إذا صح تسمية اخلرب الواحد حجة،فكذلك ما كشف عن لفظه الكاشف عن مراده
شـف عـن قولـه    فتسمية االتفاق الكا،نظرا إىل أنه كاشف عن قول املعصوم كشفا ظنيا   

.)٣(كشفا قطعيا أوىل

اإلمام يكون حجة اهللا على اخلالئق، وحجة للخالئق إذا كانوا        : قال امليالين ـ٣
مطيعني له عند هللا سبحانه وتعـاىل، ولـذا يكـون قـول املعـصوم حجـة، فعـل املعـصوم                

.)٤(حجة، وتقرير املعصوم حجة

إقبـال األعمـال، ابـن    . زيارة الشهداء رضوان اهللا علـيهم يف يـوم عاشـوراء       ٤٩٣: املزار، ابن املشهدي  )١(
حبـار األنـوار، العالمـة    . فيما نذكره من زيارة الـشهداء يف يـوم عاشـوراء      ١٤الفصل   ٧٨/ ٣: طاووس
سائر مـا جـرى عليـه    ٣٧كتاب تاريخ فاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، باب     ٧١/ ٤٥: السي

بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إىل شـهادته صـلوات اهللا عليـه، يف زيـارة الـشهداء رضـوان اهللا تعـاىل                
عـوامل  . زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أمسائهم الـشريفة ١٩كتاب املزار، باب  ٩٨/٢٧٢و. عليهم

: جامع أحاديث الشيعة، الربوجـردي    . باب أمساء الشهداء   ٣٣٨: اإلمام احلسني عليه السالم، البحراين    
.كيفية زيارة احلسني عليه السالم وسائر الشهداء عليهم السالم٦٥باب ٤٩٨/ ١٢

.٥٢/ ١٥: الناظرة، الشيخ يوسف البحرايناحلدائق)٢(
.٢٤٤: الفصول الغروية يف األصول الفقهية، الشيخ حممد حسني احلائري)٣(
.٢٢: العصمة، السيد علي امليالين)٤(
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. )١(عصوم فقطإن األصل ما اشتمل على كالم امل: قال كاشف الغطاءـ٤

أن حجـة الـشيعة اإلماميـة يف صـواب         :ومما جيب علمه  :قال الشريف املرتضى  
ألن إمجاعها ؛هي إمجاعها عليه ،أو شاركت فيه غريها من الفقهاء،مجيع ما انفردت به

.وداللة موجبة للعلم،حجة قاطعة

،لعلمأو طريقة أخرى توجب ا،فإن انضاف إىل ذلك ظاهر كتاب اهللا جل ثناؤه      
.وإال ففي إمجاعهم كفاية،وتثمر اليقني فهي فضيلة وداللة تنضاف إىل أخرى

ألن يف إمجـاع اإلماميـة قـول اإلمـام الـذي دلـت        ،إن إمجاعهم حجـة    :وإمنا قلنا 
العقول على أن كل زمان ال خيلو منه، وأنه معـصوم ال جيـوز عليـه اخلطـأ يف قـول وال       

.)٢(ة ودليال قاطعاجه كان إمجاعهم حجفمن هذا الو،فعل

إذا جاء احلديث خبـالف الـدليل القـاطع مـن الكتـاب أو الـسنة أو           : قال العاملي 
وجـب طرحـه مـن أي األنـواع     ،ومل ميكن تأويله وال محله على بعـض الوجـوه      اإلمجاع

واسـتفاض  اإلمجـاع وعلـى هـذا وقـع    . العلم واخلرب ال يفيده   ، ألن هذه األدلة تفيد    كان
. )٣(النقل

كتـاب حبيـب بـن مظـاهر األسـدي، مـع سـليمان بـن صـرد اخلزاعـي،           وسنذكر  
ب اإلمـام  ، وكتـا عليـه الـسالم  واملسيب بن جنبة، ورفاعة بن شداد، إىل اإلمـام احلـسني     

التحاقـه باإلمـام   و،، قبل خروجه من الكوفـة   إىل حبيب بن مظاهر    عليه السالم احلسني  
.مظاهرحبيب بن :ما، وفيهعليه السالم

.ومن ذَكَره. مظاهروأيب : رجزه حينما تقدم للقتال، وفيهكما سيتم بيان 

.١٨: األصول األربعمائة، الشيخ أسعد كاشف الغطاء)١(
.٨١: االنتصار، الشريف املرتضى)٢(
.١٨٠): والد الشيخ البهائي(خبار، الشيخ حسني عبد الصمد العاملي وصول األخيار إىل أصول األ)٣(
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ألشهر من ذكر شيخ األنـصار باسـم، حبيـب بـن     ،سلسلة من األمساء  وفيما يلي 
حسب ترتيب من املتقدمني واملتأخرين، يف خمتلف العلوم، من اخلاصة والعامة، مظاهر، 

:يف مصنفام، ومواضع ذكرهاهلجريةالقرون

هجريالالقرن الثاني

، ٢٠:عليه الـسالم هـ، مقتل احلسني  ١٠٧لوط بن حيىي، املتوىف   : ابن خمنف ـ١
١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٧، ١٢٣، ١١٨، ١٠٥، ٩٦.

الهجريالقرن الثالث

.٤،٧: هـ، الرجال٢٧٤أمحد بن حممد بن خالد، املتوىف: الربقيـ٢

الهجريالقرن الرابع 

، ٣١١،  ٢٦٤/ ٤: هـ، تـاريخ الطـربي    ٣١٠حممد بن جرير، املتوىف   : الطربيـ٣
٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٣، ٣١٦، ٣١٥.

.٥/٣٤،٨٧،٩٠،٩١،٩٨: هـ، الفتوح٣١٤أمحد بن أعثم، املتوىف: الكويفـ٤

.١٦٠: هـ، اهلداية الكربى٣٣٤احلسني بن محدان، املتوىف: اخلصييبـ٥

.٤٥/ ٣: شرح األخبار،هـ٣٦٣، املتوىفالنعمان بن حممد التميمي: املغريبـ٦

٢٣/ ١: هـ، علل الشرائع٣٨١حممد بن علي بن احلسني، املتوىف  : الصدوقـ٧
.١ح/١٨باب 

الهجريرن الخامسالق

،٨٥،  ٣٧/ ٢: هـ، اإلرشـاد  ٤١٣حممد بن حممد بن النعمان، املتوىف     : املفيدـ٨
١٠٣، ١٠١، ٩٥،٩٨، ٩٠.
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: اختيـار معرفـة الرجـال   هــ،  ٤٦٠حممـد بـن احلـسن، املتـوىف    : الطوسـي ـ  ٩
٢٩٣، ١/٢٩٢.

.٦٠،٩٣،١٠٠: هـ، رجال الطوسي٤٦٠حممد بن احلسن، املتوىف: الطوسيـ١٠

الهجريالقرن السادس

: روضـة الـواعظني  هــ،  ٥٠٨حممد بن الفتـال، املتـوىف     : الفتال النيسابوري ـ١١
١٨٦، ١٨١.

.١٣٠/ ١: جوامع اجلامعهـ، تفسري ٥٤٨الفضل بن احلسن، املتوىف: الطربسيـ١٢

: هـ، إعالم الورى بأعالم اهلدى٥٤٨الفضل بن احلسن، املتوىف: الطربسيـ١٣
٤٥٩/ ١.

: هــ، مناقـب آل أيب طالـب       ٥٨٨حممد بن علي، املتوىف   : ابن شهر آشوب  ـ١٤
.عليه السالمباب إمامة أيب عبد اهللا احلسني ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤١/ ٣

.٣٢٧/ ٥:هـ، املنتظم٥٩٧ن علي، املتوىفعبد الرمحن ب: ابن اجلوزيـ١٥

الهجريالقرن السابع

زيـارة  ٤٩٣: هـ، املـزار ٦١٠الشيخ حممد بن جعفر، املتوىف    : ابن املشهدي ـ١٦
.الشهداء رضوان اهللا عليهم يف يوم عاشوراء

، ٣٧،  ١٥: هـ، مـثري األحـزان    ٦٤٥حممد بن جعفر، املتوىف   : ابن منا احللي  ـ١٧
٤٨، ٤٦.

٧٨/ ٣: هــ، إقبـال األعمـال   ٦٦٤علي بن موسى، املتـوىف    : بن طاووس اـ١٨
فيما ٥٣الفصل ٣٤٤/ ٣و.فيما نذكره من زيارة الشهداء يف يوم عاشوراء       ١٤الفصل  

.شعبانيف نصفعليه السالمة احلسني نذكره من لفظ زيار
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.٦٣:اللهوف يف قتلى الطفوفهـ،٦٦٤علي بن موسى، املتوىف: ابن طاووسـ١٩

الهجريالقرن الثامن

.٧٠: ، كتاب الرجالـه٨ق احلسن بن علي، املتوىف: ابن داودـ٢٠

زيارة ١٥١: هـ، املزار٧٨٦حممد بن مكي العاملي، املتوىف  : الشهيد األول ـ٢١
.الشهداء رضوان اهللا عليهم

الهجريلقرن التاسعا

٢٢/ ٣: ون، تـاريخ ابـن خلـد    ـهـ ٨٠٨عبد الرمحن، املتـوىف   : ابن خلدون ـ٢٢
.مسري احلسني إىل الكوفة ومقتله

هــ، الفـصول املهمـة يف       ٨٥٥علي بن حممد بن أمحد، املتـوىف      : ابن الصباغ ـ٢٣
.٧٨٦/ ٢: معرفة األئمة

الهجريالقرن الحادي عشر

.٣٩٩/ ١: هـ، نقد الرجال١١وىف قالسيد مصطفى بن احلسني، املت: رشيالتفـ٢٤

:هــ، التحريـر الطاووسـي   ١٠١١سن، املتـوىف الـشيخ حـ   : صـاحب املعـامل   ـ٢٥
.أبواب احلاء١٧٨

.٣١٧ـ٣١٦/ ٣: هـ، منهج املقال١٠٢٨حممد بن علي، املتوىف: االستراباديـ٢٦

الهجريالقرن الثاني عشر

.١٧٨/ ١: هـ، جامع الرواة١١٠١حممد بن علي، املتوىف: األردبيلي-٢٧

/ ٣٠:هــ، وسـائل الـشيعة   ١١٠٤تـوىف حممد بن احلسن، امل : احلر العاملي -٢٨
.الفائدة الثانية عشر٣٣٧
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ــاملي -٢٩ ــر الع ــوىف   : احل ــسن، املت ــن احل ــد ب ـــ،١١٠٤حمم /٨٤:الرجــاله
.٣٣٠الرقم

.١٨٧، ١٨٦/ ٣: هـ، مدينة املعاجز١١٠٧البحراين، السيد هاشم، املتوىف-٣٠

كتـاب  ٤٤/٣٨٤: هــ، حبـار األنـوار     ١١١١حممد باقر، املتـوىف   : السي-٣١
وثـواب  عليه الـسالم كفر قتلته  ٣٦تاريخ فاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، باب        

نزولـه  يف اللعن عليهم وشدة عذام وما ينبغي أن يقال عند ذكره صـلوات اهللا عليـه،             
جـرى يف صـبيحة     ، مـا  ٣٧بـاب   ٧/ ٤٥و .، وعدة مواضع أخرى   ءبكربال عليه السالم 

كتـاب املـزار،   ٢٧٢/ ٩٨و.٤٠بـاب   ٣١١/ ٥٧و. أخرىيوم العاشور، وعدة مواضع     
.زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أمسائهم الشريفة١٩باب 

.١٨٢: رجال السيهـ،١١١١حممد باقر، املتوىف: السيـ٣٢

هــ،  ١١١١عبد امللك بن حسني بـن عبـد امللـك املكـي، املتـوىف            : العصاميـ٣٣
إىل وجـه احلـسني بـن علـي     ت١٧٩/ ٣: التـوايل األوائـل و مسط النجوم العوايل يف أنبـاء   
.الكوفة واستشهاده يف كربالء

عليـه  هــ، عـوامل اإلمـام احلـسني         ١١٣٠الـشيخ عبـد اهللا، املتـوىف      : البحراينـ٣٤
.٣٣٤،٣٣٨، ٢٧٠، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٦، ٢٥١، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٥، ١٦٩: السالم

عشر الهجريالقرن الثالث

هــ، منتـهى املقـال يف أحـوال         ١٢١٦د بن إمساعيل، املتوىف   حمم: املازندراينـ٣٥
.٣٣٠–٣٢٨/ ٢: الرجال

ــ٣٦ ــدوزيـ ــن  : القن ــليمان ب ــراهيمس ــوىفإب ــودة  ١٢٩٤، املت ــابيع امل ـــ، ين : ه
٣/٧٠،٧١.
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الهجريالقرن الرابع عشر

.٦٦/ ٢: هـ، طرائف املقال١٣١٣السيد علي أصغر، املتوىف: الربوجرديـ٣٧

: هــ، الرسـائل الرجاليـة     ١٣١٥حممد بن حممد إبراهيم، املتوىف    : الكلباسيـ٣٨
٢٧٤/ ٣.

القـسم   ٤٢٢/ ١: هــ، مـصباح الفقيـه     ١٣٢٢اهلمداين، حممد رضا، املتوىف   ـ٣٩
.الثاين

: هــ، تـاريخ الكوفـة   ١٣٣٢ملتـوىف السيد حسني بن السيد أمحـد، ا     : الرباقيـ٤٠
٤٦٨، ٣٣٧، ٣٣٦.

.١١٥: هـ، رجال اخلاقاين١٣٣٤ىفالشيخ علي، املتو: اخلاقاينـ٤١

، وعـدة   ٥٠٧/ ١: هـ، منتهى اآلمـال   ١٣٥٩القمي، الشيخ عباس، املتوىف   ـ٤٢
.مواضع أخرى

. ٢/٤٤٢و.١/٨١: هـ، شجرة طوىب١٣٦٩حممد مهدي، املتوىف: احلائريـ٤٣

أبصار العني يف أنصار    هـ،١٣٧٠شيخ حممد بن طاهر، املتوىف    ال: السماويـ٤٤
.١٠١: ليه السالمعاحلسني 

، ١٠٨، ١٠٧: هـ، لـواعج األشـجان    ١٣٧١السيد حمسن، املتوىف  : األمنيـ٤٥
١٥٩، ١٥٦، ١٥٣، ١٣٨، ١٢٧، ١٠٩.

ــ ٤٦ ــنيـ ــوىف : األم ــسن، املت ــسيد حم ــشيعة ١٣٧١ال ــان ال ـــ، أعي .٥٩٩/ ١: ه
.يف عدة مواضع. ٤/٥٥٣و

اـالس  هــ،  ١٣٧٧ىف السيد عبد احلـسني بـن يوسـف، املتـو     : شرف الدين ـ٤٧
.٢٣٧، ٢٣١: الفاخرة
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هــ، الفـصول   ١٣٧٧السيد عبد احلسني بن يوسـف، املتـوىف   : شرف الدينـ  ٤٨
.١٩٣: املهمة يف تأليف األمة

: هـ، جامع أحاديث الشيعة١٣٨٣حسني الطباطبائي، املتوىف: الربوجرديـ ٤٩
.السالموسائر الشهداء عليهم عليه السالمكيفية زيارة احلسني ٦٥باب ٤٩٨/ ١٢

بعثـه  ٢/٣٧: خطب العربهـ، مجهرة  ١٣٩٥أمحد زكي، املتوىف  : صفوتـ٥٠
.الكوفةقيل إىلمسلم بن ع

القرن الخامس عشر الهجري

: جال احلديثمستدركات علم ر  هـ،  ١٤٠٥الشيخ علي، املتوىف  : النمازيـ٥١
.باب احلاء٣١٦٠الرقم / ٣٠٢/ ٢

٦/١٨٠:مستدرك سفينة البحار   ـ،ه١٤٠٥الشيخ علي، املتوىف  : النمازيـ٥٢
.عليه السالمأصحاب أمري املؤمنني 

.٦٣: مستطرفات املعايلهـ،١٤٠٥الشيخ علي، املتوىف: النمازيـ٥٣

: هــ، معجـم رجـال احلـديث    ١٤١١الـسيد أبـو القاسـم، املتـوىف      :اخلـوئي ـ٥٤
.١٩/١٨٠و.٨/٣٠٦

،والـدليل ،واملنطـق ،عقـل قـرر ال ،املتفق عليهإلمجاع  وا ،وبعد بيان حجية النص   
وال ،وما ورد سواه فيه نظر،بأنه هو األصح،االسم األشهر حلبيب بن مظاهر األسدي

.عليه السالمل عندنا قول املعصوم وليس له اعتبار، واألص،نأخذ به

وأشـرق  ،  خـالف املدعـوى   علـى إبطـال     قامت البينة   اعتبار املتابعة والشاهد   ومع
آراء التـدليس،   بعـدما غـارت     ،  ي علـى صـفحات الـدهر      ظاهر األسـد  حبيب بن م  اسم  

.بني اجلوانح بلسما، القمر الزاهرأريج، وفاحخيالء التصحيف والتحريفوشاهت 
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.)١(السنة والرب أن يكىن الرجل باسم ابنه: صلى اهللا عليه وآله وسلمقال النيب 

إنـا لـنكين أوالدنـا يف     : عليـه الـسالم   بن علـي البـاقر       قال اإلمام أيب جعفر حممد    
.)٣(أن يلحق م)٢(صغرهم خمافة النبز

وإذا كـان غائبـا   ،إذا كـان الرجـل حاضـرا فَكَنـِه    : عليـه الـسالم  قـال أيب احلـسن   
.)٤(فَسمِه

خصائص الكنية
معلما إن للكنية مدخال كرميا يف مباحث اللغة العربية، والعلوم اإلسالمية، وتعد  

،والـروائيني ،ومييز الكنية ما يبتىن عليها، فكان هلـا احلـظ الـوافر لـدى النحـاة               .حضاريا
والفقهاء، وكذلك يف علمي اصـطالح احلـديث والرجـال؛       ،واملؤرخني، وحىت املفسرين  

.ليخصصوا كتبا مفردة تعتين ذا الفن،مما لفت عناية خنبة كبرية من جهابذة الفكر

.)٥(أو بنت،أو ابن،أو أم،ما صدر بأب:نيةالك: قال اجلرجاين

اسـتحباب  ٢٧بـاب  بـواب أحكـام األوالد،   ، أكتـاب النكـاح  ٣٩٧/ ٢١:وسائل الشيعة، احلر العاملي  ) ١(
الرجــل باســم لنفــسه وإن مل يكـن لــه ولــد، وأن يكـىن  ووضــع الكـبري  ،وضـع الكنيــة للولـد يف صــغره  

.٢ح/ولده
.قب السوءل: النبز) ٢(

، قولـه  ١١اآلية /تفسري سورة احلجرات١٦/٣٢٨: ، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب      تفسري القرطيب 
.)وال تنابزوا باأللقاب(: تعاىل

.١١ح/كتاب العقيقة، باب األمساء والكىن٦/٢٠: ، الكليينالكايف)٣(
.٢ح/كتاب العشرة، باب النوادر٢/٦٧١: الكايف، الكليين)٤(
.٨١: ، علي بن حممد اجلرجاينالتعريفات) ٥(
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الفرق بين االسم والكنية واللقب
.إىل اسم، وكنية، ولقب: ينقسم العلم إىل ثالثة أقسام: قال اهلمداين

.وعمرو،وال لقب، كزيد،باالسم هنا ما ليس بكنيةواملراد 

.وأم اخلري،، كأيب عبد اهللاأو أم، يف أوله أبما كان : وبالكنية

.)١(كأنف الناقة،، أو ذمالعابدينكزين،ما أشعر مبدح: وباللقب

:خالصة اآلراء يف الكنية

.للتوريةـ١

.تستخدم للتعريف عن الذات يف احلربـ٢

.للتعظيمـ٣

.تستخدم كاالسمـ٤

.تستخدم للشيء الذي يستفحش ذكرهـ٥

.تستخدم للتمييز بني من تشات أمساؤهمـ٦

.للتمييز بني االسم واللقبتستخدم ـ٧

آثار الكنية في العلوم
:ا الكتب يف جماالت شىتشعشعتالدرر اآلتية من أصداف 

.فكان للكنية بريق ال خيفى بني حناياه:احلديثأما يف ـ

اعتىن العلماء يف معرفـة الكـىن، واخترعـوا هلـا أقـساما،        : ويف اصطالح احلديث  ـ
.كىن ما زخرت رفوف العلم اوضربوا هلا أمثاال، وصنفوا بال

.١١٩/ ١: ، اء الدين عبد اهللا بن عقيل اهلمداينشرح ابن عقيل) ١(
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وقد أخذ الفقـه جانبـا أكـرب يف الكنيـة، وتفـصيل مـوارد اسـتحباا وكراهيتـها،                  ـ
.وخصوصيتها للمسلم، واملستحب من الكىن، واملكروه منها، وأشباه ذلك

ومتيز علماء الرجال، علما، وعمال، مع الكىن، وكان هلم يف الغالبة، واملشهورة، ـ 
ختلف فيها، تفصيل دقيق املعاين، يتم من خالله حتديد الرواة، واملـؤلفني،        والنادرة، وامل 

.املختلف، واملتشابه، بأمسائهم، وكناهم، ومن كانوا مورد اخلالف، مع أحباث أخرى
،وله كنية،ممن اشتهر بامسه،من املهم يف هذا الفن معرفة كىن املسمني: قالواومما 

.لئال يظن أنه آخر،مكنياال يؤمن أن يأيت يف بعض الروايات 
.هو عكس الذي قبلهوومعرفة أمساء املكنني،

. ومعرفة من امسه كنيته، وهو قليل
.وهم كثري،ومعرفة من اختلف يف كنيته

. وألقابه،أو كثرت نعوته،ومعرفة من كثرت كناه
.ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه

.أو وافقت كنيته كنية زوجته
.)١(ه اسم أبيهأو وافق اسم شيخ

السـيما يف سـورة طـه، قولـه          ،كما قد أوىل التفسري عناية خاصة ألحباث الكنية       ـ

: ويف سـورة املـسد أيـضا، قولـه تعـاىل           ،)٢(>z      y  x  }   |  {     ~       �<: تعاىل

>\  [  Z  Y  X<)٣(.

.الفائدة الثامنة١٤٨/ ٢: رسائل يف دراية احلديث، أبو الفضل حافظيان) ١(
. ٤٤: سورة طه) ٢(

جلها قال اهللا عز وجل ملوسى العلة اليت من ا٥٦، باب ٦٧/ ١: علل الشرائع للشيخ الصدوق   : راجع
.١ح/ اذهبا إىل فرعون انه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى: وهارون

.١: سورة املسد) ٣(
.٤٧٦/ ١٠: جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسي: راجع
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.واختلفوا أخرى،تفرق مجهور النص فاتفقوا تارة: ويف علم األديانـ

ظهرت الكىن يف ميادين متعددة، منـها قـصص العـرب، ورجـز           :ما يف التاريخ  أـ
.احلرب، والفخر، وتاريخ امللوك، وغري ذلك

ــ  ــشعر،كــذلك يف األدبـ ــستطرفات  ،وال ــب امل ــوا كت ــة، ومل ختل ــواع الثقاف ،وأن
.وظرائفها،من أحاديث الكىن،والكشاكيل،والطرائف

إذ مل يقفـوا  ،من خواص احلضارة العربيةالكنية تعد:إىل أنوذهب أويل الرأي ـ
.على االعتناء ا يف اللغات األخرى

المؤلفات في الكنى
ملعـت يف علـم وفـن الكنيـة    وقـد  للكنيـة نـصيب،   إن خزائن التراث بني نفائـسها     

:لنخبة من املؤلفني، منهم، الكثري من الكتب

ــديين ــي  )١(امل ــل، والبلخ ــن حنب ــسيت، و )٢(، واب ــاين، والب ــيب،  ، والقب ــسائي، والكل الن
، وابـن   )٧(، والطـائي  )٦(وابـن منـدة   ،)٥(والقمي،)٤(والقشريي،والدواليب،واحلاكم،)٣(والقرطيب

).األسامي والكىن(علي بن عبد اهللا بن جعفر املديين، له كتاب ) ١(
).األمساء والكىن(أمحد بن سهل البلخي، لكل منهما كتاب أمحد بن حنبل، و) ٢(
حسني بن حممد القباين، وحممد بن حيـان البـسيت، وأمحـد بـن شـعيب النـسائي، وهـشام بـن حممـد بـن                 ) ٣(

).الكىن(السائب الكليب، وابن عبد الرب القرطيب، لكل واحد منهم كتاب 
بـن أمحـد أيب أمحـد احلـاكم، ومـسلم بـن احلجـاج        حممد بن أمحـد أيب بـشر الـدواليب، وحممـد بـن حممـد          ) ٤(

).الكىن واألمساء(القشريي، لكل واحد منهم كتاب 
هديـة  (، و)الكـىن واأللقـاب  (، و)املعروفني باأللقاب والكـىن   ذكرغاية املىن يف    (الشيخ عباس القمي، له     ) ٥(

).األحباب يف ذكر املعروفني بالكىن واأللقاب واألنساب
).فتح الباب يف الكىن واأللقاب(يب عبد اهللا ابن مندة األصبهاين، له كتاب حممد بن اسحاق أ) ٦(
).كىن األشراف(اهليثم بن عدي الطائي، له كتاب ) ٧(
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.)٦(، والسيوطي)٥(وابن عساكر،)٤(واخلطيب البغدادي،)٣(الذهيبو،)٢(والربوجردي،)١(عنرب

كنية حبيب بن مظاهر األسدي
.أبو القاسم: ي هيإن كنية الشيخ الفقيه العابد حبيب بن مظاهر األسد

ميزاتها، وما ورد فيها من الرخصة»أبو القاسم«كنية 
ـى،  األو،مجـل األالثريـا بينـها  ، وأسـرارها، و ومجاهلـا ،ختتص الكواكب بزينتـها   

كنية ، وبيان حال، وومجال، ويف بعضها دالالت،لكل منها ميزة،كذلك احلال يف الكىن
صـلى اهللا  واألبدع، وقد تألقت برسول اهللا ،عواألمل،األروع،أيب القاسم بني كل الكىن 

حوهلـا، بيانـا لـشأا،     ملـشارب ، لـذا جنمـل بعـض ا       ا، وزيدت خصائص  عليه وآله وسلم  
:عن كنية حبيب بن مظاهر األسدي،وتوضيحا يزيل اللبس

.)٧(مسوا بامسي وال تكنوا بكنييت: صلى اهللا عليه وآله وسلمقال النيب 
، وشرحه قوم، وفـسره آخـرون، وكـان لكـل     )٨(تواتروقد بلغ هذا احلديث حد ال   

.ووجه،منهم تأويل

).متاح املىن يف إيضاح الكىن(الشيخ علي بن احلسن بن عنرب، له كتاب ) ١(
).املستطرفات يف الكىن واأللقاب(السيد حسني الربوجردي، له كتاب ) ٢(
).املقتىن يف سرد الكىن(، له كتاب الذهيبحممد بن أمحد احلافظ) ٣(
).من وافقت كنيته اسم أبيه(أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، له كتاب ) ٤(
).من وافقت كنيته كنية زوجته(علي بن احلسن بن عساكر الدمشقي، له كتاب ) ٥(
).املىن يف الكىن(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، له كتاب) ٦(
صـلى اهللا عليـه وآلـه    بـاب ذكـر سـيدنا رسـول اهللا     ٢٠٠/ ١: ، ابن شـهر آشـوب  مناقب آل أيب طالب ) ٧(

.، فصل يف النكت واإلشاراتوسلم
.التتابع على فترات: التواتر)٨(

.أن ينقل اخلرب مجاعة كثرية ميتنع اتفاقهم على الكذب: اصطالحا
.١٢٨: أمحد فتح اهللا.معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، د
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عليـه  ب وذهب البعض إىل نـسخه، بعـدما مسـى أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـ               
.وكناه بأيب القاسم، وهو حممد بن احلنفية،ولده حممدالسالم

عليـه الـسالم  لعلي رخصصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب أن :فيما قال آخرون  
لثاين عـشر مـن   لصلى اهللا عليه وآله وسلمويكنيه بكنيته، كما رخص    ،ن يسميه بامسه  أ

.يف ذلكعليه السالماألئمة 

.ويرى كثري من املتتبعني أن كثريا من أبناء الصحابة تسموا، وتكنوا، باالسم، والكنية

، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    إن األمر مقيد يف زمـان الـنيب     :منهمبعض  وأشار  
.ابنهةبتسمية وتكنيعليه السالمصته فيهما لعلي لرخ

لدى مجهور من العلماء ملـا تقـدم،   ،وعللت الكراهة يف اجلمع بني االسم والكنية  
.فيهماصلى اهللا عليه وآله وسلممع نفي احلرمة بعد زمانه 

وكانـت يف اجلمـع بـني االسـم والكنيـة      ،الفقهاء أوجه اخلالف يف املسألة وأوضح
القاسـم،  ة ملن ليس امسه حممـدا، وكنيتـه أبـا    ، أما بالنسب  اهللا عليه وآله وسلم   صلى  للنيب  

.حبيب بن مظاهر األسديء، وقد تكىن ا شيخ األنصارفليس من الشبهة يف شي

شـيخ األنـصار حبيـب    ، وكنيـة )١(ومن آداب الكنيـة أن يكـىن الرجـل باسـم ابنـه            
،)٤(، واألمــني)٣(، الــسماوي»أبــو القاســم«: بكنيتــهذكــره و،)٢(القاســماألســدي أبــو

.)٥(والشبستري

. ٤٦١/ ٤: جامع املدارك، السيد أمحد اخلوانساري)١(
. من السنة أن يكىن الرجل باسم ابنه: عن أيب عبد اهللا عليه السالم: وفيه

.يأيت بيان أمساء بنيه الثالثة يف فصل أوالده) ٢(
.١٠٢: أبصار العني، الشيخ حممد السماوي) ٣(
.٥٥٣/ ٤: سن األمنيأعيان الشيعة، السيد حم) ٤(
.٢٢١الرقم / حرف احلاء٣٢٥/ ١: مشاهري شعراء الشيعة، عبد احلسني الشبستري) ٥(
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ــبعض        ــام ال ــها ق ــاثهم، وألمهيت ــاء، وأحب ــام العلم ــمن اهتم ــاب ض ــدخل األلق ت
بالتصنيف فيها كتبا مفردة، وآخرين أفردوا هلا أبوابا مطولة، فبياا، والتثبت منها، يبتىن       

.ف، أو التمييز، أو التعريفعليه الكثري مما يلزم الوق

ولقد كان يف األلقاب لـدى العـرب خـصوصية عـن غريهـم، الزمتـهم كاملـاء يف                
احلياة، ويشترك اللقب تارة مع نسب الرجل، وأخرى مع صنعته، أو صنيعه، أو انتمائه      

.أو البيئي، أو خلصلة اشتهر االقبلي،

وال «:ل اهللا عـز وجـل  نبز اسم غري مـا مسـي بـه، وقـو      : اللقب: قال الفراهيدي 
.)٢(ال تدعوا الرجل إال بأحب األمساء إليه:أي،)١(»تنابزوا ِباألَْلْقاِب

.)٣(كثرة األلقاب تدل على مزيد الفضيلة: قال الرازي

. )٤(ما أشعر من األعالم مبدح، أو ذم:وهو، اللقب: قال الشهيد الثاين

االشـتهار فـال   فأما بعداب الردية،   يف األلق  :أي،  ال خري يف اللقب   :قال السي 
.)٥(بأس للتعريف وغريه

ذكر حبيب بن مظاهر األسدي ذا اللقب أغلب من صنف يف علـوم    : األسدي
:احلديث، والرجال، والتراجم، والتاريخ، واألنساب، وغريها، منهم

.١١: سورة احلجرات)١(
).لقب(مادة ١٧٢/ ٥: العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي)٢(
.١٧٥/ ٣٢: تفسري الرازي، حممد بن عمر الرازي)٣(
.٤٤٤/ ٥: الشهيد الثاينالروضة البهية، زين الدين بن علي )٤(
.٢٢٠/ ٥٥: حبار األنوار، الشيخ حممد باقر السي)٥(
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، )٦(، والتفرشـي )٥(، وابـن شـهر آشـوب   )٤(، والطوسي)٣(، والكشي )٢(، والكويف )١(الربقي
.)١١(، واخلوئي)١٠(، والربوجردي)٩(، والشيخ البحراين)٨(، واحلر العاملي)٧(واألردبيلي

.)١٢(وعميدها،وشيخ األنصار،والنجيب،بعميد األنصار:ويلقب
ويشترك لقب شيخ األنصار حبيب بن مظاهر األسدي مع نـسبه، بـسبب انتمائـه     

.)١٣(لقبيلة بين أسد

اإلشارات والتنبيهات في األلقاب
يشابه العرب أحـدا يف األلقـاب، ومل يـشاركهم يف مجاهلـا، ونـدرا، وحـسنها،        مل

وذميمها، أمم أخرى، ومل تحتكر للرجال، بل كان للنساء، والولدان، واألنعام، وحـىت         
.الرماح، والسيوف، نصيب منها

ويف آثارنا قصص، ملن غلب عليه اللقب، أو عرف بلقبه وامسه، أو كنيته ولقبـه،         
.هر بلقبه كما هو حاله بامسه، ورمبا بكنيته أيضاأو اشت

.٤،٧: ، أمحد بن حممد بن خالد الربقيالرجال)١(
.٨٦/ ٥: الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)٢(
.٧٨: ، حممد بن عمر الكشيالرجال)٣(
.٣الرقم / اب احلاء، ب٦٠: ، حممد بن احلسن الطوسيالرجال)٤(
.٢٥٢/ ٣: ، حممد بن علي بن شهر آشوبمناقب آل أيب طالب)٥(
.٣٩٩/ ١: ، السيد مصطفى التفرشينقد الرجال)٦(
.١٧٨/ ١: ، حممد بن علي األردبيليجامع الرواة)٧(
.٣٣٧/ ٣٠: ، حممد بن احلسن احلر العامليوسائل الشيعة)٨(
.١٦٩: الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالم، عوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٩(
.٧٢٠٤الرقم / ٦٦/ ٢: ، السيد علي أصغر الربوجرديطرائف املقال)١٠(
.٢٥٧٦الرقم / ٢٠١/ ٥: ، السيد أبو القاسم اخلوئيمعجم رجال احلديث)١١(
.٨: القمر الزاهر حبيب بن مظاهر األسدي، عامر الكربالئي)١٢(
.صائص يف فصل نسبهسيأيت تفصيل ما هلذه القبيلة من اخل)١٣(
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وكانت االس، واملدارس، واألحداث التارخيية، يانعة بكل مبتكر من األلقاب،          
مبتـهج مبـا حـيب مـن لقـب، والزمـه،       : تتداول الناس بينها األلقاب، وهم على ضربني   
.وبني ساخط ال جيد حميصا مما طبع عليه من نبز

بل هي علـى  . ليس هلا قاعدة تضبطهااأللقاب : ل األسيوطي قا :الفائدة األوىل 
.)١(اختيار امللقب، كما أن األمساء على اختيار املسمى

،اللقب ممدوح بعد الكنية، وهو إما مشعر باملدح: قال الكجوري:الفائدة الثانية
ن الـذم،  ملـا فيهـا مـ   ،أو بالذم، والنهي يف اآلية لأللقاب املذمومة اليت يكرهها املدعو ا     

.التلقيب باملذموم:هو،والتنابز
، واحتراما، بل يدعى باللقب املمـدوح     ،وتعظيما ،واملؤمن ال يدعى بامسه إكراما    

سلطان الواليـة  لـ ،من السماء» أمري املؤمنني«ن التلقيب مستحسنا ملا نزل لقب      ولو مل يك  
عليـه الـسالم  مـني  ، وملا أظهر جربائيـل األ صلى اهللا عليه وآله وسلمعلي بن أيب طالب     

،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  هللا ، وملا انبسط رسول ا كل ذلك السرور والفرح ملا نزل به      
لقب أسد اهللاصلى اهللا عليه وآله وسلموملا أعطى رسول . العظمىوابتهج هلذه املوهبة 

.وجعل هذا اللقب املبارك فخرا له،عليه السالموأسد رسوله لعمه األكرم محزة 
.)٢(»يه أن يسميه بأحب أمسائهحق املؤمن على أخ«:يثويف احلد

ورفعة املقام، وكل    ،وعلو القدر  ،دليل الشرف  ،واأللقاب ،تبني أن كثرة األمساء   
رة إىل صفة خاصة يتـصف ـا امللقـب، وذكـر الـصفة يـدل علـى                  إشاعادةلقب يكون 

.)٣(املوصوف، بل يدخل السرور واالبتهاج عليه

شتركات واملتـشاات، نبـه عليهـا علمـاء الدرايـة، والرجـال،       املـ  :الفائدة الثالثة 

.٤٦٨-٤٦٦/ ٢: جواهر العقود، حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي)١(
.٤٠٦/ ٣: تفسري جوامع اجلامع، أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي)٢(
.١٣٩-١٣٧/ ١: اخلصائص الفاطمية، حممد باقر الكجوري)٣(
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والتراجم، يف مصنفام، وذكروا طرق التمييز بينها، عن طريـق الكنيـة، أو االسـم، أو              
.احتدوا مبا تقدمالطبقة، أو أهم ما أثر عنهم، إذا

ومل يقتصر االهتمام من قبل ذوي اللب املختص بألقاب األشـخاص، وإمنـا مشـل       
.واحليوانات، واألحوال املختلفةاب السور، والقبائل، والنباتات،ذلك ألق

المصنفات في األلقاب
كتبوا يف األلقاب كسائر العلوم اليت خيتص ا مجهرة من العلماء، وكان فيهـا املميـز،         

:واملشترك، والغريب، واملشهور، والنادر، وأمساء من صنف يف األلقاب كثرية، منهم

، الفلكـي، الـشريازي،   )٤(، السخاوي)٣(، ابن اجلوزي)٢(لفوطي، ابن ا )١(البغدادي
ــاكهي   ــن الف ــه، اب ــن خالوي ــسيوطي)٥(اب ــد )٧(، الكاشــاين)٦(، ال ــن فه ــاين)٨(، اب ، )٩(، الع

.)١٢(، العسقالين)١١(، ابن الفرضي)١٠(املقدسي

)(حممد بن حبيب البغدادي، ألقاب القبائل.
.اب يف معجم األلقابتلخيص جممع اآلداق بن أمحد املعروف بابن الفوطي،زعبد الر)٢(
.جامع املسانيد واأللقاب،بن اجلوزيعبد الرمحن بن علي يب الفرج أ)٣(
.عمدة األصحاب يف معرفة األلقابأبو اخلري السخاوي،حممد بن عبد الرمحن بن حممد )٤(
،احلسني بـن أمحـد بـن خالويـه    د الرمحن الشريازي، و   د بن عب  أمحو،أبو الفضل علي بن احلسني الفلكي     )٥(

).كتاب األلقاب(، لكل واحد منهم علي بن احلسن املعروف بابن الفاكهي
.كشف النقاب عن األلقابل الدين السيوطي،جال)٦(
.لباب األلقاب يف ألقاب األطياب،حبيب اهللا شريف الكاشاين)٧(
.اللباب يف األلقاباملعروف ابن فهد،اخلري، عمر بن حممد بن حممد بن أيب)٨(
.لشعراء، سامي مكي العاينمعجم ألقاب ا)٩(
.معرفة األلقابد بن طاهر املقدسي،حمم)١٠(
.منتخب األلقاببن حممد بن الفرضي،عبد اهللا)١١(
.نزهة األلباب يف األلقاببن حجر العسقالين،أمحد بن علي)١٢(
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عـن نـسب شـيخ األنـصار،       يف البدء، وقبل حط الرحال يف بين أسـد، واحلـديث            

وعميدهم حبيب بن مظاهر األسـدي، البـد مـن اإلشـارة إىل علـم األنـساب، مث بيـان              
.ماهية نسب حبيب

:النسب يف القرآن الكرمي

.)١(>k  j  i  hlo  n   m<ـ١

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  0         <ـ٢

128    7   6  5  4  39;  :>  =        <<)٢(.

Þ  <ـ ٣   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó
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O  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP  S  R    Q<ـ ٦
U  TVZ  Y   X  W<)٦(.

.٣٤: سورة آل عمران)١(
.١: سورة النساء)٢(
.٧٢: سورة النحل)٣(
.٥٤: سورة الفرقان)٤(
.٢١٦: سورة الشعراء)٥(
.١٣: سورة احلجرات)٦(
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ث الشريفالنسب في الحدي
ا أنـسابكم تـصلوا بـه    اعرفـو «: صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    قال رسـول اهللا    ـ١

.)١(»أرحامكم

تعلموا من أنسابكم ما تـصلون  «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا    ـ٢
.)٢(»به أرحامكم

يـوم  نقطـع  مكل حسب ونسب «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا    ـ٣
.)٣(»حسيب ونسيبإال القيامة 

علم األنسابتعريف 
.نسب القرابات وهو واحد األنساب: النسب لغة

.ويكون يف الصناعة،ويكون إىل البالد،يكون باآلباءوالقرابة،:والنسب

.)٤(أنساب:ومجع النسب

النــسب الــذي حيــل :، والــصهرالــذي ال حيــل نكاحــه:النــسب: وقــال الفــراء
.)٥(نكاحه

،علــم يتعــرف منــه أنــساب النــاس، وقواعــده الكليــة هــو : النــسب اصــطالحا

.باب فيه االقرار بالنسب٣٨/ ١٠: مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي)١(
.١٢٢م احلديث رق/ الفصل العاشر ٢٨٣/ ١: عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور األحسائي)٢(

¸ <: ، قولـه تعـاىل  ١٠١اآليـة  / تفسري سورة املؤمنون٢١١/ ٧: تفسري جممع البيان، الشيخ الطربسي   )٣(
Á  À  ¿  ¾ ½ ¼ » º  ¹<.

).نسب(مادة ٧٥٥/ ١: لسان العرب، ابن منظور)٤(
ي خلـق  وهـو الـذ  «: من سورة الفرقان، قوله تعاىل٥٤تفسري اآلية ٤٩٩/ ٧: التبيان، الشيخ الطوسي)٥(

. »من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
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،االحتراز عن اخلطأ يف نسب شخص، وهو علم عظيم النفـع      :والغرض منه .واجلزئية
.)١(جليل القدر

علم النسب
:، فهو»العلم«أطلق العرب على األنساب اسم 

.رفيعجليل علم ـ١
.علم فاضلـ٢
.)٢(علم يكون به التعارفـ٣
.)٣(هلذه األمة من أهم العلومرف واألنسابعلم املعاـ٤
.)٤(علم ال يليق جهله بذوي اهلمماألنساب ـ٥
.)٥(العلم باألنساب دائراـ٦

فوائد علم النسب
.صلى اهللا عليه وآله وسلمالعلم بنسب النيب ـ١
.يشاعتبار النسب يف اإلمامة، ألن األئمة من قرـ٢
عترى أحد إىل غري آبائه، وال ينتسب إىل سـوى  التعارف بني الناس، حىت ال ي ـ٣
.أجداده

.)٦(اعتبار النسب يف كفاءة الزوج للزوجة يف النكاحـ٤

.١١٤/ ١: أجبد العلوم، صديق بن حسن تاقنوجي)١(
.املقدمة١/ ١: مجهرة أنساب العرب، ابن حزم)٢(
. ١٨/ ١: األنساب، السمعاين)٣(
.١١: االنباه على قبائل الرواة، ابن عبد الرب)٤(
. ٧/ ١: بن األثري اجلزرياللباب يف ذيب األنساب، ا)٥(
.١٥-١٤: طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، امللك عمر بن يوسف)٦(
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طبقات األنساب
.الفخذ، الفصيلةالشعب، القبيلة، الِعمارة، البطن،

.)١(وزاد بعضهم العشرية، قبل الفصيلة، وعشرية الرجل رهطه األدنون
.)٢(مث األسرة،مث العترة،مث الذرية،العشرية:وذكر الكليب بعد الفصيلة

في علم النسبالمصنفات
صنف يف علم األنساب مجاعة، وكان أول من صـنف فيـه أبـو اليقظـان سـحيم بـن             

.)٣(هـ، وغريه٢٠٤هـ،مث تبعه هشام بن حممد الكليب املتوىف ١٩٠حفص األخباري املتوىف 

بنو أسد

:أصول أنساب عدنان
.مضر وربيعة: اثنان مشهوران، ومها:ةشعوب عدنان ثالث

.أياد: وواحد دوما يف الشهرة، وهو
.فأما مضر ولد إلياس والناس

.٧: سبائك الذهب، حممد أمني السويدي)١(
.١٦: لباب األنساب، ابن فندق البيهقي)٢(
، حممد بن معمر بن املثىن، القاسم بن سالم، علي بن حممد املدائين، مصعب بن عبد اهللا الزبريي: أمثال)٣(

الـبالذري، أمحـد بـن أيب طـاهر، حممـد بـن       حبيب النسابة، الزبري بن بكار، عمر بن شبة، أمحد بن حيىي     
يزيد املربد، أمحد بن حممد اجلهمي، ابن غنام الكاليب، حممد بن صاحل بن النطاح، علي بن أمحد العلوي     

لفـرج األصـفهاين، ابـن حـزم     العقيقي، حممد بن احلسن بـن دريـد، قاسـم بـن أصـبغ األندلـسي، أبـو ا         
.األندلسي، ابن عبد الرب القرطيب، حممد بن أمحد األبيوردي، ابن قدامة

:واملراجع اآلتية فيها مزيد من األمساء ملن صنف يف علم األنساب، مع أمساء كتبهم
طرفة. معجم األدباء، لياقوت احلموي. كتاب الفهرست، للشيخ الطوسي. كتاب الفهرست، البن الندمي

.إيضاح املكنون، إمساعيل باشا. كشف الظنون، حاجي خليفة. األصحاب، عمر بن رسول اليمين
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:فولد إلياس مثاين قبائل
كنانة، واهلون، وأسد، بنو خزمية بن مدركة بن إلياس، وهذيل بن مدركة، ومتيم       

.)١(، وضبة بن أدبن مر بن طاخبة بن إلياس، وعبد مناة بن أد بن طاخبة، وعمرو بن أد
:وبسط األندلسي كالمه يف القبائل، وخصص قوله يف أسد بن خزمية، قائال

:فاملشهور من ولده ممن ينسب إليه: أسد بن خزمية
.بنو دودانـ١
.بنو كاهلـ٢
.بنو قعنيـ٣
.بنو عمروـ٤
.نصر بن قعنيـ٥
.بنو فقعسـ٦
.بنو والبةـ٧
.بنو الصيداءـ٨
.جذميةبنوـ٩

.بنو اهلالكـ١٠
قبيلة عظيمة من العدنانية، تنتسب إىل أسـد بـن   : أسد بن خزمية  : قال السرحاين 

خزمية بن مدركة بن الياس بن مـضر بـن نـزار، وهـي ذات بطـون كـثرية، ويف بـين أسـد             
، )٢(ولبين أسـد سـادات يف اجلاهليـة واإلسـالم، وأبطـال، وشـعراء            . بطون يطول ذكرها  

.٦٤-٦٣:تذكرة األلباب بأصول األنساب، لألندلسي)١(
.يف اجلاهلية عمرو بن مسعود، ويف اإلسالم أسيلم ابن حنف شرف الشام: سادات أسد)٢(

.ارث بن شهابذؤاب بن ربيعة، قاتل عتيبة بن احل: أبطاهلا
.عبيد بن األبرص، بشر بن أيب خازم، الكميت ابن زيد: شعرائها

.٧٩-٧٦:تذكرة األلباب بأصول األنساب، لألندلسي
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.)٧(، وأيام)٦(، وتاريخ)٥(، ومياه)٤(، وأودية)٣(، وجبال)٢(د، وبال)١(ومنازل

إن بالد طـيء كانـت   : كانت بالدهم فيما يلي الكرخ من أرض جند، ويف جماورة طيء، ويقال: منازهلم)١(
سـلمى، وجـاءوا أو اصـطلحوا، وجتـاوروا لـبين      لبين أسد فلما خرجوا من الـيمن غلبـوهم علـى أجـا و       

أسد، مث تفرقوا من بالد احلجاز على األقطار وذلك بعد اإلسالم فرتلوا العـراق، وسـكنوا الكوفـة منـذ                
.هـ٥٨٨هـ، وملكوا احللة وجهاا حىت سنة ١٩سنة 

، )نـسبها إىل الطـري  أرض ألسد وحنظلة واسعة فيهـا أمـاكن الطـري، ف   (الشركة، شرق، جفاف، الطري : بالدهم)٢(
، )قبل قرية بقنسرين(، زبد )نبهان قسموها ظالمة(، مسرياء، ظالمة، من زيد )وهو مكان بأعلى عدنة(العوالية 

أن أثال لبين عبس بن بغيض، وإذا خرجوا إىل املدينـة ثالثـة   : بالقصيم من بالد بين أسد، ويقال     (ناجية، أثال   
).حصن ببالد عبس بالقرب من بالد بين أسد: ة، وقيلأميال، وهو مرتل ألهل البصرة إىل املدين

، حميـاه  )هو مرتل يف طريق احلـاج بعـد فيـد للقاصـد إىل احلجـاز ودون مسـريا      (حبس، زيين أسد : جباهلم)٣(
، )جبـل (، أبـان األسـود، العبـد    )حمياة بين أسـد : وأسفل من أبان األسود غري بعيد عن هضبة يقال هلا       (

، القنـان، قـصاص،   )والكوفة لبين أسد، وهو جبل متفرق مثـل شـباح الفـاجل     هضبة بني البصرة    (فرقني  
، زمهان )واد لبين أسد(، رقد، وقنة البقا )جبل بنجد(، التني )موضع يف ديار بين أسد لبين جذمية(البنان  

.، أرمام)واد كثري احلمض(
، )رة ومن أقبل منها إىل الثعلبيـة واد يزرع فيه على طريق السافرة إىل البص(ذو أخثال جلرير،ا: أوديتهم)٤(

.، خو، الرمث، منعج)واد عند عكاظ(ذو أراط 
، اخلـوة  )مـاء بنجـد قريبـة القمـر    (، الترمس، حزبز، صفية، البعوضـة  )ماء بني القنان وترمس(جرمث : مياههم)٥(

زوراء، اخليمـاء،  ، الـ )ويروي احلـزن (، الرجعية، روضة احلزم )ماء بني أمرة وأضاح  (، الذنبة   )يف شرقي مسرياء  (
ماء لبين أسد جياء من حومانة الدراج إليه، ومنـه إىل بطـن خنـل، مث الطـرف، مث     (بنانة، الثعلبة، أبرق، العزاف     

.، العسيلة، ثالثان)املدينة، وقد ذكر يف أخبارهم، وهو يف طريق القاصد إىل ملدينة من البصرة
احلربيـة الـيت سـجل هلـا التـاريخ كـثريا مـن احلـروب           تعد قبيلة بين أسد بن خزمية مـن القبائـل         : تارخيهم)٦(

.والغزوات، يف اجلاهلية واإلسالم
هــ، وهـو   ٩وأما تارخيهم يف اإلسالم فيبدأ بقـدوم وفـدهم إىل الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم سـنة                

يا رسـول اهللا، إنـا نـشهد أن اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأنـك        : مؤلف من عشر رهط، فقال متكلمهم     
.ورسوله، وجئناك ومل تبعث إلينا بعثاعبده 

.خو، يوم النسار، يوم حجر، يوم بزاحة: أيامهم)٧(
. ١٢-١٠: جامع أنساب قبائل العرب، سلطان طرخيم املذهن السرحاين
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ومسيت أرحاء ألا أحرزت دورا ومياهـا  ، )١(وأسد بن خزمية من أرحاء العرب الستة  
.)٢(مل يكن للعرب مثلها، ومل تربح من أوطاا، ودارت يف دورها كاألرحاء على أقطاا

فخوذ بني أسد
.كاهلـ١

.فقعسـ٢

.نيالقعـ٣

.دودانـ٤

. وترجع إىل مضر

. )٣(ومنهما تشعبت بطون أسد بن خزمية،إن دودان ولد ثعلبة وغنما ال غريو

هـذه النـسبة إىل     ،  بفتح األلف والسني املهملـة وبعـدها الـدال املهملـة           :األسدي
:وهو اسم عدة من القبائل،أسد

.من قريشن عبد العزى بن قصيأسد بـ١
.بن مدركة بن إلياس بن مضرأسد بن خزمية ـ٢
.)٤(أسد بن ربيعة بن نزارـ٣

فهـم مـن   ،يف خزميةصلى اهللا عليه وآله وسلمويلتقي بنو أسد بنسبهم مع النيب   
.من كنانة بن خزميةصلى اهللا عليه وآله وسلمأسد بن خزمية، والنيب 

كانت أرحاء العرب ستا، ومجامجها مثانية، فاألرحاء الست، مبضر منها اثنتان، ولربيعة اثنتـان، وللـيمن            )١(
.اخل...تيم بن مرة، وأسد بن خزمية: اللتان يف مضراثنتان، و

.تفسري األرحاء واجلماجم٢٨٩/ ٣: العقد الفريد، ابن عبد ربه)٢(
.٥٣/ ١: اللباب يف ذيب األنساب، ابن األثري اجلزري)٣(
.٥٣-٥٢/ ١: املصدر السابق)٤(
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األسديةالخصائص 

:صائصهمعن غريهم من البطون، وفيما يلي بعض خمتيز بنو أسد

قالوا يف بين أسد قدميا وحديثا الكـثري مـن الكلمـات، الـيت خلّـدت مـآثرهم،                   ـ١
.)١(ومواقفهم

.ر العلقمي يف كربالء، حفره علقمة األسديـ٢

تشريفهم بدفن األجساد الطاهرة بعد واقعة كربالء مع اإلمام زيـن العابـدين          ـ٣
.عليه السالم

وأخيه أيب الفضل عليه السالمق قبة اإلمام احلسني الراية احلمراء اليت تعلو فوـ٤
من مواريثهم، واليت معناها بأن من رفعت هذه الراية فوق قبتـه أو      عليه السالم العباس  

.بيته فهو مقتول مل يأخذ أحدا بثأره إىل اليوم

كـربالء حبـدودها الـيت وردت يف الوثـائق      عليـه الـسالم   شراء اإلمـام احلـسني      ـ٥
.قبل بين أسدالتارخيية من

دخـل صعـصعة بـن ناجيـة     :قـال ،احلكـم عن عرابة بـن ،عن املدائين،ذكر الزبري بن بكار يف املوفقيات   )١(

؟كيف علمـك مبـضر  :فقال،وسلم}وآله{صلى اهللا عليه على رسول اهللا   ،جد الفرزدق  ،ااشعي

،متـيم هامتـها وكاهلـها الـشديد الـذي يوثـق بـه وحيمـل عليـه           ،يا رسول اهللا أنا أعلم الناس م       :قال
صـلى اهللا  فقـال الـنيب   .وأسد لـساا   ،جنومهاوقيس فرساا و   ،وكنانة وجهها الذي فيه السمع والبصر     

.٣٤٨/ ٣: اإلصابة، ابن حجر.صدقت:وسلم}وآله{عليه 

:وقالت السيدة زينب عليها السالم لإلمام زين العابدين علي بن احلسني السجاد عليهما السالم
أهـل  ، وهـم معروفـون يف  رضلقد أخذ اهللا ميثـاق أنـاس مـن هـذه األمـة ال تعـرفهم فراعنـة هـذه األ                   

، وينـصبون هلـذا   هـذه األعـضاء املتفرقـة فيواروـا، وهـذه اجلـسوم املـضرجة             أم جيمعون  ،السماوات
.  رمسه، على كرور الليايل واأليام، وال يعفو أبيك سيد الشهداء ال يدرس أثرهلقرب،الطف علما

.٣٦٢: عوامل العلوم واملعارف، الشيخ عبد اهللا البحراين
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.سكناهم جبوار كربالء، وخدمتهم لزائريها على مر القرونـ٦

سفارة اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه الـشريف يف الغيبـة   تشريف اثنان منهم ب ـ٧
.)١(الصغرى

.من بين أسدعليه السالمشهادة عدد كبري من بني أصحاب اإلمام احلسني ـ٨

الـيت نـدم     عليـه الـسالم   نصرة اإلمام احلـسني     استجابة جمموعة كبرية منهم ل    ـ٩
إليها حبيب بن مظاهر األسدي، رغم عدم جناحهم واعتراضهم وقتاهلم وعدم وصوهلم 

.)٢(عليه السالملإلمام احلسني 

نسب حبيب بن مظاهر األسدي
حبيب بن مظاهر بن رياب بن األشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو 

ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن قعني بن احلارث بن     
.)٣(بن نزار بن معد بن عدنان

فشيخ األنصار حبيب بن مظاهراألسدي من جدم عدنان، وشعب نـزار، وقبيلـة        
مضر، وعمارة إلياس، وبطن أسد، وفخذ دودان، وعشرية فقعـس، وفـصيلة حجـوان،      

.ورهط األشتر

.وابنه حممد بن عثمان بن سعيد العمري األسديعيد العمري األسدي،عثمان بن س: مها)١(
-١٢٣، ١٠٨، ٢٩،٨٢-٢٢، ١٨-١١: راجع كتاب سدانة الروضتني، الـشيخ منـصور األسـدي         )٢(

١٣٦.
فقعــس (، و)حجـوان وجحــوان (، و)مظـاهر ومظهــر (: بعـض األمســاء ختتلـف يف بعــض النـسخ، مثــل   )٣(

.شهر، وما أثبتناه هو األ)ونقعس





الباب الثاني

�هسريت

�عمره

�زوجته

�أوالده

�أقربائه

�عصره

�أقواله
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الكوفـة مـن العـراق، صـحب الـنيب      ونـشأ يف ولد حبيب بن مظاهر يف باديـة جنـد    
عليـه  ، ومسع حديثه، مث الزم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب     صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ينهل من أدبـه، وعلومـه، سـالكا منهجـه، ومرابطـا لـه يف         ، مع خنبة من أكفائه،    السالم
، وحينما عليهما السالمحروبه، عاكفا على والئه، مث صحب اإلمامني احلسن واحلسني     

وصل مسلم بن عقيل إىل الكوفة الزمه حبيب مع كبار قادة ورجاالت الكوفة، وخرج         
عليـه الـسالم  احلـسني   مقـدما نفـسه قربانـا هللا مـع اإلمـام          بعد شهادة مسلم إىل كـربالء     

.ليكتب امسه يف ديوان الشهداء والسعداء
.}عليه السالم{)١(له إدراك، وعمر حىت قتل مع احلسني بن علي: قال ابن حجر

ومسـع منـه   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  تشرف خبدمة رسول اهللا   : قال الشبستري 
.أحاديث

.السريةمشكور ،، عظيم الشأن، قائداً، شجاعاًركان جليل القد

مـام  ، وبعد وفاة اإلعليه السالمام أمري املؤمنني ، روى عن اإلمكان حمدثاً صدوقاً 
.عليهما السالممامني احلسن واحلسني صحب اإلعليه السالم

.)٢(يف حروبه كلها، وكان أحد شرطة اخلميسDاشترك مع اإلمام أمري املؤمنني 

. عليه وآله وسلمصلى اهللا كان صحابيا رأى النيب : وقال السماوي

.١٤٢/ ٢: االصابة، ابن حجر) ١(
.٢٢١الرقم / حرف احلاء٣٢٦-٣٢٥: مشاهري شعراء الشيعة، عبد احلسني الشبستري) ٢(
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يف حروبـه  عليـه الـسالم  إن حبيبا نـزل الكوفـة، وصـحب عليـا       : قال أهل السري  
.كلها، وكان من خاصته ومحلة علومه

.)١(عليه السالمأن حبيبا كان ممن كاتب احلسني : وذكر أهل السري
.)٢(2نقلت عن مجع أنه ممن أدرك رسول اهللا : وقال الشاهرودي

.2عصران بعد رسول اهللا عليه السالماملؤمنني كان ألمري: قال املظفر
النـاس، وال يـزور   ما كان فيه جليس البيت ال يزوره أحد إال قليـل مـن           : األول

.أحدا إال قليال
.هو العصر الذي جاءته اخلالفة فيه جتر أذياهلا مذعنة له: والعصر الثاين

بقي لديه من ويف العصرين كان له صفوة من األصحاب يستدر م الغمام، وقد   
عمار بن ياسر، وجـابر األنـصاري، وابـن         : أهل العصر األول للعصر الثاين فئة، أمثال      

عباس، وحبيب بن مظاهر، وعمرو بن احلمق اخلزاعي، وقـيس بـن سـعد، وأيب رافـع،       
.وحممد بن أيب بكر، وحجر بن عدي الكندي، ونظائرهم

الدهر، كزيد وصعصعة ابـين  وقد أنتج العصر الثاين زمرة ندر أن يكون مثاهلم يف       
أيب رافـع، ومالـك   ابـين صوحان، وأويس القرين، واألصبغ بن نباتة، وعلي وعبيـد اهللا        

.األشتر، ورشيد اهلجري، وميثم التمار، وكميل بن زياد، وأشباههم
وال أدري كيف اكتسب أولئك النفر األفذاذ أهل العصر األول من أمـري املـؤمنني         

ال واخلصال، وأخذوا عنه أسرار العلم وعلم األسرار، حـىت      مجيل الفع  }عليه السالم {
زكت م النفوس، وكـادوا أن يزامحـوا املالئكـة املقـربني يف صـفوفهم، وغـبطهم املـأل                 

.)٣(األعلى على ما اتصفوا به من كمال الذات والصفات

.١٠١-١٠٠: ، الشيخ حممد السماويعليه السالمأبصار العني يف أنصار احلسني ) ١(
.٣١٦٠الرقم/ ٣٠٣/ ٢: مستدركات علم رجال احلديث، الشيخ علي الشاهرودي)٢(

.١٠-٩: ميثم التمار، حممد حسني املظفر) ٣(



٥١.................................................................................................................................................الباب الثاني

 

ا مـا  كان عمر حبيب بن مظاهر األسدي مخس وسبعني سـنة حـني شـهادته، هـذ        
.)١(والرجال، واملقاتلنصت عليه كتب التاريخ، واألخبار،

ومل يذكر التاريخ لنا تفصيال عن والدته، لعدة أسـباب كـان أمههـا مالزمتـه أمـري           
، وقد لعب صناع التاريخ، واإلعالم األموي دورا كـبريا يف تغييـب    عليه السالم املؤمنني  

ها اإلجتماعيـة، وعلمهـا، يف تثبيـت     احلقائق لكثري من الشخصيات الـيت أسـهمت مبكانتـ         
.عليه السالمأركان اإلسالم، وكان هلا دورا هاما يف دولة أمري املؤمنني 

ويتبني من إمجاع املؤرخني، وعلماء الرجال، والتـراجم، واملقاتـل، أن العمـر          
الشريف حلبيب بن مظاهر األسدي كان مخس وسبعني سـنة، يـوم شـهادته بكـربالء       

، يف العاشـر مـن شـهر حمـرم احلـرام، سـنة إحـدى        عليـه الـسالم   مع اإلمـام احلـسني      
م، لـذا فتكـون والدتـه      ٦٨٠هـ، املوافـق سـنة      ٦١/ ١/ ١٠: وستني من اهلجرة، أي   

أربعة عشر سـنة قبـل اهلجـرة الـشريفة،     : قبل هذا التاريخ خبمس وسبعني سنة، أي   
.م٦٠٥املوافق سنة 

ن عمره حني ارحتـل  وبذلك يكون حبيب بن مظاهر األسدي يف العشرينات م     
عـن دار الـدنيا سـنة إحـدى عـشرة مـن       صلى اهللا عليه وآله وسـلم   الرسول األكرم   

سـنة  عليـه الـسالم  اهلجرة، ويف أواسط اخلمسني من عمره عند شهادة أمري املـؤمنني          
عليـه الـسالم   أربعني من اهلجرة، ويف الستينات من عمـره ملـا قـضى اإلمـام احلـسن                 

ن اهلجرة، ومخس وسبعني سنة عند شهادته مع اإلمام     مسموما شهيدا سنة مخسني م    
.عليه السالماحلسني 

حبيـب رجـل ذو   : يف جمالس املؤمنني، عن روضة الشهداء : ٤/٥٥٤ل حمسن األمني يف أعيان الشيعة       قا)١(
.سنة، وكان حيفظ القرآن كله٧٥مجال وكمال، ويف يوم وقعة كربالء كان عمره 
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مل يِرد يف كتب التاريخ، والتراجم، أن حبيب بن مظـاهر األسـدي تـزوج بغـري أم          
نيـة مـع شـيخ األنـصار يف حياتـه،         القاسم، اليت خلدا صـفحات الـسرية مبواقفهـا اإلميا         

مـسلم بـن   عليـه الـسالم  ستني للهجرة، مع سفري اإلمام احلسني  سيما يف أحداث سنة     ال
عقيل، وسنة إحدى وستني للهجرة، مع حبيب بن مظاهر األسدي، وحثه على نـصرة               

، واستقباهلا رأس حبيب بـن مظـاهر األسـدي حـني دخـول             عليه السالم اإلمام الغريب 
.السبايا إىل الكوفة

.سم، وحممد، وعبد اهللالقا: وهي من بين أسد، وأم أوالده الثالثة

وأما ما كان من أمر األسدية فإا رقدت فأقبلت إليها مكسورة األضالع فاطمـة            
خبـري  : يا أسدية، كيف حال حبيـب؟ قالـت      : يف املنام، وقالت هلا    عليها السالم الزهراء  

يا أسدية قويل حلبيب تسلم عليك موالتك فاطمة الزهراء، وتقـول      : وعافية، فقالت هلا  
يـا  : كرميتك يا حبيب، فلما أصبحت األسدية أقبلت إىل حبيب، وقالت له  لك خضب   

خـضب كرميتـك، فقـال     : حبيب إن موالتك فاطمة الزهراء تسلم عليك، وتقـول لـك          
.عليها السالمحبا، وألف كرامة هللا تعاىل، ولسيديت فاطمة الزهراء : حبيب

مــن فقـام حبيـب مــن وقته،وسـاعته، ومــضى إىل الـسوق، وجلـس عنــد عطـار       
عطارين الكوفة، ليستام إىل كرميته خضاب، فبينا هو كذلك وإذا هو برجـل غـائص يف              
احلديد، وهو مضيق لثامه، فتأمله حبيب، وبينما هو سائر يف طريقه، التقى بالرجل وإذا          

مايل أراك البس السالح، فـإىل أيـن تريـد؟ فقـال لـه           : هو مسلم بن عوسجة، فقال له     
مدة ءقد نزل بطف كربالعليه السالمن موالك احلسني يا حبيب، أما علمت بأ    : مسلم

مخسة أيام؟ أو ما ترى إىل أهل الكوفة جمتمعني علـى حربـه، وقتالـه، فمـا مسـع حبيـب            
واهللا ال أخـضب   : كالم مسلم بن عوسجة عمـد إىل اخلـضاب ورمـاه مـن يـده، وقـال                
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ي معي إىل يا أخي أما متض : شيبيت إال من دم رأسي ومنحري، فقال ملسلم بن عوسجة         
: ، فقـال لـه  عليـه الـسالم  مرتيل فآخذ المة حـريب، مث أمـضي معـك إىل نـصرة احلـسني           

.)١(بلى
أن زوجة حبيب بن مظاهر ملا مسعت بقدوم السبايا، وأم دخلوا الكوفة، : وروي

أيب : يا ولدي انطلق إىل السبايا، وقل هلم إن أمي تقـول : دعت ولدها القاسم، وقالت 
أم ال؟ فأقبل الغالم حىت قرب من السبايا فرأى رأس أبيه معلقـا        حبيب بيض وجوهنا،    

يل ادفع: بلبان الفرس، فجعل يصرخ ويبكي، مث أقبل على املوكل برأس أبيه، وقال له 
.إن جائزة األمري خري يل: هذا الرأس وأنا أعطيك مقدارا من الدنانري، فقال اللعني

بـه رأسـه، ودخـل علـى أمـه      وملا قاربوا دار حبيب رفع الغـالم حجـرا، وضـرب         
باكيا، يصيح أماه قـومي واسـتقبلي رأس أيب، فخرجـت أمـه، فلمـا رأت رأس زوجهـا          

عليهـا  بيض اهللا وجهك كما بيضت وجهي عند الزهراء       : معلقا بلبان الفرس، صاحت   
.)٢(السالم

 

:كان له من األوالد ثالثة، وهم

.هو الذي يكىن بهالقاسم بن حبيب بن مظاهر، وـ١

.حممد بن حبيب بن مظاهرـ٢

.عبد اهللا بن حبيب بن مظاهرـ٣

إن القاسـم ابنـه   من خالل ظاهر األخبار   : القاسم بن حبيب بن مظاهر األسدي     
الذي يكىن به هو األكرب بني أوالده، ويذهب بعض املؤرخني أنـه استـشهد مـع أبيـه بـني       

.٩١: عاشوراء، البالدي)١(
.٥٧ــ٥٦:املصدر السابق)٢(
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الء، فيما يذكر آخرون إن الـشهيد بكـربالء مـع       يف كرب  عليه السالم يدي اإلمام احلسني    
. أبيه من أوالد حبيب بن مظاهر األسدي هو ولده حممد

وكذلك يوجد اختالف يف األخبار بني القاسم وأخيه حممد، فمرة يـروى اخلـرب يف    
:ولد له قد راهق، يف موارد، منها: القاسم، وأخرى يف حممد، وتارة بقوهلم

.الشهيد بكربالءـ١

.املاشي خلف رأس أبيه بالكوفةـ٢

.املتكلم مع قاتل أبيه، وحماججتهـ٣

.املبلغ أمه بقدوم السبايا، وإخبارها برأس أبيه مع الرؤوسـ٤

.الثائر من قاتل أبيه وقاتله يف بامجريا، يف زمن مصعب بن الزبريـ٥

جاء القاسم ودخـل معـسكر مـصعب فـإذا قاتـل أبيـه يف فـسطاطه نـائم، فجثـى                      
. ال: لقاسم على صدره، فانتبه اللعني، فقال له القاسم أتعرفين من أنا؟ قالا

أنا القاسم بن حبيب بن مظاهر، فعرفه، مث أن القاسم احتز رأسـه، وأقبـل        : قال
إعلم يا أمري مـا نامـت عـيين منعمـة     : به حىت دخل على مصعب فوقف أمامه، وقال له    

.من أنت؟: إىل أن أخذت ثأري من قاتل أيب، فقال له

أنـا ابـن حبيـب بـن مظـاهر، فـشكره مـصعب بـن الـزبري علـى صـنعه،              : قال لـه  
.)١(وأطلقه

ــ ٥٧: القمر الزاهر، عامر الكربالئي)١( أنـساب  : اجـع وقـد ذكـر اخلـرب مـع اخـتالف يف ألفاظـه، ر      . ٥٨ـ
: بدايـة والنهايـة، ابـن كـثري    ال. ٧١/ ٤: لكامل يف التاريخ، ابن األثـري   ا. ٤٩٤/ ٢: األشراف، البالذري 

٢/١٢٧٤ .
. ٥٠٦/ ١: مال، الشيخ عباس القميمنتهى اآل. ٢٢/ ٢: عليه السالم، اخلوارزميمقتل احلسني 

.١٠٠ــ٩٩/ ٣: قاموس الرجال، التستري
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القاسم كان يف الكوفة، وملا جـاءت الـسبايا إىل الكوفـة كـان رأس أيب             : ويف خرب 
الفضل العباس، ورأس حبيب بـن مظـاهر الوحيـدان املعلقـان بلبـان الفـرس، ليتبـاهى                  

إن : ا لشراء رأس والده، فرفض القاتل ذلـك، وقـال  بذلك قاتليهما، فعرض مبلغا كبري    
.األمري سوف يعطيين أضعاف ما تعطي

ظل القاسم يالحق قاتل والده حىت زمن مصعب بن الـزبري، وكـان قاتـل حبيـب        
من بين متيم، وملا توجه مصعب ملالقات اجليش األموي يف منطقة بأمجري قـرب املوصـل،     

عب، دخـل القاسـم علـى خيمتـه، وقتلـه،         وكان هذا القاتل قد أصـبح أحـد قـادة مـص           
وخرج من اخليمة، وهو يكرب، ويعلن األخذ بثأر والده، فأمسك به، وأمر مصعب بقطع  

. رأسه، فنال الشهادة كأبيه، وعمه، وأخيه

.استشهد مع والده: حممد بن حبيب بن مظاهر األسدي

نتمـي  وهـو جـد عـشائر بـين أسـد الـيت ت        : عبد اهللا بن حبيب بن مظاهر األسدي      
حلبيب بن مظاهر األسـدي، والـيت تربـو نـسبتها علـى ثلـث بـين أسـد، وأجنبـت أغلـب                

.)١(الشعراء، والعلماء، ورجال احلديث

 

إن عشرية فقعس، مـن بطـن أسـد، هلـا بيوتـات كـبرية، ومتعـددة، وإذا مـا أردنـا                 
.حلديثإحصاء أقرباء شيخ األنصار من بين عمومته، وغريهم، لتشعب ا

قبلـها نـسب   وهذه بعض األمساء اليت هلا صلة حببيب بن مظـاهر األسـدي، نـذكر    
:حبيب ليتسىن معرفة صلة القرابة بينهم

حبيب بن مظاهر بن رياب بن األشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو 

.١٢٧ــ١٢٦: سدانة الروضتني، الشيخ منصور األسدي)١(
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بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر     
.عدناننزار بن معد بن بن

أخوه، واستـشهد معـه بكـربالء بـني يـدي اإلمـام       : علي بن مظاهر األسدي  ـ١
.عليه السالماحلسني

مل يذكره أحد أنه من أخوته، بقرينة االسم كما هو : يزيد بن مظاهر األسدي   ـ٢
. األرجح والظاهر، أو أنه من أقربائه، إذ أنه أسدي، واستشهد معه بكربالء أيضا

ربيعة بن ثعلبة بن رياب بن األشتر بن محـوان بـن فقعـس، قاتـل صـخر بـن          ـ٣
.يكىن ربيعة أبا ثورأخا اخلنساء،عمرو بن الشريد،

.من بين سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد: مسلم بن عوسجة األسدي، وهوـ٤

.ربيعة بن حوط بن رياب بن األشترـ٥

بن لبة ابن نوفل بن نضلة بن األشترالشاعر الكميت األول هو الكميت بن ثعـ٦
.خالد بن نضلة، سيد بين أسد: وعم أبيه. حجوان

بـن  الكميت بن معروف بـن الكميـت بـن ثعلبـة    :هو،الشاعر الكميت الثاين  ـ٧
.رئاب بن األشتر بن جحوان



 

جبميع جوانبه عن كل    إن العصر الذي عاشه حبيب بن مظاهر األسدي، خيتلف          
تاريخ البشرية، السيما يف العراق، وأرجاء اجلزيرة العربية، وبالد الشام، واليمن، فلقـد        
شهدت أيامه حتول يف املسارات العلمية، واألدبية، والفكرية، والدينية، مـا جعلـه باحثـا      
عن احلقيقـة، حـىت بلـغ الـذروة مـن احلظـوة، بـني أقرانـه يف زمانـه، وكانـت األحـداث                    
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متسارعة حىت غاب منها الكثري يف صفحات التـاريخ، أو غيـب صـناع التـاريخ بعـضها،         
ورغم ما جنت أيديهم من قتل احلقيقة، بقيت منها ما يثري أويل األلباب، وإذا ما شـاء               
أحد أن جيمع األحداث اليت تعاقبت يف زمان حبيب بن مظاهر األسدي لنتج عن ذلـك          

م ٦٠٥مظـاهر األسـدي األحـداث التارخييـة مـن      جملدات ضخمة، وعاصـر حبيـب بـن      
.عليه السالمهـ، حيث شهادته مع اإلمام احلسني ٦١ـهـ .ق١٤م، املوافق ٦٨٠ـ

لذا ستكون اإلشارة يف هذا الفصل ألهم األحـداث الـيت أنتجـت وصـقلت هـذه         
:الشخصية األسدية العبقرية، ومنها

.م٦١٠ــ ه.ق١٢، سنة صلى اهللا عليه وآله وسلمبعثة النيب ـ١

.هـ١اهلجرة الشريفة،وبدء التاريخ اهلجري، سنة ـ٢

: مجيع الغزوات واملعارك اليت كانت يف تسع سنني، ومنهاـ٣

غزوة قرقرة الكدر، غزوة بـين قينقـاع،   (، )هـ٢غزوة العشرية، معركة بدر، سنة     (
وة بـين  غزوة الرجيع، غزوة ذات الرقـاع، غـز  (، )هـ٣غزوة بين سليم، وقعة أحد، سنة   

غـزوة دومـة اجلنـدل، غـزوة بـين املـصطلق، غـزوة        (، )هـ٤النضري، غزوة السويق، سنة   
غزوة بين حليان، غزوة ذي فـرد، احلديبيـة، سـنة    (، )هـ٥اخلندق، غزوة بين قريظة، سنة      

غزوة مؤتة، غزوة احليط، فتح مكة، غزوة حنني، سـنة      (،  )هـ٧فتح خيرب، سنة    (،  )هـ٦
).ـه٩غزوة طيء، سنة (، )هـ٨

.هـ١٠، سنة صلى اهللا عليه وآله وسلمحجة الوداع للنيب ـ٤

.م٦٣٣ـهـ ١١عن دار الدنيا، سنة صلى اهللا عليه وآله وسلمارحتال النيب ـ٥

باخلالفة ألمـري املـؤمنني علـي بـن     صلى اهللا عليه وآله وسلمنقض وصية النيب  ـ٦
.هـ١١سنةكم يف املدينة املنورة،، وتويل أيب بكر بن أيب قحافة احلعليه السالمأيب طالب 

، ومـا  صلى اهللا عليه وآله وسلمشهادة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا       ـ٧
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جرى عليها من غصبها فدك، وضرا، واهلجـوم علـى دارهـا، وإحـراق باـا، وكـسر                   
.هـ١١ضلعها، وإسقاط جنينها، سنة 

بعــد أيب بكــر، ن اخلطــاب احلكــماســتمرار نقــض الوصــية، وتــويل عمــر بــ ـــ٨
.هـ١٣سنة

.إحراق املصاحف من قبل عمر بن اخلطاب بعد توليه احلكمـ٩

.نفي أيب ذر الغفاري من املدينة، خالل فترة حكمهـ١٠

.هـ٢٣ثمان بن عفان احلكم بعد عمر، سنةاستمرار نقض الوصية، وتويل عـ١١

.هـ٣٥باخلالفة، سنةعليه السالممبايعة اإلمام علي بن أيب طالب ـ١٢

.هـ٣٥نقل عاصمة الدولة اإلسالمية من املدينة املنورة إىل الكوفة، سنة ـ١٣

.هـ٣٦وقعة اجلمل، سنة ـ١٤

.هـ٣٧وقعة صفني، سنة ـ١٥

.هـ٣٩وقعة النهروان، سنة ـ١٦

.هـ٤٠، سنة عليه السالمشهادة اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ١٧

.هـ٤٠باخلالفة، سنة ه السالمعليمبايعة اإلمام احلسن ـ١٨

مع معاوية بن أيب سفيان، بعد أن غـدر بـه   عليه السالمصلح اإلمام احلسن  ـ١٩
.هـ٤١أصحابه، سنة 

.هـ٥٠، وشهادته بالسم، سنة عليه السالماغتيال اإلمام احلسن ـ٢٠

.هـ٥١قتل حجر بن عدي الكندي وأصحابه، سنة ـ٢١

.هـ٦٠من مكة إىل الكوفة، سنة المعليه السخروج اإلمام احلسني ـ٢٢

عليـه  وصول مـسلم بـن عقيـل إىل الكوفـة، وأخـذه البيعـة لإلمـام احلـسني              ـ٢٣
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.هـ٦٠، وشهادته فيها مع هاين بن عروة، سنة السالم

.هـ٦٠شهادة ميثم التمار، وصلبه يف الكوفة، سنة ـ٢٤

هاشـم،  شـهادة بـين     : واقعة كـربالء، واألحـداث الـيت جـرت فيهـا، ومنـها             ـ٢٥
.هـ٦١واألنصار، سنة 



 

أنه قال للحسني بن علي بن ،عن حبيب بن مظاهر األسدي بيض اهللا وجهه ـ١
عليــه ن خيلــق اهللا عــز وجــل آدم أكنــتم قبــل يءشــأي(: عليهمــا الــسالمأيب طالــب 

،فـنعلم املالئكـة التـسبيح   ،الرمحـان ندور حـول عـرش      ،كنا أشباح نور  : ؟ قال السالم
.)١(والتحميد،والتهليل

إين قـد  : كالم حبيب بن مظاهر األسدي مع حي من بين أسد يـدعوهم للنـصرة         ـ٢
أتيتكم خبري ما أتى به وافد إىل قوم، أتيتكم أدعوكم إىل نصر ابن بنت نبيكم، فإنه يف عصابة 

ذلوه ولن يسلموه أبدا، وهذا عمر بـن  من املؤمنني، الرجل منهم خري من ألف رجل، لن خي         
وقـد أتيـتكم ـذه النـصيحة فـأطيعوين اليـوم يف           ،سعد قد أحاط به، وأنتم قومي وعـشرييت       

تنالوا ا شرف الدنيا واآلخرة، فإين أقسم باهللا ال يقتل أحد منكم يف سبيل اهللا مع          ،نصرته
.)٢(يف علينيعليه وآله وسلمصلى اهللابن بنت رسول اهللا صابرا حمتسبا إال كان رفيقا حملمد 

.٢٣/ ١: علل الشرائع، الشيخ الصدوق)١(
ــ ٢٣٧: ، الـشيخ عبـد اهللا البحـراين   عليه الـسالم عوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٢( نص وبـ . ٢٣٨ـ

يا بين أسد قد جئـتكم خبـري مـا أتـى بـه رائـد قومـه، هـذا         : قال حبيب١٠٢: لسماوي يف ابصار العني  ا
قـد نـزل بـني    ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وابن فاطمة بنت رسـول اهللا   ،احلسني بن علي أمري املؤمنني    

فظـوا حرمـة   وحت،ظهرانيكم يف عصابة من املؤمنني، وقد أطافت به أعـداؤه ليقتلـوه، فـأتيتكم لتمنعـوه           
!
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قال حبيب بن مظاهر األسدي لألزرق بن احلرث، وهـو يقاتـل حـي مـن بـين        ـ٣
مالك ولنا، انـصرف عنـا، يـا    : (عليه السالمأسد جاء م حبيب لنصرة اإلمام احلسني  

.)١()ويلك دعنا واشق بغرينا

هللا لبئس أما وا: (خطاب حبيب بن مظاهر األسدي مع معسكر عمر بن سعدـ٤
، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    القوم عند اهللا غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذريـة نبيـه          

،اتهــدين باالســحار،وعبــاد أهــل هــذا املــصر، علــيهم الــسالموعترتــه، وأهــل بيتــه 
.)٣)(٢(والذاكرين اهللا كثريا

بشيخ لكأين: (قال حبيب بن مظاهر األسدي مليثم التمار، وهو خيربه بشهادته    ـ٥
أصلع، ضخم البطن، يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صـلب يف حـب أهـل بيـت نبيـه                 

.)٤()، يبقر بطنه على اخلشبةعليهم السالم

ليس هذه بـساعة  : ضحك حبيب بن مظاهر األسدي يوم عاشوراء، فقيل له      ـ٦
فأي موضع أحق من هذا بالسرور، واهللا ما هو إال أن متيل علينا هذه     : (ضحك؟ فقال 

.)٥()لطغاة بسيوفهم فنعانق احلور العنيا

عـز علـي    : (قال حبيب بن مظاهر األسدي ملسلم بن عوسجة، عند مصرعه         ـ٧
لوال أين أعلم أين يف أثرك الحـق بـك   : (، وقال أيضا )!أبشر باجلنة ! مصرعك يا مسلم  

"
فيه، فواهللا لئن نصرمتوه ليعطينكم اهللا شرف الدنيا واآلخرة، وقد     صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا   

.وأقرب الناس مين رمحا،وبنو أيب،خصصتكم ذه املكرمة ألنكم قومي
.٦٧: ، مشس الدينعليه السالمأنصار احلسني )١(
.٣٥:سورة األحزاب)٢(
.٨٩ــ ٨٨/ ٣:، السيد مرتضى العسكرياملدرستنيمعامل )٣(
.٥/٢٠٢:جم رجال احلديث، السيد اخلوئيمع)٤(
.٣٣٤: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٥(
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من ساعيت هذه ألحببت أن توصيين بكل ما أمهك حىت أحفظك يف كـل ذلـك مبـا أنـت         
، وقال ملسلم بن عوسجة بعدما قال له أوصيك ذا، وأهوى )القرابة والدينأهل له يف

.)١()أفعل ورب الكعبة(عليه السالمبيده حنو اإلمام احلسني 

، مع سليمان عليه السالمكتاب حبيب بن مظاهر األسدي لإلمام احلسني ـ٨
: بن صرد اخلزاعي، واملسيب بن جنبة، ورفاعة بن شداد

محن الرحيم للحـسني بـن علـي أمـري املـؤمنني، مـن سـليمان بـن           بسم اهللا الر  (
صرد اخلزاعي، واملسيب بن جنية، ورفاعة بن شداد، وحبيب بن مظـاهر، وعبـد اهللا       

فاحلمـد اهللا الـذي قـصم       ،أمـا بعـد   . بن وائل، وشـيعة مـن املـؤمنني، سـالم عليـك           
هـذه األمـة   الـذي ابتـز    ،اجلبار العنيد الغـشوم الظلـوم      ،عدوك وعدو أبيك من قبل    

مث قتـل خيارهـا واسـتبقى      ،وتـأمر عليهـا بغـري رضـى منـها          ،وغـصبها فيئهـا    ،أمرها
،)٢(كمـا بعـدت مثـود    ،لهفبعدا ،وجعل مال اهللا دولة بني جبابرا وعتاا       ،شرارها

والنعمـان بـن   ،فأقبل لعل اهللا جيمعنا بـك علـى احلـق         ،مث إنه ليس علينا إمام غريك     
،وال خنرج معه يف عيـد ،نا جنمع معه يف مجعة وال مجاعة    ولس ،بشري يف قصر االمارة   

والـسالم عليـك ورمحـة اهللا    ،ولو قد بلغنا إنك أقبلت أخرجناه حـىت يلحـق بالـشام      
وبركاته يا بن رسول اهللا وعلى أبيك من قبلـك وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـى            

.)٣()العظيم
، يف دار املختار بـن أيب  قال حبيب بن مظاهر األسدي مبحضر مسلم بن عقيل  ـ٩

فـاين ال    ،أمـا بعـد   : قـال وعبيدة الثقفي، بعدما تكلم عـابس بـن أيب شـبيب الـشاكري            
نـا  أواهللا أحـدثك عمـا   ،ومـا أغـرك منـهم   ،علم ما يف أنفسهمأوال  ،أخربك عن الناس  

.٣٣٢-٣٣١/ ٤: الطربي، حممد بن جرير الطربيتاريخ)١(
.٩٥: سورة هود)٢(
.٢٣: ، السيد ابن طاووساللهوف يف قتلى الطفوف)٣(
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وألضـربن  ،وألقـاتلن معكـم عـدوكم   ،واهللا ألجيبـنكم إذا دعـومت    : موطن نفسي عليه  
فقـام حبيـب بـن مظـاهر     . ال مـا عنـد اهللا  إلقى اهللا ال أريد بـذلك       أىت  ح ،بسيفي دونكم 
وانـا  (: ، مث قـال )رمحك اهللا قد قضيت ما يف نفسك بواجز من قولك     : (الفقعسي فقال 

.)١()واهللا الذي ال إله إال هو على مثل ما هذا عليه

وحيك يا قرة ألق حسينا فسله مـا : فقال له،قرة بن قيس احلنظلي   دعا عمر ـ١٠
.فلما رآه احلسني مقبالجاء به، وماذا يريد؟ 

أتعرفون هذا؟ :قال

،وهـو ابـن أختنـا   ي،متيمـ ،نعم هذا رجل مـن حنظلـة      : (فقال حبيب بن مظاهر   
، فجاء حىت سلم على )ولقد كنت اعرفه حبسن الرأي، وما كنت أراه يشهد هذا املشهد        

أن ،إيل أهل مصركم هـذا كتب :فقال احلسني. وأبلغه رسالة عمر بن سعد له ،احلسني
. فاما إذ كرهتموين فانا انصرف عنهم،دمأق

!وحيك يا قرة بن قيس أىن ترجع إىل القوم الظاملني(: بن مظاهرمث قال له حبيب 
أرجـع إىل  : فقال له قـرة . )انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدك اهللا بالكرامة وإيانا معك         

.)٢(وأرى رأيي،صاحيب جبواب رسالته

ن يكفـوا   أسـلوهم   : عليه الـسالم  ملا حضر وقت صالة الظهر وقال احلسني      ـ١١
قـال لـه حبيـب بـن       . ـا ال تقبـل    إ: عنا حىت نصلي ففعلوا، فقال هلم احلصني ابن متـيم         

وتقبـل  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  زعمت ال تقبل الصالة من آل رسول اهللا    (:مظاهر
.)٣()منك يا مخار

.٢٦٤/ ٤: املصدر السابق)١(
.٩٦: ، أبو خمنف األزديعليه السالممقتل احلسني )٢(
.٥٥٥/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٣(
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وجـه فرسـه   ضرب فـ ،ليه حبيب بـن مظـاهر  إخرج ،محل حصني بن متيمملا   ـ١٢
.ومحله أصحابه فاستنقذوه،ووقع عنه،فشب،بالسيف

:خذ حبيب يقولأو
 

 
 

  
 

: وهو يقولبن مظاهر األسدي يوم عاشوراء،برز حبيبـ١٣
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
:حينما برز لقتال القوم الظاملنيوكان رجز حبيب بن مظاهر األسدي، ـ١٤

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

.املصدر السابق)١(
.٣/٧١: ينابيع املودة، القندوزي)٢(
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يـا أصـحايب مل   (: فقال هلـم حبيـب بـن مظـاهر    ،يف خيمة اجتمع األصحاب   ـ١٥
أتينـا  : فقـالوا بلـسان واحـد     ،  )جئتم إىل هذا املكـان، أوضـحوا كالمكـم رمحكـم اهللا؟           

: فقـالوا لـذلك، قـال حبيـب      )مل طلقتم حالئلكـم؟   (: فقال هلم  !!لننصر غريب فاطمة  
قـال  . الرأي رأيك، وال نتعدى قـوال لـك  : فقالوا)فإذا كان الصباح فما أنتم قائلون؟     (

فإذا صار الصباح فأول من يربز إىل القتال أنتم، حنن نقدمهم القتال، وال نرى (: حبيب
ا سـادام للقتـال،     قـدمو : لئال يقـول النـاس     ،هامشيا مضرجا بدمه، وفينا عرق يضرب     

حنـن علـى مـا أنـت     : وقـالوا ،فهـزوا سـيوفهم علـى وجهـه    ،)وخبلوا علـيهم بأنفـسهم    
.)٢(عليه

، وهو ميتدح عليه السالم مسع نافع ليلة عاشوراء احملاورة بني اإلمام احلسني         ـ١٦
، وحكاها حلبيب بن مظـاهر األسـدي، فقـال    عليها السالماألصحاب مع السيدة زينب  

.)٣()اهللا، لوال انتظار أمره، لعاجلتهم بسيفي هذه الليلةو: (له حبيب

م احلـسني قال حبيب بن مظاهر لشمر بن ذي اجلوشن، بعـدما خطـب اإلمـا         ـ١٧
واهللا إين ألراك تعبد اهللا على سبعني حرفا، وأنا أشهد إنك صـادق، مـا   : (عليه السالم 

.)٤()تدري ما يقول، قد طبع اهللا على قلبك

عليـه  بـن مظـاهر األسـدي علـى اللحـوق باإلمـام احلـسني                حبيـب ملا عزم  ـ١٨
خذ هذا : (بكربالء، التفت إىل عبده مبارك،وأعطاه جواده، وسالحه، وقال له         السالم

نسخ املراجـع يوجـد اخـتالف بـبعض     ويف بعض . ١٦٨ــ١٦٦/ ١: ة املعارف احلسينية، الكرباسيدائر)١(
.املفردات من األبيات، كما تسقط بعض األبيات من البعض اآلخر

.٣٠٣: كربالء الثورة واملأساة، أمحد حسني يعقوب)٢(
.٤٧: ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، الشيخ عبد اهللا احلسن)٣(
.٢٨١/ ٧: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٤(
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قـال فامتثـل العبـد مبـا أمـره بـه عمـه،            ). اجلواد وامضي به إىل املكان الفالين حىت آتيك       
بيـب، فجعـل املهـر     ومضى إىل املكان الذي وصـفه لـه حبيـب، ووقـف هنـاك فأبطـأ ح                

. اسكت: والعبد خياطبه، ويقوليصهل،

واهللا لئن مل يأيت سيدي حبيب ألعلون على ظهرك، وأمضي إىل نـصرة احلـسني،       
ويف تلك الساعة كان حبيب مقبال، فسمع كالم العبد وخطابـه للجـواد، فوجـه حبيـب        

.بوجهه إىل جهة كربالء

، اهللا أكرب، حىت عليه وآله وسلمصلى اهللا  السالم عليك يابن رسول اهللا    : (وقال
). العبيد يتمنون نصرتك يا أبا عبد اهللا

أنت حر ارجع: (مث أقبل حبيب على عبده، وأخذ اجلواد من عنده، وقال له       
يا عم وأنت إىل أين متضي؟ : فقال له) لوجه اهللا

). عليه السالمإىل نصرة احلسني : (فقال حبيب

. ما أنصفتين يا عم: فقال له العبد

، وأنا أجنو بنفسي، ال كان ذلك أبـدا،  عليه السالمأنت متضي وتنصر احلسني     
واهللا ألخلطن دم األسود بدماء الـشهداء، حـىت ال يكـون خـصمي جـده رسـول اهللا         

.)١(يوم القيامةصلى اهللا عليه وآله وسلم

وبيـده سـيف   ،أتيت حبيب بـن مظـاهر فرأيتـه جالـسا يف خيمتـه        :قال نافع ـ١٩
:كأنه خياطبه:يقولوهو،مصلت

 
 

  
   

 
  

 
.٩٣: يعاشوراء، البالد)١(
.٢٣١: االس الفاخرة، شرف الدين)٢(
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األسديخالصة سيرة حبيب بن مظاهر
.، ومسع حديثهصلى اهللا عليه وآله وسلمصحب النيب ـ١

.م من علومه، ومسع حديثه، وتعلعليه السالمصحب أمري املؤمننيـ٢

.عليه السالمواإلمام احلسني عليه السالمصحب اإلمام احلسن ـ٣

.الثالث اجلمل وصفني والنهروانعليه السالمشارك يف حروب أمري املؤمنني ـ٤

.كان من شرطة اخلميسـ٥

.عليه السالممن خواص وحواري أمري املؤمنني ـ٦

.سيد بين أسد، وشيخهمـ٧

يف عليـه الـسالم  يف أخذ البيعة لإلمام احلسني       عليه السالم ل  الزم مسلم بن عقي    ـ٨
.الذين أوفوا ما عاهدوا اهللا عليهعليه السالمالكوفة، وكان من كبار املكاتبني لإلمام احلسني 

.ميثم التمار، ورشيد اهلجري: عاملا، حاز علم املنايا والباليا مع أقرانهـ٩

.وفعالهحمدثا، صدوقا، مشكورا يف سريته ـ١٠

الـسالم علـى الرجـل الفقيـه        : عليـه الـسالم   فقيها، كتب له اإلمام احلـسني        ـ١١
.حبيب بن مظاهر

.، خملصا هلم يف والئهعليهم السالمعارفا بأهل البيت ـ١٢

.حافظا للقرآن، خيتم القرآن يف ليلة واحدةـ١٣

وغيـورا   فارسا، شجاعا، زاهدا، شهما، أديبا، شاعرا، وفيا، كرميا، مهابـا،          ـ١٤
.حليما

.عليه السالميف ميسرة معسكره عليه السالمصاحب راية اإلمام احلسني ـ١٥

.عليه السالمقائد أنصار اإلمام احلسني ـ١٦
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عليـه  ، وأيب الفضل العباس عليه السالمله مواقف جليلة مع اإلمام احلسني        ـ١٧
.ىل عليهم، واألصحاب رضوان اهللا تعاعليها السالم، والسيدة زينب السالم

حلي بـين أسـد القـاطنني علـى مقربـة مـن         عليه السالم رسول اإلمام احلسني     ـ١٨
.صلى اهللا عليه وآله وسلمكربالء ودعوم للذب عن آل رسول اهللا 

وأشـار إىل  . أوصـيك ـذا  : صاحب وصية مسلم بن عوسجة اليت قال فيها  ـ١٩
يـاة، وقـد وىف حبيـب بالوصـية     ، وهو يف رمقه األخري مـن احل عليه السالماإلمام احلسني   

.ومات دون مواله

.، ورثاه بعد شهادتهعليه السالمهد مقتله اإلمام احلسني ـ٢٠

.تشرف بسالم الناحية املقدسة، والرجبيةـ٢١

صاحب مقام رفيع، واعتناء به دفن بقـرب وحـده، عنـد رأس اإلمـام احلـسني       ـ٢٢
.عليه السالم

، الوحيـدان املعلقـان بلبـان    ليـه الـسالم   عرأسـه ورأس أيب الفـضل العبـاس          ـ٢٣
.الفرس، حينما دخلت السبايا إىل الكوفة، ليتباهى بذلك قاتليهما

أخوه علي، وولده حممد، وابن عمه مسلم بن عوسـجة، وفريـق مـن قومـه       ـ٢٤
من بين أسد، وغالمه، وقيل امسه مبارك، كانوا معه يف كربالء بني يدي سيدهم اإلمـام               

.، ونالوا الشهادةمعليه السالاحلسني 

.كان عمره حني شهادته مخس وسبعني سنةـ٢٥

.له زوجة، وثالث أوالدـ٢٦

.عن دار الدنياصلى اهللا عليه وآله وسلميف العشرينات من عمره ارحتل النيب ـ٢٧

.عاصر أحداث كثرية يف زمانه، يندر التاريخ مبثلهاـ٢٨

.كان أسديا، عدنانيا، من عرب الشمالـ٢٩





الباب الثالث

�أخالقه

�أوصافه

�علمه

�عبادته

�مرتلته





 

 

، عليـه الـسالم  الزم حبيب بن مظاهر األسدي أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب       
ول من علمه، وأدبه، وحلمه، وشجاعته، حىت صار ممـن يـشار هلـم بالبنـان، وكانـت             

ينفك عنها، هي الدروس التربوية اليت زخـر ـا أمـري املـؤمنني        أخالقه، وصفاته، اليت مل   
عليه ا، ضمن الفترة اليت عاش فيهـا بقربـه، يف سـلمه، وحربـه، وكانـت      عليه السالم 

:إفاضات النبع العلوي، بنوريته، يف قلب حبيب بن مظاهر األسدي، أنتجت منه
.السخاءـ١
.الكرمـ٢
.الشجاعةـ٣
.عد والعهدالوفاء بالوـ٤
.اإليثارـ٥
.احللمـ٦
.الصربـ٧
.الثبات عند اهلزائزـ٨
.اإلباءـ٩

.الصدقـ١٠
.حسن النيةـ١١
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وقد أثبت للعامل إباءه، فما نام على املذلة، واهلوان، فتلقـى الـسيوف، والرمـاح،            
عـن   والسهام، بنحره الشريف، وبصدره الطاهر، وهو يف غاية الفرح، والسرور، دفاعا          

.عليه السالمكتاب اهللا القرآن الكرمي، وعن القرآن الناطق اإلمام احلسني 

اهللا تعاىل عليه من أخلص ااهدين مع أيب عبـد  فكان حبيب بن مظاهر رضوان    
.)١(، وأشدهم مواساةعليه السالماهللا 

. )٢(لهعليه السالموغرية، كما ورد بنص كتاب اإلمام احلسني وهو ذو شيمة،
هللا درك يـا حبيـب كنـت    : عليـه الـسالم   فاضال، قـال فيـه اإلمـام احلـسني          وكان  

.)٣(فاضال ختتم القرآن يف ليلة واحدة

برير بـن خـضري    ، فقال له    }يوم عاشوراء {لقد مزح حبيب بن مظاهر األسدي     و
فـأي  : يا أخي ليس هذه بساعة ضحك، قـال     : سيد القراء : وكان يقال له   ،)٤(اهلمداين

لـسرور، واهللا مـا هـو إال أن متيـل علينـا هـذه الطغـام بـسيوفهم                موضع أحق من هذا با    
.)٥(فنعانق احلور العني

صـلى  الظاهرية والروحية، أما الروحية طاعة اهللا ورسـوله          وكان يتصف بصفتني  
، ويتـصف بكثـرة   علـيهم الـسالم  ، وكثرة طاعته ألهل بيـت النبـوة   اهللا عليه وآله وسلم  

النجدة، والشهامة، والغرية، إضافة إىل ذلك الفقاهة ومن صفاته اليقني، و.تالوة القرآن
.)٦(يف الدين

.١٢-١١: القمر الزاهر، الكربالئي)١(
.٢١: راجع نفس املصدر السابق)٢(
.٥٠٦/ ١: منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي)٣(
.يزيد بن حصني، وهو تصحيف: يف األصل)٤(
.٣٣٤: البحراينعوامل العلوم االمام احلسني عليه السالم، الشيخ عبد اهللا )٥(
.٨: القمر الزاهر، الكربالئي)٦(
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إن مجال حبيب بن مظاهر األسدي، العريب، مقـرون باهليبـة، والوقـار، وكـل مـا           
.والفارس الشجاع، عن غريه،مييز الرجل العابد

ين ألعرف إ: ميثم التمار حلبيب بن مظاهر األسدي، وهو خيربه عن مصرعه         قال  
. )١(وجيال برأسه بالكوفة،فيقتل،خيرج لنصرة ابن بنت نبيه،له ضفريتان،رجال أمحر

حبيـب رجـل ذو مجـال       : يف جمالس املؤمنني، عـن روضـة الـشهداء        : قال األمني 
.)٢(وكمال

 

حاز حبيب أنواع العلوم، مع حفظه للقـرآن الكـرمي، وفقاهتـه، فلقـد كـان أحـد               
بعلم املنايا والباليا، وغريهـا     عليه السالم خصهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب         الذين

من العلوم اليت ال يطلع عليها إال من امتحن اهللا قلبـه لإلميـان، وهـذه منـاذج عـن علـم         
:حبيب بن مظاهر األسدي

ن مظاهر يخبر ميثم التمار بمصرعهحبيب ب
حـدثين أمحـد    : اهللا بن مهران، قـال    حدثين حممد بن عبد     : جربئيل بن أمحد، قال   

مـر ميـثم التمـار    : بن النضر، عن عبد اهللا بن يزيد األسدي، عن فضيل بن الزبري، قال           
جملس بين أسد، فتحـدثا حـىت       دعلى فرس له، فاستقبل حبيب بن مظاهر األسدي، عن        

لكـأين بـشيخ أصـلع، ضـخم الـبطن، يبيـع        : اختلفت أعناق فرسـيهما، مث قـال حبيـب        
، يبقر بطنه على عليهم السالمد دار الرزق، قد صلب يف حب أهل بيت نبيه    البطيخ عن 

.٢٠٢/ ٥: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي)١(
.٥٥٤/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٢(
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وإين ألعرف رجال أمحر، له ضفريتان، خيرج لنصرة ابن بنت نبيـه،     : فقال ميثم  !اخلشبة
مـا رأينـا أحـدا أكـذب مـن      : فيقتل، وجيال برأسه بالكوفة، مث افترقا فقال أهـل الـس   

ىت أقبل رشـيد اهلجـري، فطلبـهما فـسأل أهـل          فلم يفترق أهل الس، ح    : قال !هذين
رحم اهللا ميثما : افترقا ومسعنامها يقوالن كذا وكذا، فقال رشيد     :الس عنهما، فقالوا  

هـذا واهللا  : فقـال القـوم   ،مث أدبر  ،ويزاد يف عطاء الذي جيئ بالرأس مائة درهم        ،ونسي
نا ميثما مصلوبا على بـاب     واهللا ما ذهبت األيام والليايل، حىت رأي      : فقال القوم . أكذم

، عليه الـسالم دار عمرو بن حريث، وجئ برأس حبيب بن مظاهر، قد قتل مع احلسني     
.)١(ورأينا كل ما قالوا

حبيب بن مظاهر يخبر بمصرعه
، بعـدما وقـع صـريعا يـوم عاشـوراء،      قال حبيب بن مظاهر ملـسلم بـن عوسـجة        

:عليه السالمومشى إليه مع اإلمام احلسني 

أعلم إين يف األثر من ساعيت هذه ألحببت أن توصيين بكـل مـا أمهـك،               لوال أين 
، فقاتـل دونـه حـىت    عليـه الـسالم  فقال له مسلم فإين أوصيك ذا، وأشـار إىل احلـسني         

.)٢(مث مات. ألنعمنك عينا: متوت، فقال له حبيب

حبيب بن مظاهر فقيه
:كتابا جاء فيهإىل حبيب بن مظاهر األسدي عليه السالمكتب اإلمام احلسني 

من احلسني بن علي بن أيب طالب إىل الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر 

، صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  أما بعد يا حبيب، فأنت تعلم قرابتنا من رسول اهللا         

.٢٠٢/ ٥: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي)١(
.١٥٣: لواعج األشجان، حمسن األمني)٢(



٧٥................................................................................................................................................الباب الثالث

وأنت أعرف بنا من غريك، وأنت ذو شيمة، وغرية، فال تبخل علينـا بنفـسك، جيازيـك         
.)١(يوم القيامةسلمصلى اهللا عليه وآله وجدي رسول اهللا 

حبيب بن مظاهر محدثا
.عليه السالمروى عن اإلمام احلسني 

ن علي بن أيب بلحسني أنه قال ل  ،عن حبيب بن مظاهر األسدي بيض اهللا وجهه       
؟عليـه الـسالم  ن خيلـق اهللا عـز وجـل آدم       أكنتم قبل    يءش أي: عليهما السالم طالب  

،والتـهليل ،فـنعلم املالئكـة التـسبيح    ،نندور حول عرش الرمحا    ،كنا أشباح نور  : قال
.)٢(والتحميد

صاحب علم املنايا والباليا، وأنـه قـرين ميـثم التمـار ورشـيد              : قال الشاهرودي 
.)٤(، ولقد ورد يف األخبار الكثري عنهم، مما خيربوا به من علم املنايا والباليا)٣(اهلجري

.)٥(كان من محلة علوم أهل البيت: قال القمي

كثرة العلـوم باملغيبـات، وأن هـذا العلـم         : صفات حبيب بن مظاهر    وجاء ضمن 
.)٦(يدعه اهللا يف خاصة أوليائه

والوقـائع،  علم اآلجال، وعلم احلـوادث، : علم املنايا والباليا، أي: قال املظفر 
أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب     {اليت يبتلى ا الناس، وهذا العلم قد يأمتن عليه أبو احلسن           

.٣٣٦: بالغة اإلمامني، املوسوي)١(
.٢٣/ ١: رائع، الشيخ الصدوقعلل الش)٢(
.٦٣: مستطرفات املعاين، الشاهرودي)٣(
.٣٣٩-٣٣٦: تاريخ الكوفة، الرباقي: راجع)٤(
.٥٠٦/ ١: منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي)٥(
.٨: القمر الزاهر، الكربالئي)٦(
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رشـيد اهلجـري،   : بعض األفذاذ من رجاله، فنجد منـه شـيئا عنـد       } لسالمعليه ا طالب  
وحبيب بن مظاهر، وحممد بن أيب بكر، وأويس القرين، وعمار بـن ياسـر، وعمـرو بـن           

.)١(احلمق اخلزاعي، وكميل بن زياد، وأشباههم من أهل القلوب املمتحنة لإلميان

العلـم واإلميـان، وخـاض    قـد مجـع   عليه الـسالم  إذا كان اإلمام علي     : قال املال 
: غمارها بتعمـق، قـل نظـريه، فـإن أصـحابه، وحواريـه، كـانوا مـصداقا لآليـة الكرميـة            

>u  t  s  r<)فقد زيـن البـاري تعـاىل صـدورهم بنـور العلـم، علـى قلـة           ،  )٢
عددهم الذي مل يتجاوز أصابع اليدين، ممن حصل عنده علـم الباليـا واملنايـا، اضـراب             

.)٣(مظاهر، ورشيد اهلجري، وعمرو بن احلمق اخلزاعيميثم التمار، كحبيب بن

حبيـب رجـل ذو مجـال       : يف جمالس املؤمنني، عـن روضـة الـشهداء        : قال األمني 
.)٤(سنة، وكان حيفظ القرآن كله٧٥وكمال، ويف يوم وقعة كربالء كان عمره 

 

، أصـبح القـرآن معـني    ملا كـان العلـم يقـود إىل املعرفـة، واملعرفـة عنـوان القـرب         
العارفني، واملناجاة مفاتيح الوصال، ويف ذلك قال اإلمام زين العابدين علي بن احلسني         

إهلي من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك فرام منـك بـدال، ومـن ذا الـذي                «: عليهما السالم 
.)٥(»أنس بقربك فابتغى عنك حوال

املـؤمنني علـي بـن أيب    إن حبيب بن مظاهر أحد الرجال الذين أفاض عليهم أمري    

.٢٨: ميثم التمار، حممد حسني املظفر)١(
.٥٦: سورة الروم)٢(
.٥٩: ار، فاضل املالميثم التم)٣(
.٥٥٤/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٤(
.٤١٣: الصحيفة السجادية، اإلمام زين العابدين عليه السالم)٥(
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أسرار احلب اإلهلي، والعلم، ألنه كان أهال لـذلك، وجتـسدت كـل            عليه السالم طالب  
معرفته يف عبادته، وحسن جده، وطول صالته، وكثرة تالوته لكتاب اهللا، وما حظـي       

.به من نور املعرفة جعله من أهل الشوق

عليـه الـسالم   ني  وكان للمحب حبيب ليلة عاشـوراء مـع أصـحاب اإلمـام احلـس             
خيـتم  دوي كدوي النحل، وهم على يقني بقرب موعـد اللقـاء، ومـن عبادتـه أنـه كـان         

هللا درك يـا حبيـب كنـت    : عليـه الـسالم  واحدة، قال فيه اإلمـام احلـسني     القرآن يف ليلة  
.)١(فاضال ختتم القرآن يف ليلة واحدة

 

:قال مشس الدين

.وفينيهو أحد الزعماء الكـ

.كان معظما عند احلسنيـ

.)٢(كان شخصية بارزة يف جمتمع الكوفةـ

:قال اجلواهري

.ومن شرطة مخيسه، عليه السالمبن أيب طالب علي أمري املؤمنني من أصحاب ـ

.عليه السالماحلسن بن علي ،من أصحاب أيب حممدـ

.عليه السالمقتل يوم الطف بكربالء بني يدي احلسني ـ

.)٣(ع التسليم عليه يف زياريت الناحية والرجبيةوقـ

.٥٠٦/ ١: منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي)١(
.٨٢: أنصار احلسني، حممد مهدي مشس الدين)٢(
.١٢٧: املفيد من معجم رجال احلديث، اجلواهري)٣(
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يـا  : عليهـا الـسالم   ألختـه زينـب      عليه الـسالم  احلسني  قال اإلمام   :قال يعقوب 
، هـل حتـبني أن   مي أن هؤالء أصحايب من عامل الذر، وم وعدين رسـول اهللا    أختاه اعل 

وعـرض ، مث نـاداهم عليـك بظهـر اخليمـة   : تنظري إىل ثبات أقدامهم قالت نعـم، قـال      
.)١(، فأبواعليهم أن ينصرفوا يف سواد الليل

دفنه بعد شهادته عند رأس اإلمـام  مما زاد يف شرفه وعلو رتبته     :قال الشاهرودي 
عليه متميزاً عن بقية الشهداء، وكان ذلك بأمر اإلمام زين العابدين عليه السالماحلسني 
عد شهادته يبدأ به الداخل وينتـهي بـه        ب عليه السالم ، فصار وكأنه بواب احلسني      السالم

.اخلارج من احلائر احلسيين الشريف
رجـالً صـاحلاً رأى حبيـب بـن مظـاهر األسـدي يف الرؤيـا          حكى أحد العلماء أنّ   

سيدي يا حبيب لقد حزت اخلري من جوانبه كلّها فأنت صحايب أدركت رسول : فقال له
جئت إىل الكوفة وال زمت أمري املؤمنني ومسعت حديثه مثّصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ونلـت الـشهادة بـني يديـه فـأنتم سـادات الـشهداء ال يـسبقكم سـابق وال                عليه الـسالم  
عليـه الـسالم  فأنـت بـاب احلـسني    ـالـشهادة   ـيلحقكم الحق، وهذا قـربك بعـد املـوت     

اعـال  الزائر فيسلّم عليك أوالً وال خيـرج حـىت يـسلّم عليـك ثانيـاً، ومكانـك يف         يدخل
عليني مع األنبياء والصديقني وحسن أولئك رفيقا، فهل بقـي يف قلبـك شـيء؟ أم هـل                  

نعـم أمتـىن أن أعـود إىل الـدنيا     :بقيت لك أمنية تتمناها بعد هـذا اإلكـرام؟ قـال حبيـب           
.)٢(وأحضر مع املؤمنني يف جملس احلسني وأبكي مع الباكني وأندب مع النادبني

لـه، ليكـون بيـده    عليه الـسالم اختيار اإلمام احلسني ومما يدل على عظيم مرتلته،  
.)٣(راية أصحابه على ميسرة عسكره يوم عاشوراء

.٣٠٣: كربالء الثورة واملأساة، أمحد حسني يعقوب)١(
.١٧٠/ ٢: مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي الشاهرودي)٢(
.يأيت تفصيل ذلك ضمن الباب السادس)٣(



الباب الرابع

�ــه باإلمــام احلــسني  إخــرب  لتحاق
عليه السالم

�خرب الراية

�دعوته لبين أسد





٨١

 

 

:كتاب اإلمام احلسني عليه السالم إىل حبيب بن مظاهر األسدي يدعوه للنصرة

إىل الرجـل الفقيـه حبيـب بـن     عليهمـا الـسالم  من احلسني بن علي بن أيب طالب     
مظاهر 

، صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  أما بعد يا حبيب، فأنت تعلم قرابتنا من رسول اهللا         
مة، وغرية، فال تبخل علينـا بنفـسك، جيازيـك    وأنت أعرف بنا من غريك، وأنت ذو شي     

.)١(يوم القيامةصلى اهللا عليه وآله وسلمجدي رسول اهللا 

إىل حبيــب بــن مظــاهر عليــه الــسالمنــسخة أخــرى مــن كتــاب اإلمــام احلــسني  
بسم اهللا الرمحن الرحيم من احلسني بن علي إىل حبيب بن مظاهر األسـدي،       :األسدي

العراق، وقد بانت اخليانة من أهل الكوفة، كما خانوا بأيب، فقد أتينا: أما بعد يا حبيب   
وأخي من قبل، فإن كنت تريد السعادة األبدية، والدولة الـسرمدية فبـادر إلينـا، وائـت                  

.)٢(لنصرتنا يف كربالء

، عليهـا الـسالم  ولقد رأت زوجتـه أم القاسـم يف منامهـا الـسيدة فاطمـة الزهـراء        

بالغــة . ١٢١ــــ ١٢٠: وسـيلة الــدارين يف أنــصار احلــسني، الــسيد إبـراهيم املوســوي الزجنــاين  ) ١(
.٣٣٦: اإلمامني، املوسوي

.٨٩: راء، البالديعاشو) ٢(
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حبـا، وألـف   : وبعـدما ختـربه يقـول حبيـب    . حليتـه أخربي حبيـب أن خيـضب   : تقول هلا 
، مث يذهب إىل السوق، ويلتقـي  عليها السالم كرامة، هللا تعاىل، ولسيديت فاطمة الزهراء       

مبسلم بن عوسجة، وهو مدجج بآلة احلرب، فيسأله اخلرب، وجييبه باجتماع أهل الكوفـة           
يعود إىل بيته، وهـو  ، فريمي اخلضاب من يديه، و عليه السالم على حرب اإلمام احلسني   

معـه كتـاب   عليـه الـسالم  يأكل الطعام تطرق البـاب، وإذا برسـول مـن اإلمـام احلـسني       
يدعوه فيه للنصرة، فيقف ويقبل الكتاب، ويضعه على عينيه ورأسه، مث يفضه ويقـرأه،    

أنه على أثره، وتكشف عشريته أمـر   عليه السالم وجييب الرسول أن خيرب اإلمام احلسني       
، عليـه الـسالم  أتيه وفد منهم ليمنعـوه مـن اللحـاق بركـب اإلمـام احلـسني            الرسول، وي 

فيطمئنهم بعدم الذهاب، وما أن يرحلـوا جتـري حمادثـة بينـه وبـني زوجتـه، وتحملُـه يف         
وخيـرج كأنـه   ، مث يـودع أهلـه،  عليه السالمحديثها أمانة، وهو سالم إىل اإلمام احلسني  

يسلك طريقا غـري مباشـر، باجتـاه املوضـع الـذي أمـر        وهومترته، لئال يشك بأمره أحد،    
عبده أن يالقيه فيه مع جواده وسيفه، وقد وجهه إىل ذلك املوضـع بعـد إمتامـه احلـديث         

.مع مسلم بن عوسجة، ورجوعه من السوق

.)١(وحينما يصل هناك، يسمع عبده يكلم جواده، واحلديث له تتمة، تقدم بيانه

 

، وعقـد لـه اثـنيت عـشرة رايـة، فنـاول أخـاه أبـا الفـضل             عليه السالم قام احلسني   
العباس راية، ولكل رئيس من أصحابه رايـة، وبقيـت عنـده رايـة واحـدة، فـأراد الكـل           

يـا مـوالي، نـاولين    : ، فقام إليه رجـل، وقـال لـه   عليه السالمتناوهلا فلم يعطها احلسني  
ِنعـم الرجـل   : عليه الـسالم صدورهم، فقال له احلسني هذه الراية، ألطعن ا القوم يف  

تقدم يف الفصل الثالث من الباب الثاين يف أحوال زوجته تفصيل خروجه ورؤيا زوجته وخضابه       ) ١(
.ولقياه مسلم بن عوسجة
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أنت، ولكن هذه الراية لرجل يركزها يف صدور األعداء، وهو أيضا يعرفنا حق املعرفة، 
أعين بذلك الرجل : عليه السالمومن تعين بذلك يا موالي؟ فقال له احلسني        : فقال له 

: حبيـب يـا سـيدي؟ فقـال    وأين : الفاخر، والعنصر الطاهر حبيب بن مظاهر، فقال له       
.)١(هو بالكوفة، وسوف أكتب له كتابا ويأيت إلينا سريعا إن شاء اهللا تعاىل

أصـحاب  ولقد روى مجاعة، إن حبيـب بـن مظـاهر األسـدي كـان علـى ميـسرة           
ــه الــسالماإلمــام احلــسني  ــوم عاشــوراء، منــهم علي ــو خمنــف: ي ــدينوري)٢(أب ، )٣(، وال

ــبالذري ــد)٥(، والطــربي)٤(وال ــري )٧(، والطربســي)٦(، واملفي ــن األث ــسي)٨(، واب ، )٩(، وال
.)١٥(، واخلوئي)١٤(، والزركلي)١٣(، والسماوي)١٢(، والقمي)١١(، واألمني )١٠(والبحراين

.٨٩ــ ٨٨: عاشوراء، البالدي) ١(
.١١٣: ، أبو خمنفعليه السالممقتل احلسني ) ٢(
.٣٧٨: األخبار الطوال، الدينوري) ٣(
.١٧٨/ ٣: البالذريأنساب األشراف،) ٤(
.٣٢٠/ ٤: تاريخ الطربي، الطربي) ٥(
.٩٥/ ٢: اإلرشاد، املفيد) ٦(
.٤٥٧/ ١: إعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطربسي) ٧(
.٥٩/ ٤: الكامل يف التاريخ، ابن األثري) ٨(
.٤/ ٤٥: حبار األنوار، العالمة السي) ٩(
.٢٤٨: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني) ١٠(
.٥٥٥/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني) ١١(
.٤٨٣/ ١: منتهى اآلمال، القمي) ١٢(
.١٠٤: أبصار العني، السماوي) ١٣(
.١٦٦/ ٢: األعالم، الزركلي) ١٤(
.٣٠٦/ ٨: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي) ١٥(
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عليـه الـسالم  ملا وصل حبيب بن مظاهر األسدي كربالء، ورأى اإلمـام احلـسني           
بالذهاب حلي من بين أسد يدعوهم   عليه السالم اإلمام احلسني    استأذنمع قلة ناصريه،    

عليـه  ، وكانوا علـى مقربـة مـن منـازهلم، فـأذن لـه اإلمـام احلـسني          عليه السالم لنصرته  
، وكان احلدث كما ذكره عدة من املؤرخني يف اليـوم الـسادس مـن شـهر حمـرم،            السالم

، لـسالم عليـه ا قبل أن حيكم عمر بن سعد السيطرة على معـسكر اإلمـام احلـسني       : أي
وحياصره، ويضيق عليه، ومينعه من الفرات، لذا استطاع حبيب بن مظاهر األسدي من          
الذهاب والرجوع متخفيا ليال، ومن بعدها ضيق ابن سعد على جهـة الفـرات، حرصـا         

وأرخ واقعـة  . لنـصرته عليـه الـسالم   منه على عدم التحاق أحد بركـب اإلمـام احلـسني          
جــوعهم لــديارهم ورحيلــهم عنــها، الكــثري بنــصوص دعوتــه لــبين أســد، وقتــاهلم، مث ر

:متباينة، وهذه منها

كان أحد الذين نقلوا هذه من أعالم القرن الثالث اهلجري،  : البالذري، وهو  ـ١
إن ها هنا حيـا مـن بـين    : عليه السالمللحسني)١(قال حبيب بن مظاهر   : احلادثة، وقال 

ال روحة، أفتأذن يل يف إتيام ودعائهم، أسد أعرابا يرتلون النهرين، وليس بيننا وبينهم إ
لعل اهللا جير م إليك نفعا، أو يدفع عنك مكروهـا؟ فـأذن لـه يف ذلـك، فأتـاهم فقـال         

إين أدعوكم إىل شرف اآلخرة، وفضلها، وجسيم ثواا، أنا أدعوكم إىل نصر ابن : هلم
خـذلوه،  أتـاهم  بنت نبيكم، فقد أصـبح مظلومـا، دعـاه أهـل الكوفـة لينـصروه، فلمـا              

فخرج معه منهم سبعون فارسا، وأتى عمر بـن سـعد رجـل ممـن     !! وعدوا عليه ليقتلوه 
فوجــه عمــر، أزرق بــن احلــرث ! جبلــة بــن عمــرو، فــأخربه خــربهم: هنــاك، يقــال لــه

.مظهر: يف األصل) ١(
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)١(، ورجع حبيب بن مظاهرعليه السالمالصيداوي يف جيل، فحالوا بينهم وبني احلسني

.)٢(احلمد هللا كثريا: عليه السالمسنيإىل احلسني، فأخربه اخلرب، فقال احل
احلادثـة، مـشريا إىل تـاريخ    ابن أعثم، أحد أعالم القرن الرابع اهلجري، ينقـل       ـ٢

إلتأمت العساكر إىل عمر بـن سـعد لـست     : وقوعها يوم السادس من شهر حمرم، قائال      
، عليـه الـسالم  وأقبل حبيب بن مظاهر األسدي إىل احلسني بـن علـي  . مضني من احملرم 

ههنا حي من بـين أسـد بـالقرب مـين، أو تـأذن يل أن أسـري إلـيهم، أدعـوهم إىل            : فقال
: عليـه الـسالم  فقال له احلسني   !نصرتك، فعسى اهللا أن يدفع م عنك بعض ما تكره         

فخرج حبيب بن مظاهر يف جوف الليل منكرا، حىت صار : قال!قد أذنت لك يا حبيب 
ما حاجتك يا بن : رفوا أنه من بين أسد، فقالواإىل أولئك القوم، فحياهم، وحيوه، وع     

حاجيت إليكم قد أتيتكم خبري ما أتى به وافد إىل قوم، أتيـتكم أدعـوكم إىل     : عم؟ فقال 
، فإنـه يف عـصابة مـن املـؤمنني،     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    نصرة ابن بنت رسول اهللا   

نظـرت، وهـذا   الرجل منهم خري من ألف رجل، لن خيذلوه، ولن يسلموه، وفيهم عني          
عمر بن سعد قـد أحـاط بـه، يف اثـنني وعـشرين ألـف، وأنـتم قـومي، وعـشرييت، وقـد             
جئتكم ذه النصيحة، فأطيعوين اليوم يف نصرته، تنـالون غـدا شـرفا يف اآلخـرة، فـإين                   

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    أقسم باهللا أنه ال يقتل منكم رجل مع ابن بنت رسول اهللا          
: قـال . يف أعلـى علـيني   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        رفيق حممد    صابرا حمتسبا إال كان   

واهللا أنـا أول مـن أجـاب    : بشر بن عبيد اهللا، فقال   : فوثب رجل من بين أسد، يقال له      
: إىل هذه الدعوة، مث أنشأ يقول

  
  

.مظهر: يف األصل) ١(
.١٨٠/ ٣: أنساب األشراف، البالذري) ٢(
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وخرج رجل مـن  : قال. مث تبادر رجال احلي مع حبيب بن مظاهر األسدي : قال
فـدعا  . احلي يف ذلك الوقت، حىت صار إىل عمر بن سعد يف جوف الليل، فخربه بـذلك      

األزرق بـن حـرب الـصيداوي، فـضم إليـه أربعـة آالف           : رجال من أصحابه، يقـال لـه      
. بين أسد، مع الرجل الذي جاء باخلربفارس، ووجه به يف جوف الليل إىل حي

عليــه فبينمــا القــوم يف جــوف الليــل قــد أقبلــوا يريــدون معــسكر احلــسني : قــال
. ، إذ استقبلهم جند عمر بن سعد على شاطئ الفراتالسالم

فتناوش القوم بعضهم بعضا، واقتتلوا قتاال شديدا، وصـاح بـه حبيـب بـن        : قال
فلما رأى القـوم  . واقتتلوا قتاال شديدا: قال!دعنامالك ولنا، !ويلك يا أزرق : مظاهر

)٢(عليه السالم فرجع حبيب بن مظاهر إىل احلسني     . ازموا راجعني إىل منازهلم    )١(ذلك

. )٣(ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم: فقال. فأعلمه بذلك اخلرب

.بذلك: يف األصل) ١(
.رضي اهللا عنه: يف األصل) ٢(
. ٩١ــ٩٠/ ٥: الفتوح، ابن أعثم) ٣(

. ٣٨٧ــ ٣٨٦/ ٤٤: حبار األنوار، العالمة السي: وقد ورد النص مع اختالف بألفاظه يف
. ٢٣٨ــ ٢٣٧: ، الشيخ عبد اهللا البحراينمعليه السالعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني 

.١٠٣ــ ١٠٢: أبصار العني، السماوي. ٥٥٤/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني
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عليه املراحل اليت عاصرها حبيب بن مظاهر األسدي مع مسلم بن عقيل              تنقسم
:إىل ثالثةالسالم

إىل الكوفة، واجتماعه حببيب عليه السالمقدوم مسلم بن عقيل : املرحلة األوىل
.بن مظاهر وثلة من املؤمنني

مـع  عليـه الـسالم  حبيب بـن مظـاهر البيعـة لإلمـام احلـسني         أخذ: املرحلة الثانية 
.عليه السالممسلم بن عقيل 

، وخروج حبيب بـن مظـاهر       عليه السالم شهادة مسلم بن عقيل     : املرحلة الثالثة 
.إىل كربالء

ــه  قـــدوم مـــسلم بـــن  : المرحلـــة األولـــى عقيـــل إلـــى الكوفـــة واجتماعـ
األسديبحبيب بن مظاهر

مـن بيعتـه،   عليه السالمك معاوية، وامتناع اإلمام احلسني ملا بلغ أهل الكوفة هال 
وأثنوا ،فحمدوا اهللا،ذكروا هالك معاويةاجتمعوا يف مرتل سليمان بن صرد اخلزاعي، و  

بيعتـه،  بعلـى القـوم   تقـبض وإن حسينا قد ،إن معاوية قد هلك«: عليه، فقال سليمان  
،م تعلمـون أنكـم ناصـروه   فـان كنـت  ،وشـيعة أبيـه  ،، وأنـتم شـيعته   وقد خرج إىل مكـة    

فـال تغـروا الرجـل يف نفـسه،          ،والـوهن  ،ن خفتم الفشل  وإفاعلموه،،  وجماهدوا عدوه 
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بـسم اهللا الـرمحن     «: فكتبـوا إليـه   . )١(»ال، بل نقاتل عدوه، ونقتـل أنفـسنا دونـه         : قالوا
الرحيم للحسني بن علي أمري املؤمنني، مـن سـليمان بـن صـرد اخلزاعـي، واملـسيب بـن              

اعة بن شداد، وحبيب بن مظاهر، وعبد اهللا بن وائل، وشـيعة مـن املـؤمنني،              جنية، ورف 
اجلبار العنيد ،فاحلمد اهللا الذي قصم عدوك وعدو أبيك من قبل،أما بعد. سالم عليك

وتـأمر عليهـا بغـري رضـى     ،وغصبها فيئهـا ،الذي ابتز هذه األمة أمرها     ،الغشوم الظلوم 
فبعدا،وجعل مال اهللا دولة بني جبابرا وعتاا،مث قتل خيارها واستبقى شرارها،منها

فأقبل لعـل اهللا جيمعنـا بـك علـى       ،مث إنه ليس علينا إمام غريك      ،)٢(كما بعدت مثود   ،له
وال ،ولـسنا جنمـع معـه يف مجعـة وال مجاعـة         ،والنعمان بن بشري يف قصر االمـارة       ،احلق

والـسالم  ،يلحـق بالـشام    ولو قد بلغنـا إنـك أقبلـت أخرجنـاه حـىت            ،خنرج معه يف عيد   
عليك ورمحة اهللا وبركاته يا بن رسول اهللا وعلى أبيك من قبلك وال حول وال قـوة إال        

.)٣(»باهللا العلى العظيم

، حىت اجتمع عنده يف نـوب متفرقـة         عليه السالم وتواترت الكتب لإلمام احلسني     
.)٤(إثنا عشر ألف كتاب

ل الرسل عن الناس، مث كتب مـع  وسأ،  فقرأ الكتب  ،وتالقت الرسل كلها عنده   
بسم اهللا الـرمحن الـرحيم مـن    : ، وسعيد بن عبد اهللا، وكانا آخر الرسلءبن هاين ءهاين

فان هانئا وسعيدا قـدما علـي   ،أما بعد ،احلسني بن علي إىل املأل من املؤمنني واملسلمني       
مت، بكتبكم، وكانا آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكر

ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل اهللا أن جيمعنا بك على احلق واهلدى، وأنا 

.٣٦/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(
.٩٥: سورة هود)٢(
. ٢٣: اللهوف يف قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس)٣(
.٥٨٩/ ١: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٤(
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باعث إليكم أخي وابن عمي وثقيت من أهل بييت مسلم بن عقيل، فان كتب إيل بأنه قد   
،اجتمع رأي ملئكم، وذوي احلجى والفضل منكم، علـى مثـل مـا قـدمت بـه رسـلكم               

مام إال احلاكم لعمري ما اإلتعاىل، فليكم وشيكا إنشاء اهللاوقرأت يف كتبكم، فاين أقدم إ
.القائم بالقسط، الدائن بدين احلق، احلابس نفسه على ذلك هللا، والسالمب، بالكتا

مسلم بن عقيل، فسرحه مع قيس بن مـسهر الـصيداوي،        عليه السالم ودعا احلسني   
زدي، وأمـره بـالتقوى، وكتمـان    وعمارة بن عبد اهللا السلويل، وعبد الرمحن بن عبـد اهللا األ  

.)١(أمره، واللطف، فان رأى الناس جمتمعني مستوسقني، عجل إليه بذلك

صـلى اهللا  فـصلى يف مـسجد رسـول اهللا    ،حىت أتى املدينـة  بن عقيل   فأقبل مسلم   
، ويف وسـط  ، واسـتأجر دلـيلني مـن قـيس    وودع من أحـب مـن أهلـه    ،عليه وآله وسلم  

عليـه  ثـا أن ماتـا، فأرسـل مـسلم إىل اإلمـام احلـسني       الطريق يصيبهم العطـش، فلـم يلب      
عليـه  باملسري إىل الكوفة، بقولـه  عليه السالمكتابا، خيربه مبا جرى عليهم، فأمره      السالم
.)٢(»فامض لوجهك الذي وجهتك فيه«: السالم

فـرتل دار املختـار بـن أيب      ،حـىت دخـل الكوفـة     ومضى حيث الـسري،     : قال الطربي 
فلمـا  ،وأقبلت الشيعة ختتلف إليـه .دار مسلم بن املسيب:ى اليوموهى اليت تدع   ،عبيد

،فأخـذوا يبكـون  ،}عليه السالم {قرأ عليهم كتاب حسني    ،اجتمعت إليه مجاعة منهم   
فـإين ال  :أمـا بعـد  :مث قال،وأثىن عليه،فقام عابس بن أيب شبيب الشاكري فحمد اهللا   

؟ واهللا أحـدثك عمـا أنـا    رك منـهم  غـ وما أ  ،وال أعلم ما يف أنفسهم     ،أخربك عن الناس  
وألضـربن   ،وألقـاتلن معكـم عـدوكم      ،واهللا ألجيبـنكم إذا دعـومت      ،موطن نفسي عليه  

فقـام حبيـب بـن مظـاهر     ،ال أريد بذلك إال ما عنـد اهللا    ،حىت ألقى اهللا   ،بسيفي دونكم 
وأنـا  :مث قال،بواجز من قولك،قد قضيت ما يف نفسك    ،رمحك اهللا  :فقال ،الفقعسي

.١٨٤: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني عو)١(
.١٨٥: املصدر السابق)٢(
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.)١(إله إال هو على مثل ما هذا عليهالذي الواهللا
.)٢(ملا قدم مسلم بن عقيل إىل الكوفة الزمه حبيب مع قادة الكوفة: وقيل

رمحـه  ، فكتـب مـسلم    امنهم مثانية عشر ألف    حىت بايعه  ،وبايعه الناس : قال املفيد 
.)٣(خيربه ببيعة مثانية عشر ألفاعليه السالمإىل احلسني اهللا

نـا  إ: أن أهل الكوفة كتبـوا إليـه    ،رويت إىل حصني بن عبد الرمحن     : قال ابن منا  
.معك مائة ألف

أربعون ألفا عليه السالمبايع احلسني : قال ،عن الشعيب  ،وعن داود بن أيب هند    
، فعند ذلـك رد جـواب  على أن حياربوا من حارب، ويساملوا من سامل      ،من أهل الكوفة  

.)٤(ة الوصول، وبعث مسلم بن عقيلول، ويعدهم بسرعبكتبهم مينيهم بالق

عليـه الـسالم  أخـذ حبيـب البيعـة لإلمـام الحـسين      : المرحلة الثانيـة  
عليه السالممع مسلم بن عقيل 

يف عليه السالميأخذان البيعة للحسني )٦(ومسلم)٥(جعل حبيب:قال أهل السري
.)٧(الكوفة

علـيم، كـان فارسـا    عبد األعلى بن يزيد الكليب العليمـي، مـن بـين       : قال الرباقي 
شجاعا، قارئا، من الشيعة، كوفيا، وكان هو وحبيب بن مظاهر األسدي يأخذان البيعة  

.٢٦٤/ ٤: تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي)١(
.١١٤: املزار، مهدي القزويين)٢(
.٤١/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد)٣(
.١٦: مثري األحزان، ابن منا)٤(
.ب بن مظاهر األسديحبي: أي)٥(
.مسلم بن عوسجة: أي)٦(
.٥٥٤/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٧(
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.)١(عليه السالممن أهل الكوفة للحسني 

ــن عــروة، وحبيــب بــن مظــاهر     ــن أيب عبيــدة الثقفــي، وهــاين ب وكــان املختــار ب
، وذمـامهم،  األسدي، ومسلم بن عوسجة، من أعالم أهل الكوفة الذين وفوا ببيعتـهم   

يف سـفارته  عليـه الـسالم  ووقفوا مع مسلم بن عقيل، وهو يعمل بوصية اإلمام احلسني         
.ألهل الكوفة، واليت تضمنت التقوى، والتكتم، والتلطف، واستطالع أمر القوم

خمربا مببايعة أهـل الكوفـة،   عليه السالموكتب مسلم بن عقيل إىل اإلمام احلسني     
.رأي وال هوىوأن ليس هلم يف آل معاوية 

، وخـــروج عليـــه الـــسالممـــسلم بـــن عقيـــل شـــهادة : المرحلـــة الثالثـــة
إلى كربالءحبيب بن مظاهر

بعد وصـول عبيـد اهللا بـن زيـاد إىل الكوفـة، أدخـل الـذعر فيهـا، ومجـع النـاس                  
فــأبلغوا هــذا الرجــل اهلــامشي مقــاليت ليتقــي  «: للــصالة، فخطــب فــيهم، ومــن كالمــه

ونـزل دار  يل، فخرج مسلم من املوضع الذي كان فيه،         مسلم بن عق  : ، يعين )٢(»غضيب
، مث وال يعلـم أيـن هـو   ،حل عبيـد اهللا يف طلبـه   أو ،واختلف إليـه الـشيعة     ،هاين بن عروة  

: جرت أحداث متفرقة، منها

.حادثة شريك بن األعور اهلمداين، مع مسلم بن عقيل، يف دار هاين بن عروةـ

مـع مـسلم بـن عوسـجة، وجتسـسه علـى          قصة معقل موىل عبيد اهللا بن زيـاد،          ـ
.مسلم

فـإن الرائـد ال   :أمـا بعـد  «: عليه الـسالم كتاب مسلم بن عقيل لإلمام احلسني       ـ

.٣٣٤: تاريخ الكوفة، الرباقي)١(
.٢٠: مثري األحزان، ابن منا احللي)٢(
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فعجـل  ،وقد بايعين منـهم مثانيـة عـشر ألفـا    ،وان مجيع أهل الكوفة معك     ،يكذب أهله 
.)١(»والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته.كتايبأحني تقراإلقبال

جيـري يف داره،  بن زياد على هاين بن عروة، وإخباره بكل مـا         إرسال عبيد اهللا   ـ
ونصرته ملسلم بن عقيل، ومجعه الرجال والسالح له، مث تاله ضرب هاين، وحبـسه، مث        

.قتله رضوان اهللا تعاىل عليه

.تفرق الناس عن مسلم بن عقيل، ونقضهم البيعةـ

مثانيـة عـشر   بـني يديـه   و،يف وقته ذلك عليـه  مسلم بن عقيل    أقبل  و: قال الكويف 
عبيد اهللا  ، وهم يف ذلك يشتمون    وشاكوا السالح  ،وبني يديه األعالم  ،  أو يزيدون  ،ألفا

.ويلعنون أباه،بن زياد

، وعبيـد اهللا بـن   كب أصحاب عبيد اهللا واختلط القـوم، فقـاتلوا قتـاال شـديدا     ور
.اربة الناسر القصر ينظرون إىل حمزياد ومجاعة من أهل الكوفة قد أشرفوا على جدا

مـن  ينـادي ،كثري بن شـهاب    :امسه ،وجعل رجل من أصحاب عبيد اهللا بن زياد       
! أال يا شيعة احلسني بن علـي ! أال يا شيعة مسلم بن عقيل    : أعلى القصر بأعلى صوته   

، وإن األمري بلت، فإن جنود أهل الشام قد أقيف أنفسكم ويف أهاليكم وأوالدكم   اهللا اهللا 
عاهد اهللا لئن أقمتم علـى حـربكم ومل تنـصرفوا مـن يـومكم هـذا           عبيد اهللا بن زياد قد    

،، وليأخذن الربيء بالسقيم   رقن مقاتلتكم يف مغازي أهل الشام     وليف ،ليحرمنكم العطاء 
. ملعصية إال أذاقها وبال أمرهابقية من أهل اوالشاهد بالغائب، حىت ال يبقى منكم 

، ويقـول  رمحـه اهللا ن عقيـل  ادوا عـن مـسلم بـ   وحتـ ،فلما مسع الناس ذلك تفرقوا   
، ينبغـي لنـا أن   وغدا تأتينا مجوع أهـل الـشام       ،ما نصنع بتعجيل الفتنة   : بعضهم لبعض 
. ء القوم حىت يصلح اهللا ذات بينهموندع هؤال،نفعل يف مرتلنا

.املصدر السابق)١(
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بقـي مـسلم بـن       ، فما غابت الشمس حـىت     ضيمث جعل القوم يتسللون والنهار مي     
، فـدخل مـسلم   واختلط الظـالم ،أقل وال أكثرال،أفراس من أصحابهعقيل يف عشرة    

فلما رأى ذلـك اسـتوى      . وتفرق عنه العشرة   ،بن عقيل املسجد األعظم ليصلي املغرب     
حـىت صـار إىل دار      ،، وقد أثخـن باجلراحـات     ومضى يف بعض أزقة الكوفة     ،على فرسه 

مـن  وجها رجل فتز،، وقد كانت فيما مضى امرأة قيس الكندي    طوعة :يقال هلا  ،امرأة
: قـال ابـن كـثري   {.أسـد :يقال له،أسد بن البطني فأولدها ولدا    :يقال له  ،حضرموت

بالل بـن  : كانت أم ولد لألشعث بن قيس، وقد كان هلا ابن من غريه، يقال له  : طوعة
، فـردت  ملرأة واقفة على باب دارها، فـسلم عليهـا مـسلم بـن عقيـل        وكانت ا )١(}أسيد

يين شربة من املاء فقد بلغ مين العطش،        اسق: قال ما حاجتك؟ : مث قالت  ،عليه السالم 
ما لك جـالس أمـا شـربت؟       !يا عبد اهللا   :فجلس على باا، فقالت    ،فسقته حىت روى  

، إين غريب قد خذلين من كنـت أثـق بـه      ، و ولكين ما يل بالكوفة مرتل     ،بلى واهللا : فقال
ثلـي مـن   ، ومفإين رجل من أهل بيت شـرف وكـرم     ،فهل لك يف معروف تصطنعيه إيل     

خلـي هـذا   : رمحه اهللاوكيف ذلك؟ ومن أنت؟ فقال مسلم  : فقالت. باإلحسانيكافئ  
خـربين   !يا عبـد اهللا    :فقالت. ك عسى اهللا أن يكافئك غدا باجلنة      وأدخليين مرتل  ،الكالم
،، فإين أكره أن يـدخل مـرتيل مـن قبـل معرفـة خـربك      وال تكتمين شيئا من أمرك   ،امسك

إنـك لـو   : فقال هلا مسلم بن عقيل. د اهللا بن زياد بالكوفة  عبي، وهذا   وهذه الفتنة قائمة  
قم : فقالت املرأة! عقيل بن أيب طالبأنا مسلم بن    . رفتين حق املعرفة ألدخلتين دارك    ع

فلم يكن  . وبالطعام فأىب أن يأكل    ،وجاءته باملصباح ،  فأدخلته مرتهلا  !محك اهللا فادخل ر 
ه تكثر دخوهلا وخروجها إىل بيت هناك وهي فلما أتى وجد أم،جاء ابنها بأسرع من أن    

خولك هذا البيت وخروجك منه باكيـة، مـا   إن أمرك يريبين لد   !يا أماه : ، فقال هلا  باكية
قـويل مــا  : خمربتـك بـشيء ال تفـشه ألحـد، فقـال هلـا      إين!يـا ولـداه  : قـصتك؟ فقالـت  

.١٦٦/ ٨: البداية والنهاية، ابن كثري)١(
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صته كـذا  وقد كان من ق ،إن مسلم بن عقيل يف ذلك البيت      ! يا بين : أحببت، فقالت له  
فلمـا كـان مـن الغـد نـادى      . لغالم ومل يقل شيئا، مث أخذ مضجعه ونـام      فسكت ا . وكذا

، مث خرج من القصر وأتـى إىل املـسجد األعظـم         هللا بن زياد يف الناس أن جيتمعوا      عبيد ا 
: صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قالف

وقد ،وشق العصا،ادوأظهر العن،إن مسلم بن عقيل أتى هذا البالد! أيها الناس
وألزموا ،برئت الذمة من رجل أصبناه يف داره، ومن جاء به فله ديته، اتقوا اهللا عباد اهللا

رة عشطاعتكم وبيعتكم، وال جتعلوا على أنفسكم سبيال، ومن أتاين مبسلم بن عقيل فله 
. لسالمواوله يف كل يوم حاجة مقضية،من يزيد بن معاويةواملرتلة الرفيعة،آالف درهم

ثكلتـك أمـك إن فاتتـك     : فقـال ،  صني بن منري السكوين   مث نزل عن املنرب ودعا احل     
فـو اهللا لـئن   ! أو يـأتوك مبـسلم بـن عقيـل    ،سكة من سكك الكوفة مل تطبق على أهلـها  

فقـد سـلطتك علـى دور    ، فـانطلق اآلن  وفة سـاملا لنـريقن أنفـسنا يف طلبـه       خرج من الك  
وأقبـل حممـد   .ذا الرجلحىت تأتيين،جد الطلبو،املراصدفانصب. الكوفة وسككها 

مرحبـا مبـن ال يتـهم يف    : ث حىت دخل على عبيد اهللا بن زياد، فلمـا رآه قـال         بن األشع 
وأقبل ابن تلك املرأة اليت مسلم بـن عقيـل يف دارهـا            . مث أدناه وأقعده إىل جنبه    ! مشورة

فقـال لـه   . عند أمهقيل فخربه مبكان مسلم بن ع  ،األشعثعبد الرمحن بن حممد بن      إىل  
مث أقبـل عبـد الـرمحن بـن     .ال تعلم ذا أحدا مـن النـاس      و ،اسكت اآلن : عبد الرمحن 

فقال عبيـد  . إن مسلما يف دار طوعة، مث تنحى عنه   : وقال ،فساره يف أذنه  حممد إىل أبيه    
. البشارة العظمى!أصلح اهللا األمري: ما الذي قال لك عبد الرمحن؟ فقال   : اهللا بن زياد  

خيربين أن مسلم بن عقيـل يف  إن ابين هذا  : فقال. ما ذاك؟ ومثلك من بشر خبري     و :فقال
قم فأت به ولـك مـا بـذلت مـن اجلـائزة      : فسر بذلك، مث قال. دار طوعة عند موالة لنا   

بن حريث املخزومـي أن يبعـث مـع    د اهللا بن زياد خليفته عمرومث أمر عبي  . احلظ األوىف 
فركب حممـد بـن األشـعث حـىت     . د أصحابهاجل من صناديحممد بن األشعث ثالمثائة ر 
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وزعقات ،ومسع مسلم بن عقيل وقع حوافر اخليل   . ىف الدار اليت فيها مسلم بن عقيل      وا
إىل فرسـه فأسـرجه وأجلمـه، وصـب     رمحـه اهللا ، فبادر فعلم أنه قد أيت يف طلبه   ،الرجال

ر باحلجـارة، ويلـهبون   الـدا  ، والقـوم يرمـون    عليه درعه، واعتجر بعمامة، وتقلد بـسيفه      
جـي إىل املـوت   أخر! يا نفـس : ، مث قال رمحه اهللا فتبسم مسلم   . النار يف نواحي القصب   

! أي رمحك اهللا وجـزاك عـين خـريا   :الذي ليس منه حميص وال عنه حميد، مث قال للمرأة   
سلم يف ، وخرج مـ حت البابففت. علمي أمنا أوتيت من قبل ابنك، ولكن افتحي الباب إ

.ةبسيفه حىت قتل منهم مجاع، فجعل يضارمكأنه أسد مغضبوجوه القوم

سبحان اهللا : وقال،، فأرسل إىل حممد بن األشعث    وبلغ ذلك عبيد اهللا بن زياد     
. فأثلم يف أصحايب ثلمة عظيمة،بعثناك إىل رجل واحد تأتينا به! يا عبد اهللا

تين إىل أســد ا تعلـم أنـك بعثـ   أمـ ! أيهـا األمـري  : يـه حممـد بـن األشـعث    فأرسـل إل 
. ضرغام، وسيف حسام، يف كف بطل مهام، من آل خري األنام

. أن أعطه األمان، فإنك لن تقدر عليه إال باألمان: فأرسل إليه عبيد اهللا بن زياد
! لـك األمـان    ،ال تقتـل نفـسك    ! وحيك يـا بـن عقيـل       :فجعل حممد بن األشعث يقول    

:جعل يقاتلهم وهو يقول، مثال حاجة إىل أمان الغدرة:ومسلم بن عقيل يقول
 

 
 

   
 

 
    

 
 

، إنـك ال تكـذب وال تغـر   ! عقيـل وحيك يا بن    : وقال ،فناداه حممد بن األشعث   
إىل كـالم  رمحـه اهللا فلم يلتفت مسلم بن عقيل . فال تقتل نفسك ،القوم ليسوا بقاتليك  

ه ، وتكـاثروا عليـ  وضـعف عـن القتـال   ،وجعل يقاتل حىت أثخن باجلراح،ابن األشعث 
رمـونين باحلجـارة كمـا     ما لكـم ت   ! ويلكم: فجعلوا يرمونه بالنبل واحلجارة، فقال مسلم     
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رسـول اهللا أمـا ترعـون حـق   ! أنا من أهل بيت األنبياء األبـرار، ويلكـم     و! ترمى الكفار 
فـرقهم يف  و،مث محل علـيهم علـى ضـعفه فكـسرهم    . وذريته صلى اهللا عليه وآله وسلم    

وم إليه فصاح م حممد بن ، فرجع القرجع وأسند ظهره إىل باب دار هناك، مث الدروب
: وقـال  ،مث دنا منه ابن األشعث حىت وقف قبالتـه        . ذروه حىت أكلمه مبا يريد    : األشعث

أتظن يا : فقال له مسلم. تقتل نفسك، أنت آمن ودمك يف عنقيال! يلك يا بن عقيلو
مث ! ال واهللا ال كـان ذلـك أبـدا    ! ا وأنا أقدر على القتال    بن األشعث أين أعطي بيدي أبد     

إن العطـش قـد     ! اللـهم : مث رجع موضعه فوقف وقـال     . محل عليه حىت أحلقه بأصحابه    
،فأقبل ابن األشعث على أصحابه.قيه املاء وال قرب منهفلم جيسر أحد أن يس. بلغ مين

امحلـوا  ،أن جتزعوا من رجل واحد هذا اجلزع   إن هذا هلو العار والفشل       !ويلكم: وقال
، فقـصده مـن أهـل الكوفـة     ومحـل علـيهم   ،فحملـوا عليـه    .عليه بأمجعكم محلة واحدة   

بكـري ضـربة علـى    فـضربه  ،، فاختلفا بـضربتني  بكري بن محران األمحري    :يقال له  ،لرج
ن مـن ورائـه   فطعـ عقيل ضربة فسقط إىل األرض قتيال،    ، وضربه مسلم بن   العلياشفته  

وتقـدم رجـل مـن بـين       . وسالحه ،، مث أخذ فرسه   فأخذ أسريا  ،طعنة فسقط إىل األرض   
اسقوين شربة من : يقول، فجعلعبيد اهللا بن العباس فأخذ عمامته     :يقال له  ،سليمان

! وق املوتال تذوق املاء يا بن عقيل أو تذواهللا: فقال له مسلم بن عمرو الباهلي     ! املاء
يك أنك أشهد عل!ما أجفاك وأفظك وأغلظك!ويلك يا هذا:فقال له مسلم بن عقيل

ن كنت من غري قريش فإنك مدع إىل غري أبيك، ، وإ)١(إن كنت من قريش فإنك مصلق    
شته، شـ غحلق إذ أنكرته، ونـصح إلمامـه إذ    أنا من عرف ا   : من أنت يا عدو اهللا؟ فقال     

.الشديد الصوت: املصلق)١(
.٣٢١: كيت األهوازيالكرت اللغوي، ابن الس

.بليغ: خطيب مصلق
.٢٥٤/ ٣: القاموس احمليط، الفريوزآبادي



٩٩............................................................................................................................................الباب الخامس

أنـت  : فقال لـه مـسلم بـن عقيـل     ! الباهلي ، أنا مسلم بن عمرو    ومسع وأطاع إذ خالفته   
صـلى اهللا  ول حممـد  ، إذ آثرت طاعة بين سـفيان علـى طاعـة الرسـ      أوىل باخللود واحلميم  

سـقوين  إ! وحيكـم يـا أهـل الكوفـة    : رمحـه اهللا ، مث قال مسلم بن عقيل عليه وآله وسلم 
فيهـا مـاء وقـدح فيهـا فناولـه      رو بن حريث البـاهلي بقلـة   لعمفأتاه غالم ! بة من ماء  شر

،، فلـم يقـدر أن يـشرب مـن كثـرة الـدم      ما أراد أن يشرب امـتأل القـدح دمـا   ، فكل القلة
وأيت به حـىت  . من شرب املاءرمحه اهللايل ، فامتنع مسلم بن عق   وسقطت ثنيتاه يف القدح   

يد اهللا بن زيـاد فقـال لـه      بفأدخل مسلم بن عقيل على ع     . لى عبيد اهللا بن زياد    أدخل ع 
اهللا ؟ ومالـك وللكـالم   ! اسكت ال أم لـك     :فقال له مسلم  ! سلم على األمري  : احلرسي

فقال له !نفعين السالم عليه وهو يريد قتليوأخرى فما ي! ليس هو يل بأمري فأسلم عليه     
: فقال مسلم بـن عقيـل  : لمت أم مل تسلم فإنك مقتول  ال عليك س  : عبيد اهللا بن زياد   

! يـا عـاق  ! يـا شـاق  : فقال له ابـن زيـاد    . فقد قتل شر منك من كان خريا مين        لتينإن قت 
كذبت يا : فقال مسلم . وألقحت الفتنة  ،ت عصا املسلمني  وشقق ،خرجت على إمامك  

واهللا ما كان معاوية خليفة بإمجاع األمة، بل تغلب على وصـي الـنيب باحليلـة،             ! بن زياد 
أنـت وأبـوك  ،وأما الفتنة فإنك ألقحتها  . يزيد وكذلك ابنه ،  وأخذ عنه اخلالفة بالغصب   

، ى شـر بريتـه  دجو أن يرزقين اهللا الشهادة على يـ وأنا أر ،من بين ثقيف   ،زياد بن عالج  
فقـال  ! اهللا إن مل أقتلـك قـتلين :فقال ابن زياد  !فو اهللا ما خالفت وال كفرت وال بدلت       

واهللا لو كان معي عشرة ،وخبث السريرة،وقبح املثلة،إنك ال تدع سوء القتلة   : مسلم
، ولكـن  لطال عليك أن تراين يف هذا القـصر      ،وقدرت على شربة من ماء     ،ممن أثق م  

أوصي إليه ،وال بد لك من ذلك فأقم إيل رجال من قريش،إن كنت عزمت على قتلي  
وص إيل مبـا تريـد يـا بـن       أ: فقـال  ،فوثب إليه عمر بـن سـعد بـن أيب وقـاص           . مبا أريد 

د ، وقـ فـإن التقـوى فيهـا الـدرك لكـل خـري      صـيك ونفـسي بتقـوى اهللا     أو: فقال !عقيل
تقـضي  وقد جيب عليك لقـرابيت أن  ،، ويل إليك حاجةعلمت ما بيين وبينك من القرابة    
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وإن كـان  ،ال جيب يـا بـن عمـر أن تقـضي حاجـة ابـن عمـك         : فقال ابن زياد  .حاجيت
ا بـن  مـا أحببـت يـ   قـل : فقـال عمـر بـن سـعد    . فإنه مقتول ال حمالة  ،فا على نفسه  مسر

مـن هـؤالء   ،وسـالحي ،حاجيت إليك أن تشتري فرسـي   : رمحه اهللا فقال مسلم   ! عقيل
، وأن تستوهب جثيت إذا وتقضي عين سبعمائة درهم استدنتها يف مصركم     ،القوم فتبيعه 

يقدم فيرتل بـه مـا   ، وأن تكتب إىل احلسني بن علي أن ال    وتواريين يف التراب   ،قتلين هذا 
إنـه يقـول كـذا    ! أيها األمري: فقال،بن سعد إىل عبيد اهللا بن زياد  ت عمر فالتف. نزل يب 

دينك فإمنا هو مالك يقضى بـه  أما ما ذكرت يا بن عقيل من أمر     : فقال ابن زياد  . وكذا
ا حنـن قتلنـاك فاخليـار يف    ، وأمـا جـسدك إذ  لسنا مننعك أن تصنع فيه ما أحببـت     ، و دينك

أما احلسني فإن مل يردنا مل نرده، وإن أرادنا مل ، وثتكذلك لنا، ولسنا نبايل ما صنع اهللا جب    
،ت أمـرهم ؟ شـت ن عقيل مباذا أتيت إىل هذا البلـد     ، ولكين أريد أن ختربين يا ب      نكف عنه 

لـست لـذلك   : فقـال مـسلم بـن عقيـل       ! ورميت بعضهم على بعـض     ،قت كلمتهم وفر
مت على الناس مـن غـري   دفنتم املعروف، وتأمروأتيت هذا البلد، ولكنكم أظهرمت املنكر،     

م اهللا به، وعملتم فيهم بأعمـال كـسرى وقيـصر،     أمرك ومحلتموهم على غري ما   ،  رضى
ونــدعوهم إىل حكــم الكتــاب ، فأتينــاهم لنــأمر فــيهم بــاملعروف، وننــهاهم عــن املنكــر

،ل أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب   ، ومل تزل اخلالفة لنا منذ قت  والسنة، وكنا أهل ذلك   
ل من خرج على إمام هدى، وشق عصا ، ألنكم أوالفة لنا فإنا قهرنا عليهاوال تزال اخل

، وال نعلـم لنـا ولكـم   املسلمني، وأخذ هذا األمر غصبا، ونازع أهله بـالظلم والعـدوان       

فجعـل ابـن   .)١(>Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê<: مثال إال قول اهللا تبـارك وتعـاىل      
أنـت وأبـوك أحـق    : ل لـه مـسلم  ا، فقيا واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم زياد يشتم عل  

فقال عبيـد اهللا  . بالشتيمة منهم، فاقض ما أنت قاض، فنحن أهل بيت موكل بنا البالء           
فقـال مـسلم   . وأحلقوا رأسه جـسده ،احلقوا به إىل أعلى القصر فاضربوا عنقه  : بن زياد 

.٢٢٧: سورة الشعراء)١(
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بة ملا أو كان بيين وبينك رحم أو قرا،لو كنت من قريش!أما واهللا يا بن زياد : رمحه اهللا 
قد كان ،فأدخله ابن زياد القصر مث دعا رجال من أهل الشام    . ولكنك ابن أبيك   ،قتلتين

واصـعد بـه إىل   ،خـذ مـسلما  : سه ضربة منكرة، فقال لهمسلم بن عقيل ضربه على رأ  
فأصعد مسلم بن عقيل  . عنقه بيدك ليكون ذلك أشفى لصدرك      واضرب ،أعلى القصر 

اللهم: وهو يقول،ويستغفره،يف ذلك يسبح اهللا تعاىلوهو ،إىل أعلى القصررمحه اهللا
. كذلك حىت أتى بـه إىل أعلـى القـصر      فلم يزل . وخذلونا ،احكم بيننا وبني قوم غرونا    

إىل عبيد اهللا بـن زيـاد وهـو    مث نزل الشامي . رمحه اهللا وتقدم ذلك الشامي فضرب عنقه    
ه إال أنـ !أصـلح اهللا األمـري   ،  نعم: ما شأنك؟ أقتلته؟ قال   : مدهوش، فقال له ابن زياد    

رأيت ساعة : رض لك؟ قالما الذي ع: فقال. عرض يل عارض فأنا له فزع مرعوب      
: أو قـال ، وهو عاض على إصبعيه،املنظركريه،كثري السواد،قتلته رجال حذاي أسود  

لعلـك دهـشت،   : وقال له  ،زياد ابنفتبسم. ففزعت منه فزعا مل أفزع قط مثله       ،شفتيه
روة أن خيرج فيلحق مث أمر عبيد اهللا بن زياد انئ بن ع. تعتدها قبل ذلكوهذه عادة مل

إنك قد عرفـت شـرفه يف      !ريأصلح اهللا األم  : مبسلم بن عقيل، فقال حممد بن األشعث      
، فأنـشدك اهللا أيهـا األمـري    عشريته، وقد عرف قومه أين وأمساء بن خارجة جئنا به إليـك     

. وأكثرهم عـددا ،وإم سادات أهل الكوفة،هل بيتهفإين أخاف عداوة أ ،إمنا وهبته يل  
،، مث أمر انئ بن عروة فأخرج إىل الـسوق إىل موضـع يبـاع فيـه الغـنم         فزبره ابن زياد  
مث أخـرج يـده   ! هواعـشريتا ! مـذحجاه او: فجعل يقول ،وعلم أنه مقتول  . وهو مكتوف 
ه كتافـا،  مث أوثقـو ،فـصكوه ا مـن شـيء فـأدفع بـه عـن نفـسي؟         أمـ : وقال،من الكتاف 

فتقدم إليه غالم ،ال واهللا ما كنت الذي أعينكم على نفسي: فقال! أمدد عنقك: فقالوا
إىل اهللا : فقال هانئ. فضربه بالسيف فلم يصنع شيئا،قال له رشيد، يلعبيد اهللا بن زياد  

فـإين إمنـا   ،م اجعل هـذا اليـوم كفـارة لـذنويب         ، الله املعاد، اللهم إىل رمحتك ورضوانك    
د وضـربه ضـربة   فتقـدم رشـي  . صلى اهللا عليه وآله وسـلم يك حممد بنت نب  تعصب البن 
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رمحهما مبسلم بن عقيل وهانئ بن عروةر عبيد اهللا بن زيادمث أم.رمحه اهللاأخرى فقتله 
.)١(اهللا فصلبا مجيعا منكسني

روح مع الزبري بن األ،وبعث عبيد اهللا بن زياد برأس مسلم وهاين إىل يزيد بن معاوية
.)٢(وأخربه بأمرمها،ومع هاين بن أيب حية الوداعي،أحد بين مالك بن سعد،ميالتمي

متت الوشاية باملختار، إىل عبيد اهللا بـن  عليه السالموبعد شهادة مسلم بن عقيل    
زياد، فأحضره، وشتمه، وضربه بقضيب كـان يف يـده، فـشتر عينـه، وحبـسه، وحـبس             

.)٣(عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب: معه
وكان يف احلبس ميثم التمار رضوان اهللا تعاىل عليه، وهو قرين حبيب بن مظـاهر   

إنـك تفلـت،   «: األسدي، ورشيد اهلجري، يف علم املنايا والباليا، فقال ميـثم للمختـار      
وتطـأ  ،حنـن يف حبـسه  الـذي  اجلبـار   ، فتقتـل هـذا      عليه الـسالم  ثائرا بدم احلسني     وخترج

.)٤(»جبهته وخديهعلى ك بقدم
عليـه الـسالم   يأخذان البيعة للحسني     )٦(ومسلم )٥(جعل حبيب  :ال أهل السري  ق

وتفـرق  ،)٧(وخـذل أهلـها عـن مـسلم    ،حـىت إذا دخلـها عبيـد اهللا بـن زيـاد            ،يف الكوفة 
،ليـه خمتفـيني  إوأخفيامها، فلما ورد احلسني كربالء خرجـا         ،حبسهما عشائرمها  ،أنصاره

.)٨(ليهإحىت وصال،يكمنان النهارو،يسريان الليل

.٦٢-٤٩/ ٥: الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)١(
.٢٦: مثري األحزان، ابن منا احللي)٢(
.٦٩-٦٨: ذوب النضار، ابن منا احللي: راجع)٣(
.٧٩٩/ ٢: لثقفيالغارات، إبراهيم بن حممد ا)٤(
.حبيب بن مظاهر األسدي: أي)٥(
.مسلم بن عوسجة: أي)٦(
.مسلم بن عقيل: أي)٧(
.٥٥٤/ ٤: أعيان الشيعة، حمسن األمني)٨(
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حبيب بن مظاهر األسدي، قريب من كربالء، تعلو غـربة مـن آثـار مـشيه، وقـد                   
انتهى اإلمام حينها من توزيع الرايات اإلحدى عشر، وتنافس البقية على الرايـة الثانيـة         

حظـوا ـذا الوسـام، فيجيبـهم اإلمـام احلـسني       عشر من رايات معسكره اليت أعـدها، لي     
عليه إن صاحبها قادم إلينا، وما هي إال برهة من الزمن قال اإلمام احلسني   عليه السالم 

.إن صاحب هذه الراية قد أقبل: عليهمألصحابه رضوان اهللا تعاىلالسالم

ل ترجل عن جواده، وجعـ عليه السالمفلما صار حبيب قريبا من اإلمام احلسني     
.عليه السالميقبل األرض بني يديه، وهو يبكي، فسلم على اإلمام وأصحابه، فردوا 

مث يقبل يدي إمامه، ويبلغه سالم أم القاسم زوجته، ويستبـشر أصـحاب اإلمـام              
كثريا بقدومه، وحتـدث علـى إثـر ذلـك ضـجة بـني اخليـام، فتـسمع         عليه السالم احلسني  

من هذا الرجل الذي أقبل؟ : السالم، وتسأل عنهالعقيلة زينب بنت أمري املؤمنني عليها 
فلما بلغ حبيـب سـالمها، لطـم       . اقرؤه مين السالم  : فقالت. فقيل هلا حبيب بن مظاهر    

من أكون أنا حىت تـسلم علـي بنـت أمـري         : على وجهه، وحثا التراب على رأسه، وقال      
.)١(املؤمنني عليها السالم

بـأرض كـربالء، كـان نـافع بـن      سالمعليـه الـ  ملا نزل احلـسني   : قال شرف الدين  
ــه   ــن أخــص أصــحابه ب ــي م ــه، وال ،هــالل البجل ــة ل ــرهم مالزم ــان وأكث ســيما يف مظ

ذات ليلــة عليـه الـسالم  فخـرج احلــسني  . االغتيـال، ألنـه كـان حازمــا بـصريا بالـسياسة     
،والعقبـات ،خارج اخليام حىت أبعد، فتقلد نافع سيفه وأسرع يف أثره، فرآه خيتـرب الثنايـا     

مـن الرجـل؟    : فقـال  ،فرآه عليه السالم فالتفت احلسني    ،كمات املشرفة على املرتل   واأل

.٢٣: القمر الزاهر، الكربالئي: راجع)١(
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يـا نـافع مـا أخرجـك يف هـذا      : فقـال . نعم، جعلت فداك يا بن رسول اهللا : نافع؟ قال 
يـا نـافع    : فقـال . سيدي أزعجـين خروجـك لـيال إىل جهـة هـذا البـاغي             : الليل؟ فقال 

نــا هلجـوم اخليــل علـى خميمنــا يــوم   خرجـت أتفقــد هـذه التلعــات خمافـة أن تكــون مكم   
هـي هـي واهللا   : وهو يقـول ،مث رجع وهو قابض على يساري  : قال. حيملون وحتملون 
فوقـع  ،يا نافع، أال تسلك بني هذين اجلبلني وانـج بنفـسك  : مث قال. وعد ال خلف فيه 

إذن ثكلت نافعـا أمـه، سـيدي    : وهو يقول،ويبكي،نافع بن هالل على قدميه يقبلهما 
لـن أفارقـك   ،وفرسي مبثله، فواهللا الذي من علي بـك يف هـذا املكـان             ،ي بألف إن سيف 

ودخـل خيمـة أختـه      ،مث فـارقين  : قـال نـافع   . أبا عبد اهللا حىت يكـأل عـن فـري وجـري           
وجلـس  ،ووضـعت لـه متكـأ   ،ووقفت انتظره، فاستقبلته زينـب     ،عليهما السالم زينب  

ــادت،فمــا لبثــت أن اختنقــت بعربــا ،حيــدثها ســرا وا أخــاه وا حــسيناه، أشــاهد : ون
وابتلي برعاييت هذه املذاعري من النساء، والقوم يا بن أمي كما تعلـم مـا هـم         ،مصرعك

وأقمـار بـين   ،يعز علـي مـصرع هـذه الفتيـة        ،ذلك خطب جسيم   ،عليه من احلقد القدمي   
فـإين أخـاف أن   ،يـا بـن أمـي هـل اسـتعلمت مـن أصـحابك نيـام               : مث قالـت  . هاشم

أمـا واهللا   : وقـال  ،عليه الـسالم  واصطكاك األسنة، فبكى احلسني      ،ثبةيسلموك عند الو  
اسـتئناس  ،يستأنـسون باملنيـة دوين  ،فما رأيت فيهم إال األشـوس األقعـس  ،لقد بلوم 

فبكيت رقة هلا، مث أتيت حبيب بن مظاهر فرأيتـه جالـسا يف         : قال نافع . الطفل بلنب أمه  
: اطبهكأنه خي:وهو يقول،وبيده سيف مصلت،خيمته

 
 

  
   

 
  

 
أخي ما الذي أخرجك يف هـذا      يا: ه فرد السالم، مث قال    فسلمت علي : قال نافع 

ة يستأنسون باملني: عليه السالمإىل ما كان من قوله ،؟ فحكيت له القصة من أوهلا   الليل
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، لـوال  ي واهللاإ: وقـال  ،فقام حبيب قائما علـى قدميـه      . دوين استئناس الطفل بلنب أمه    
يا : مث قال نافع. ما ثبت قائمه بيديوعاجلتهم الليلة بسيفي هذا ،نتظار أمره لعاجلتهم ا

، وأظـن أن  مـع أختـه زينـب يف حـال وجـل ورعـب      عليـه الـسالم  أخي فارقت احلسني  
ومتـضي إلـيهم   ،فهـل لـك أن جتمـع أصـحابك    ،واحلـسرة النساء قد شاركنها يف الزفـرة    

: فقـال . د شاهدت ما ال قرار يل على بقائه   ، فلق ويذهب رعبهن  ،بكالم يسكن قلون  
أيـن  : وانتـدب أصـحابه فنـادى   ،ونـافع إىل جنبـه  ،، فربز حبيب ناحيـة ع إرادتكأنا طو 

صار أمري املـؤمنني؟  أين أن؟صلى اهللا عليه وآله وسلمار رسول اهللا   ؟ أين أنص  أنصار اهللا 
؟ فتطـالعوا مـن منـازهلم    أين أنصار فاطمة؟ أيـن أنـصار احلـسني؟ أيـن أنـصار اإلسـالم          

فلمـا اجتمعـوا قـال لـبين     ،عليـه الـسالم  س يقدمهم أبو الفضل العبا  ،كالليوث الضارية 
يا أصحاب : جعوا إىل منازلكم ال سهرت عيونكم، مث خطب أصحابه فقال         ار :هاشم

فـأخربوين عـن   ،، هذا نافع بن هالل خيربين الـساعة بكـذا وكـذا      ريهةاحلمية، وليوث الك  
أما واهللا يا بن مظاهر لئن زحف : وقالوا،، ورموا عمائمهمنياتكم، فجردوا صوارمهم

صـلى اهللا  ، ولنحفظن رسول اهللا  ولنلحقهم بأشياخهم  ،لنحصدن رؤوسهم  ،القوم إلينا 
، فقـام خيـبط األرض   معـي معـي  : فقـال هلـم حبيـب   . يف عترته وذريتهعليه وآله وسلم 

الـسالم علـيكم يـا    : ونـادى ،حـىت وقـف بـني أطنـاب اخلـيم         ،وهم يعدون خلفـه    ،م
هـذه  . صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رم رسـول اهللا  السالم عليكم يـا معـشر حـ       . ساداتنا

وهـذه أسـنة   . إال يف رقاب من يبتغي السوء فـيكم  آلوا أن ال يغمدوها      ،صوارم فتيانكم 
فخرج إليهم احلسني . إال يف صدور من يفرق بني ناديكم  لوا أن ال يركزوها   آ ،غلمانكم

. )١(ت نبيكم خرياأصحايب جزاكم اهللا عن أهل بي: وقال،عليه السالم

ملا كانت ليلة عاشوراء من : درات زينب عليها السالم قالتروي عن فخر املخو

.٢٣٣-٢٣٠: االس الفاخرة، شرف الدين)١(
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، وقـد أفـرد لـه      أنـصاره و ،عليه الـسالم  تفقد أخي احلسني    خرجت من خيميت أل    ،احملرم
يف مثل هذه أ: ويتلو القرآن، فقلت يف نفسي،يناجي ربه،فوجدته جالسا وحده،خيمة

، م بـذلك وأعاتبـه ،وبـين عمـوميت  ،، واهللا ألمـضني إىل إخـويت  الليلة يترك أخي وحـده    
فنظـرت  ،، فوقفت علـى ظهرهـا     العباس فسمعت منها مههمة ودمدمة     فأتيت إىل خيمة  

وبينهم العبـاس  ،جمتمعني كاحللقة،وأوالد إخويت ،وإخويت ،عموميتفوجدت بين    ،فيها
العبـاس  . اث على ركبتيه كاألسد على فريـسته  وهو ج  ،عليهما السالم بن أمري املؤمنني    

مـا  ،فخطـب فـيهم خطبـة   ،وحيرضهم على القتـال قبـل األنـصار    ،خيطب يف بين هاشم   
والصالة والسالم على ،والثناء هللا ،مشتملة باحلمد  ،عليه السالم مسعتها إال من احلسني     

وبـين  ،وبـين إخـويت  ،يا إخـويت : مث قال يف آخر خطبته . صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب  
وحنن ال نتعدى لك ،مر إليك يرجعاأل: ؟ فقالوا إذا كان الصباح فما تقولون     ،عموميت

احلمـل  و، قـوم غربـاء  ،، أعين األصـحاب إن هؤالء: عليه السالمفقال العباس  . قولك
اح فأول من يربز إىل القتال أنتم، حنن نقـدمهم       ، فإذا كان الصب   الثقيل ال يقوم إال بأهله    

املـوت بأسـيافهم سـاعة    فلما قتلـوا عـاجلوا  ،، لئال يقول الناس قدموا أصحام للموت
ن حنـ : وسلوا سـيوفهم يف وجـه أخـي العبـاس، وقـالوا            ،، فقامت بنو هاشم   بعد ساعة 

وشـدة  ،فلمـا رأيـت كثـرة اجتمـاعهم    : زينب عليهـا الـسالم     قالت !على ما أنت عليه   
أن أرجع فأردت.ولكن خنقتين العربة،وفرحت،سكن قليب،وإظهار شيمتهم،عزمهم

فـسمعت مـن خيمـة حبيـب بـن مظـاهر          ،وأخربه بـذلك   ،عليه السالم إىل أخي احلسني    
اب فوجـدت األصـح  ،ونظـرت فيهـا  ،ووقفت بظهرهـا ،، فمضيت إليها  مههمة ودمدمة 

ا أصحايب ي: وهو يقول،وبينهم حبيب بن مظاهر،على حنو بين هاشم جمتمعني كاحللقة  
أتينـا لننـصر غريـب    : فقـالوا ،، أوضـحوا كالمكـم رمحكـم اهللا   مل جئتم إىل هذا املكـان    

ا فـإذ : قال حبيب  !لذلك: ؟ فقالوا مل طلقتم حالئلكم  : فقال هلم  !فاطمة عليها السالم  
فإذا : قال. وال نتعدى قوال لك،الرأي رأيك: ئلون؟ فقالواكان يف الصباح فما أنتم قا
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وال نـرى هامشيـا   ،، حنـن نقـدمهم للقتـال   أنـتم صار الصباح فـأول مـن يـربز إىل القتـال     
وخبلـوا  ،قـدموا سـادام للقتـال   : وفينا عرق يضرب، لئال يقول النـاس    ،مضرجا بدمه 

زينـب  . مـا أنـت عليـه   حنـن علـى  : فهزوا سيوفهم يف وجهـه، وقـالوا      . عليهم بأنفسهم 
ولكـن  ،ففرحـت مـن ثبـام    : قالـت زينـب    ،تتعجب من موقف بين هاشـم واألنـصار       

،قد عارضينعليه السالموأنا باكية، وإذا بأخي احلسني  ،خنقتين العربة فانصرفت عنهم   
عليـه  فقـال  . لبيـك يـا أخـي   : فقلت. أخية: وتبسمت يف وجهه، فقال   ،فسكنت نفسي 

أخـربيين مـا سـبب تبـسمك؟         ،حلنا من املدينة ما رأيتك متبسمة     يا أختاه منذ ر   : السالم
يا أختاه : فقال يل!!األصحاب كذا وكذايا أخي رأيت من فعل بين هاشم و  : فقلت له 

صـلى اهللا  وم وعـدين جـدي رسـول اهللا    ،)١(من عامل الذرأن هؤالء أصحايب  ،إعلمي
عليـه  فقـال  . نعـم : فقلـت حتبني أن تنظري إىل ثبـات إقـدامهم؟   هل   ،عليه وآله وسلم  

فوقفـت علـى ظهـر اخليمـة، فنـادى أخـي           : قالـت زينـب   . عليك بظهر اخليمة  : السالم
وتـسابق منـهم     ،فقامـت بنـو هاشـم      !وبنو أعمـامي   ،أين إخواين : عليه السالم احلسني  
أريـد أن أجـدد لكـم    : عليه السالملبيك لبيك ما تقول؟ فقال احلسني       : وقال ،العباس

، وأوالد عقيـل ،وأوالد جعفر،وأوالد علي،وأوالد احلسن،حلسني، فأتى أوالد ا عهدا

إن أصـحاب  :فقـال ،}عليه الـسالم {تركه احلسني عنف ابن عباس على : قال،روى ابن شهرآشوب)١(
.ومل يزيدوا رجال، نعرفهم بأمسائهم من قبل شهودهم،احلسني مل ينقصوا رجال

.وقال حممد بن احلنفية وإن أصحابه عندنا ملكتوبون بأمسائهم وأمساء آبائهم

.٢١١/ ٣: مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب

عـن  ،عـن صـفوان بـن حيـىي    ،عن حممد بـن عيـسى  ،عن أبيه  ،نحدثين احلس : قال،  وروى بن قولويه  
لقـد حـدثين أبـوك    ،والـذي رفـع إليـه العـرش     : قـال  ،عـن حـسني بـن أيب العـالء         ،يعقوب بن شعيب  
كمـا اعتـدت بنـو    ،وال يزيـدون رجـال، تعتـدي ـم هـذه األمـة      ،ال ينقصون رجال،بأصحاب احلسني 

.إسرائيل يوم السبت

.١٥٣-١٥٢: مد بن قولويهكامل الزيارات، جعفر بن حم
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أين حبيب بن مظاهر، أين زهري، أين هالل، أيـن  : مث نادى،فأمرهم باجللوس فجلسوا 
، فأتوا لبيك يا أبا عبد اهللا : وقال. وتسابق منهم حبيب بن مظاهر     ،، فأقبلوا األصحاب

مث . فخطـب فـيهم خطبـة بليغـة    ،ا، فـأمرهم بـاجللوس فجلـسو   وسيوفهم بأيـديهم  ،إليه
وقتـل مـن هـو    ،علموا أن هؤالء القوم ليس هلم قصد سـوى قتلـي          إيا أصحايب،   : قال

ومــن أحــب مــنكم ،، فـأنتم يف حــل مــن بــيعيت معـي، وأنــا أخــاف علــيكم مــن القتــل 
امـت بنـو هاشـم وتكلمـوا مبـا       فعنـد ذلـك ق    . صراف فلينصرف يف سواد هـذا الليـل       االن

عليــه فلمـا رأى احلـسني   ،وأخــذوا يتكلمـون مبثـل كالمهــم  ، وقـام األصـحاب  تكلمـوا 
إن كنـتم كـذلك فـارفعوا    : عليـه الـسالم  وثبات أقدامهم، قال   ،حسن إقدامهم  السالم
،وحورهم،ورأوا منازهلم،، فكشف هلم الغطاءكم وانظروا إىل منازلكم يف اجلنة    رؤوس

فقـاموا  !مات إلـيك ، واحلـور العـني ينـادين العجـل العجـل فإنـا مـشتاق            وقصورهم فيهـا  
ونقاتلهم،يا أبا عبد اهللا أتأذن لنا أن نغري على القوم : بأمجعهم وسلوا سيوفهم، وقالوا   
وجـزاكم اهللا  ،اجلسوا رمحكـم اهللا : عليه السالمفقال . حىت يفعل اهللا بنا وم ما يشاء      

.)١(خريا

.٥٤-٤٩: ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، عبد اهللا احلسن)١(



الباب السادس

�سياسته

�حبيب بـن مظـاهر مـع اإلمـام         
واألصحابالمعليه الس





١١١



الـسياسي، ال خيفـى   يف علم السياسة، والفطن يف لغـة وفكـر ومنـهج       اللبيبإن  
عليه دور حبيب بن مظاهر األسدي، يف القرن األول اهلجري، ضمن سلـسة األحـداث       

.اليت أعقبت فجر اإلسالم

حـاز عليـه مـن معـايري     ولقد لعب حبيب دورا هاما يف هذه احلقبة من الزمن، مبا       
:القيادة النموذجية، وكان له يف الضدين عقل سياسي

.عليه السالمضمن الدولة مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ١

.عليه السالمضمن املعارضة مع مسلم بن عقيل، واإلمام احلسني ـ٢

ومن تأمل يف شخصيته، وراح يستقرأ أبعادها، وقف على الـوعي االسـتراتيجي             
ديه، والذي أنشأ من خالله اهليكل السياسي العام، الذي ـل مبادئـه مـن بـاب مدينـة        ل

:، فأصبح عارفا ذا العلم، وفروعه، مثلعليه السالمالعلم، علي بن أيب طالب 

.أنواع السياساتـ١

.األخالق السياسيةـ٢

.العقل السياسيـ٣

.التنظيم السياسيـ٤

.اإلعالم السياسيـ٥

.ق السياسيالتوثيـ٦



ألسدي$حياة حبيب بن مظاهر .............................................................................................................١١٢

لذا تعيا األقالم واألفكار دون أن حتصر األدوار اليت كانت حلبيب، وما ال يـدرك          
، وهذه بعض اإلشارات من ذاكرة التاريخ، عن حبيـب بـن مظـاهر          )١(كله ال يترك جله   

:ليتدبر فيها ذو اللب، ويقف على وعيه السياسياألسدي،

.عليه السالملي بن أيب طالب مؤهالته اليت جعلته من خواص أمري املؤمنني عـ١

عليـه  اصطفاؤه ليكون من شرطة اخلميس مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب            ـ٢
.السالم

.ميثم التمار، ورشيد اهلجري: اختياره ألصحابه، أمثالـ٣

اجتماعه يف مرتل سليمان بن صرد اخلزاعي، مع ثلـة مـن املـؤمنني، وكتابتـهم         ـ٤
، اليت أثبتوا فيها أم له شـيعة، وأنـصارا، وأن لـيس    ه السالمعليالوثيقة لإلمام احلسني    

.هلم إمام غريه، ويستحثونه على القدوم إليهم

التنبه لعدم الوقـوع يف شـراك عبيـد اهللا بـن زيـاد، بعـد اعتقـال ميـثم التمـار،             ـ٥
.إىل كربالءعليه السالموذلك بعشرة أيام قبل قدوم اإلمام احلسني 

.ملستقبلني ملسلم بن عقيل، ومرابطته معهوجوده يف طليعة اـ٦

.حديثه أمام قادة ورجال أهل الكوفة مع مسلم بن عقيلـ٧

.مع مسلم بن عقيلعليه السالمقيامه بأخذ البيعة لإلمام احلسني ـ٨

اختفائه بعد أحداث الكوفة، بني مسلم بن عقيل وعبيـد اهللا بـن زيـاد، والـيت             ـ٩
.قيلكان فيها إىل جانب مسلم بن ع

خالصه من قبضة عبيد اهللا بن زياد، ومحلة االعتقاالت الواسعة اليت خطـط    ـ١٠
هلا ابن زياد، بعد قتله مسلم بن عقيل، وهاين بن عروة، ومت على إثرها اعتقال املختـار             

.الثقفي، وغريه

.١٨٩ص/ ٢ق/ ٢ج: تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون)١(
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.حفاظه على حياته، لنصرة إمامهـ١١

ــ١٢ ــن عوســجة للخــروج    ـ ــني مــسلم ب ــه وب ــسري بين ــة، االتفــاق ال مــن الكوف
.عليه السالمباإلمام احلسني وااللتحاق

.، وجوابه على الكتابعليه السالماستقباله رسول اإلمام احلسني ـ١٣

كالمه مع بين أسد يف داره بالكوفة، حينما أشاروا عليه بعـدم الـدخول بـني           ـ١٤
السالطني، وأم يريدون بذلك حياتـه، وذهـام عنـه وهـم يظنـون بـه عـدم اللحـوق                   

.عليه السالمباإلمام 

. اختباره لزوجته، واطالعها على نيته يف اخلروج إىل كربالءـ١٥

.Dطريقة خروجه من الكوفة إىل كربالء، مع عبده، ليلتحق باإلمام احلسني 

خططه باملسري حنو كربالء، رغـم حـصار احلـصني بـن متـيم ملـداخل وخمـارج              ـ١٦
.الليل، ويكمن النهارالكوفة، وصوال إىل كربالء، ونواحيها، يسري

ـ حدث وصوله إىل كربالء، وموقعه، واستعداداته، ويئتـه، ودوره، ورايتـه،    ١٧
.قبل بدء الواقعة

خربته يف احلرب، وطلبه من اإلمام اإلذن يف دعوته للنصرة مـن حـي يقطنـه               ـ١٨
.بين أسد، قريب من موقع املعسكر

د القريب منهم، ممـا أدى إىل خـوف   الكيفية يف ذهابه ورجوعه ليال، حلي بين أس      ـ١٩
، فأمر احلصني بن متيم بفرض عليه السالمعمر بن سعد، من التحاق مقاتلة باإلمام احلسني      

.عليه السالماحلصار على الفرات، وإحكام السيطرة، ومنع التسلل من وإىل خميم اإلمام 

تـأثري فـيهم   ، وال عليه الـسالم  أسلوبه يف دعوة بين أسد لنصرة اإلمام احلسني          ـ٢٠
حىت دفعهم للقبول، وخروج عدد كبري منـهم معـه، رغـم أـم مل حيظـوا بالوصـول إىل             

.املخيم احلسيين
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استغالله الفـرص املتاحـة للخطـاب الـديين، والـسياسي، يف واقعـة الطـف،             ـ٢١
.ووعظه، وكالمه مع معسكر عمر بن سعد، مث مع البعض منهم منفردا

.هـ٦١مه يوم العاشر من احملرم سنةالتكتيك احلريب الذي استخدـ٢٢
، عليه السالمحتركاته يف الواقعة، قبل املعركة،ووسطها، ومع اإلمام احلسني ـ٢٣

.، وزهري بن القني، وسائر األصحابعليه السالموأيب الفضل العباس بن أمري املؤمنني 
.مواقفه، وقراراته، وكالمه مع األنصارـ٢٤
.والوصية اخلالدة من مسلم حلبيب، ووفائهموقفه مع مسلم بن عوسجة، ـ٢٥

رجاحته يف الرأي يف دفع الظاملني عن املخيم احلـسيين، وبيـان األهـداف الـيت مـن       
.أجلها بذلوا املهج

اخلطـط احلربيــة الـيت رمسهـا، وهــو خيـوض قتـاال ينحــت يف تارخيـه أهــداف       ــ ٢٦
ح، والــسيوف، املعركــة، فيفتــدي إمامــه، ليقــيم الــصالة، وســط تلــك األســنة، والرمــا

والسهام، أبعد من خالهلا فلول الطغاة، لتقام الصالة، وهـو يـدفع عـن إمامـه أعدائـه،       
للـصالة، وأمامـه    عليـه الـسالم   وليس هلم غري سهامهم، بعد انكسارهم، ويقف اإلمام         

.ِمن أصحابه من حيميه، ِمن رشقات السهام، وخلفه من يصلي معه

.الة اليت تضمنتهاطريقة شهادته، ووقتها، والرسـ٢٧
كل ما تقدم فيه الدليل علـى الفكـر الـسياسي الـذي متيـز بـه حبيـب بـن مظـاهر                  
األسدي، ومل نتبع التفصيل، واإلشارة تكفي اللبيب، ومع هذا كله فكالم اإلمام احلسني 

بعد مصرعه فيه من التأويل ما ال حصر له، مث نصوص املؤرخني، وقد هد عليه السالم
، وكذلك اإلرادة، والشجاعة، واحلزم، والفطنة، والثقة بالنفس، ه السالمعليقتله احلسني 

وحسن الرأي، واملبدأ، واملعرفة باحلرب، وحسن النظر يف األمور، والبصرية، والطاعـة،        
واإلميان، واليقني، والكرم، واهليبة، واللياقة، والعلم، واألخالق، واإلدراك، واخلربة، اليت 

.ت من حبيب رجال يندر مثيله يف السياسةكان عليها، كل هذه أنتج
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املدونات التارخيية بني طياا من اللئايلء ما ختصص به زمان دون زمـان، ومل يـرد     

أروع ما يف يف وثائقها ما يثبت تكرار أشباهها، كما مل يرد قبلها نظائر هلا، وكانت أمجل و
هــ، فرسـان  ٦١هذه السطور تلك املواقف اليت أرخوها يوم العاشر من احملرم مـن سـنة          

، ومـن بـني   عليـه الـسالم  العشق اإلهلي، بقداسة والئهم لسيد الـشهداء اإلمـام احلـسني          
هؤالء، الشيخ العامل احلافظ العابد، قائد األنصار حبيب بن مظاهر األسدي، الذي يعـد   

، وما عثرنا عليه من نفائس مواقفه، بني الذخائر، رغم ضياع الكثري منـها،       بألف فارس 
يبهر العقول، وال تسع الدات لبيان ما حوته من معارف وإشارات، ولقد تقدم ضمن      
احلديث عن سريته موقفه مع مسلم بن عقيل، وموقف آخر مع فخر املخـدرات الـسيدة      

:اقف أخرى، وهذه شذرات من مو)١(عليها السالمزينب 

عليه السالممع سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء اإلمام الحسين .١

مل يؤرخ أحدا حلبيب بن مظاهر األسدي مواقفا أكثر من اليت كانت له مع اإلمـام      
حيظـوا  علـيهم الـسالم  ، ولقد كانوا بعض حواري وأصفياء األئمـة       عليه السالم احلسني  

ظاهر األسدي، وهو من املؤمنني الـذين امـتحن   بصحبة أكثر من إمام، مثل حبيب بن م    
اهللا قلوم لإلميان، فجعل اهللا قلبه من خري األوعية للعلم، وراح أمري املؤمنني علي بـن             

ابنـه يزقه من نوره، لتنكشف حلبيب غـوامض األسـرار، مث تـاله    عليه السالمأيب طالب 
، والذي كان لـه معـه   لسالمعليه ا، ومن بعده اإلمام احلسني     عليه السالم اإلمام احلسن 
عليـه  ربيع اإلميان، فكان حبيب يقبل الثرى اليت بني أقـدام اإلمـام احلـسني       عليه السالم 

يف عللـه إىل حـديث اإلمـام    رمحه اهللا، ملعرفته حبقه، ولقد أشار الشيخ الصدوق      السالم

.الباب اخلامس من هذا الكتاب: أنظر)١(
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علـيهم  ة مع حبيب بن مظاهر األسدي، وهو يعرفه بنورانيـة األئمـ         عليه السالم احلسني  
، وحاهلم قبل بدء اخللق، ودورام حـول العـرش، وتعلـيمهم املالئكـة التـسبيح         السالم

، وهو من أحاديث األسرار اليت حوا قلوب الـصفوة مثـل حممـد            )١(والتهليل والتحميد 
، وهذه مرتلة ال تليق إال حببيب، وأقرانه باملعرفة، وجتدر اإلشارة دون بيان )٢(بن أيب بكر
يل فيها، لبعض تلكم املواقف بني حبيب بن مظاهر األسدي واإلمام احلسني         أوجه التأو 

:عليه السالم

، مث اإلمـام  عليـه الـسالم  مالزمة حبيـب بـن مظـاهر األسـدي ألمـري املـؤمنني           ـ١
أسـرار،   عليهم السالم من بعده، ويف مالزمته هلم       عليه السالم احلسن، واإلمام احلسني    

.ميكن حصرهاومواقف، ال

عليـه  اركة حبيب بن مظاهر األسدي مع أمري املؤمنني علي بـن أيب طالـب           مش ـ٢
يف حروبه، واليت كان فيها اإلمام احلـسن واإلمـام احلـسني وأيب الفـضل العبـاس            السالم

، مما يتنبه إليه األريب الفطن من فـيض املواقـف الـيت تكمـن ضـمن هـذه        عليهم السالم 
.احلروب

األسدي بيض روي لنا عن حبيب بن مظاهر    : وفيه. ١٨باب  ٢٣/ ١: علل الشرائع، الشيخ الصدوق   )١(
كنتم قبل ان خيلق اهللا عـز  يءأي ش:عليهما السالماهللا وجهه أنه قال للحسني ابن علي بن أيب طالب      

كنـا أشـباح نـور نـدور حـول عـرش الرمحـان فـنعلم املالئكـة التـسبيح            :قـال  عليه الـسالم؟  وجل آدم   
.والتهليل والتحميد

،دخل العباس يف رواية أيب حممد اجللودي البصري ملا :صلى اهللا عليه وآله وسلم    يف حديث رسول اهللا     ) ٢(
،يـا حممـد  :قـال ،عن عمـار ،عن حممد بن أيب بكر،عن أبيه عم حيىي بن سعيد ،عن الفرج بن فضالة   

ن اهللا إفـ ،إليـك يـا عـم ال تقـل هـذا     :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    فقال ؟مباذا فضلت علينا أهل بيتك    
ومـن نـور   ،مث فتـق مـن نورنـا نـور العـرش     ،فتق من نورنـا سـبطي    مث   ،تبارك وتعاىل خلقين وعليا نورا    

.كنا نعلم املالئكة التسبيح والتهليل والتمجيد،سبطي نور الشمس والقمر
.٤٦: عيون املعجزات، حسني بن عبد الوهاب
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م عاشوراء، تلـهم ذوي األلبـاب مـا حظـي بـه            يف يو  عليه السالم مواقفه معه    ـ٣
، ولقـد تعـددت     عليـه الـسالم   حبيب بن مظاهر األسدي من املرتلة عند اإلمـام احلـسني            
، ينفـذ أوامـره،   عليـه الـسالم  يومذاك املواقـف، حيـث أن حبيـب كـان مالزمـا لإلمـام            

ل نشري وحيميه، ويدافع عنه، وميشي معه إىل من يقع صريعا من األنصار، ويف هذا الفص
:إىل ثالثة منها

، ملا جاء قرة بن قيس احلنظلي عليه السالممع اإلمام احلسني  :املوقف األول  ـ١
برسالة عمر بن سعد، يسأله فيها عن سبب جميئه، ودار حديث بني حبيب وبـني اإلمـام       

.)١(، وحديث بينه وبني قرة بن قيسعليه السالم

عليـه  ، بعـدما خطـب اإلمـام    الـسالم عليـه  مع اإلمام احلسني   :املوقف الثاين  ـ٢
واعظا جيش عمر بن سعد، وقطع عليه مشر بن ذي اجلوشن كالمه، ورد حبيب السالم

.)٢(على الشمر

، حينمـا دىن وقـت الـصالة،    عليه الـسالم مع اإلمام احلسني   :املوقف الثالث  ـ٣
ى أن يكفـوا عنـهم حـىت يـصلوا، فـرد احلـصني بـن متـيم علـ          عليه السالم وطلب اإلمام   

، وجاه حبيب بن مظاهر األسدي، فحمل حصني بن متيم عليهم،     عليه السالم اإلمام  
وخرج إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف، ووقع عنه، فحمله أصحابه، واستنقذوه 
من حبيب، مث قام حبيب بن مظاهر األسـدي بـرد اهلجـوم الـذي كـان يهـدف الغتيـال            

الكوكب الدري البـاهر حبيـب بـن مظـاهر         وهو يف الصالة، وهوى      عليه السالم اإلمام  
.)٣(صريعا إىل األرض، مقدما مهجته قربانا بني يدي إمامه

.٨٥/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد: راجع)١(
.١١٨: مقتل احلسني عليه السالم، أبو خمنف: راجع)٢(
.٤٦: مثري األحزان، ابن منا احللي: اجعر)٣(
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عليه السالممع أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .٢

وأيب عليـه الـسالم  يشترك حبيب بن مظاهر األسدي مبواقفه مـع اإلمـام احلـسني             
، ونفـس  االثـنني أا ذات احليـاة الـيت عاصـرها مـع     ، حيث عليه السالمالفضل العباس  

احلروب اليت شاركهم فيها، وليست كثرة املواقف تولد املناقب، بل نوعها، ومن يستقرأ    
بدقة يقف على الغامض من املعاين، وموقـف حلبيـب هـو اآلخـر يكفـي أن تكتـب فيـه                

ليـه الـسالم  عاألقالم، والصحف ملا ترتوي، كان هـذا حـني أخـرب أيب الفـضل العبـاس            
عليـه  أن أصوات جـيش عمـر بـن سـعد تقتـرب، فقـال لـه               عليه السالم اإلمام احلسني   

بنفسي أنت يا أخي حىت تلقاهم، وتقول هلم مالكم؟ فخرج أبو الفضل   اركب: السالم
مـع عـشرين فارسـا، فـيهم زهـري بـن القـني، وحبيـب بـن مظـاهر                   عليه السالم العباس  

عليـه  ، ورجـع ليخـرب اإلمـام    عليـه الـسالم  ملـؤمنني  األسدي، وكلمهم العباس بن أمـري ا      
مبقولتـهم، وبقـي حبيـب وزهـري مـع الفرسـان، ويـستغل حبيـب الفرصـة لـيعظ              السالم

القوم، ويسانده زهـري بأقوالـه، ولكـن عميـت القلـوب الـيت يف الـصدور، فلـم يـنفعهم                     
، معليـه الـسال  ، وأيب الفـضل العبـاس   عليـه الـسالم  النصح، ويف مرافقة حبيب لإلمـام    

وزهري بن القني، وسائر األصحاب، يف مجيع اللحظات، السيما احلرجة منـها وقفـة ملـن         
.)١(تأمل

األسديمع مسلم بن عوسجة.٣

إن من راجع مشجرات األنساب، ويعمـل علـى التحقيـق فيهـا، يقـف بـني كـل                    
لـد  خطوة وخطوة، حيـث اآلبـاء واألبنـاء، وتكـرار األدوار، وكأمنـا التـاريخ اَألسـود يو            

ـ  ٣١٥/ ٤:الطـربي ، حممـد بـن جريـر    تاريخ الطـربي  : راجع)١( أمحـد بـن أعـثم    ، كتـاب الفتـوح  . ٣١٧ــ
ــويف ـــ ٥/٩٧:الك ــد اهللا      . ٩٩ـ ــشيخ عب ــسالم، ال ــه ال ــام احلــسني علي ــارف اإلم ــوم واملع ــوامل العل ع
.٢٤٣:البحراين
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أمثاله، كما تولد الشمس مشوسا، وضمن هذه السلسلة جند التقـاء األسـدان األسـديان             
الصحابيان مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر األسدي، فكليهمـا مـن فخـذ دودان،         

إىل عليـه الـسالم  من بطن أسد، وملا مشى حبيب بن مظاهر األسدي مع اإلمام احلسني    
.مسلم بن عوسجة بعد مصرعه

لـوال أين أعلـم أين يف أثـرك، الحـق بـك مـن سـاعيت هـذه،                   : ملسلم قال حبيب 
ألحببت أن توصيين بكل ما أمهك، حـىت أحفظـك يف كـل ذلـك، مبـا أنـت أهـل لـه يف                

.)١(القرابة والدين

لقــد كــان بــاألمس القريــب مــسلم بــن عوســجة هــو القائــد حلبيــب بــن مظــاهر  
يف الكوفـة، ملـا قـام    األسدي، وذلك حينما جعله مـسلم بـن عقيـل علـى ربـع مـذحج                 

، وبعدها بأيام تـتغري األدوار، فيكـون حبيـب بـن مظـاهر األسـدي هـو                  )٢(بتنظيم جيشه 
الرايـة، وجعلـه   عليـه الـسالم  القائد ملسلم بن عوسجة، وذلك ملا سلمه اإلمـام احلـسني    

، فوقـع صـريعا بعـد هجـوم       )٣(على ميسرة خميمه، وكان مسلم بن عوسـجة يف امليـسرة          
، وكان به رمق، فمشى إليه اإلمام )٤(ميمنة املعسكر لعمر بن سعدمنعمرو بن احلجاج 

وحبيب بن مظاهر وجرى بينهم كالم ووصية، كانت الوصية اخلالـدة الـيت       عليه السالم 
أهلمت ذوي اهليام فنائهم يف معشوقهم احلق، وسلبت لب احلكيم، وهو يرتع يف حياض    

ليقني، ورأى مجال امللكوت يف وجـه      الوجد اإلهلي، فلقد بلغ مسلم بن عوسجة درجة ا        
، فأوصى احملب حبيبا حببيبه، أن ميوت دونه، وقد وىف حبيب  عليه السالم اإلمام احلسني   

. ا

.١٣٧: خمنفمقتل احلسني عليه السالم، أبو )١(
.٣٨١/ ٢: حياة اإلمام احلسني عليه السالم، الشيخ باقر القرشي: راجع)٢(
.١١٠: أبصار العني، الشيخ حممد السماوي: راجع)٣(
.٢٦٣: عوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني عليه السالم، الشيخ عبد اهللا البحراين: راجع)٤(
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البجليمع زهير بن القين.٤
عقد منضد جبواهر، تلك حياة حبيب بن مظاهر األسدي، تلمع، وتأسر جبماهلـا           

.البديع ائها، فكانت كما شاءالعقول والقلوب، فمن ياقوتة إىل ياقوتة، صاغ
يسألين زهري بن القني وحبيب بن مظاهر، عن       : عليه السالم يقول اإلمام احلسني    

مل يكـن اهللا  : يا سيدنا، علي إىل ما يكون مـن حالـه؟ فـأقول مـستعربا         : علي، فيقوالن 
. )١(ليقطع نسلي من الدنيا، وكيف يصلون إليه، وهو أبو مثانية أئمة

عليـه الـسالم  جعاا، ويأيت يوم عاشـوراء فيـضع اإلمـام احلـسني         وخترب الوغى ش  
زهري بن القني البجلي على ميمنة أصحابه، وحبيـب بـن مظـاهر األسـدي علـى ميـسرة          

، والقـوم يطلبـون أقـرام      عليـه الـسالم   أصحابه، ويعطي رايته العباس قمر بين هاشـم         
فتـارة  . )٢(بـن مظـاهر   ليخـرج إيل زهـري بـن القـني، أو حبيـب           : للرتال، فيقـول أحـدهم    

، وهـم مينعـون القـوم مـن اإلغـارة      عليـه الـسالم  جيتمعان حتت راية أيب الفضل العباس   
، وتـارة يـرد زهـري بـن القـني هجـوم مشـر بـن ذي         عليهم الـسالم على اإلمام وأهل بيته   

اجلوشن وهو حيمل يف امليمنة، وحبيب بن مظاهر يـرد هجـوم عمـرو بـن احلجـاج وهـو          
يسرة، وأخرى يتقامسان الفداء، فحبيب يقاتل الـذؤبان، وزهـري يقـف       حيمل عليهم يف امل   

قاتـل  عليـه الـسالم  كالبنيان املرصوص أمام إمامه ليـصلي، ولقـد لعـن اإلمـام احلـسني           
. )٣(يبعدك اهللا يا زهري، ولعن قاتلك لعن الذين مسخوا قـردة وخنـازير       ال: زهري، بقوله 

عنـد اهللا أحتـسب نفـسي ومحـاة     : ب، وقـال  مصرع حبي  عليه السالم بعد أن هد اإلمام     
.)٥(وإما من الصفوة الذين تشرفوا بسالم الناحية املقدسة. )٤(أصحايب

.٢٠٥: صييباهلداية الكربى، احلسني بن محدان اخل)١(
.١٠١/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد)٢(
.٢٦٩: عوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني عليه السالم، الشيخ عبد اهللا البحراين: راجع)٣(
.١٠٦: أبصار العني، الشيخ حممد السماوي)٤(
.٤٩٣: املزار، حممد بن املشهدي: راجع)٥(
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خضير الهمدانيمع برير بن .٥

: سيد القراء الزاهد، برير بن خضري، يضاحكه حبيب بن مظاهر، فيقول له بريـر           
هـذا بالـسرور،   فأي موضع أحق مـن  :وجييبه حبيبيا أخي ليس هذه بساعة ضحك،    

.)١(طغام بسيوفهم فنعانق احلور العنيال أن متيل علينا هذه الإواهللا ما هو 

يـا  :فقـال برير يضاحك عبد الرمحن بن عبد ربـه األنـصاري،        : ويف موقف آخر  
.ما هذه ساعة باطل،برير

وإمنـا فعلـت ذلـك استبـشارا مبـا نـصري       ،واهللا ما أحببـت الباطـل قـط       :فقال برير 
.)٢(إليه

يـابن  : عليـه الـسالم  ما بني حبيب وبرير، معني ويقني، قال برير لإلمام احلسني   و
رسول اهللا، لقد من اهللا بك علينا أن نقاتل بني يديك، وتقطع فيك أعضائنا، مث يكـون             

. )٣(جدك شفيعنا يوم القيامة

. )٤(إمنا فعلت ذلك استبشارا مبا نصري إليه: وقوله لعبد الرمحن

لوال أين أعلم أين يف أثرك مـن  : مظاهر ملسلم بن عوسجةوتقدم قول حبيب بن   
. )٥(ساعيت هذه، ألحببت أن توصيين

أي موضع أحق من هذا بالسرور، واهللا مـا هـذا إال أن مييـل علينـا              : وقوله لربير 
.)٦(هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق احلور العني

.٢٩٣/ ١: لطوسياختيار معرفة الرجال، الشيخ ا: راجع)١(
.٣٩: مثري األحزان، ابن منا احللي: راجع)٢(
.٤٨: اللهوف يف قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس)٣(
.٣٩: مثري األحزان، ابن منا احللي)٤(
.١٠٣/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد)٥(
.١٧٨/ ١: جامع الرواة، حممد علي األردبيلي)٦(
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)١(مع نافع بن هالل الجملي.٦

، وهـو خيتـرب الثنايـا، والعقبـات،     عليـه الـسالم  سني نافع خيرج على أثر اإلمام احل  
، وجتري بينهما حماورة، يدعو فيها نافع بن هالل للنجـاة  عليه السالميلتفت إليه اإلمام  

إذن ثكلـت  : وهـو يقـول  يقبلهما، ويبكي، عليه السالمبنفسه، فيقع على أقدام اإلمام    
لـذي مـن علـي بـك يف هـذا      ، فـواهللا ا وفرسـي مبثلـه   ،، سيدي إن سيفي بألف    نافعا أمه 

.ا عبد اهللا حىت يكأل عن فري وجريلن أفارقك أب،املكان

عليهـا  خيمـة العقيلـة زينـب    عليـه الـسالم  ويرجعا إىل املخيم، مث يـدخل اإلمـام         
، ويسمع نافع حديثهما، فيذهب إىل حبيب بن مظـاهر األسـدي، وخيـربه اخلـرب،            السالم

صار، وخطب فيهم، مث سار م حىت وصـل  فربز حبيب ونافع إىل جانبه، يستصرخ األن     
، وأدخـل الـسرور   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بني اخليام، فسلم على حرم رسـول اهللا     

أصـحايب جـزاكم    : لألنـصار، وقـال    عليه السالم بكالمه عليهم، فخرج اإلمام احلسني      
.)٢(اهللا عن أهل بيت نبيكم خريا

عليه السالممع أصحاب اإلمام الحسين .٧

بيب بن مظاهر األسدي، وبين هاشم، واألنصار، مواقف خلّـدها الـوالء،            بني ح 
.وزينها الوفاء، رجال ذاقوا حالوة احملبة، ومل تربد حشاشتهم، ويف دمائهم يغلي احلب

أنفاسهم مسك يعبق يف كربالء، ولقد فُِتحـت مـصاريع قلـوم مبفـاتيح الـيقني،               
.را للعارفني، ليبقى غديعليه السالمفرتفوا عشق احلسني 

عليه السالممل تفلح جهود أي مؤرخ، يف إحصاء مناقب أصحاب اإلمام احلسني        
اليت كلّلت يوم عاشوراء بالنصر األبدي، لذا من زحام املواقف تناثرت ما بـني أعطـاف     

.البجلي: وقيل)١(
.٢٣٣ــ ٢٣٠: لس الفاخرة، شرف الديناا: راجع)٢(
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األخبار شذرات، كان حبيب بن مظاهر األسدي فيها معهم، أولئك الذين جتـردوا مـن            
:دوا أحرارا، وكان من تلكم الفرائدظُلمة النفوس ليغ

شبه اخلندق، وأمـر  فحفرت حول عسكره ،أمر حبفريةعليه السالم إن احلسني ـ١
وعشرين راجال ليستقوا ،يف ثالثني فارساعليه السالمفحشيت حطبا، وأرسل عليا ابنه 

: يقول، عليه السالماملاء، وهم على وجل شديد، وأنشأ احلسني 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
ــال ألصــحابه ــاء يكــن آخــر زادكــم، وتوضــؤوا   قومــوا: مث ق ــن امل ،فاشــربوا م

أهم تعبئـة   وعبـ  ،م الفجـر  مث صـلى ـ    . لتكـون أكفـانكم    ،، واغـسلوا ثيـابكم    واغتسلوا
تــه الــيت حــول عــسكره فأضــرمت بالنــار، ليقاتــل القــوم مــن وجــه ، وأمــر حبفرياحلــرب
.)١(واحد

. أصحابه عند قرب املساءعليه السالممجع احلسني ـ٢

فدنوت منه ألمسع ما يقول هلم، : عليه السالماحلسني زين العابدين قال علي بن 
، وأمحـده  لى اهللا أحسن الثنـاء   أثين ع : ل ألصحابه وأنا إذ ذاك مريض، فسمعت أيب يقو      

،وعلمتنـا القــرآن ،، اللـهم إين أمحــدك علـى أن أكرمتنـا بــالنبوة   علـى الـسراء والــضراء  
. وجعلت لنا أمساعا وأبصارا وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين، وفقهتنا يف الدين

بيت أبر وال ، وال أهل أصحابا أوىف وال خريا من أصحايبفإين ال أعلم: أما بعد
، فجزاكم اهللا عين خريا، أال وإين ألظن أنه آخر يوم لنا من هؤالء ،أوصل من أهل بييت   

.٢٢١-٢٢٠: األمايل، الشيخ الصدوق)١(
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هـذا الليـل قـد    ، يف حل لـيس علـيكم مـين ذمـام      أال وإين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا      
. غشيكم فاختذوه مجال

لنبقـى  !مل نفعل ذلك؟: بنو أخيه وابنا عبد اهللا بن جعفرفقال له إخوته وأبناؤه و 
. ال أرانا اهللا ذلك أبدا! بعدك؟

،واتبعتـه اجلماعـة عليـه   ،بدأهم ذا القول العبـاس بـن علـي رضـوان اهللا عليـه       
.وحنوه،فتكلموا مبثله

، فـاذهبوا  يـا بـين عقيـل، حـسبكم مـن القتـل مبـسلم       : عليه السالم فقال احلسني   
كنا شيخنا إنا تر:يقولون! ؟سبحان اهللا، فما يقول الناس: قالوا. فقد أذنت لكم  ،أنتم

ومل نرم معهم بسهم، ومل نطعن معهـم بـرمح، ومل   ،وبين عمومتنا خري األعمام    ،وسيدنا
تفـديك  نضرب معهم بسيف، وال نـدري مـا صـنعوا، ال واهللا مـا نفعـل ذلـك، ولكـن                

. حىت نرد موردك، فقبح اهللا العيش بعدك،، ونقاتل معكأنفسنا وأموالنا وأهلونا

عذر إىل اهللا سبحانه يف أداء أخنلي عنك وملا ن: فقال،لم بن عوسجةوقام إليه مس
ضـرم بـسيفي مـا ثبـت قائمـه يف      ، وأواهللا حىت أطعن يف صدورهم برحمي      أما! ؟حقك
، واهللا ال خنليـك حـىت يعلـم    الح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، ولو مل يكن معي س يدي

، واهللا لـو علمـت أين     يكفيه وآله وسلم  صلى اهللا عل  اهللا أن قد حفظنا غيبة رسول اهللا      
حىت ألقى ،، يفعل ذلك يب سبعني مرة ما فارقتكمث أحيا مث أحرق مث أحيا مث أذرىأقتل 

الكرامة اليت ال انقضاء مث هي ،، فكيف ال أفعل ذلك وإمنا هي قتلة واحدةمحامي دونك
. هلا أبدا

هللا لـوددت أين قتلـت مث   وا: فقـال ، رمحـة اهللا عليـه  وقام زهري بـن القـني البجلـي      
، تعاىل يدفع بذلك القتل عن نفسك، وأن اهللاحىت أقتل هكذا ألف مرةنشرت مث قتلت

.الفتيان من أهل بيتكوعن أنفس هؤالء 



١٢٥.......................................................................................................................................الباب السادس

، فجـزاهم احلـسني    كالم يشبه بعضه بعضا يف وجه واحد      ب وتكلم مجاعة أصحابه  
.)١(وانصرف إىل مضربه،خرياعليه السالم

حـدثنا عبـد العزيـز      : قال ،ن إبراهيم بن إسحاق رضي اهللا عنه      حدثنا حممد ب  ـ٣
حدثنا جعفر بـن حممـد   :قال،حدثنا حممد بن زكريا اجلوهري: قال ،ابن حيىي اجللودي  

أخـربين عـن    :قلـت لـه   : قـال ،  عليـه الـسالم   عـن أيب عبـد اهللا      ،عـن أبيـه    ،ابن عمارة 
ـم كـشف هلـم الغطـاء     إ:فقـال ،قدامهم على املوت إو ،عليه السالم أصحاب احلسني   

ليبـادر إىل حـوراء   ،فكـان الرجـل منـهم يقـدم علـى القتـل        ،حىت رأوا منازهلم من اجلنة    
.)٢(واىل مكانه من اجلنة،يعانقها

ن أصحاب احلـسني  إ: فقال،عليه السالمابن عباس على تركه احلسني     فنعـ٤
. ودهمنعرفهم بأمسائهم من قبل شه،مل ينقصوا رجال ومل يزيدوا رجال

.)٣(كتوبون بأمسائهم وأمساء آبائهمن أصحابه عندنا ملإو: وقال حممد بن احلنفية

عليهمـا  احلـسني بـن علـي       قـال : قال ،عليه السالم عن أيب جعفر   ،عن جابر ـ٥
يـا  : قـال ، صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    إن رسول اهللا  : قبل أن يقتل   ،ألصحابهالسالم

وهـي  ،وأوصـياء النبـيني  ،ـا النبيـون   رض التقـى  إنك ستساق إىل العراق، وهي أ     ،بين
ال  ،ويستـشهد معـك مجاعـة مـن أصـحابك          ،، وأنك تستـشهد ـا     موراأرض تدعى ع  

يكـون  ،)٤(»ر كوين بردا وسالما علـى إبـراهيم  قلنا يا نا «:جيدون أمل مس احلديد، وتال    
.)٥(نبينالئن قتلونا فإنا نرد إىل، فواهللاعليك وعليهم بردا وسالما فأبشروااحلرب 

.٩٣ــ ٩١/ ٢: اإلرشاد، الشيخ املفيد)١(
.٢٢٩/ ١: علل الشرائع، الشيخ الصدوق)٢(
.٢١١/ ٣: بابن شهر آشو، لبمناقب آل أيب طا)٣(
.٦٩: سورة األنبياء)٤(
.٥٠٤/ ٣:اينالسيد هاشم البحر،مدينة املعاجز)٥(





الباب السابع

�jمعسكر اإلمام احلسني

�لعنه اهللاومعسكر عمر بن سعد 
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بني الـتالع واهلـضاب والنخيـل، علـى ترعـة الفـرات، يف كـربالء، يتقابـل النـور                 
مظاهر األسدي جبيش النور، حتت لواء سـيد  والظالم، كل جبيشه، مث يلتحق حبيب بن       

، ليـسطر املالحـم بـأدواره الـيت أظهـرت         عليـه الـسالم   شباب أهل اجلنة اإلمـام احلـسني        
وخربته، وكانت الومضة األوىل له مع صاحب الـسفارة مـسلم بـن عقيـل، مث                 جوهره،

عليـه الـسالم  توهجت يف كربالء، وفيما يلي بعض مـا يـرتبط مبعـسكر اإلمـام احلـسني                
:ومعسكر عمر بن سعد لعنه اهللا، ودور حبيب فيهما، مما حبرته األقالم

تمهيد
بدأ دور حبيب يف أحداث كربالء بوصول مسلم بن عقيل بـن أيب طالـب، سـفري            

إىل الكوفة، واستقباله من قبل حبيب، وقيادات أهل الكوفة، عليه السالماإلمام احلسني 
. عليه السالمقدم على مسلم لإلمام احلسني مث مبايعته، ومن بعد أخذ البيعة ممن ي

وانتهت هذه املرحلة بقتال حبيب بن مظاهر األسدي مع مسلم بن عقيـل جـيش    
عبيد اهللا بن زياد، حتت ربع مـذحج بقيـادة مـسلم بـن عوسـجة، مث تفـرق النـاس عـن             

.مسلم بن عقيل، ومت اعتقاله، ومن بعد ذلك شهادته

، قـام بـين أسـد     مـسلم بـن عقيـل     ليـه الـسالم   عسفري اإلمام احلسني    بعد شهادة   و
بإخفاء حبيب بن مظاهر األسدي، ومسلم بن عوسجة، خوفا من عيـون عبيـد اهللا بـن          

.زياد اليت قامت باعتقال كل من مد يد العون واملؤازرة ملسلم بن عقيل
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وحيـث أنّ حبيبــا مــن أصــحاب األســرار، ويقينــه مــن ســابق العلــم بــشهادته يف  
ته مع ميثم التمار متيط اللثام عن ذلـك، عمـد حبيـب إىل احلفـاظ علـى             كربالء، وحماور 

.عليه السالمذاته لنصرة سيد الشهداء 

وأرسل عبيد اهللا بن زياد احلصني بن متيم، على أربعة آالف من مقاتلـة الكوفـة،           
.إىل مجيع أبواب الكوفة، ليحيط مبخارجها، ومداخلها، وحىت كربالء

احلر بن يزيد الرياحي، ويبعث به مع ألف حنـو الطريـق         مث ينادي احلصني بن متيم    
.، ليمنعه من الرجوع، ويصحبه يف مسريتهعليه السالماليت يسلكها اإلمام احلسني 

، يظهر فيهم عليه السالموحينما يصل احلر بن يزيد الرياحي مع جنده إىل اإلمام 
اء، وجتـري حمـاورات   املـ  عليه السالم الضعف، وقد اشتد م العطش، فيسقيهم اإلمام        

.بينهما، منذ وصوهلم، وحىت بلوغهم الغاضريات

إلـى كـربالء، وتجمـع    عليـه الـسالم  تاريخ وصول اإلمام الحسين     .١
ر بن سعد لعنه اهللا، ووصول حبيبمعسكر عم

، سـنة  إىل كربالء يوم الثاين من شهر حمرم احلرام عليه السالم قدم اإلمام احلسني    
له اعتقـال مـسلم بـن عقيـل، مث قتلـه بالكوفـة، قبـل أربعـة            ، وكان قبـل وصـو     )١(هـ٦١

إىل كربالء بعشرة عليه السالم، وبعد قتل مسلم، وقبل وصول اإلمام   )٢(وعشرين يوما 
.)٣(أيام قتل ميثم التمار، ومت صلبه

راية عمـر  : ، هيعليه السالموكانت أول راية خرجت إىل حرب اإلمام احلسني       

.٨٣/ ٥: كتاب الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف)١(
.٩٩: تاريخ الكوفة، السيد الرباقي)٢(
.٣٤٣/ ١: إعالم الورى بأعالم اهلدى، الشيخ الطربسي)٣(
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هـ، وحتت رايته ٦١، يوم الثالث من حمرم احلرام سنة  )١(هللابن سعد بن أيب وقاص لعنه ا      
.)٣(أربعة آالف فارس: ، وقيل)٢(ستة آالف فارس

وتتابعــت الرايــات، والتأمــت العــساكر إىل عمــر بــن ســعد، لــست مــضني مــن   
.)٤(احملرم

هـ، يـصل حبيـب بـن مظـاهر األسـدي إىل      ٦١ويف اليوم السادس من احملرم سنة      
يسري الليل، ويكمن النهار، من الكوفة إىل كـربالء، وجـرى حـال            كربالء، بعد أن كان     

، علـيهم الـسالم   وصوله أحداث تكشف عن مقامـه، وجاللـة قـدره عنـد أهـل البيـت                 
راية امليسرة فور وصـوله، وإبـالغ سـالم    عليه السالمأن سلَّم له اإلمام احلسني     : ومنها

.السالم إليهعقيلة الطالبيني السيدة زينب بنت أمري املؤمنني عليها
يف قلة من ناصريه، فطلب من اإلمام عليه السالمورأى حبيب بن مظاهر اإلمام 

الذهاب حلي من بين أسـد يـدعوهم للنـصرة، وهـم يقطنـون علـى            عليه السالم احلسني  
بالذهاب، واسـتجاب لـه نفـر كـثري، بلـغ      عليه السالممقربة من املخيم، وأذن له اإلمام   

لكنهم مل يفلحوا بالوصول للمخيم بعد مواجهتم وقتاهلم مـع         تعدادهم فوق التسعني، و   
األزرق، وهو على رأس أربعة آالف، وجههـم عمـر بـن سـعد ملالقـام ومـنعهم مـن                 

يطلعه على ما عليه السالم، ورجع حبيب إىل اإلمام عليه السالماللحاق بركب اإلمام  
الفـرات، خوفـا مـن    وبعد رجوع حبيب حيكم عمر بن سعد السيطرة على جهـة           ،  )٥(جرى

.٦٦/ ٣: ينابيع املودة، القندوزي: راجع)١(
.٧٧: وسيلة الدارين، الزجناين)٢(
.٨٦/ ٥:كتاب الفتوح، ابن أعثم الكويف)٣(
.٩٠/ ٥: املصدر السابق)٤(
عـوامل  . ٣٨٧-٣٨٦/ ٤٤: حبار األنـوار، العالمـة الـسي      . ٩١-٩٠/ ٥: الفتوح، ابن أعثم  : راجع)٥(

أعيـان الـشيعة،   .٢٣٨-٢٣٧: العلوم واملعارف اإلمام احلسني عليه السالم، الشيخ عبد اهللا البحراين        
.١٠٣-١٠٢: اويأبصار العني، السم. ٥٥٤/ ٤: حمسن األمني
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، وذلك بعـد قتـال بـين أسـد     عليه السالمالتحاق الفرسان أو الرجال املتفرقة مبعسكر اإلمام        
بــصحبة حبيــب مــع األزرق، وكــل هــذه األحــداث الــيت جــرت، مــع قطــع املراســالت،    
والتضييق، ومنع ورود املاء، والتخيري بني الرتول أو املنازلة، وتسلل البعض من معـسكر ابـن         

.)١(، كلها كانت يوم السادس من احملرمعليه السالممعسكر اإلمام احلسني سعد إىل

ومقام حبيب بيـنهم،  ،عليه السالمعدد أصحاب اإلمام الحسين    .٢
وعدد المشتركين في جيش ابن سعد

كسائر األحداث التارخيية، وحال النصوص، بـاختالف رواـا، وقـع االخـتالف        
، يوم العاشر من شهر   عليه السالم اب اإلمام احلسني    بني أقالم املصنفني، يف عدد أصح     

هـ، وتعداد معسكر عمر بن سعد عليه اللعنة وسوء العـذاب، كمـا      ٦١حمرم احلرام سنة    
:تضمن احلديث عن املعسكرين إشارات وتنبيهات، سوف نتطرق إليها فيما يأيت

عليه السالمعدد أصحاب اإلمام الحسين .أ

وثالثـون فارســا،  اثنــانكــان معـه مــن األصـحاب   :ذكـر العالمــة العـاملي  ــ ١
.والسري،والتواريخ،وهو املشهور بني أهل املقاتل. وأربعون رجال

ثالثـة وثالثـون فارسـا،       عليـه الـسالم   كان معه   : قال صاحب أعالم الورى   ـ٢
.وأربعني رجال

.وثالثون فارسا، وأربعون راجالاثنان: قال جالل الدين السيوطيـ٣

.مخس وأربعون راكبا، وكان من أصحابه راجال مائة نفر: ابن اجلوزيقال ـ٤

إن أصـحاب احلـسني كـانوا مخـسة وأربعـون           : عليه السالم قال اإلمام الباقر    ـ٥
.فارسا، ومائة راجل

.٣٠: أبصار العني يف أنصار احلسني، الشيخ حممد السماوي: راجع)١(
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.سبعني فارسا، ومائة راجال: وقيلـ٦

و وإىل هذا القـول ذهـب أبـ   . كانوا ألف فارسا، ومائة راجال : قال املسعودي ـ٧
.فراس احلمداين

.أربعون فارسا، ومائة راجال: قال الطربيـ٨

.)١(كانوا مخسة وأربعني فارسا، ومائة راجال: قال ابن مناـ٩

اهللاعدد أصحاب عمر بن سعد، لعنه.ب 

كانت راية عمر بن سـعد بـن أيب   عليه السالمأول راية سارت حلرب احلسني    ـ١
.وقاص، وحتت رايته ستة آالف فارس

.راية شبث بن ربعي، وعقد له ابن زياد راية، وضم إليه أربعة آالف فارسـ٢

.راية حجار بن أجبر، صاحب جريدة كربالء، ومعه ألف فارسـ٣

.راية عروة بن قيس، عقد له ابن زياد راية، وضم إليه أربعة آالف فارسـ٤

.ف فارسراية سنان بن أنس، عقد له ابن زياد راية، على أربعة آالـ٥

راية حصني بن منري، يف أربعة آالف فارس، ومنها خرج احلر يف ألف فـارس،      ـ٦
.يف مرتل ذو حسم، وسايره إىل كربالءعليه السالموالقى احلسني 

.راية يزيد بن ركاب الكليب، على ألفني فارسـ٧

.راية خويل األصبحي، يف ثالثة آالف فارسـ٨

.أربعة آالف فارسراية مشر بن ذي اجلوشن، يفـ٩

.راية فالن املازين، يف ثالثة آالف فارسـ١٠

.راية كعب بن طلحة، مع ثالثة آالف فارسـ١١

.٩٤-٩٣: وسيلة الدارين، الزجناين: راجع)١(
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:ولقد وقع االختالف بني أهل التواريخ يف تعداد العساكر

.كانت العساكر ستة آالف: قال ابن اجلوزيـ١

.ون ألف نسمةلقد تكمل عنده ثالث: قال السيد ابن طاووس يف اللهوفـ٢

.إن عدد العساكر يف كربالء عشرون ألفا: يف البحاررمحه اهللاقال السي ـ٣

.وعشرين ألفااثنني: قال اليافعي يف مرآة اجلنان، والشافعي يف مطالب السؤولـ٤

.عشرون ألفا: قال ابن أعثم الكويفـ٥

.مخسا وثالثني ألفا: قال ابن شهر آشوب يف املناقبـ٦

.مخسني ألفا: ويف شرح الشافيةـ٧

.مثانني ألفا: قال أبو خمنفـ٨

.مائة ألف: وقيلـ٩

.مائيت ألف: وقيلـ١٠

.مثان مائة ألف: وقيلـ١١

ويظهر من جواب عمـر بـن سـعد عليـه اللعنـة والعـذاب إىل عبيـد اهللا بـن زيـاد             
كلهم، وكتب اللعـني  أن ندفنهم راللعني، إن عدة املقتولني مائة ومخسون ألفا، وال نقد        

.وار الرؤساء واألعيان: ابن زياد يف جوابه

.والذي يظهر من السؤال واجلواب هو صحة قول األخري

كـأم  (: عليـه الـسالم  ويستفاد من قـول سـيد الـشهداء      : وقال صاحب الناسخ  
.)اجلراد املنتشر

ن ولقد ضاقت أقطار أرض كربالء من كثرة اخليل، والرجال، وآفاق الـسماء، مـ        
.كثرة الرايات، تتبع بعضها بعضا
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أال برئـت  : ولقد فرق ابن زياد األموال بالكوفة، وأمر املنادي أن ينادي بالكوفـة      
.الذمة ممن وجد يف الكوفة، ومل خيرج حلرب احلسني

وكان سوق احلدادين بالكوفـة قائمـا علـى سـاق، هلـم وهـج، ورهـج، ووجبـة،                   
ا، أو سهما، أو سنانا، وحيددها عند احلداد، وجلبة، فكل من تلقاه يشتري سيفا، أو رحم

وينقعها بالسم، وكانت الـسهام كلـها مـسمومة، وبعـضها ذو شـعبة واحـدة، والـبعض                 
.)١(اآلخر ذو شعبتني، وبعضها ذو ثالث شعب

مقاتلة عسكر عبيد اهللا بن زيادأصول.ت 

.)٢(كلهم من الكوفة، ليس فيهم شامي، وال حجازي، وال بصري:قال أبو خمنف

الطمع وتكثير السواد.ث 

بني األمل يف احلياة، والرجاء يف احلظوة مـن عبيـد اهللا بـن زيـاد، ويزيـد، راحـت            
مجوع أهل الكوفة ختتلف على احلـدادين يف الـشراء والتجهيـز آللتـهم احلربيـة، مـؤازرة                  

.عليه السالمالبن زياد يف حربه على اإلمام احلسني 

سلم بن عقيل مع عبيد اهللا بـن زيـاد بقـدوم جـيش     سيما بعد النداء ليلة قتال م  ال
الشام، وتفرق الناس عن مسلم، مث خطبة عبيد اهللا بن زياد بـرباءة الذمـة ممـن ال خيـرج               

، ونثر األموال عليهم، ووعدهم بتوفري العطاء، وزادهـم         عليه السالم إىل حرب احلسني    
أن أقبـل،   عليه الـسالم  مام  يف عطائهم مائة مائة، حىت استمال املكاتبني الذين كتبوا لإل         

وهدد ابن زياد أهل الكوفة بالنفي ملقاتلتهم يف أطراف البالد لقتال الترك والديلم، إن مل     
.عليه السالميشاركوه احلرب على اإلمام احلسني 

لـواعج  . ٦٦/ ٣: ينـابيع املـودة، القنـدوزي احلنفـي    . ٩٠-٨٩/ ٥: الفتوح، ابن أعثم الكويف   : راجع)١(
. ٧٩-٧٧: الزجناينن،وسيلة الداري. ١٠٧-١٠٦: األشجان، األمني

.٧٩: وسيلة الدارين، الزجناين)٢(
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وأقبلت اآلالف ممن قد سامهوا يف تكثري السواد، واليت يزيد تعدادها عن عـشرين             
يضرب بعضهم بسيف، ومل يطعن بـرمح، ولكنـه كـان    ألفا يف أقل اإلحصاءات، وإن مل     

، وشد مـن رباطـة جـأش عـسكر     عليهم السالمممن أدخل الرعب على قلوب آل حممد  
عليه عمر بن سعد بزيادة العدد، ورغم هذه الفلول فلقد أظهر أصحاب اإلمام احلسني              

بإقبـاهلم  شجاعة فريدة، أرت أعدائهم، وجعلتهم ممن ميجدون م، وكيوم ذا  السالم
.على املوت، واستيناسهم به، رغم قلتهم

عداداختالف األ.ج 

احلقيقـة، أقـالم بيـد احلكـام،     إن التنقيب يف مناجم التـاريخ يوقـف اللبيـب علـى      
ورواة يقيمون يف باب السلطان، فماذا يسطرون، ويف الصدور حقـائق، تكـشفها األيـام            

ينة واألخرى يصدرون اآلهات مما القتـه    حينما حيتدم الصراع، لذا كانوا األعداء بني الف       
فلوهلم من تلك الثلة املؤمنة الصابرة اليت قضت ما عليهـا مـع إمامهـا، ويف كـل موقـف          
يذكر بعضهم ما جرى، مما كان يوم عاشـوراء، لتبقـى ومـضات احلقـائق تـنري صـحائف        

.التضليلالزمن رغم الظالم، ودياجري

والرمـاة، مـع روايـة الـرؤوس بعـد          إن االختالف يف عـدد الفرسـان، والراجلـة،        
الواقعة، والكوفة وقاطنيها، وأرباعها ومن عليها، واملكاتبني ومن وىف منهم، ومن نكث 
البيعة، والذين برزوا للقتال، ومن ارجتز منهم، والرايات، كـل مـا مـضى يوقـف النبيـه                

املرتـدون  على أسرار العظمة يف النهضة احلسينية املقدسة، واليت سعى يف طمـس آثارهـا            
.على مدى قرون، وما زادهم سعيهم غري ختسري

وحلبيب بن مظاهر األسدي رغم كل التصحيف والتدليس ظهـور ال أفـول لـه، بـني          
.الفريقني، فلقد ذكره كل من أرخ الواقعة بانفراد، ملا كان له من املكانة، واملرتلة، والرفعة

.ضل منه معاين اإلباءويف محله راية امليسرة جاللة، تكشف عن طود شامخ، خت
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قيـــادة المعـــسكرين، واســـتحالة القيـــاس بينهمـــا، وقيـــادة حبيـــب   .٣
عليه السالمللميسرة من معسكر اإلمام الحسين 

وشبه، بني الضدين، فشتان ما بني الفريقني، ،مل يكن يف كربالء قرن لقرن، ومثل
.ان العقلوبون شاسع فصل الظالم عن النور، فال قياس بني القيادتني يف ميز

ومـا هـو عليـه مـن العلـم اللـدين، واملرتلـة اإلهليـة،             عليـه الـسالم   اإلمام احلـسني    
والعصمة، والنورانية، واخللق العظيم، يقابله عمر بن سعد وعاء اجلهل، ومعدن اخلسة، 
وأسـري الــشهوة، عبــد املــال، ورفيــق الـشيطان، الــصم الــبكم العمــي، الــذي مل يــستمع   

، فكيف للبيب أن ينظم ما لكل قيادة من مؤهالت، ولـيس  لناصح، ومل يرتدع عن غي  
من بيده أعنة الوجود؟عليه السالمغري احلسني 

.)١(أنزلين الدهر حىت قيل علي ومعاوية: عليه السالمولقد قال أمري املؤمنني 

فما أشبه هذا بـذاك، فمـن عمـر بـن سـعد، أو عبيـد اهللا بـن زيـاد، أو يزيـد بـن              
، إن الواحـد منـهم نقـيض    عليـه الـسالم  هم ندا لإلمام احلسني   معاوية، حىت يقال ألحد   

، وليس ندا، ومن تأمـل العـسكرين، ومـن         عليه السالم النبل الذي عليه اإلمام احلسني      
.على رايام، بلغ الفتح والرشاد

، وعلى ميمنته زهري بن القني البجلي، وعلـى ميـسرته   عليه السالماإلمام احلسني  
ورايته بيد قمر بين هاشم أيب الفضل العباس بن أمري املؤمنني حبيب بن مظاهر األسدي،

.عليه السالمعلي بن أيب طالب 

جعل على ربع أهل املدينة عبد اهللا بن زهري بن سليم بن خمنـف    ،  عمر بن سعد  و
عبـد الـرمحن بـن    وأسدوعلى مذحج ،وعلى كندة وربيعة قيس بن األشعث     ،العامري

وعلى ميمنته عمرو بن احلجاج ،مهدان رجال من بين متيموعلى متيم و،أيب سربة اجلعفي

. ٤٥: اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، عبد احلليم اجلندي)١(
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،وعلى اخليـل عـروة بـن قـيس األمحـسي     ،وعلى ميسرته مشر بن ذي اجلوشن ،الزبيدي
.)١(والراية مع دريد موىل لعبيد اهللا بن زياد،وعلى الرجالة شبث بن ربعي

احلقيقـي  ومن تتبع األحداث علم يقينا أن القيـاس حمـال بـني الفـريقني، والفـرق            
.بينهما هو ذات الفرق بني النور والظالم

عليـه الــسالم اإلمــامأعمـار المـشتركين بالواقعــة ضـمن معـسكر     .٤
وعمر حبيب. ومعسكر ابن سعد

شعشعت الكواكب يف املخيم احلسيين حىت أجلمت عيون العقول، فغـدت تـراوح          
، فـشغلتهم أنوارهـا     أبصارها على أعتاب ذاك اجلمال، وقد تناسوا أم قـادمون لقتلـها           

عن الفكرة يف قتلها، حىت أثلموا فيهم ثلمة عظيمـة، كـادوا خيـرون علـى إثرهـا كلـهم                    
صرعى، فنادى فيهم عمر بن سعد ال تبارزوهم، وامحلوا عليهم محلة رجل واحد، وما 

هــ، كتـب الفخـر    ٦١بني صالة الفجر وحـىت العـصر مـن يـوم العاشـر مـن حمـرم سـنة                
.للفخر معىنعليه السالمبأصحاب اإلمام احلسني 

معسكر عمر بن سعد بني الفرسان الذين يعد بعـضهم بـألف فـارس، والرمـاح،           
والصفاح، والنبال، واحلراب، وكل من هو قادر على محل السالح، قـد امـتألت منـهم            
اآلفاق، كاجلراد املنتشر، بني أبقع، وعبـوس، يقفـون كـأم املـسوخ، عميـت قلـوم،               

.ا ربقة اإلميان من أعناقهم، طلبا للدنياوأبصارهم، ولقد نزعو

الذين مل يشبه وفائهم وفـاء، وال إبـائهم          عليه السالم أمام معسكر اإلمام احلسني     
إباء، من طفل رضيع، وفىت مل يبلغ احللم، وشـاب كفلقـة القمـر، وشـيخ كـبري، وامـرأة             

راث اإلمامة، خالط اإلميان حلمها ودمها، وعليل ال ميلك حيلة غري الصرب، حفظا على ت       

.٣٩: مثري األحزان، ابن منا احللي)١(



............................................................................................................................................

                       
                          

                    
            

         :)                    
 ()(.

.        
   

                  
                   :    

              
                        

    :           
     )(.

       :       :     
                         

  )(.

     :          :

)(   : /.
)(    :.
)(     : .



ألسدي$حياة حبيب بن مظاهر .............................................................................................................١٤٠

بـر وال  أوال أهـل بيـت   ،فاين ال اعلم يل أصحابا أوىف وال خريا من أصـحايب      ،بعد وأما
أنـتم يف  ،قد أذنت لكم فـانطلقوا     وأىنالأ،فجزاكم اهللا عين خريا    ،أوصل من أهل بييت   

إخوتـه فقـال لـه   ،هـذا الليـل قـد غـشيكم فاختـذوه مجـال      ،ليس عليكم مىن ذمام    ،حل
.ال أرانـا اهللا ذلـك  ؟ومل نفعـل ذلـك لنبقـى بعـدك         :وأبناؤه وأبنـاء عبـد اهللا بـن جعفـر         

.مث تابعوه،أخوهوبدأهم العباس 

اذهبـوا فقـد     ،احبكم مـسلم  حسبكم مـن القتـل بـص       :وقال لبىن مسلم بن عقيل    
،ونقتـل بـني يـديك   ،حىت نقيك بأسيافنا  ،أبداال نفارقك    ،ال واهللا  :فقالوا ،أذنت لكم 

على مصادمة األبيةوبعثتهم النفوس ،فأشرقت عليهم بأقواهلم هذا أنوار النبوة واهلداية    
العـرب علـى اقتنـاص روح    أشـراف وحركتهم محية النـسب وسـنة   ،خيول أهل الغواية  

أمــراء:فكـانوا كمــا وصـفهم بعــض أهـل البــصائر بـأم    ،ورفـض الــسلب ،سلوباملـ 
:وخطباء املنابر،العساكر

 
 

  
   

 
  

 
ال أرانـا اهللا ذلـك   ،وقد أحاط بك العـدو حنن خنليك :مث قال مسلم بن عوسجة  

ولو مل يكـن يل سـالح لقذفتـهم      ،وأضارم بسيفي  ،حىت أكسر يف صدورهم رحمي     أبدا
،وقام سعيد بن عبد اهللا احلنفي وزهري بن القني فأمجال يف اجلواب   ،باحلجارة ومل أفارقك  

.)١(وأحسنا يف املآب

ابنـه قـد أسـر بثغـر     إنضرمي يف ذلك الوقت وصل اخلـرب إىل حممـد بـن بـشري احلـ          
فـسمع  ،يؤسـر وأبقـى بعـده   أنعند اهللا احتـسبه ونفـسي مـا كنـت أؤثـر            :فقال ،الري

،فارقتـك إنأكلـتين الـسباع حيـا        :فقـال  ،له يف املضي   فأذن،قوله عليه السالم احلسني  

.٣٩-٣٨: مثري األحزان، ابن منا احللي)١(



١٤١............................................................................................................................................الباب السابع 

مع ولـدك هـذا لفـك أخيـه     امحلها :وقال،فأعطاه مخسة أثواب برودا قيمتها ألف دينار   
.)١(ا معهفحمله

ما حظي به أصـحاب  عليهم السالم ومل حيظى أحد من أصحاب األنبياء واألئمة        
من املرتلة والكرامة، بدليل نصوص املعصومني املتواترة فيهم عليه السالماإلمام احلسني 

.رضوان اهللا تعاىل عليهم

،ام احلسنيوهو قتل اإلم،لقيادة جيش اخلالفة هدف حمدد وواضح: قال يعقوب
حيول بينها وبني حتقيق ، وهذه القيادة على استعداد لقتل كل من       بادة أهل بيت النبوة   وإ

ا ، وقد طلقودفعون حنو هدفهم كالوحوش الكاسرة، فقادة اجليش وأفراده منهذا اهلدف
، وهـم مـصممون علـى حتقيـق         سانيتهم طالقا بائنا ال رجعـة فيـه       ، وإن دينهم وأخالقهم 

.هدفهم فكلما ردوا عادوا

ب اإلمام منحـصر بالـدفاع عـن دينـهم،         اإلمام وأهل بيت النبوة وأصحا     وهدف
، الذين حيكمـون  ونيل رضوان اهللا جبهاد أعدائه، وعن حرمات اإلسالم، وعن أنفسهم  

، وأغلــى مــا ميلكــه اإلمــام وأهــل بيتــه وهــم أعــداؤه،، ويتــاجرون بــهســالمباســم اإل
حليـاة حتـت حكـم    ، ألن ا وعلـى لقـاء اهللا     ،وقـد صـمموا علـى تركهـا        ،وأصحابه احلياة 

، ولكـن قبـل أن ميـوت اإلمـام     واملوت يف سـبيل اهللا سـعادة مطلقـة   ، الظاملني ذل وشقاء 
ذين أجرموا وبال أمرهم، وأن يرغمـوا  وأهل بيته وأصحابه يتوجب عليهم أن يذيقوا ال   

، وكــان علــيهم أن أنــوفهم، وميرغــوا كربيــاءهم القــذر، وجياهــدوا يف اهللا حــق جهــاده 
، تـويل  ملوت شرقا ومغربا كما وعد اإلمام، وأن يضربوا ضربات كاحلريقار اخيوضوا حب 

.)٢(رةالضياغم من هوهلا مدب

. ٣٩: املصدر السابق)١(
. ٣٢٢-٣١٩: كربالء الثورة واملأساة، أمحد حسني يعقوب)٢(
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إبقـاء ألصـحابه بـالتفرق عنـه أكـرب األثـر يف      عليه الـسالم ولذا كان ألذن احلسني  
إذ مـن الطبيعـي مـن كـان     ،اليت ال حيتمل يف حقها اهلزميـة أو اخلـذالن   ،الصفوة اخلالصة 

ال يتخلـى   ،وانطالقا من الـشعور باملـسؤولية      ،عزميته وموطنا على ذلك نفسه     يفصادقا  
، ولذا بقي معه مـن وطـن نفـسه    األمرويف أحلك الظروف واشتداد ،عنه يف ساعة احملنة 

.)١(وأبت حفيظته مفارقته،على ذلك

يـسعون  وإمنـا ، النتـهازيني الـذين ال خيلـصون للحـق     أحدا من ا   اإلمامومل يقرب   
للسلطة على الباطل فإم عون،، وال يفقهون املصاحل العامةاعهم ومصاحلهموراء أطم

كاألشـعث، وعمـرو بـن    ، وكان اتمع الكويف يضم طائفـة كـبرية منـهم       ال على العدل  
، اإلمـام مـن الـذين ضـربت مـصاحلهم يف عهـد             ،وأمثـاهلم  ،، وشبث بـن ربعـي     حريث

إلفـساد فراحـوا يعقـدون املـؤامرات    ، فاتصلوا حبكومة دمشق، وقاموا بدور العمالـة هلـا     
وقـد كـانوا فيمـا يقـول     ،مستهدفني من ذلك اإلطاحـة حبكومتـه      ،وشعبه ،اإلمامجيش  

،، وهي قتـل سـيد الـشهداء       لذي اقترف أبشع جرمية يف التاريخ     قادة اجليش ا   ،املؤرخون
اد هـي امتـد  إمنـا فـان سياسـته   ،فإنه سيدمر مـصاحلهم األمرنه إذا استتب له أفقد أيقنوا  
.)٢(ليت ال ظل فيها للخونة وارمنيا،لسياسة أبيه

ولكـن فرسـي هـذه امللحقـة واهللا مـا      ،فإن نفسي ال تسمح باملوت: قال ابن احلر 
فقـال  . قته فخذها لكوال طلبين أحد وأنا عليها إال سب،طلبت عليها شيئا قط إال حلقته    

جـة لنـا يف فرسـك وال فيـك     أما إذا رغبت بنفسك عنا فـال حا : عليه السالمله احلسني   
وإين أنـصحك كمـا نـصحتين، إن اسـتطعت أن ال     )٣(»ما كنت متخذ املضلني عـضدا     و«

، فواهللا ال يـسمع واعيتنـا أحـد وال ينـصرنا إال     تسمع صراخنا، وال تشهد وقعتنا فافعل  

.١٧٧: ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، عبد اهللا احلسون)١(
.٤٢٠/ ١: حياة اإلمام احلسني عليه السالم، باقر شريف القرشي)٢(
.٥١: سورة الكهف)٣(
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، سـاحة القتـال  عليـه الـسالم  كان أمثال هؤالء جينبـهم احلـسني  ف. أكبه اهللا يف نار جهنم  
.)١(وا غري موطنني أنفسهم للدفاع عنهم من مساع واعيته ما داموحيذره

، واختلطـت أصـوات النـساء بأصـوات     واعتل الصياح يف اخليام، واشـتد النـواح    
لقـد اسـتنفذ معـسكر      . اجيدي ختـرس عـن وصـفه ألـسن الـشعراء          األطفال يف مشهد تر   

وكان ذلـك   . الهومل يبق إىل جانب احلسني، سوى عي      . كل عناصره  عليه السالم احلسني
، فرفعه أمام القوم يريـد اسـتعطافهم  . فتح عينيه يف معترك املأساة ،الطفل الرضيع ولده  

التـاريخ وال شـهدا مالحـم    غري أن الروح الدموية اليت ما رآهـا . ماء بإعطائهوا  ليسمح
،سـهمه انت توجد يف هذا املعسكر املشؤوم، فرفع حرملة بن كاهـل األسـدي      ، ك البشر

وهـو  ،، وأخذ يرمي به حنو الـسماء فسال دم الرباءة على كف احلسني     ،الطفلورمى ا   
.)٢(هون ما نزل يب إنه بعني اهللا تعاىل: وقال. آل حممداللهم تقبل منا قربان: يقول

والنماذج اليت احتواها جـيش      ،عليه السالم النماذج اليت احتواها معسكر اإلمام    ف
املقارنـة اإلميانيـة والعقليـة والعلميـة والثقافيـة      و، ضـدان جبميـع املعـايري،   عمر بـن سـعد   

ك مـن املقارنـات بـني اختيـار     والسياسية واالجتماعية والبيئيـة بـني املعـسكرين وغـري ذلـ      
أصـحاب عمـر   و،مع اليقني بـاملوت ،قدامهم على املوت  إ عليه السالم أصحاب اإلمام   

سـاندوا يزيـد بـن    هم للـدنيا، الـذي مـن أجلـه     وطلبـ بن سعد عليـه وعلـيهم لعـائن اهللا       
.معاوية

وكان منوذج حبيب بني اجلميع المعا، كالـشمس يـشرق بـاليقني، وإذا مـا وضـع                
لبيب حبيبا يف كفة ميزان ووضع أصحاب عمر بن سعد يف كفة أخرى، لرجحـت كفـة          

.حبيب مبا هو عليه من الصدق فيما عاهد اهللا

.١٧٧: ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، عبد اهللا احلسون)١(
. ٣٠٩-٣٠٨: لقد شيعين احلسني عليه السالم، إدريس احلسيين)٢(
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فرقهم بين المعسكرين، ووفاء حبيبالمكاتبين، وت.٦
أو تشكون يف أين ابـن     ،فإن كنتم يف شك مما أقول     : }عليه السالم {قال احلسني 

،مـنكم وال مـن غريكـم    ،فواهللا ما بني املشرق واملغرب ابن بنت نيب غـريي          ،بنت نبيكم 
،أو قصاص مـن جراحـة     ،أو مبال لكم استهلكته    ،أتطلبوين بقتيل منكم قتلته    ،أخربوين

ويا ،ويا قيس بن األشعث،ويا حجار بن أجبر،ييا شبث بن ربع:ىفناد،فلم يكلموه
واهللا قد ى،بل:مث قال.مل نفعل:قالوا،عليكمأمل تكتبوا يل يف القدوم ،زيد بن احلارث 

.)١(فدعوين أنصرف إىل مأمين من األرض،إذ كرهتموين،أيها الناس:مث قال.فعلتم

م، ممـن وىف  وحبيب بن مظاهر األسدي، ومسلم بن عوسـجة األسـدي، وأمثـاهل           
ممـن كـاتبوه،   عليـه الـسالم  ببيعته، كانوا كالبنيان املرصوص، يف نـصرة اإلمـام احلـسني         

»¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡«)٢(.

سكرين، ومكانة حبيب فيهمالرسل بين المع.٧
عليـه الـسالم  لقد قطع عمر بن سعد لعنه اهللا املراسالت بينه وبني اإلمام احلسني      

. )٣(رم، وضيق عليه، ومنع عليه ورود املاءيوم السادس من احمل

عليـه  وشتان ما بني رسل الفريقني، وكان أليب الفضل العباس بـن أمـري املـؤمنني               
حبيب بن مظاهر، مجال اخللق واألدب والعلم والفروسية،    : ومن يرافقه، أمثال   السالم

علـيهم  إىل معسكر عمر بـن سـعد، ويفيـضوا           عليه السالم وهم حيملون رسائل اإلمام     
بالنصح واملوعظة، حىت كان لدورهم أثرا بالغـا، يف حتـول العديـد، إىل معـسكر اإلمـام         

.عليه السالم

.٦٢-٦١/ ٤: الكامل يف التاريخ، ابن األثري)١(
.٥٤: سورة املائدة)٢(
.٣٠: أبصار العني، السماوي: راجع)٣(
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اإلعالم، ودور حبيب.٨
يلعب اإلعـالم دورا كـبريا يف األحـداث، ويـستند اخلـرب علـى             يف السلم واحلرب،    

عقيـل، فنـادى   ترويج الدعاية، وقد بدأ ا عبيد اهللا بن زياد ليلة القتال مـع مـسلم بـن         
مناديه بقدوم جيش الشام، وحصد من هذا اخلرب تفرق الناس عن مسلم، مث أمـر بـرباءة                

، ومـنعهم مـن العطـاء، وأن    عليـه الـسالم  الذمة ممن ال خيرج إىل حرب اإلمـام احلـسني      
يفرق املقاتلني منهم يف بالد الشام، ووهب العطايا هلم بعد ذلك، وزاد هلـم فيهـا، حـىت                 

املكاتبني صاروا يف مقدمة هؤالء الـذين بـاعوا دينـهم بـدنياهم، ومجـع مـن       أن كثريا من    
.أرباع الكوفة اآلالف، وسريهم حنو كربالء

بالــدور اإلعالمــي العــاملي، مــع  عليــه الــسالمويف كــربالء قــام اإلمــام احلــسني  
أصحابه، حىت وجد عمـر بـن سـعد أثـر ذلـك يف معـسكره، ضـمن مواقـف كـثرية، ممـا            

اهلرج واملرج بني صفوف معسكره، ولقد حصد اإلعالم احلسيين يـوم      أحدث الفوضى و  
.كربالء انتصار النهضة احلسينية، وتثبيت أركان الدين، وإعالء كلمة احلق

عليه الـسالم ويف كل ساعة على ثرى كربالء كان لصدى كلمات اإلمام احلسني     
ني األعداء، يف عـدة  وأصحابه يف قلوب األعداء رنني، حىت كاد الصراع أن حيتدم فيما ب 

مواقف، ومل جيدوا سبيال يف ردع هذا اإلعالم وإائه سوى بدء اهلجـوم، والقتـال، ويف           
وسط احلمام، بني األسنة والرماح، مل يفلح عمر بن سـعد أيـضا مـن النجـاة مـن هليـب              

وما أروع الكلمات تلكم اليت تنفس ا برير، وزهري، وحبيب بن     .اخلالف، بني عسكره  
وليس بني هذه األسطر النحيلـة، سـعة للتخمـة، مـن         .وأقرام، يوم عاشوراء  مظاهر،  

بني النار والنخيل، والظالم والنور، بني أهل الـسعري وأهـل اجلنـة، يقـف          .حروف النور 
أما واهللا، لبئس القوم عند اهللا غدا، قوم يقدمون عليه، قـد قتلـوا ذريـة     (: حبيب مناديا 

، وعبـاد أهـل   }عليهم السالم{، وعترته، وأهل بيته }صلى اهللا عليه وآله وسلم  {نبيه  
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.)١(»هذا املصر، اتهدين باألسحار، والذاكرين اهللا كثريا

.قد عميت القلوب اليت يف الصدور، فلم ينفعهم النصحولكن 

وبقي أريج كلمات أهل اجلنة يعبق يف حقائب الزمن، وثراهم روية من سـواكب         
.ي تتجمل بالصرب، حىت اللقاءكالسحب، تلثم عشاقها أعتاا، وه

، والنقــــاط التــــي عليــــه الــــسالممــــامالنقــــاط التــــي عرضــــها اإل.٩
عليه السالممامعرضوها على اإل

إنـا  : وقـال  ،عليه الـسالم  اء رسول من قبل عمر بن سعد إىل معسكر احلسني         ج
أبيتم وإن ،قد أجلناكم إىل غد، فإن استسلمتم سرحنا بكم إىل أمرينا عبيد اهللا بن زياد           

عما أتى عليه السالمفسأل احلسني،وكان عمر بن سعد أراد املوادعة.)٢(فلسنا تاركيكم
واجلبـال   ،واللحـوق بـبعض الـشعوب النائيـة        ،به فأخربه، وخريه بـني الرجـوع إىل مكـة         

وتوليته ،وباعتزال العمل،واإليعاد،فأجابه بالتهديد،القاصية، فكتب بذلك إىل ابن زياد
.)٣(أو يسترتله على حكمه،عليه السالماجلوشن إن مل ينازل احلسني لشمر بن ذي 

فرتهلـا  ،فوافـوه بكـربالء  ،عبيد اهللا قد جهـز اجلـيش ملالقاتـه   كان : قال ابن حجر  
فلقيه احلسني وأمريهـم عمـر    ،وحنو مائة راجل   ،ومعه مخسة وأربعون نفسا من الفرسان     

وكتب له بعهده عليها إذا رجع من ،يوكان عبيد اهللا واله الر،بن سعد بن أيب وقاص    
إما أن أحلق بثغر من :اختر مين إحدى ثالث   ،فلما التقيا قال له احلسني     ،حرب احلسني 

فقبل ذلك ،وإما أن أضع يدي يف يد يزيد بن معاوية     ،وإما أن أرجع إىل املدينة     ،الثغور
،يـده يف يـدي  ال أقبـل منـه حـىت يـضع    :فكتب إليـه .وكتب به إىل عبيد اهللا     ،عمر منه 

.٣١٦/ ٤: تاريخ الطربي، الطربي)١(
.٢٨٣/ ٢: معامل الفنت، سعيد أيوب)٢(
.٣٠: أبصار العني يف أنصار احلسني، الشيخ حممد السماوي)٣(
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.)١(فقاتلوه،فامتنع احلسني

، والتزام حبيب باألوامرعليه السالمالقائد اإلمامطاعة .١٠
إن الصفوة الذين ضمتهم أعطـاف النخيـل يف ترعـة اجلنـة كـربالء، كـان القائـد                   
بينهم عني احلياة، فقدموا له أرواحهم قرابني حب، ومـع األثـر األول مـن أثـري النـدى،           

ر من احملرم، بدأ األحـرار كتابـة املعـاين، بـدمائهم علـى الثـرى، ومل يكـن                صبيحة العاش 
ينتظرون وحي اإلمامة إليهم .للدنيا بني شراسيفهم مناخ، وهم يتنافسون يف خري العمل     

باملسري، حنو النصر، والسعادة، واخللود، بعد ليلة رشفوا منها حالوة الـذكر، واملناجـاة،          
ب الكساء، حىت جـذبت رخامـة أصـوام، قلـوب      وأنس القرب من نور خامس أصحا     

عليـه الـسالم  واإلمـام احلـسني     .بعض األعداء، فساقهم هديلها حنوهـا، ليبلغـوا الفـتح         
يكره أن يبدأ هو بالقتال، ولقد رام مـسلم بـن عوسـجة أن يرمـي مشـرا بـسهم، ضـمن                

ه، فـإين  ال ترم: من ذلك، وقالعليه السالم أحداث يوم العاشر، فمنعه اإلمام احلسني       
وكان حبيب بن مظاهر ممن وعـى ثقافـة اجلهـاد، ولغـة احلـرب،             .أكره أن أبدأهم بقتال   

والطاعة، وحديثه مع نافع ليلة العاشر فيه من اجلواهر والفرائد ما ال حيـصيها أحـد، إذ              
.)٢(واهللا، لوال انتظار أمره، لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة: قال

.٧١/ ٢: اإلصابة، ابن حجر)١(
صـحبت حـسينا فخرجـت    : فاما عبد الرمحان بن جندب فحدثين عن عقبة بن مسعان قال      :أبو خمنف  وذكر

ـاس كلمـة باملدينـة             معه من املدينة   إىل مكة ، ومن مكة إىل العراق ومل أفارقه حىت قتل، وليس مـن خماطبتـه الن
وال مبكة وال يف الطريق وال بالعراق وال يف عـسكر إىل يـوم مقتلـه اال وقـد مسعتـها، اال واهللا مـا أعطـاهم مـا          

وه إىل ثغر من ثغـور املـسلمني،   يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية وال ان يسري         
.ه األرض العريضة حىت ننظر ما يصري أمر الناسذدعوين فال ذهب يف ه: ولكنه قال 

.١٠٠:أبو خمنف األزدي ،Dمقتل احلسني 
.٤٧: ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، الشيخ عبد اهللا احلسن)٢(
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مر بن سعد القتال، حىت تقدم عمر بـن سـعد،     مع ع  عليه السالم ومل يبدأ اإلمام    
أيها الناس، اشهدوا يل عند األمري عبيـد اهللا بـن        : ووضع سهما يف كبد القوس، مث قال      

زياد أين أول من رمى بسهم إىل عسكر احلسني بن علي، فوقع السهم بني يـدي اإلمـام          
.، فتنحى عنه، وأقبلت السهام كاملطرعليه السالماحلسني 

أيها الناس، هذه رسل القوم إليكم، : ألصحابهعليه السالماحلسني فقال اإلمام
.)١(فقوموا إىل املوت الذي ال بد منه

تعداد األصحاب، ودور حبيبالخطط الحربية، واس.١١
عليه السالمبني عقل النور، وغيلة الظالم، تباينت القواعد، فراح اإلمام احلسني 

اجا يتخلل نوره صدأ القلوب،يضع أوتاد العزم، وأعمدة البهاء، سر

.بينما يتخبط عمر بن سعد جبند الشيطان، حتت إمرة فرعون، ال يعرف ما يصنع

عليه السالمالخطة الدفاعية لإلمام الحسين 

، بعـدما منعـوا املـاء، واشـتد العطـش،      عليه السالمبأمر اإلمام : محلة السقاءـأ  
، يف اليوم الثامن من احملرم، قـسم  خرج ساقي عطاشى كربالء، مع فريقني، إىل الفرات      

.حيمل القرب، وآخر يقاتل، فملئوا القرب وعادوا

تفقد ساحة املعركة، وما حوهلا، ورصد املنافذ، حىت ال تكون مكمنا هلجـوم  ـب  
.خيل عمر بن سعد

بتقريـب اخليـام مـن بعـضها، حيـث ال ميكـن       عليه السالمأمر : مجع األبنيةـت  
.تصبح ثغرة، ينفذ من خالهلا جنود عمر بن سعدالتسلل من بينها، كي ال

األصـحاب حبفـر خنـدق خلـف اخليـام،      عليـه الـسالم  أمـر  : حفـر اخلنـدق  ـث   

.١٠١-١٠٠/ ٥: كتاب الفتوح، ابن أعثم الكويف: أنظر)١(
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وأضرم فيه النار، حىت ال يغري أحدا من عـسكر الطاغيـة علـى النـساء مـن اخللـف، وال               
.يستطيع اخليالة التجاوز منه إذا أضرمت فيه النار

األنصار فرقتني، ميمنة حتـت قيـادة زهـري    ه السالمعليقسم : توزيع األنصارـج  
.بن القني، وميسرة حتت قيادة حبيب بن مظاهر

رايته أخيه العباس، يف القلـب ومعـه أهـل    عليه السالمأعطى : تعبئة القلبـح  
.بيته، وبين عمومته، وأقربائه

.إجبار العدو مبواجهتهم من وجه واحدـخ 

.ابدء املبارزة بعد ندائهم بطلبه

.النصيحة لعسكر عمر بن سعد يف كل فرصةـذ 

لقـد  : أصـحابه نظـام الكـر، وممـا كـان     عليه الـسالم أهلم : التكتيك الدفاعيـر  
جثوا على ركبهم، وشـرعوا الرمـاح، ملّـا محـل عمـرو بـن احلجـاج علـيهم، ومل تتقـدم                       
خيلهم، وحني فـرارهم، قامـت ميمنـة األنـصار يرمـوم بالنبـل، فقتلـت، وجرحـت،                   

.انسحب الباقيو

محلت خيل األصحاب رضوان اهللا عليهم، على عسكر عمر بـن  : الشجاعةـز  
سعد، محالت كثرية، بعد بدء القتال، ومل حتمل على جانب مـن خيـل أهـل الكوفـة إال      

.كشفته، مما أدخل الذعر على عمر بن سعد، وعسكره

ار كفـاءم،  مواقف ال حتصى تلك اليت أثبتت خـربة األنـص  : اليقظة واحلذرـس  
رد املتسللني ما بني اخليام، وصد احلمالت املباغتة، وكشف الفـرات بـادي األمـر                : منها

.من االغتيال، وأشباههاعليه السالمجللب املاء، ومحاية اإلمام 

حريصا على مـساعدة اجلرحـى،   عليه السالمكان اإلمام : عمليات اإلنقاذـش  
.ياموإخالء الشهيد من أرض املعركة إىل اخل
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انتـصف النـهار أشـد    أنقـاتلوهم إىل : قال ابـن األثـري  : القتال حىت املوتـص  
.)١(قتال خلقه اهللا، ال يقدرون أن يأتوهم إال من وجه واحد، الجتماع مضارم

ملا تكررت احلمـالت علـى جهـيت امليمنـة وامليـسرة، مـن أجـل        : عقر اخليلـض  
ــضعف يف معــسكر اإل   ــب، وإحــداث ال ــام كــشف أحــد اجلوان ــسالم م ــه ال ، عمــد علي

األصــحاب رضــوان اهللا علــيهم إىل عقــر اخليــل، ليــصبح مــن عليهــا رجالــة، ويلــوذوا  
.بالفرار، جلبنهم من مواجهة األنصار

، إعـداد الـسالح، والتعبئـة املعنويـة،     عليـه الـسالم  ومن ضمن خطة اإلمـام  ـط  
ه العقيلة زينب عليهـا    ، وأخت عليه السالم والوصايا اليت أودعها عند ولده زين العابدين        

.السالم

، وأصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم بقـضاء  عليه السالمرضا اإلمام احلسني ـظ  
عـن  اهللا، وقدره، وتسليمهم هللا، واهللا أنزل إليهم النصر حىت رفرف علـى رؤوسـهم، و            

عليـه  احلـسني  ملـا التقـى    :يقـول  ،مسعـت أيب  : أنـه قـال    ،عليـه الـسالم   موالنا الـصادق    
حـىت رفـرف   ،أنزل اهللا تعـاىل النـصر  ،وقامت احلرب نه اهللا، لع وعمر بن سعد   ،السالم

فاختـار  ،وبني لقـاء اهللا ،مث خري بني النصر على أعدائه     ،عليه السالم على رأس احلسني    
.)٢(لقاء اهللا

الهجومية لعمر بن سعد لعنه اهللالخطة

.قام اللعني بتقسيم جنده إىل ميمنة، وميسرة، وقلبـأ 

أمر اللعني جنده بعـدم املبـارزة، بعـدما سـقط منـهم مـا مل يـستطيعوا حينـها         ـب  
:صـاح عمـرو بـن احلجـاج بالنـاس     عدهم، وبان عجزهم عن مواجهتهم فردا فـردا، و   

.٦٩/ ٤: الكامل يف التاريخ، ابن األثري)١(
.٦١: اللهوف يف قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس)٢(
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.ال يربز إليهم منكم أحد،قوما مستميتني،فرسان املصر؟أتدرون من تقاتلون

.محلة رجل واحدمعليه السالأمر اللعني باهلجوم على معسكر اإلمام ـت 

أصدر اللعني أوامره بالتصفية البدنية لكل من يقع أسريا بأيديهم، أو جرحيـا  ـث  
يف ساحة املعركة، لذا فقد ذكر املؤرخون أن يف عسكر عمر بن سعد من اشترك يف قتل           

، وذلك للبسالة اليت كـانوا عليهـا،       عليه السالم رجل واحد من أصحاب اإلمام احلسني       
.اس، وعلي األكرب، وحبيب بن مظاهر، وغريهمالعب: أمثال

عدم االهتمام مبن يقع جرحيا، أو قتيال، من معسكره، وكتابـه إىل عبيـد اهللا   ـج  
أن رإن عدة املقتولني مائة ومخسون ألفـا، وال نقـد         (: بن زياد يكشف عن دناءته، وفيه     

.)١()نوار الرؤساء واألعيا: ندفنهم كلهم، وكتب اللعني ابن زياد يف جوابه

استخدام العطش وسيلة إلضعاف القدرة البدنية على القتال ضمن صـفوف  ـح  
.عليه السالمأصحاب اإلمام 

تنصل عمر بن سـعد عليـه اللعنـة مـن مجيـع القواعـد احلربيـة، واألعـراف،         ـخ  
واألخالق، والـضوابط، واحلـدود، حـىت أن مواقفـه الـسوداء، ومـن معـه، جعلـت مـن             

.يف سرية الوجودسريم أقبح املوجودات

بعد أن انتصف النهار، وملا عجز اللعني عن أن يـأيت معـسكر اإلمـام احلـسني     ـد  
إال من وجه واحد، أرسل رجاال، وأمرهم أن يقوضوا البيوت عن أميـام   عليه السالم 

علـيهم  {فكـان النفـر مـن أصـحاب احلـسني      : ومشائلهم، ليحيطوا م، يقول ابن األثري  
األربعة يتخللون البيـوت، فيقتلـون الرجـل، وهـو يقـوض، وينـهب،       الثالثة و }السالم

.)٢(ويرمونه من قريب، أو يعقرونه

.٧٩: وسيلة الدارين، الزجناين)١(
.٦٩/ ٤: الكامل يف التاريخ، ابن األثري)٢(
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.أمر اللعني بإحراق البيوت بعد فشله عن تقويضهاـذ 

إصدار أمر اهلجـوم الـشامل بعـدما رأى اللعـني عمـر بـن سـعد اإلنكـسار يف         ـر  
أرعدت فرائصهم، فيمـا  معسكره، وقد دب اخلوف بني صفوفه، بعدما حدثت كرامات    

شبت صراعات هنا وهناك بـني بعـضهم، كـاليت بـني شـبث بـن ربعـي والـشمر بـن ذي            
أصـرت مرعبـا   : ، وقـال لـه شـبث   عليـه الـسالم  اجلوشن، ملا هجم على خيـام احلـسني    
.للنساء؟ وأشباه هذه من أشباه الرجال

.العنف، والقتل بكل أنواعه، حىت مع النساء، واألطفال، واملرضىـز 

، عليـه الـسالم  اإلسراع يف إاء املعركة قبل وصول أي مدد لإلمام احلـسني  ـس  
ولقد ورد يف بعض النصوص إنه كـان عـرب الفـرات قـوم، يريـدون العبـور إىل معـسكر                     

.)١(، ولكنهم مل جيدوا لذلك سبيالعليه السالماإلمام احلسني 

.٦٩: أنصار احلسني، حممد مهدي مشس الدين: راجع)١(
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�شجاعته

�مبارزته

�هشهادته ورأس

�األحداث بعد شهادته





١٥٥

 

اإلميان واحلب منحا حبيب بن مظاهر األسـدي شـجاعة راح يـسطر مـن خالهلـا                  
املالحم يوم الطف، تلك اليت أر العقول ا، ومن تأمل املواقف البطولية منـه مل يكـن            

.ليصدق أنه كان يف العقد الثامن من عمره

عليـه  لرايـات اإلثنـا عـشر يف معـسكر اإلمـام احلـسني         وكان األجدر حلمل أحـد ا     
، وقـرين زهـري بـن القـني يف     عليـه الـسالم   ، وتنصيبه قائدا مليـسرة جـيش اإلمـام          السالم

.عليهم السالمالقيادة؛ لسابقته يف نصرة آل اهللا 

ى ـضة اإلمـام   األمهيـة، غـذ  ولشجاعة حبيب بـن مظـاهر األسـدي، دورا بـالغ      
.ى صورة من عوامل اخللودبأعليه السالماحلسني 

ويف كل خطوة حلبيب يوم الطف تاريخ، ينحت فيه البسالة، واإلقـدام، والقـوة،            
واجلرأة، يزئر كاألسد، ويقاتل كنمر، ويتكلم بعلم، قدوة األنصار يف العـزم واإلقـدام،    

بروحه وعقله عليه السالمقدم ذاته قربان عشق للوالية، وهو يرتوي من اإلمام احلسني 
عليـه  وقلبه وعينه، وهو يزلزل األرض من حتته، ويلثم الثرى اليت تطأهـا أقـدام اإلمـام         

، ذلك حبيب وبني جناحيه رسالة وفاء وإباء، ويقني أبصر امللكوت، وهـو يـذب        السالم
، ليس طمعا يف جنة، وال خوفا من  صلى اهللا عليه وآله وسلم    عن أهل بيت رسول اهللا      

اهليـام باحلـضرة القدسـية،    عليـه الـسالم  منني علي بن أيب طالب  نار، فلقد أهلمه أمري املؤ    
ألم النور، والكتاب، عليهم السالمومعرفة مجال العبودية له تعاىل، فراح يدافع عنهم 

عليـه  وسفينة النجاة، وعني احلياة، وقد بذل نفسه يف مرضاة اهللا ليكون وجيها باحلـسني      
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.)١(>;  >  =  <  ?  @  F        E  D   C  B  A:    <، ، وحيظى باملرتلة والقربالسالم
سيما حواره مع مشر بـن ذي اجلوشـن،         فه البطولية يوم عاشوراء صدى، ال     وملواق

ومواجهته احلصني بن متيم، ورده رماح الكفر، ومحالت معسكر عمر بـن سـعد، ولعـل     
أسـد  املوقف األكثر شجاعة خروجه وحده من املعسكر احلسيين، وذهابـه حلـي مـن بـين           

مـع مـا يقـارب التـسعني منـهم،           عليه السالم ودعوم للنصرة، والرجوع ملخيم اإلمام      
لكن اعتراض األزرق هلم، وقتاهلم معه، وعدم قبول األزرق الكـف عنـهم، وخماصـمة         
حبيب وتأنيبه له، كان سببا يف رجوعهم ملنازهلم، ورحيلهم عنها، وقد رجع حبيب بـن         

.، يتسلل بني اآلالف بقلب ضرغام صنديد، خيربه اخلربليالعليه السالممظاهر لإلمام 

 
العرب صنف من اخللق، اختارهم اهللا، وزرع فيهم املكرمات، فتنافسوا لعليائها،   
ولقد أولدت املغازي واحلروب لديهم فنونـا وأعرافـا، تعـددت وتنوعـت حـسب البيئـة                

إحــدى أرفــع الـصفات البطوليــة الــيت ميتــاز  وكانـت املبــارزة .واتمـع الــذي تنــشأ فيــه 
.ببهرجتها الفارس العريب على امتداد الزمن

.)٢(املقاتلة، والرتال، واملناجزة يف احلرب:واملبارزة، هي
.)٣(املبارزة من القرنني يف احلرب: الرباز: قال الفراهيدي

.)٤(الذي يصرع اخلصم عند الرتال: والبطل، هو
.)٥(ةاملبارزة أول املقاتلو

.٨٩-٨٨: سورة الشعراء)١(
.املبارزة واملقاتلة: يف احلرباملناجزة )٢(

.٨٩٨/ ٣: الصحاح، اجلوهري
.٣٦٤/ ٧: العني، الفراهيدي)٣(
.٧٩: نظرات يف التصوف والكرامات، حممد جواد مغنية)٤(
.٢٨٦/ ١: منتخب الكالم يف تفسري األحالم، حممد بن سريين)٥(
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ومن أقسام المبارزة

،واالنتصار عليه يف معركة قضائية    ،  احلق مببارزة اخلصم   إثبات:ارزةاحملاكمة باملب 
ــت احملكمــة قــدميا . حمكمــة خمتــصةأمــام ــإجراءاألخــذ، إذا أرادت كان ــارزةب ــأيت املب ، ت

يكـون  و،، فيلتحمـان يف معركـة قـضائية   أمامهـا باخلصمني املتنازعني فتأذن هلما باملبارزة    
.)١(الفائز يف نظرها هو احملق

خـرج يزيـد بـن    : قـال ،عن عفيف بن زهـري بـن أيب األخـنس   ،وروى أبو خمنف  
يا بريـر بـن خـضري، كيـف تـرى صـنع اهللا بـك؟           : فقال ،معقل من بين عمرية بن ربيعة     

كـذبت، وقبـل اليـوم مـا كنـت      : صنع اهللا يب واهللا خريا، وصنع بـك شـرا، فقـال      : قال
إن عثمان كـان كـذا، وإن   : وأنت تقول،نا أماشيك يف سكة بن دودانأ، أتذكر و  كذابا

أشـهد أن  : لي بن أيب طالب إمام احلـق واهلـدى؟ قـال بريـر    ، وإن ع  معاوية ضال مضل  
.هذا رأيي وقويل

فهل لك أن أباهلك، ولندع : فإين أشهد أنك من الضالني، قال برير: فقال يزيد
رفعـا  ف ،فخرجـا : قال. ألبارزك ، مث أخرج  ملبطلاهللا أن يلعن الكاذب، وأن يقتل احملق ا       

مث برز كـل   وأن يقتل احملق املبطل،    ،، يدعوانه أن يلعن الكاذب    أيديهما باملباهلة إىل اهللا   
، د بريرا ضربة خفيفة مل تضره شـيئا     ، فضرب يزي  فاختلفا ضربتني  ،واحد منهما لصاحبه  

ا هوى مـن حـالق، وإن   أمن، فخر كوبلغت الدماغ،وضرب برير يزيد ضربة قدت املغفر     
، وهـو  ، حـىت أخرجـه  فكأين أنظـر إليـه ينضنـضه مـن رأسـه     ،سيف برير لثابت يف رأسه 

:يقول
 

 
  

 
.٢٣٦/ ١: املعجم القانوين، حارث سليمان)١(
.١٢٤ــ١٢٣: أنصار احلسني، الشيخ حممد السماويأبصار العني يف)٢(
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المبارزة في اإلسالم
.)١(م، وحيرم إن منع، وجيب إن ألزميكره املبارزة بني الصفني بغري إذن اإلما

وسـامل مـوىل   ،خرج يسار موىل زياد بن أيب سـفيان       ويف يوم عاشوراء من احملرم،      
فوثـب حبيـب بـن    :قـال  ،ليخـرج إلينـا بعـضكم      ،من يبـارز   :فقاال ،عبيد اهللا بن زياد   

،فقـام عبـد اهللا بـن عمـري الكلـيب     .اجلـسا :فقال هلما حـسني ،ضريخوبرير بن  ،مظاهر
،فــرأى حــسني رجــال آدم،رمحــك اهللا ائــذن يل فألخــرج إليهمــا،أبــا عبــد اهللا:فقــال
لألقـران إين ألحـسبه   :فقـال حـسني    ،بعيـد مـا بـني املنكـبني        ،شديد الساعدين  ،طويال
،فانتـسب هلمــا ؟أنـت مـن  :فقـاال لـه  ،فخـرج إليهمــا :قـال .خـرج إن شـئت  أ،قتـاال 
أو بريـر بـن   ،أو حبيـب بـن مظـاهر   ،ليخـرج إلينـا زهـري بـن القـني     ،ال نعرفـك :فقـاال 
وبـك رغبـة عـن     ،يـا ابـن الزانيـة      :فقـال لـه الكلـيب      ،ويسار مستنتل أمام سـامل     ،خضري

،مث شـد عليـه  ،مبارزة أحد من الناس وخيرج إليك أحد من الناس إال وهـو خـري منـك     
قـد  :فـصاح بـه  ،فإنه ملشتغل به يضربه بسيفه إذ شد عليه سـامل  ،دفضربه بسيفه حىت بر   

فاتقاه الكلـيب بيـده اليـسرى      الضربة،فبدره   ،فلم يأبه له حىت غشيه     :قال .رهقك العبد 
وأقبــل الكلــيب ،مث مــال عليــه الكلــيب فــضربه حــىت قتلــه ،فأطــار أصــابع كفــه اليــسرى

:وهو يقول وقد قتلهما مجيعا،مرجتزا
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    
 

 

.٣٣/ ٢: الدروس، الشهيد األول)١(
.٣٢٧-٣٢٦/ ٤: تاريخ الطربي، الطربي)٢(
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مبارزة حبيب

بـرز  لصالة الظهر، من يوم عاشـوراء،        عليه السالم وحينما وقف اإلمام احلسني     
:وهو يقول،حبيب

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

فرسه إىل األرض فاسـتنقذه      فحمل على احلصني فضربه ضربة أسقطته عن ظهر       
.)١(ا كثريحىت قتل منهم خلق،يقاتل، ومل يزل حبيب أصحابه

ولقد تباينت النصوص يف مبارزة حبيب بـن مظـاهر األسـدي، ورجـزه، ولكنـها            
:اتفقت يف الزمان واملكان، وكان ممن ذكر مبارزة حبيب، ورجزه

، )٥(، العالمـة الـسي  )٤(، ابـن شـهر آشـوب   )٣(، ابـن أعـثم الكـويف    )٢(أبو خمنـف  
.)٧(، واألمني)٦(الشيخ البحراين

.٧١/ ٣: احلنفيينابيع املودة، القندوزي)١(

.١٤٥: نف، أبو خمعليه السالممقتل احلسني )٢(

.١٠٧/ ٥: الفتوح، أمحد بن أعثم الكويفكتاب)٣(

.٢٥٢/ ٣: اقب آل أيب طالب، ابن شهر شوبمن)٤(

.٢٦/ ٤٥: حبار األنوار، العالمة السي)٥(

.٢٧٠: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٦(

. ٦٠٦/ ١: منيأعيان الشيعة، السيد حمسن األ)٧(

.١٥٩: لواعج األشجان، السيد حمسن األمني
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ليـصلي، وأصـحابه   عليه الـسالم حيني موعد صالة الظهر، ويقف اإلمام احلسني     

كالليوث مـن حولـه، فـزهري علـى ميمنتـه، وحبيـب علـى ميـسرته، وأمامـه مـن حيميـه                   
.بروحه

الوجود، يرتل آيات الوداع، وعليه السهام يرشقوا كاملطر، ومحل حصني     وقف  
ل القمــر يف سـجوده، فينـربي لـه حبيــب بـن مظـاهر األسـدي كالــصقر،       بـن متـيم ليغتـا   

فيضرب وجه فرسه بالسيف، فشب ووقع عنـه، ومحلـه أصـحابه، فاسـتنقذوه، وجعـل            
: حبيب يرجتز، وهو يـستذكر كلمـات مـسلم بـن عوسـجة يف وصـيته لـه، وهـو يقـول                 

. أفعل ورب الكعبة: أوصيك ذا أن متوت دونه، فأجابه

يا أبـا  :قال للحسني،لك أبو مثامة عمرو بن عبد اهللا الصائدي  فلما رأى ذ   :قال
تقتل حىت اقتل وال واهللا ال،أرى هؤالء قد اقتربوا منكإين. نفسي لك الفداء،عبد اهللا

دنـا وقتـها،   ألقى ريب وقد صليت هـذه الـصالة الـيت قـد           أن، وأحب   دونك إن شاء اهللا   
جعلك اهللا مـن املـصلني الـذاكرين،     ،ةذكرت الصال : مث قال  ،فرفع احلسني رأسه  : قال

يكفوا عنا حىت نصلى، فقال هلـم احلـصني بـن     أنسلوهم  : نعم هذا أول وقتها، مث قال     
الصالة من آل رسـول  ال تقبل، زعمت  : رل، فقال له حبيب بن مظاه     ال تقب  إا: متيم
علـيهم فحمـل : محـار، قـال  وتقبـل منـك يـا   ،ال تقبـل  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللا  

فشب ووقع ،بالسيفمظاهر فضرب وجه فرسه، وخرج إليه حبيب بن      حصني بن متيم  
: قوليخذ حبيب أو،فاستنقذوه،ومحله أصحابه،عنه
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: يومئذوجعل يقول:قال
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
يم فـضربه بالـسيف علـى رأسـه         وقاتل قتاال شديدا فحمل عليه رجل من بـين متـ          

عليـه آخـر مـن بـين متـيم      ومحـل  . بديل بن صرمي من بـين عقفـان       :وكان يقال له  . فقتله
ني بن متيم على رأسه بالسيف فوقع، ونزل إليه يقوم فضربه احلص  ، فذهب ل  فطعنه فوقع 

. التميمي فاحتز رأسه

واهللا ما قتله غـريي، فقـال   : اآلخر، فقال   لشريكك يف قتله   إين: فقال له احلصني  
مث . علموا أين شركت يف قتله   أعطنيه أعلقه يف عنق فرسي كيما يرى الناس وي        : احلصني

. اجة يل فيما تعطاه على قتلك إياهفال ح،د اهللا بن زيادخذه أنت بعد فامض به إىل عبي
،فدفع إليه رأس حبيب بن مظـاهر  ،فأىب عليه فأصلح قومه فيما بينهما على هذا       : قال

فلمـا رجعـوا إىل  ،مث دفعـه بعـد ذلـك إليـه    ،فجال به يف العسكر قد علقه يف عنق فرسه 
قبل به إىل ابن زياد يف القصر، أرأس حبيب فعلقه يف لبان فرسه، مث        اآلخرخذ  أالكوفة  

،، فاقبـل مـع الفـارس ال يفارقـه    فبصر به ابنه القاسم بن حبيب، وهو يومئذ قـد راهـق         
مالـك يـا بـين    : فقـال ،، فارتـاب بـه  كلما دخل القصر دخل معه، وإذا خرج خرج معه        

معك رأس هذا الرأس الذي    إن: قال بلى يا بين أخربين؟ قال له      ،  ال شئ : تتبعين، قال 
يبين األمـري  يثأنأريد وأنايدفن أنيا بين ال يرضى األمري  : أفتعطينيه حىت أدفنه، قال    أيب

،أسـوء الثـواب  إاللكن اهللا ال يثيبك على ذلـك  : على قتله ثوابا حسنا، قال له الغالم      
إتباعإالفمكث الغالم حىت إذا أدرك مل يكن له مهة . وبكىواهللا لقد قتلته خريا منكأما

صعب بـن الـزبري وغـزا    فلمـا كـان زمـان مـ    . ليجد منـه غـرة فيقتلـه بأبيـه        ،أبيهأثر قاتل   
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،، فاقبل خيتلف يف طلبهدخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه يف فسطاطه،مصعب بامجريا 
. بسيفه حىت بردفضربه ،وهو قائل نصف النهار،فدخل عليه،والتماس غرته

حبيب بن مظـاهر هـد ذلـك    ملا قتل : قال،حدثين حممد بن قيس:قال أبو خمنف  
. )١(حتسب نفسي ومحاة أصحايبأ: وقال عند ذلك،حسينا

.)٢(وكان حبيب قد قتل منهم يومئذ اثنان وستني رجال

، عليهمـا الـسالم  كان احلسني بن علـي    :قال ،عليه السالم اإلمام الصادق   وعن
.)٣(قتالنا قتلى النبيني وآل النبيني: مث يقول،يضع قتاله بعضهم على بعض

الموت في ثقافة حبيب
، وهـو يرنـو   عليـه الـسالم  حبيب يضرب بسيف، ويطعن برمح، مع أمري املؤمنني   

، فيخربه باب مدينـة  عليه السالمللشهادة، بني يدي أسد اهللا الغالب علي بن أيب طالب           
يف كـربالء، وقـصته مـع    عليه الـسالم بأنه سيستشهد مع ابنه احلسني     عليه السالم العلم  

ار يف بيان كيفية مـصرعهما مـشهورة، ومتـر األيـام يف خماضـها، ويولـد حلبيـب           ميثم التم 
يومه املرتقب، فيمزح فيه وهو يف اخلامسة والسبعني من عمره، كمن هو ذاهـب لرتهـة،         
قرير عني، ويبلـي يف ذلـك اليـوم بـالء خلـد فيـه قـوانني الوفـاء والـشجاعة والفروسـية                

.وموت األحرار

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    ا عن رحيانة الرسول     يبتسم يف كل طعنة، يدفع      
األذى، ويزئر بني الذئاب أسدا أسديا تنفـر مـن بـني يديـه وهـو قـد أحلـق الـرؤوس               

.باألقدام

.١٤٧ــ١٤٢: ، أبو خمنفعليه السالممقتل احلسني )١(
.٢٥٢/ ٣: اقب آل أيب طالب، ابن شهر شوبمن: أنظر)٢(
.٣٤٦: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٣(
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فخطب ناصحا، ووعظ، وقـد تـسربل بقلبـه درعـا لوالئـه، ومـضى سـيفه يزفـر               
.احلميم يف هامات الضالل

وق، وهـو بـني يـدي اجلمـال     جيلس متكئا على سيفه، وميشي وعيناه تذرفان الـش   
، ال يرى سـواه، وقـد   عليه السالماملطلق، والكمال، إمامه، وسبط نبيه، اإلمام احلسني    

.تالشى يف فؤاده كل حنني إال إليه

يصلي، مضى حبيب شـهيدا، ومـن بعـد    عليه السالموحينما كان اإلمام احلسني     
لقـد هـد مقتلـه اإلمـام       للصالة، محي الوطيس، واختلف اخلمـيس، و       عليه السالم متامه  

عند اهللا أحتـسب نفـسي ومحـاة أصـحايب، هللا درك،           : ، ونعاه قائال  عليه السالم احلسني  
.كنت فاضال ختتم القرآن يف ليلة

عاش حبيب بن مظاهر األسدي نافذ البصر والبـصرية،   ،ما بني الوالدة والشهادة   
.مرتقب يوما ال حميص عنه، خط بالقلم، ليختم بيعته بشهادته

.عليه السالمالم عليه حيا وشهيدا، مث حيا وسعيدا، مث خالدا مع احلسني فس



 
هــ،وحيتاج  ٦١مجة عظيمة هي األحداث اليت جرت يوم العاشر مـن حمـرم، سـنة     

كل منها لتفصيل قد خيرجنا مبنأى عـن اجلـوهر، لـذا جنمـل بعـض األحـداث باإلشـارة            
:إليها، ومنها

.سقوط لواء امليسرةـ١

.يف حبيب بن مظاهرعليه السالمكالم اإلمام احلسني ـ٢

لألصحاب، وهو منهم، بعد شـهادم يستنـصرهم،         عليه السالم نداء اإلمام    ـ٣
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.وحترك أجسادهم

عنـه، بعـد   عليـه الـسالم  مـن أبيـه   عليـه الـسالم  سؤال اإلمام زيـن العابـدين        ـ٤
.شهادته

.ف بني احلصني والتميمي، حول رأسه الشريفحز رأس حبيب، واخلالـ٥

حماورة فضة مع السيدة زينب عليها السالم، وقدوم أسد ووقوفه على جـسد             ـ٦
.)١(عليه السالماإلمام 

.رض األجساد الطاهرةـ٧

.دفنه، وختصيص موضع خاص لقربه، اعتناء بهـ٨

.عليهم السالمزيارته من قبل املعصومني ـ٩

.الكوفة، الوحيدان املعلقان عند دخول السبايا إىل يب الفضلورأس أ،رأسهـ١٠

، عليـه الـسالم  حرق اخليام، والنهب، والسلب، وأسر اإلمام زين العابـدين     ـ١١
.عليهم السالموحرم آل حممد 

.بكاء السماء باالمحرار، وبكاء األرض بالسوادـ١٢

جـاء  عليـه الـسالم  ملا قتل احلسني: قالعليهما السالمعلي بن احلسني  عن  ـ١٣
فوقع باملدينة على جدار فاطمة بنـت احلـسني بـن    ،مث طار  ،، مث مترغ  غراب فوقع يف دمه   

.)٢(فبكت بكاء شديدا،فرفعت رأسها فنظرت إليه،وهي الصغرى،علي

،ملا قتل احلـسني كـسفت الـشمس كـسفة     :نهأ،عن أيب قبيل  ،روى البيهقي ـ١٤
.)٣(هيإاحىت ظننا ،بدت الكواكب نصف النهار

.٣٣٦: املناقب، ابن محزة الطوسيالثاقب يف: أنظر)١(
.٤٩٠: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )٢(
.٨٤/ ٥: تلخيص احلبري، ابن حجر)٣(
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عـن علـي بـن    ،أخربنا أبو علي عبد اهللا بن السمسار: قال ،حدثنا أبو أمحد  ـ١٥
كنت جويرية : قالت،حدثتين جديت أم أيب: قال،أخربنا سفيان بن عيينة: قال،خشرم

بـل ورأيـت حلـم اإل  : قالت.فرأيت الورس حتول رمادا،يوم قتل احلسني رضي اهللا عنه    
.)١(فيه شبه اجلمر يتقدوحنروها وطبخوها،حلسنياليت بوها من معسكر ا

ي باملدينـة قـارورة فيهـا       ، وهـ  مة أخرجت يوم قتل احلسني بكربالء     إن أم سل  ـ١٦
دفـع إيل رسـول اهللا      : من أين علمت؟ قالت   : فقيل هلا . قتل واهللا احلسني  : دم، فقالت 

.)٢(كما قالتين قد قتل، فكانإذا صار هذا دما فاعلمي أن اب: يل، وقال من تربته

أمطرت السماء يوم قتـل  : عن عمار بن أيب عمار، قال،عن محاد بن سلمة ـ١٧
.)٣(دما عبيطاعليه السالمحلسني ا

قـال  ،عـن أبيـه  ،عـن يهـوذا    ،عن رأس اجلالوت   ،عن العالء بن أيب عائشة    ـ١٨
ه دم ومـا قلـع حجـر بالـشام إال وحتتـ     ،مطرت السماء دما يوم قتله:البالذري يف خمتاره 

مـة كانـت   أخربتين أي عالإنأي رجل أنت    :قال عبد امللك بن مروان للزهري      .عبيط
ال يرفـع حـصاة ببيـت املقـدس إال وجـد      :قـال  ،عليه السالم يوم قتل احلسني بن علي    

.)٤(حتتها دم عبيط

حـدثنا أبـو عاصـم    : إبراهيم بن عبد اهللا السعدي، قالحدثنا : زكريا، قال ـ١٩
ما قلب حجر بالشام يوم قتـل احلـسني إال عـن        : بن شهاب، قال  عن ا  ،عن ابن جريج  

. )٥(دم

.٢٦٤ــ٢٦٣/ ٢: عليه السالم، الكويفمناقب اإلمام أمري املؤمنني )١(
.١٨٠: دالئل اإلمامة، الطربي)٢(
.٣٣٠: مايل، الطوسياأل)٣(
.٦٣: مثري األحزان، ابن منا احللي)٤(
.٣٣٧: املالحم والفنت، السيد ابن طاووس)٥(
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عليـه  حدثتين جديت أن رجال ممـن شـهد قتـل احلـسني     : قال سفيان بن عيينة ـ٢٠
ورأيـت الـنجم كـأن فيـه الـنريان يـوم قتـل        ،كان حيمل ورسا فـصار ورسـه دمـا       السالم
.)١(، يعين بالنجم النباتعليه السالماحلسني 

أخربونا أن احلمرة اليت تكون مع الـشفق مل تكـن حـىت     : د بن سريين  قال حمم ـ٢١
مطرنـا دمـا يـوم قتـل     : قاضـي وقـال سـليمان ال  . تل احلسني بن علي رضي اهللا عنـهما  ق

.)٢(احلسني

وكـانوا ال   ،وسـقط تـراب أمحـر      ،اسـودت الـسماء يـوم قتـل احلـسني          :قيلـ٢٢
.)٣(يرفعون حجرا إال وجدوا حتته دما

يوم قتل احلسني: حدثتين أم حبان، قالت: عمرو الطندي، قالعن زيد بنـ٢٣
ومل ميـس أحـد منـا مـن زعفـرام شـيئا فجعلـه علـى وجهـه إال          ،أظلمـت علينـا ثالثـا   

ومن حديث علي بن . يت املقدس إال أصبح حتته دم عبيط، ومل يقلب حجر يف ب   رقاحت
فكانت السماء أياما ،كنت أيام احلسني جارية شابة: حدثتين جديت، قالت: قال،مسهر

. )٤(كأا علقة

، وإن  طرت الـسماء دمـا    ق عليه السالم إن يوم قتل احلسني   : ن عباس عن اب ـ٢٤
ع ، وإن أيـام قتلـه مل يرفـ   ليت ترى يف السماء ظهرت يوم قتلـه، ومل تـر قبلـه            هذه احلمرة ا  

.)٥(حجر يف الدنيا إال وجد حتته دم

إننـا أوتينـا بلحـم      : جـدا، قالـت    يزيد بن هارون الواسطي، عن أمه، عن      ـ٢٥

.٦١٦: ، الشيخ عبد اهللا البحراينعليه السالمعوامل العلوم واملعارف اإلمام احلسني )١(
.١٤١/ ١٦: تفسري القرطيب، القرطيب)٢(
.٢٦٥/ ١٢: الوايف بالوفيات، الصفدي)٣(
.١٥١ــ١٥٠/ ١٤: إمتاع األمساع، املقريزي)٤(
.١٠٢/ ٣: ينابيع املودة، القندوزي)٥(
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، فوضعته حتت سريري، وذهبت أنظر فـإذا      عليه السالم ن إبل احلسني بن علي      جزور م 
.هو يتوقد نارا

كنـت ابـن أربـع عـشر     : ، عن زيد بن أيب الزناد، أنه قال بإسنادهحممد بن الزبري،    
.الورس رماداحني قتل احلسني صلوات اهللا عليه، فرأينا السماء تقطر دما، وصارسنة

عليـه  ملا قتـل احلـسني بـن علـي     : عن أم سامل، أا قالت   بإسناده،  أسامة بن مسري  
، فبلـغ ذلـك البـصرة    امحرت منه البيـوت واحليطـان     ،مطرت السماء مطرا كالدم    السالم

.ال نشك أنه سيرتل العذابحىت كنا ،والكوفة والشام وخراسان

حلسني كنت ليايل مقتل ا: قيس، أنه قال، عن األسود بن بإسناده،  حممد بن خملد  
، ومحرة من قبل املغرب  ،بل املشرق ، فارتفعت محرة من ق    ابن عشرين سنة   عليه السالم 

.تلتقيان يف كبد السماء ستة أشهرفكادتا

صـلى  رأيت يف منـامي الـنيب   : يقول،مسعت أبا بكر بن عباس  : عن مقاتل، قال  
عليـه  ليان علـى قـرب احلـسني        يـص  ،ليـه الـسالم   عوإبراهيم اخلليـل     ،اهللا عليه وآله وسلم   

.)١(السالم

.١٦٧ــ١٦٥/ ٣: خبار، القاضي النعمان املغريبشرح األ)١(



الباب التاسع

�دفنه ومرقده وموقع قربه

�كراماته

�زيارته والبكاء عليه
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خرج قوم مـن بـين أسـد كـانوا نـزوال      ،ملا انفصل الناس من كربالء : قال ابن منا  
.)١(ودفنوها يف تلك التربة الزكية،على اجلثث النبويةبالغاضرية فصلوا 

، فـصلوا  ملا انفصل ابن سعد بن كربالء، خرج قوم من بين أسـد           : قال البحراين 
.)٢(ء، ودفنوها على ما هي عليه اآلناملرملة بالدما،على تلك اجلثث الطواهر

، طـاهرة ا رحل ابن سـعد بـالرؤوس والـسبايا، وتـرك اجلثـث ال             مل: قال السماوي 
علـيهم  وأصحابهعليه السالمة إىل احلسني خرج قوم من بين أسد كانوا نزوال بالغاضري  

حيث قربه اآلن، ودفنوا ابنه عليه السالمفصلوا عليهم ودفنوهم، دفنوا احلسني ،السالم
رعوا حولـه ممـا يلـي    وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين ص. عليا عند رجليه 
يعا معـا، ودفنـوا العبـاس بـن علـي           ومجعوهم فدفنوهم مج   ،يه السالم علرجلي احلسني   
ودفنت. لى طريق الغاضرية حيث قربه اآلنع،تل فيهقيف موضعه الذي   عليهما السالم 

، ودفنـت بنـو   بشأنهاعتناءحيث قربه اآلن عليه السالمبنو أسد حبيبا عند رأس احلسني       
اعتنـاء حيث قربه اآلن عليه السالمحلسني الرياحي على حنو ميل من ا  متيم احلر بن يزيد   

.به أيضا

.٦٥: مثري األحزان، ابن منا احللي)١(
.١٢١/ ٤: مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين)٢(
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، فكشف عن قربي حبيـب  ب ذلك ومسعت مذاكرة أن بعض ملوك الشيعة استغر      
، على صفته اليت ترجم ا يف الكتب، ووجد احلر علـى صـفته أيـضا           واحلر فوجد حبيبا    

مـن  فحلها ليأخذها تربكـا ـا فانبعـث دم     ،وعليه عصابة  ،ورأى رأس احلر غري مقطوع    
.)١(اهلا، وعمل على قربيهما صندوقنيجبينه فشدها على ح

احلسني ،من بين أسد،وهم قوم من بين عامر،ودفن أهل الغاضرية  :منيقال األ 
.بعد قتلهم بيوم،وأصحابه
فإنه بقي يف كـربال إىل زوال  ،يف اليوم الذي ارحتل فيه ابن سعد من كربالء  :أي

.اليوم احلادي عشر
.فيكون الدفن من بعد القتل بيومني،وا جاءوا يف اليوم الثاين من رحلتهأما إذا كان

زورهم الزائر مـن    في ،عليه السالم دفنا إىل احلسني ولده األكرب     أقرمإن:ويقال
،ويـومي إىل األرض الـيت حنـو رجليـه بالـسالم علـيهم             ،عليـه الـسالم   عند قرب احلـسني   

بطريـق  ،علـى املـسناة  ،وضعه الـذي قتـل فيـه   يف معليه السالمودفنوا العباس بن علي  
.يف احلائر،عليه السالمودفنوا بقية الشهداء حول احلسني ،حيث قربه اآلن،الغاضرية

أناإال،ولسنا حنصل هلم أجداثا على التحقيق والتفصيل:قال املفيد عليه الرمحة  
.احلائر حميط م رضي اهللا عنهم وأرضاهمإنال نشك 

عنـد رأس احلـسني   ،يف قـرب وحـده    )٢(هراين أسد دفنوا حبيب بن مظ     ب إن:ويقال
.ألنه أسدي،اعتناء به،حيث قربه اآلن،عليه السالم

،عليه الـسالم الرياحي على حنو ميل من احلسني ن بين متيم محلوا احلر بن يزيد  أو
.)٣(اعتناء به أيضا،حيث قربه اآلن،ودفنوه هناك

.٢٢٠-٢١٩: ليه السالم، الشيخ حممد السماويأبصار العني يف أنصار احلسني ع)١(
.مظهر: يف األصل)٢(
.٦١٣/ ١: أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني)٣(



١٧٣...........................................................................................................................................الباب التاسع 

.)١(إن الدفن كان بعد ثالث أياموذكر شرف الدين، واحلائري،

مـم  : أن أم سلمة رضي اهللا عنها أصـبحت يومـا تبكـي، فقيـل هلـا               : قال القمي 
إال الليلة، فرأيته شاحبا  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ما رأيت رسول اهللا     : بكاؤك؟ قالت 

.)٢(ما زلت أحفر القبور للحسني وأصحابه: كئيبا، فسألته عن سبب ما هو فيه، فقال

إنه ملا أصابنا بـالطف مـا   : ل اإلمام زين العابدين علي بن احلسني علي السالم       قا
أهلـه،  وسـائر  ،مـن ولـده وإخوتـه   ،، وقتل من كان معه  عليه السالم أصابنا، وقتل أيب    

ومل ،، فجعلت أنظر إلـيهم صـرعى   راد بنا الكوفة  ، ي قتابومحلت حرمه ونساؤه على األ    
، قلقـي، فكـادت نفـسي ختـرج       أرى منـهم  ملـا  فيعظم ذلـك يف صـدري، ويـشتد       ،يواروا

د بنفسك يا بقية مايل أراك جتو: لك مين عميت زينب بنت علي الكربى، فقالتوتبينت ذ
ــف ال أجــزع: جــدي وأيب وإخــويت؟ فقلــت  ــد أرى ســيدي وإخــويت  أهلــعووكي ، وق

وولد عمي وأهلي مضرجني بـدمائهم، مـرملني بـالعراء مـسلبني، ال يكفنـون           وعموميت
كـأم أهـل بيـت مـن الـديلم      ،وال يعرج علـيهم أحـد، وال يقـرم بـشر        وال يوارون، 

صـلى اهللا  فـواهللا إن ذلـك لعهـد مـن رسـول اهللا           ،ال جيزعنك ما ترى   : فقالت،  واخلزر
ال ،، ولقد أخذ اهللا ميثاق أناس من هذه األمةإىل جدك وأبيك وعمكعليه وآله وسلم

هـذه  أـم جيمعـون  ،الـسماوات ، وهم معروفـون يف أهـل       تعرفهم فراعنة هذه األرض   
، وينـصبون هلـذا الطـف علمـا لقـرب           جة، وهذه اجلسوم املـضر    األعضاء املتفرقة فيواروا  

،، علــى كــرور الليــايل واأليــامال يــدرس أثــره، وال يعفــو رمســه،أبيــك ســيد الــشهداء
، وأشياع الضاللة يف حموه وتطميـسه، فـال يـزداد أثـره إال ظهـورا      وليجتهدن أئمة الكفر  

.)٣(علواإالمره وأ

.٧٥/ ١: شجرة طوىب، احلائري. ٢٨٥: االس الفاخرة، شرف الدين: أنظر)١(
.٥٦٥/ ١: منتهى اآلمال، الشيخ عباس القمي)٢(
.٣٦٢: احلسني عليه السالم، الشيخ عبد اهللا البحراينعوامل العلوم واملعارف اإلمام )٣(
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مـن اجلهـة   عليـه الـسالم  ويقع قرب حبيب بن مظاهر مما يلي رأس اإلمـام احلـسني            
.)١(وبالقرب من موضع مذبح احلسنيالغربية اجلنوبية،

عليـه  ومما زاد يف شرفه، وعلو مرتبته، دفنـه بعـد شـهادته عنـد رأس اإلمـام احلـسني                 
، فـصار  عليه السالمر اإلمام زين العابدين ، متميزا عن بقية الشهداء، وكان ذلك بأم  السالم

بعد شهادته، يبدأ به الداخل، وينتهي به اخلارج مـن احلـائر         عليه السالم وكأنه بواب احلسني    
.)٣(عليه السالميقع قربه عند جهة رأس احلسني : وجاء يف كتاب املزار.)٢(احلسيين

أويـس االليخـاين   فقـد متـت يف عهـد الـسلطان     ،أما عمارة القـرب املوجـودة حاليـا       
األماميأمحد، وشيدا البهومث أمت بناءه بعده ولداه السلطان حسني والسلطان،اجلالئري

، اهني، أمـا الـرواق الغـريب للروضـة فقـد شـيده عمـران بـن شـ              املعروف بإيوان الذهب  
ر بـاق اأغـ يطلق على الرواق الشرقي برواق ، وليوم برواق السيد إبراهيم ااب    ويعرف ا 

، ويف الواجهـة  وعلى قربه صندوق خشيب بديع الصنع  ،  ين شيخ الطائفة يف عصره    البهبها
.)٤(لروضة رواق حبيب بن مظاهر األسديلاألمامية

وللروضة عدة أبواب، أشهرها باب القبلة، الذي يعرف بباب الذهب، نـسبة إىل         
إىل أحجار إيوانه املغشاة بالذهب والفضة، والداخل مـن هـذا البـاب ينتـهي بـه املطـاف       

رواق حييط باحلرم املطهـر، مـن الـشرق واجلنـوب، وجيـد عـن يـساره ضـريح الـصحايب              
يـوم  عليـه الـسالم  العظيم حبيب بن مظاهر األسدي، الذي استشهد بني يـدي احلـسني         

. )٥(م٦٨٠هـ ٦١عاشوراء 

.٦٥: القمر الزاهر، عامر الكربالئي)١(
.١٢٢: االس احلسنة يف مناسبات السنة، أمحد احلكيم)٢(
.١١٤: املزار، مهدي القزويين)٣(
.١٥٨-١٥٧: مرقد اإلمام احلسني عليه السالم، السيد حتسني آل شبيب)٤(
.٣٧: معامل كربالء، النويينأضواء على)٥(
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وامليـاه  إن اهللا تبارك وتعـاىل فـضل األرضـني    :عليه السالمقال اإلمام الصادق  
فمـا مـن مـاء وال أرض إال    ،بغـت ومنـها مـا  ،تفـاخرت فمنـها مـا   ،بعضها على بعض  

وأرسـل إىل زمـزم      ،حىت سلط اهللا املشركني على الكعبـة       ،لتركها التواضع هللا   ،عوقبت
،وأول مـاء ،أول أرض  ،ومـاء الفـرات    ،وإن أرض كربالء   ،ماء ماحلا حىت أفسد طعمه    

فقـد  :فقال هلا تكلمي مبا فضلك اهللا تعاىل    ،هللا عليهما فبارك ا  ،تعاىلوقدس اهللا تبارك    
،أنـا أرض اهللا املقدسـة املباركـة      :قالت ،بعضها على بعض   ،تفاخرت األرضون واملياه  

علـى مـن   بل خاضعة ذليلة ملن فعل يب ذلك وال فخـر ،الشفاء يف تربيت ومائي وال فخر 
، عليـه الـسالم  هللا باحلـسني   وشـكرها ا   ،فأكرمها وزاد يف تواضـعها     ،بل شكرا هللا   ،دوين

مـن  : عليـه الـسالم   اإلمـام الـصادق     : ، أي عليه السالم مث قال أبو عبد اهللا       ،وأصحابه
.)١(ومن تكرب وضعه اهللا تعاىل،تواضع هللا رفعه اهللا

يف صلى اهللا عليه وآله وسلمرأيت رسول اهللا :عن عبد اهللا بن عباس، أنه قال
مل أزل منذ الليـل ألـتقط دم احلـسني    : فقال يل. دمالنوم أشعث أغرب، ومعه قارورة فيها   

.)٢(عليه السالموكان ذلك يوم قتل احلسني . وأصحابه
»الـسيد حممـد جعفـر الـسبحاين    «العـامل املتقـي   : قال السيد عبد احلسني دسـتغيب   

الـدعاء يف القبـة   اسـتجابة أشري يل يف املنـام إىل أن مكـان   : ، قال يل)إمام مسجد آقا لر  (
، وبالتحديد عند الـرأس  عليه السالمفوق رأس اإلمام الشهيد احلسني بن علي    احلسينية

، وعنـدما تـشرفت   »حبيـب بـن مظـاهر األسـدي    «املقدس، إىل احلد احملاذي لقرب الشهيد    
بالسفر مع املرحوم والدي فجأة أصيبت عيناه بوجع، مث ذهب بصرمها، فتأثرت لـذلك               

. ه دائما، واألخذ بيده، وتأدية حوائجهكثريا، وأرهقين ذلك، حيث كان علي مراقبت

.٢٧١: كامل الزيارات، ابن قولويه)١(
. ١٦٨/ ٣: شرح األخبار، القاضي النعمان املغريب)٢(
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»عليـه الـسالم  احلسني بن علي«مث وملا تشرفنا بزيارة احلرم املطهر لسيد الشهداء 
أن أريـد بـصر عـيين    عليه الـسالم ذهبت إىل املكان املشار إليه، ودعيت له، وطلبت منه     

. والدي منك

اش والـدي، ومـسح   حـضر إىل فـر  عليه الـسالم ويف الليل شاهدت يف منامي أنه  
.هذه العني، لكن األصل خرب: بيده املباركة على عينيه، مث قال يل

األصـل  «عندما استيقظت، وجدت عيين والدي قد أبصرتا، لكين مل أدرك كلمـة             
، وبعــد مــرور ثالثــة أيــام علــى هــذه احلادثــة تــويف والــدي، فوضــح يل معــىن   »خــرب
. )١(الكلمة

سألت اهللا أن يفتح علـي أبـواب العلـم          إين :وعن الشيخ جعفر التستري، قال    
واحلكمة، وينور قليب بنور العلم، فرأيت ليلة يف املنـام، كـأين نزلـت بكـربالء، واحلـسني       
نازل ا مع أصحابه، وأهل بيته، فدخلت خيمة وإذا باحلسني جالس، وبني يديه حبيب     

إن : بن مظـاهر بن مظاهر رضي اهللا عنه، فسلمت عليه فقربين، وأدناين، مث قال حلبيب       
فالن، وأشار إيل، ضيفنا، أما املاء فال يوجد عندنا منه شيء، وإمنا يوجـد عنـدنا دقيـق                 
ومسن، فاصنع له منهما طعاما، وأحضره لديه، فمضى حبيب، فما لبث أن جاء، ومعه              
ملعقة، فأكلت منه لقيمات، أو مالعق، وانتبـهت، فبربكـة ذلـك فـتح اهللا علـي أبـواب             

.)٢(باحلكمةالعلم، ونور قليب

حكى أحد العلماء أن رجال صاحلا رأى حبيـب  :وجاء يف كتاب االس احلسنة  
سيدي يا حبيب، لقد حـزت اخلـري مـن جوانبـه      : بن مظاهر األسدي يف الرؤيا، فقال له      

، ومسعت حديثـه، مث    صلى اهللا عليه وآله وسلم    كلها، فأنت صحايب أدركت رسول اهللا       

.شفاء أعمىالقصة اخلامسة والسبعون، ، ٢٠٢: دستغيبالقصص العجيبة، السيد عبد احلسني )١(

.٦٦: القمر الزاهر، عامر الكربالئي)٢(
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، ونلـت الـشهادة، فـأنتم سـادات     عليـه الـسالم  املـؤمنني  جئت إىل الكوفة والزمت أمري  
، )الـشهادة (الشهداء، ال يسبقكم سابق، وال يلحقكم الحـق، وهـذا قـربك بعـد املـوت               

، يدخل الزائر فيسلم عليك أوال، وال خيرج حىت يـسلم         عليه السالم فأنت باب احلسني    
سن أولئـك رفيقـا،   عليك ثانيا، ومكانك يف أعال عليني، مع األنبيـاء والـصديقني، وحـ         

: فهل بقي يف قلبك شيء؟ أم هل بقيت لك أمنية تتمناها بعد هذا اإلكرام؟ قال حبيب 
نعـم، أمتـىن أن أعـود إىل الــدنيا، وأحـضر مـع املـؤمنني يف جملــس احلـسني، وأبكـي مــع         

.)١(الباكني، وأندب مع النادبني

 

 

ومن الشهداء حبيب بن مظاهر، فـال  : د اهللا املامقاينعن العاملي، قال الشيخ عب   
.)٢(عليه السالمينبغي ترك زيارته، جلاللة قدره عند اهللا سبحانه، وعند احلسني 

:والزيارات تنقسم بالنسبة إىل حبيب بن مظاهر قسمني

.وهي اليت يشترك فيها مع األنصار بلفظ العموم: القسم األول

.رك فيها مع األنصار بلفظ اخلصوصوهي اليت يشت: القسم الثاين

عليــه أمـا القــسم األول فهـي كــثرية، وال ختلـو زيــارة خمـصوصة لإلمــام احلـسني      
.دون ذكر سالم خاص لألنصار فيهاالسالم

فلقد ورد السالم عليه بذكر امسه ضمن زيارة الناحيـة   : وأما بالنسبة للقسم الثاين   
.املقدسة، والزيارة الرجبية

.١٢٣: مناسبات السنة، أمحد احلكيماالس احلسنة يف)١(
.٩٤: الشعائر احلسينية، حممد حسن العاملي)٢(
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: ، يف زيارة الـشهداء رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم          عليه السالم دق  قال اإلمام الصا  
.)١(السالم على حبيب بن مظاهر

عليـه  وعن اإلمـام املهـدي عجـل اهللا فرجـه الـشريف، يف زيـارة اإلمـام احلـسني             
السالم على : ، والشهداء رضوان اهللا تعاىل عليهم، ما خرج من الناحية املقدسةالسالم

.)٢(حبيب بن مظاهر األسدي

ولقد تضمنت زيارات الشهداء رضوان اهللا تعـاىل علـيهم، الـيت وردت بنـصوص      
، عبـارات عاليـة الـشأن، تكـشف عـن منـازهلم، وإميـام،        علـيهم الـسالم  عـن األئمـة   

.وعلمهم، ومقامهم

أميا : يقول ،عليه السالم كان أيب علي بن احلسني    : قال ،عليه السالم عن الباقر 
بـوأه اهللا يف اجلنـة   ،حىت يسيل علـى خديـه   ،ومن معه  ،مؤمن دمعت عيناه لقتل احلسني    

،مـسنا مـن عـدونا   ألذى،حىت يسيل على خديـه ،غرفا، وأميا مؤمن دمعت عيناه دمعا    
حىت يسيل دمعـه علـى     ،فدمعت عيناه  ،بوأه اهللا مبوء صدق، وأميا مؤمن مسه أذى فينا        

ه يـوم القيامـة مـن    وأمن،صرف اهللا عن وجهه األذى،من مضاضة ما أوذي فينا  ،خديه
.)٣(ومن النار،سخطه

.زيارة الشهداء رضوان اهللا عليهم١٥١: املزار، الشهيد األول)١(
إقبـال األعمـال، ابـن    . زيارة الشهداء رضوان اهللا علـيهم يف يـوم عاشـوراء       ٤٩٣: املزار، ابن املشهدي  )٢(

حبـار األنـوار، العالمـة    . فيما نذكره من زيارة الـشهداء يف يـوم عاشـوراء      ١٤الفصل   ٧٨/ ٣: طاووس
سائر مـا جـرى عليـه    ٣٧كتاب تاريخ فاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، باب     ٧١/ ٤٥: السي

بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إىل شـهادته صـلوات اهللا عليـه، يف زيـارة الـشهداء رضـوان اهللا تعـاىل                
عـوامل  . زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أمسائهم الـشريفة ١٩كتاب املزار، باب  ٢٧٢/ ٩٨و. عليهم

: جامع أحاديث الشيعة، الربوجـردي    . باب أمساء الشهداء   ٣٣٨: اإلمام احلسني عليه السالم، البحراين    
.كيفية زيارة احلسني عليه السالم وسائر الشهداء عليهم السالم٦٥باب ٤٩٨/ ١٢

.١٠٢/ ٣: ع املودة، القندوزيينابي)٣(



الباب العاشر

�حبيب يف القرآن الكرمي

�الكتب املؤلفة حوله 

�قالوا فيه





١٨١



 

.)١(>?  @  D  C  B  A<: قال تعاىل

زل أثالثـا، ثلـث    يا خيثمة، القـرآن نـ     : عليه السالم قال أبو جعفر     :خيثمة، قال 
.)٢(فينا ويف أحبائنا، وثلث يف أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنة ومثل

وجتدر اإلشارة إىل مرتلة حبيب بن مظاهر، وسائر األصحاب الذين استشهدوا معـه،     
، كان فيها نـصيب  عليه السالمفمما ال شك فيه بأن اآليات اليت قد نزلت يف اإلمام احلسني       

.)٣(>u t s  r q p o n  m  vw <:ةواآلي.ألصحابه

.من تلكم اآليات. وسورة الفجر. )٤(>!<واحلروف املقطعة 

يــوم عاشــوراء بعــد مــصارع عليــه الــسالموكــثري مــا كــان يــردد اإلمــام احلــسني 

.)٥(>2  3  14*  +    ,  -  .  /  0<: الشهداء، هذه اآلية
عليه ف يف ما نزل يف اإلمام احلسنيهذه آيات مقتطفة، بني اآلالف، ولعل املتتبع يصن

.وأصحابه، من القرآن الكرمي، جملدات، مع النصوص اليت وردت فيها ذا الشأنالسالم

.٨٩: سورة النحل)١(
.٧ح/ يف ما أنزل القرآن١٠/ ١: تفسري العياشي، حممد بن مسعود العياشي)٢(
.٣٣: سورة اإلسراء)٣(
.١: سورة مرمي)٤(
.٢٣: سورة األحزاب)٥(
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إن كربالء حظيت بأقالم غزيرة ووفرة، اختفلت ألواا، وتباينـت جواهرهـا، يف       

مـام  ، وكـان الـسبب وراء ذلـك ـضة اإل    حنت حروف احلقيقة عنها، بني سطور التاريخ      
.، وشهادته فيهاعليه السالماحلسني 

مـام  اد ال حتـصر أعـدادها حـول أنـصار اإل          ومن بني هذه املـصنفات جمموعـة تكـ        
، عليه الـسالم مام الشهيد   ن قدموا مهجهم قربانا بني يدي اإل      ، الذي عليه السالم احلسني  

عــن حيــاة الــشهداء يف احلــائر مجــع بعــضها نبــذة،ومتيــزت هــذه بــني كتــب وكــراريس
الشريف، وتفرد البعض اآلخر يف احلديث عن واحـد منـهم، وكـان حبيـب بـن مظـاهر             

.األسدي من الذين كتبوا فيه مشتركا مع األصحاب، ومنفردا

:ومما صنفوا فيه مفردا، ما يلي

.مظفر، الشيخ عبد الواحد آل سديالبطل األـ١

.يبالئالكرعامر ،سديحبيب بن مظاهر األالقمر الزاهرـ٢

.زندكاين حبيب بن مظاهر أسدي، الشيخ على النمازي الشاهروديـ٣

.للسيد آقا مهدي الرضوي،باألردوية،سوانح حياة حبيب بن مظاهرـ٤

.كتابنا هذا،األسديحياة حبيب بن مظاهرـ٥

 

هــ، فنعـى النـاعي، وكتـب     ٦١نة س،يوم العاشر من احملرم  البعد   ،انطفأ الصمت 
عليـه  يف سطور تنفست عبري الوفـاء، مـن حبيـب واألنـصار، إىل اإلمـام احلـسني       القلم،  
، ونطقت يف اهلزيع األخري، وشراسيف الشوق تكفكف وجدها، مـا بـني عاكفـة        السالم
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فيض ال حيـصى،  على خطاه، وهائمة ترتشف ذكراه، تنظم يف منحر السطور عقودها،          
مـن جـواهر القالئـد، الـيت عثرنـا عليهـا يف خزانـات التـاريخ، وممـا قـد مت                    وهذه فرائـد    

رضـوان اهللا تعـاىل   ،حبيـب بـن مظـاهر األسـدي    اختياره، بني الكـثري ممـا مت تدوينـه، يف     
:عليه

قالوا في حبيب بن مظاهر األسدي

بضم امليم، وفتح الظاء املعجمة، ،حبيب بن مظهر األسدي:قال العالمة احللي 
عليـه  احلـسني  ، قتـل مـع  رمحـه اهللا مظاهر، مـشكور   : اهلاء، والراء أخريا، وقيل   وتشديد  

.)١(بكربالءالسالم

وتشديد اهلاء ،، بفتح الظاءوقيل مظهر،حبيب بن مظاهر:قال ابن داوود احللي
وكـان مــن  ،عليـه الـسالم  وكـسرها، واألول خبـط الـشيخ رمحـه اهللا، قتـل مـع احلـسني        

.)٢(لوا بني يديه، رمحهم اهللا تعاىلوا على البالء حىت قتوصرب،السبعني الذين نصروه

ل مع احلسني قتروى عن علي بن أيب طالب، و،حبيب بن مطهر:قال ابن حجر
.)٣(بن علي

.)٤(رمشكو،حبيب بن مظهر:قال صاحب املعامل

األســدي، وكـان خملــصا،  ، مظـاهر : وقيــل، حبيـب بــن مظهـر  :قـال البــصري 
.)٥(ليه السالمعشكورا، قتل مع احلسني

.١٣٢:العالمة احللي،خالصة األقوال)١(
.٧٠:ابن داوود احللي،داودرجال ابن )٢(
.٢/١٧٣:رابن حج،لسان امليزان)٣(
.١٧٩ــ١٧٨:الشيخ حسن صاحب املعامل،التحرير الطاووسي)٤(
.٩٨:أمحد بن عبد الرضا البصري،فائق املقال يف احلديث والرجال)٥(
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قتـل مـع   ،اهللا تعـاىل مـشكور رمحـه   ،حبيب بن مظاهر األسدي   :قال األردبيلي 
عليـه  الـسبعني الرجـال الـذين نـصروا احلـسني      حبيب من، ءبكربال عليه السالم احلسني
وهـم  ،والسيوف بوجوههم،واستقبلوا الرماح بصدورهم  ،ولقوا جبال احلديد   ،السالم

صلى اهللا ال عذر لنا عند رسول اهللا :ولونقيو،ل فيأبونيعرض عليهم األمان واألموا
.)١(حىت قتلوا حوله،قتل احلسني ومنا عني تطرفإنآله وعليهعليه وآله وسلم

واحلسن واحلـسني  من أصحاب علي  :األسدي رحبيب بن مظاه  :قال التفرشي 
.)٢(بكربالءعليه السالمل مع احلسني ، قتمشكور،عليهم السالم

قتـل مـع   : رابـن مظهـ  : وقيـل  ،حبيب بـن مظـاهر األسـدي      :العاملي قال احلر 
.)٣(، مشكورعليه السالماحلسني 

عليـه  مشكور رمحه اهللا، قتل معـه        ،حبيب بن مظاهر األسدي   :قال الربوجردي 
قبلوا واسـت ،بـال احلديـد  جولقـوا    ،، وهو مـن الـسبعني الـذين نـصروه         يف الطف  السالم

.)٤(بصدورهمحالرما

كان كثريون خيتمون القرآن يف كل يـوم ختمـة، منـهم حبيـب بـن              :قال احلائري 
فاضال هللا درك يا حبيب لقد كنت      : وقال ،عليه السالم وقف احلسني   مظاهر األسدي،   

.)٥(ختتم القرآن يف ليلة واحدة

حبيب بن مظهر بن رئاب بن األشتر بن جخوان بن فقعـس بـن      :قال السماوي 
ثعلبة بن دودان بن أسد، أبو القاسـم األسـدي   ث بن طريف بن عمرو بن قيس بن احلر     

.١/١٧٨:حممد علي األردبيلي، جامع الرواة)١(
.١/٣٩٩:التفرشي،نقد الرجال)٢(
.٣٣٧/ ٣٠:احلر العاملي،عةوسائل الشي)٣(
.٦٦/ ٢:السيد علي الربوجردي،طرائف املقال)٤(
.٤٤٢/ ٢:الشيخ حممد مهدي احلائري، شجرة طوىب)٥(
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، وكـان  ، ذكره ابـن الكلـيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم  كان صحابيا رأى النيب     . الفقعسي
إن : قـال أهـل الـسري    .املكىن أبا ثور الشاعر الفارس     ،ابن عم ربيعة بن حوط بن رئاب      
،ن خاصـته لـها، وكـان مـ    يف حروبـه ك    عليـه الـسالم   حبيبا نزل الكوفة، وصحب عليـا     

.)١(ومحلة علومه
حبيب بن مظهر بن رئاب بن األشتر بـن حجـوان بـن              ،يف اإلصابة :قال األمني 

، ذكـره ابـن   وعمر حىت قتل مع احلسني بن علي ،إدراكله   ،فقعس الكندي مث الفقعسي   
حبيـب بـن مظـاهر   : ويف جمالس املـؤمنني . ابن عمه ربيعة بن خوط بن رئاب     الكليب مع   

نـه  إ: عن كتاب روضة الشهداء ما ترمجته، مث حكى أكابر التابعنياألسدي حمسوب من    
، وكـان معـززا     ومسـع منـه أحاديـث      صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       تشرف خبدمة الرسول    

.ا مبالزمة حضرة املرتضى عليمكرم
ولقـوا جبـال   ،عليه السالمكان حبيب من السبعني الرجال الذين نصروا احلسني         

وهم يعرض عليهم األمان ،والسيوف بوجوههم،بصدورهمواستقبلوا الرماح ،احلديد
إنصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   ال عذر لنا عند رسول اهللا        :ويقولون ،واألموال فيأبون 

.حىت قتلوا حوله،قتل احلسني ومنا عني تطرف

حبيــب رجــل ذو مجــال : قــالأنــه،عــن روضــة الــشهداء،ويف جمــالس املــؤمنني
وكـان  ،وكـان حيفـظ القـرآن كلـه      ،سـنة  ٧٥ء كان عمـره     ويف يوم وقعة كربال    ،وكمال

.)٢(خيتمه يف كل ليلة من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر

كان حبيب بـن مظـاهر شـيخا مـن أصـحاب         :قال السيد عبد احلسني دستغيب    
.)٣(احلسني املبجلني، وكان احلسني حيبه حبا مجا

.١٠١ــ١٠٠:الشيخ حممد السماوي،عليه السالمأبصار العني يف أنصار احلسني)١(
.٥٥٤ــ٥٥٣/ ٤:السيد حمسن األمني،أعيان الشيعة)٢(
.٥٨: د الشهداء، السيد عبد احلسني دستغيبسي)٣(
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واص أصحاب أمري من خ: األسدي)مظهر(حبيب بن مظاهر :قال الشاهرودي
يف غاية اجلاللـة     ،وهو قرين ميثم ورشيد   ،املؤمنني واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهم     

سي ومحـاة  عنـد اهللا احتـسب نفـ      : وقولـه ،عليه الـسالم  نه هد مقتله احلسني     أو،  والنبالة
.)١(ية املقدسةتشرف بسالم الناح،أصحايب

بن رئاب بـن األشـتر بـن   ، حبيب بن مظهر، أو مظاهر، أو مطهر:قال الزركلي 
،نـزل الكوفـة  . تـابعي، مـن القـواد الـشجعان      : حجوان األسدي الكنـدي مث الفقعـسي      

كان على ميسرة احلـسني  مث . يف حروبه كلهاي اهللا عنهرضوصحب علي ابن أيب طالب    
بعني رجال استبسلوا يف ذلك وهو واحد من س. يوم كربالء، وعمره مخس وسبعون سنة

صلى اهللا عليـه  ال عذر لنا عند رسول اهللا  : وقالوا ،فأبوا نمااألاليوم، وعرض عليهم    
.)٢(وفينا عني تطرف، حىت قتلوا حولهإن قتل احلسني وآله وسلم

ه الـشيخ يف رجالـه مـن        ، ذكـر  حبيـب بـن مظـاهر األسـدي       :قال السيد اخلـوئي   
مـن غـري     عليـه الـسالم   ، وعده أيـضا مـن أصـحاب احلـسن           عليه السالم أصحاب علي   

، ومن شـرطة  عليه السالمب أمري املؤمنني ، من أصحا  باألسدي، وذكره الربقي  توصيف  
.)٣(عليهما السالمن بن عليومن أصحاب أيب حممد احلس،مخيسه

من أصحاب اإلمام علي بن أيب : حبيب بن مظاهر األسدي:قال مشس الدين
جعله احلسني علـى ميـسرة أصـحابه عنـد التعبئـة         . طالب، وكان من شرطة اخلميس    

وهــو أحــد الزعمــاء الكــوفيني الــذين كتبــوا إىل احلــسني كــان معظمــا عنــد . للقتــال
احتسب نفسي : ملا قتل حبيب بن مظاهر هد ذلك حسينا، وقال عند ذلك: (احلسني

.٣٠٣ــ٢/٣٠٢:الشيخ علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث)١(
.٢/١٦٦:خري الدين الزركلي،األعالم)٢(
.٥/٢٠١:السيد اخلوئي،معجم رجال احلديث)٣(
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عـرب  (عـدنان  : األسـدي .كان شخصية بـارزة يف جمتمـع الكوفـة   ). ومحاة أصحايب 
.)١()الشمال

فحال الرجل أشهر من أن حيتاج إىل : قال املامقاين:قال علي حممد علي دخيل
عليـه الـسالم  بيان، أو إقامة بينة، أو برهان، وكيف وهو ممن عنده بربكـة أمـري املـؤمنني               

وتعليمه إياه علم املنايا والباليا، وهو قرين ميـثم ورشـيد وحنومهـا، ولـه ليلـة عاشـوراء         
وهـل قامـت   مكاملات مع زينب الكربى سـالم اهللا عليهـا، تكـشف عـن غايـة جاللتـه،       

.النساء عن مثل حبيب؟ إال نفر يسري جدا

، ويظهر عليه السالمكان من أصحاب أمري املؤمنني :وقال الشيخ عباس القمي 
.من الروايات أنه كان من خاصته، ومحلة علومه

، عليه السالموكان حبيب صاحب لواء احلسني :وقال الشيخ مهدي املازندراين
.)٢(يف كربالء ليال وال اراومن خواص أصحابه، وال يفارقه

تـشرف  : حبيب األسدي، تابعي كبري، مشكور الـسرية، ويقـال       :قال الشبستري 
.، ومسع منه أحاديثصلى اهللا عليه وآله وسلمخبدمة رسول اهللا 

كان جليل القدر، عظيم الشأن، قائدا، شجاعا، وكان من حفظة القرآن، وكـان           
.إىل طلوع الفجرخيتمه يف كل ليلة من بعد صالة العشاء

، ومن خرية شيعته، وخاصته، ومحلـة  عليه السالمكان مواليا لإلمام أمري املؤمنني      
.علمه

، وبعد وفاة اإلمـام  عليه السالمكان حمدثا صدوقا، روى عن اإلمام أمري املؤمنني  
.عليهما السالم، صحب اإلمامني احلسن واحلسني عليه السالم

.٨٢ــ٨١:حممد مهدي مشس الدين، عليه السالمأنصار احلسني)١(
.٥١ــ ٥٠: رجال حول احلسني عليه السالم، علي حممد علي دخيل)٢(
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يف حروبـه كلـها، وكـان أحـد شـرطة      عليه السالماشترك مع اإلمام أمري املؤمنني    
.اخلميس

هــ،  ٦١يوم عاشـوراء سـنة       عليه السالم كان سيد األنصار الذين نصروا احلسني       
يف ذلك اليـوم، فحـارب حماربـة األبطـال،     عليه السالمفكان على ميسرة عسكر اإلمام    

.ستنيوأبلى البالء احلسن، وقتل مجعا من عسكر عمر بن سعد يربون على ال

ال عـذر لنـا عنـد رسـول اهللا      : أعطي األمان من قبل عمر بن سعد فـأىب، وقـال          
.وفينا عني تطرفعليه السالمإن قتل احلسني صلى اهللا عليه وآله وسلم

، وأهل بيته، حىت استشهد على يد عليه السالمومل يزل حيامي عن اإلمام احلسني 
.)١(مخس وسبعون سنةعدو اهللا احلصني بن منري، استشهد وعمره يومئذ 

، الذي كـان لـواؤهم   عليه السالمهو سيد أصحاب اإلمام احلسني    :قال احلكيم 
صلى اهللا عليـه وآلـه   بيده يوم كربالء، وهو العامل العارف املتفاين يف حب أهل بيت نبيه      

ألمته، حيـث   صلى اهللا عليه وآله وسلم    ، واحلافظ احملافظ على وصية رسول اهللا        وسلم
رك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، ما إن متسكتم ما لـن تـضلوا     إين تا : قال

، ومسـع حديثـه، مث   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      بعدي أبدا، وكان صـحابيا أدرك الـنيب         
إىل أمري صلى اهللا عليه وآله وسلمانقطع حبيب رضوان اهللا عليه بعد رحيل رسول اهللا          

وبـه الثالثـة اجلمـل، وصـفني، والنـهروان، وكـان         ، وشـارك يف حر    عليه السالم املؤمنني  
، حيث تفضل عليه وعلمه العلـم النـافع،   عليه السالمموضع عناية اإلمام أمري املؤمنني    

وكرمه ببعض أسراره، وذلك ملـا علـم اإلمـام طيـب ذاتـه، وصـالح سـريرته، وسـالمة          
.)٢(نيته

.٣٢٦ــ ٣٢٥: مشاهري شعراء الشيعة، عبد احلسني الشبستري)١(
.١٢٠: االس احلسنة، أمحد احلكيم)٢(
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:يبن مظاهر األسدحبيبوهذه منتخبات من القصائد اليت نظمت يف 

:قال الشيخ حممد مساوي
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
:وقال أيضاً

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 * * *

:معني السباك الكعيبوقال احلاج 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.١١٨: أبصار العني يف أنصار احلسني عليهم السالم، الشيخ حممد السماوي)١(
. ١٠٦: احلسني، الشيخ حممد السماويأبصار العني يف أنصار)٢(
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  * * *
:مجعة احلاوي البحراينوقال الشيخ 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.١٦٠ــ ١٥٧: معني احلاج معني، معني السباك)١(



١٩١............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  * * *

:وله أيضاً
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.١٠٤: املنرب احلسيين، مجعة البحراين)١(
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 * * *

.٦٠ــ٥٩: ديوان دم الشهادة، مجعة البحراين)١(



١٩٣............................................................................................................................................الباب العاشر 

:وله أيضاً
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 * * *

يف احلرم احلسيين الشريف مبناسبة إزاحة الـستار عـن ضـريح     هذه القصيدة   ألقيت  
:م١٩٨٩اهر األسدي سنة الصحايب اجلليل حبيب بن مظ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٦٢ــ ٦١: ن دم الشهادة، مجعة البحراينديوا)١(



١٩٥............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
* * *

:وقال الشيخ حممد سعيد املنصوري
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.١٣٧: ديوان املديح والرثاء، سلمان هادي طعمة)١(
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* * *

:وقال سيد مهدي األعرجي
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٢٤١-٢٤٠: ديوان مرياث املنرب، حممد سعيد املنصوري)١(



١٩٧............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 * * *

:وقال السيد إبراهيم الطباطبائي
 

 
  

   
 

  
 

.٢٨٦ــ٢٨٥/ ١: حيضره اخلطيب، داخل السيد حسنمن ال )١(
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).ال بر: (يف نسخة)١(
).حالك: (يف نسخة)٢(
).الشبوب: (يف نسخة)٣(



١٩٩............................................................................................................................................الباب العاشر 
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* * *

:وقال الشيخ حممد علي داعي احلق
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 

.٥٣٩ــ ٥٣٧: حسني لبحراين، رياض املدح والرثاء)١(



٢٠١............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

* * *

:قال سيد صاحل احللي
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٧٢ــ٧٠: الكربالئيالقمر الزاهر، عامر )١(
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* * *

:وقال شاعر آخر
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 * * *

.٢٨٤ــ٢٨٣/ ١: حيضره اخلطيب، داخل السيد حسنمن ال )١(
.١٣٣ــ١٣٢/ ١: ذبيح اهللا احملاليت، اهليجاءفرسان)٢(



٢٠٣............................................................................................................................................الباب العاشر 

:وقال الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
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* * *

:وقال السيد حممد صاحل البحراين
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
* * *

.١٩٥ــ١٩٢: مخسون جملس عزاء، ماجد الزبيدي)١(
.١٤٩: املنابع النوراء يف وقائع عاشوراء، حممد صاحل البحراين)٢(



٢٠٥............................................................................................................................................الباب العاشر 

:وقال اخلطيب الشيخ هادي صاحل اخلفاجي الكربالئي
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
* * *

وقال شاعر آخر
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

* * *

:وقال الشاعر سعيد العسيلي
 

 
  

   
 

  
 

.١٤٩: ائر يف كربالء، سلمان هاديعلشاملوروثات وا)١(
.أبيات من قصيدة)٢(
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٢٠٧............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

* * *
:يضاًأوقال 
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* **

:وقال أيضاً
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٣٦٦/٣٦٧: سعيد العسيلي، كربالء)١(



٢٠٩............................................................................................................................................الباب العاشر 
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* * *

.٣٦٨/٣٧٢: سعيد العسيلي، كربالء)١(



٢١١............................................................................................................................................الباب العاشر 

:وقال أيضاً
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* * *

.٣٤٢ــ ٣٤٠: كربالء، سعيد العسيلي)١(



٢١٣............................................................................................................................................الباب العاشر 

:وقال شاعر آخر
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 * * *

:وقال شاعر آخر
 

 
 

   
 

 
 * * *

:وقال كميت األسدي
 

 
 

 * * *

:وقال شاعر آخر
 

 
  

 
.١٣٤/ ١: ذبيح اهللا احملاليت، اهليجاءفرسان) ١(
.٣٧٧: معايل السبطني، حممد مهدي احلائري) ٢(
.بيت من قصيدة. ١٤٧: دائرة املعارف احلسينية، القرن الثاين، حممد صادق الكرباسي)٣(
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 * * *

:وقال الشيخ هادي كاشف الغطاء
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.١٢٢/ ١: ذبيح اهللا احملاليت، اهليجاءفرسان)١(



٢١٥............................................................................................................................................الباب العاشر 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 

.٨٩-٨٨: امللحمة الكربى، هادي كشف الغطاء)١(





٢١٧

 

.القرآن الكرمي

،دار الكتب العلميـة ، صديق بن حسن خان الفتوحي البخاري    أجبد العلوم،   -١
.هـ١٤٢٠الطبعة االوىل ، بريوت

االسـالمية،   أبصار العـني، الـشيخ حممـد الـسماوي، نـشر مركـز الدراسـات              -٢
.هـ١٤١٩، الطبعة األوىل

أبنــاء الرســول يف كــربالء، خالــد حممــد خالــد، دار ثابــت للنــشر والتوزيــع،  -٣
. هـ١٤٠٦القاهرة، الطبعة اخلامسة، 

اختيــار معرفــة الرجــال، الــشيخ الطوســي، نــشر مؤســسة آل البيــت علــيهم  -٤
.هـ١٤٠٤السالم إلحياء التراث، قم، 

، النجـف ، مطبعـة القـضاء   ، حممـد النـويين   ،  فظة كربالء اضواء على معامل حما   -٥
.هـ١٣٩١

إعالم الورى بأعالم اهلدى، الفضل بن احلـسن الطربسـي، نـشر مؤسـسة آل        -٦
.هـ١٤١٧البيت عليهم السالم إلحياء التراث، قم، الطبعة األوىل، 

.، السيد حمسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوتأعيان الشيعة-٧

ل األعمــال، ابــن طــاووس، نــشر مكتــب االعــالم االســالمي، الطبعــة  إقبــا-٨
.هـ١٤١٦األوىل، 



ألسدي$حياة حبيب بن مظاهر .............................................................................................................٢١٨

ــدينوري -٩ ــار الطــوال، ال ــة األوىل،   األخب ــاب العــريب، الطبع ــاء الكت ، دار إحي
.م١٩٦٠

، دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،        اإلرشاد، الشيخ املفيد  -١٠
.هـ١٤١٤

بـن حجـر العـسقالين، نـشر دار      أمحد بـن علـي    ،  الصحابةاإلصابة يف متييز    -١١
.هـ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

.األصول األربعمائة، الشيخ أسعد كاشف الغطاء-١٢

.م١٩٨٠األعالم، الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخلامسة، -١٣

ــف واملخت  -١٤ ــن املؤتل ــاب ع ــع االرتي ــاء والكــىن  اإلكمــال يف رف ــف يف األمس ل
.واألنساب، أليب نصر علي بن هبة اهللا املعروف بابن ماكوال، دار إحياء التراث العريب

.هـ١٤١٧األمايل، الشيخ الصدوق،مؤسسة البعثة، قم، الطبعة األوىل، -١٥

.هـ١٤١٤األمايل، الطوسي، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة األوىل، -١٦

يـه الــسالم، عبـد احللـيم اجلنـدي، نـشر الــس      اإلمـام جعفـر الـصادق عل   -١٧
.م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧األعلى للشؤون االسالمية، القاهرة، 

االنبــاه علــى قبائــل الــرواة، ابــن عبــد الــرب، دار الكتــاب العــريب، بــريوت،  -١٨
.هـ١٤٠٥

االنتــصار، الــشريف املرتــضى، مؤســسة النــشر االســالمي التابعــة جلماعــة -١٩
.هـ١٤١٥سة، املدرسني بقم املقد

ــريوت،      -٢٠ ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــسمعاين، دار اجلنــان للطباع ــساب، ال األن
.هـ١٤٠٨



٢١٩...................................................................................................................................................المصادر

البداية والنهاية، ابن كثري، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل،    -٢١
.هـ١٤٠٨

التبيان، الشيخ الطوسي، نشر مكتب االعالم االسـالمي، الطبعـة األوىل،           -٢٢
.هـ١٤٠٩

تحرير الطاووسي، الـشيخ حـسن بـن زيـن الـدين صـاحب املعـامل، نـشر                  ال-٢٣
.هـ١٤١١مكتبة آية اهللا املرعشي، قم، الطبعة األوىل، 

، بغـداد ، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة   ، اجلرجاينالتعريفات، علي بن حممد     -٢٤
.الطبعة االوىل

ة والنشر،  الثاقب يف املناقب، ابن محزة الطوسي، مؤسسة أنصاريان للطباع        -٢٥
.هـ١٤١٢قم، الطبعة الثانية، 

احلدائق الناظرة، الشيخ يوسـف البحـراين، منـشورات مجاعـة املدرسـني يف             -٢٦
.احلوزة العلمية، قم

اخلصائص الفاطمية، حممد بـاقر الكجـوري، انتـشارات الـشريف الرضـي،             -٢٧
.ش١٣٨٠الطبعة األوىل، 

مي التابعــة جلماعـــة  الــدروس، الــشهيد األول، مؤســسة النــشر االســال     -٢٨
.هـ١٤١٤املدرسني، قم، الطبعةاألوىل، 

.هـ١٣٩٢الرجال، ابن داود، منشورات مطبعة احليدرية، النجف، -٢٩

، مؤسسة النشر يف جامعـة طهـران،   الرجال، أمحد بن حممد بن خالد الربقي -٣٠
.هـ١٣٨٣

ماعة الرجال، حممد بن احلسن الطوسي، مؤسسة النشر االسالمي التابعة جل-٣١
.هـ١٤١٥املدرسني، قم، الطبعةاألوىل، 



ألسدي$حياة حبيب بن مظاهر .............................................................................................................٢٢٠

الرجــال، حممــد بــن عمــر الكــشي، مؤســسة النــشر يف جامعــة مــشهد،  - ٣٢
.هـ ش١٣٤٨

حممـد بـن مجـال الـدين مكـي          ،  الروضة البهية يف شـرح اللمعـة الدمـشقية        -٣٣
.بريوت، العاملي

ة األوىل، الشعائر احلسينية، حممد حسن العاملي، دار اهلادي، بريوت، الطبع-٣٤
.هـ١٤٢٢

الــصحاح، اجلــوهري، دار العلــم للماليــني، بــريوت، الطبعــة الرابعــة،        -٣٥
.هـ١٤٠٧

اإلمـام السجادية، اإلمام زيـن العابـدين عليـه الـسالم، مؤسـسة            الصحيفة-٣٦
.هـ١٤١١املهدي عليه السالم، قم، الطبعة األوىل، 

عقائديـة، قـم، الطبعـة     العصمة، السيد علي امليالين، نشر مركز األحبـاث ال        -٣٧
.هـ١٤٢١األوىل، 

العقد الفريد، ابن عبد ربـه، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،         -٣٨
.هـ١٤٠٤

.هـ١٤١٠العني، الفراهيدي، مؤسسة دار اهلجرة، الطبعة الثانية،-٣٩

.الغارات، إبراهيم بن حممد الثقفي، مطبعة من-٤٠

، دار األضـواء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،          ويفالفتوح، أمحد بن أعثم الكـ     -٤١
.هـ١٤١١الطبعة األوىل، 

التابعـة   اإلسـالمي أبو هـالل العـسكري، مؤسـسة النـشر          ،الفروق اللغوية -٤٢
.هـ١٤١٢جلماعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل، 
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الفصول الغروية يف األصـول الفقهيـة، الـشيخ حممـد حـسني احلـائري، دار             -٤٣
.هـ١٤٠٤، قم، اإلسالميةالعلوم إحياء

.القاموس احمليط، الفريوزآبادي-٤٤

ــة، الــسيد عبــد احلــسني دســتغيب، دار البالغــة للطباعــة   -٤٥ القــصص العجيب
.هـ١٤٢٥والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة اخلامسة، 

القمــر الزاهــر حبيــب بــن مظــاهر األســدي، عــامر الكربالئــي، الطبعــة األوىل،   
.كربالء

ــايف، ا-٤٦ ــيين، دار الكتـــب الكـ ــالميةلكلـ ــة،  اإلسـ ــة الرابعـ ــران، الطبعـ ، طهـ
.ش١٣٦٥

.هـ١٣٨٦، ابن األثري، دار صادر للطباعة والنشر، الكامل يف التاريخ-٤٧

ــسكيت األهــوازي، املطبعــة الكاثوليكيــة لآلبــاء       -٤٨ الكــرت اللغــوي، ابــن ال
.اليسوعيني يف بريوت

.زري، دار صادر، بريوتاللباب يف ذيب األنساب، ابن األثري اجل-٤٩

ف يف قتلى الطفوف، ابن طـاووس، نـشر أنـوار اهلـدى، قـم، الطبعـة        اللهو-٥٠
.هـ١٤١٧األوىل، 

االس احلسنة يف مناسبات السنة، أمحد احلكيم، ذوي القرىب، قم، الطبعـة            -٥١
.هـ١٤٢٦األوىل، 

قـم،  ،  اإلسـالمية ، مؤسـسة املعـارف      شرف الـدين  السيد  االس الفاخرة،   -٥٢
.هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

ــن املــشهدي -٥٣ ــزار، اب ، قــم، الطبعــة األوىل، اإلســالمي، مؤســسة النــشر امل
.هـ١٤١٩
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املهـدي عليـه الـسالم، قـم، الطبعـة         اإلمـام ، مؤسسة   املزار، الشهيد األول  -٥٤
.هـ١٤١٠األوىل، 

، ، قـم، الطبعـة األوىل  اإلسـالمية املزار، مهدي القزويين، مؤسسة املعـارف   -٥٥
.هـ١٤١٦

املعجم القانوين، حارث سليمان، نشر مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة الثالثة،          -٥٦
.م١٩٩١

املفيد من معجم رجال احلديث، اجلـواهري، مكتبـة احملـاليت، قـم، الطبعـة               -٥٧
.هـ١٤٢٤الثانية، 

املالحم والفنت، السيد ابن طاووس، نشر مؤسسة صاحب األمر عجل اهللا      -٥٨
.هـ١٤١٦األوىل، فرجه، الطبعة

، قـم ، اهلـدى  أنـوار ، هادي كـشف الغطـاء    ، امللحمة الكربى لواقعة كربالء   -٥٩
.هـ١٤١٦، األوىلالطبعة 

ــد صــاحل البحــراين، األعلمــي        -٦٠ ــوراء، حمم املنــابع النــوراء يف وقــائع عاش
.هـ١٤١٤األوىل، للمطبوعات، بريوت، الطبعة

، األوىلالطبعـة   ، قـم ، دار االنتـصار  ، مجعة احلاوي البحـراين   املنرب احلسيين،   -٦١
.هـ١٤٢٧

املوروثات والعشائر يف كربالء، سلمان هادي، دار احملجة البيضاء، بريوت،          -٦٢
.هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، 

، مؤسسة البالغ للطباعة والنـشر  اهلداية الكربى، احلسني بن محدان اخلصييب     -٦٣
.هـ١٤١١والتوزيع، بريوت، 

.هـ١٤٢٠ت، الصفدي، نشر دار إحياء التراث، بريوت، الوايف بالوفيا-٦٤
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إمتـــاع األمســـاع، املقريـــزي، منـــشورات دار الكتـــب العلميـــة ، بـــريوت،  -٦٥
.هـ١٤٢٠

، دمـشق ، دار اليقظـة العربيـة    ، الـبالذري أنساب األشراف، أمحد بـن حيـىي        -٦٦
.م١٩٩٧

، الطبعـة  اإلسـالمية ، نـشر الـدار   أنصار احلسني عليه السالم، مشـس الـدين   -٦٧
.هـ١٤٠١الثانية، 

إيضاح االشتباه يف أمساء الرجـال، للعالمـة احللـي احلـسن بـن يوسـف بـن                   -٦٨
.هـ١٤١١التابعة جلماعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل، اإلسالمياملطهر، مؤسسة النشر 

، الـشيخ حممـد بـاقر الـسي، نـشر مؤسـسة الوفـاء، بـريوت،            حبار األنـوار  -٦٩
.هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية

اإلمامني، مصطفى املوسوي، دار الصفوة، بـريوت، الطبعـة األوىل،          بالغة-٧٠
.هـ١٣٦٥

تاج العروس، السيد حممـد مرتـضى الزبيـدي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر          -٧١
.هـ١٤١٤والتوزيع، بريوت، 

تــاريخ ابــن خلــدون، عبــد الــرمحن بــن خلــدون، نــشر مؤســسة األعلمــي  -٧٢
.هـ١٣٩١للمطبوعات، بريوت،

.تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت-٧٣

تاريخ الكوفة، السيد حـسني الرباقـي، انتـشارات املكتبـة احليدريـة، الطبعـة               -٧٤
.هـ١٤٢٤األوىل، 

ألندلـسي، مؤسـسة   اب بأصول األنساب، أمحد بن عبد الـويل ا        تذكرة األلب -٧٥
.هـ١٤٢٢ر، الطبعة األوىل، املواهب للطباعة والنش
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.تفسري الرازي، حممد بن عمر الرازي-٧٦

، اإلسـالمية تفسري العياشي، حممد بن مسعود العياشي، نشر املكتبة العلمية    -٧٧
.طهران

، أيب عبــد اهللا حممـد بـن أمحــد القـرطيب، دار إحيـاء التــراث     تفـسري القـرطيب  -٧٨
.هـ١٤٠٥العريب، بريوت، 

امع، أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي، مؤسسة النـشر          تفسري جوامع اجل  -٧٩
.هـ١٤١٨التابعة جلماعة املدرسني بقم، اإلسالمي

.الفكرتلخيص احلبري، ابن حجر، دار-٨٠

الطبعـة  ، قـم ، املكتبـة احليدريـة  ، مثرات األعواد، علـي بـن احلـسني اهلـامشي     -٨١
.هـ١٤٢٠، األوىل

.املطبعة العلمية، قمجامع أحاديث الشيعة، الربوجردي، -٨٢

.جامع الرواة، األردبيلي، مكتبة احملمدي-٨٣

ــران،      -٨٤ ــصدوق، طه ــة ال ــساري، مكتب ــد اخلوان ــسيد أمح ــدارك، ال ــامع امل ج
.هـ١٤٠٥

دار ، األندلـسي علي بن امحـد بـن سـعيد بـن حـزم            مجهرة أنساب العرب،    -٨٥
.هـ١٤٢٨، الطبعة الرابعة، بريوت، الكتب العلمية

عقود، حممد بن أمحد املنـهاجي األسـيوطي، دار الكتـب العلميـة،            جواهر ال -٨٦
.هـ١٤١٧بريوت، 

، قــم، اإلســالميةجــواهر املطالــب، ابــن الدمــشقي، جممــع إحيــاء الثقافــة  -٨٧
.هـ١٤١٦
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حياة اإلمام احلسني عليـه الـسالم، الـشيخ بـاقر القرشـي، مطبعـة اآلداب،            -٨٨
.النجف

.هـ١٤١٧، القرشي، مطبعة أمري، حياة اإلمام املهدي عليه السالم-٨٩

خالصــة األقــوال، احلــسن بــن يوســف بــن املطهــر احللــي، نــشر مؤســسة   -٩٠
.هـ١٤١٧الفقاهة، الطبعة األوىل، 

مؤسـسة بنـت   / دار الـصفوة    ، الزبيـدي ناصـر   مخسون جملس عزاء، ماجـد      -٩١
.هـ١٤٢٦، األوىلالطبعة ،بريوت، اهلدى

الطبعــة ، لنــدن، دق حممــد الكرباســيحممــد صــادائــرة املعــارف احلــسينية، -٩٢
.هـ١٤٢٣، األوىل

الـشيعي، مركـز الطباعـة والنـشر يف     الطربي   حممد بن جرير   ،اإلمامةدالئل  -٩٣
.هـ١٤١٣مؤسسة البعثة، الطبعة األوىل، 

، قـم ، اإلسـالمي مؤسـسة الفكـر     ، طعمه آلسلمان  ديوان املديح والرثاء،    -٩٤
.هـ١٤٢٢، األوىلالطبعة 

الطبعــة ، قــم، دار االنتــصار، مجعــة احلــاوي البحــراينالــشهادة، ديــوان دم-٩٥
.هـ١٤٢٧، األوىل

، األوىلالطبعة  ، قم، املنصوري، ديوان مرياث املنرب، حممد سعيد املنصوري     -٩٦
.هـ١٤٢٣

التابعــة جلماعــة اإلســالميذوب النــضار، ابــن منــا احللــي، مؤســسة النــشر -٩٧
.هـ١٤١٦املدرسني بقم، الطبعة األوىل، 

التابعة جلماعـة    اإلسالمي، مؤسسة النشر    رجال الطوسي، الشيخ الطوسي   -٩٨
. هـ١٤١٥املدرسني بقم، الطبعة األوىل، 
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، دار املرتـضى ، رجال حول احلسني عليه السالم، علي حممـد علـي دخيـل         -٩٩
.هـ١٤٢٢، األوىلالطبعة ، بريوت

ديث للطباعــة احلـ سـائل يف درايـة احلــديث، أبـو الفـضل حافظيــان، دار    ر-١٠٠
.هـ١٤٢٥والنشر، الطبعة األوىل، 

ــال النيــسابوري -١٠١ ــن الفت ، منــشورات الــشريف روضــة الــواعظني، حممــد ب
.الرضي، قم

.سبائك الذهب، حممد أمني السويدي، دار إحياء العلوم، بريوت-١٠٢

سدانة الروضـتني، الـشيخ منـصور األسـدي، مؤسـسة النـرباس للطباعـة               -١٠٣
.والنشر والتوزيع

ــد احلــسني دســتغيب  -١٠٤ ــشهداء، عب ــريوت، دار البالغــة، ســيد ال الطبعــة ، ب
.هـ١٤١١، األوىل

شجرة طوىب، احلائري، منشورات املطبعـة احليدريـة ومطبعتـها، النجـف،            -١٠٥
.هـ١٣٨٥الطبعة اخلامسة، 

، اء الدين عبد اهللا بن عقيل اهلمداين، املكتبـة التجاريـة            شرح ابن عقيل  -١٠٦
.هـ١٣٨٤صر، الطبعة الرابعة عشر، الكربى مب

التابعـة   اإلسالميشرح األخبار، القاضي النعمان املغريب، مؤسسة النشر        -١٠٧
.جلماعة املدرسني بقم

طرائف املقال، السيد علي أصغر الربوجردي، مكتبـة املرعـشي النجفـي،           -١٠٨
.هـ١٤١٠قم، الطبعة األوىل، 

لك عمر بن يوسف، دار صـادر،    طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، امل     -١٠٩
.هـ١٤١٢بريوت، 
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، بـريوت ، دار احملجـة البيـضاء    ، حـسن الـبالدي   ،   الشيعةعاشوراء ونساء   -١١٠
.هـ١٤٢٦، الطبعة الثانية

، منـشورات املكتبـة احليدريـة ومطبعتـها،         علل الشرائع، الشيخ الـصدوق    -١١١
.هـ١٣٨٥النجف، 

عليــه الــسالم، الــشيخ عبــد اهللا عــوامل العلــوم واملعــارف اإلمــام احلــسني-١١٢
.هـ١٤٠٧املهدي عليه السالم، قم، الطبعة األوىل احملققة، اإلمام، مدرسة البحراين

.هـ١٤٠٣عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور األحسائي، سيد الشهداء، قم،-١١٣

احلـديث،  عيون احلكم واملواعظ، علي بـن حممـد الواسـطي، مطبعـة دار            -١١٤
.الطبعة األوىل

ــة، جنــف،   -١١٥ عيــون املعجــزات، حــسني بــن عبــد الوهــاب، املطبعــة احليدي
.هـ١٣٦٩

فائق املقال يف احلديث والرجال، أمحد بن عبد الرضا البـصري، نـشر دار          -١١٦
.هـ١٤٢٢احلديث، الطبعة األوىل، 

.ذبيح اهللا احملاليت، فرسان اهليجاء-١١٧

، قم، الطبعة الثالثة، مياإلسالقاموس الرجال، التستري، مؤسسة النشر  -١١٨
. هـ١٤٢٥

كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة -١١٩
.هـ١٤١٧األوىل، 

.هـ١٤٠٦، األوىلالطبعة ، بريوت، دار الزهراء، كربالء، سعيد العسيلي-١٢٠

، الغـدير للطباعـة والنـشر      كربالء الثورة واملأسـاة، أمحـد حـسني يعقـوب         -١٢١
.هـ١٤١٨والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 
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كشف اللثام، الشيخ حممد بـن احلـسن الفاضـل اهلنـدي، مؤسـسة النـشر                 -١٢٢
.هـ١٤١٦التابعة جلماعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل، اإلسالمي

.لباب األنساب، ابن فندق البيهقي-١٢٣

.ـه١٤٠٥، نشر أدب احلوزة، قم، ابن منظور،لسان العرب-١٢٤

ــزان -١٢٥ ــسان املي ــن حجــ ،ل ــريوت،   اب ر، مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات، ب
.هـ١٣٩٠

اهلدى، لقد شيعين احلسني عليه السالم، إدريس احلسيين، منشورات أنوار    -١٢٦
.هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

ــم،       -١٢٧ ــصرييت، ق ــة ب ــشورات مكتب ــني، من ــسن األم ــجان، حم ــواعج األش ل
.هـ١٣٣١

، مطبعة مـن،    ديث واألدب، الشيخ عبد اهللا احلسن     ليلة عاشوراء يف احل   -١٢٨
.هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 

.هـ١٣٦٩، املطبعة احليدرية، النجف، مثري األحزان، ابن منا-١٢٩

، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات،     جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسي     -١٣٠
.هـ١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل، 

.ن سليمان احلليخمتصر البصائر، احلسن ب-١٣١

، قـم،   اإلسـالمية ، مؤسسة املعارف    مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين    -١٣٢
.هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

مرقد اإلمام احلـسني عليـه الـسالم، الـسيد حتـسني آل شـبيب، دار الفقـه              -١٣٣
.هـ١٤٢١للطباعة والنشر، قم، الطبعة األوىل، 



٢٢٩...................................................................................................................................................المصادر

اإلسـالمي النمازي، مؤسـسة النـشر   مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي    -١٣٤
.هـ١٤١٩التابعة جلماعة املدرسني، قم، 

، الـشيخ علـي الـشاهرودي، مطبعـة حيـدري،      مستدركات علـم الرجـال   -١٣٥
.طهران، الطبعة األوىل

مستطرفات املعاين، الشاهرودي، انتشارات نبأ، طهـران، الطبعـة األوىل،          -١٣٦
. هـ١٤٢٦

، األوىلالطبعــة ، قــم، احلــسني الشبــستريد مـشاهري شــعراء الــشيعة، عبــ -١٣٧
.ـه١٤٢١

، قـم، الطبعـة     اإلسـالمية معامل الفنت، سعيد أيوب، جممـع إحيـاء الثقافـة           -١٣٨
.هـ١٤١٦األوىل، 

، مؤسـسة النعمـان للطباعـة    معامل املدرسـتني، الـسيد مرتـضى العـسكري        -١٣٩
.هـ١٤١٠والنشر والتوزيع، بريوت، 

دي احلـائري، مطبعـة الـشريف الرضـي، قـم،           معايل السبطني، حممـد مهـ     -١٤٠
.هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

أمحد فتح اهللا، مطابع املدوخل، الـدمام،       .معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، د    -١٤١
.هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

.كحالة، نشر مكتبة املثىن، بريوت، عمر رضامعجم املؤلفني-١٤٢

وئي، مركـز نـشر الثقافـة     ، الـسيد أبـو القاسـم اخلـ        معجم رجـال احلـديث    -١٤٣
.هـ١٤١٣، الطبعة اخلامسة، اإلسالمية

اإلعـالم معجم مقاييس اللغة، أمحد بـن فـارس بـن زكريـا، نـشر مكتبـة         -١٤٤
.هـ١٤٠٤، اإلسالمي
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معني احلاج معني، معني السباك-١٤٥

ــة    -١٤٦ ــة احليدري ــشورات املكتب ــرج األصــفهاين، من ــو الف ــالبيني، أب ــل الط مقات
.هـ١٣٨٥ف، الطبعة الثانية، ومطبعتها، النج

.، املطبعة العلمية، قممقتل احلسني عليه السالم، أبو خمنف-١٤٧

مقتل احلسني عليه السالم، اخلوارزمي، انتشارات دار اهلدى، قم، الطبعة          -١٤٨
.هـ١٤٢٣الثانية، 

، بـريوت ، مؤسـسة الـبالغ   ، من ال حيضره اخلطيب، داخـل الـسيد حـسن         -١٤٩
.هـ١٤١١، األوىلالطبعة 

ــن شــهر آشــوب -١٥٠ ــب، اب ــة، النجــف،  مناقــب آل أيب طال ، مطبعــة احليدري
.هـ١٣٧٦

مناقب اإلمام أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم، الكـويف، جممـع إحيـاء الثقافـة          -١٥١
.هـ١٤١٢، قم، الطبعة األوىل، اإلسالمية

منتخب الكالم يف تفسري األحالم، حممد بن سريين، شركة مكتبة ومطبعة      -١٥٢
.هـ١٣٥٩طفى البايب احلليب وأوالده، مصر، مص

منتهى اآلمـال، الـشيخ عبـاس القمـي، دار حمـبني، قـم، الطبعـة الثالثـة،                  -١٥٣
.هـ١٤٢٧

.ميثم التمار، فاضل املال، مركز األمري، النجف، الطبعة األوىل-١٥٤

.هـ١٣٨١ميثم التمار، حممد حسني املظفر، مركز األمري، النجف، -١٥٥

والكرامـات، حممـد جـواد مغنيـة، منـشورات املكتبـة            يف التصوف   نظرات  -١٥٦
.األهلية، بريوت
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، مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التـراث،    نقد الرجال، التفرشي  -١٥٧
.هـ١٤١٨قم، الطبعة األوىل، 

وسائل الشيعة، احلر العاملي، مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسالم إلحيـاء            -١٥٨
.هـ١٤١٤انية، التراث، قم، الطبعة الث

.وسيلة الدارين يف أنصار احلسني، السيد إبراهيم املوسوي الزجناين-١٥٩

وصول األخيار إىل أصول األخبار، الشيخ حسني عبد الـصمد العـاملي،    -١٦٠
.هـ١٤٠١، الطبعة األوىل، اإلسالميةنشر جممع الذخائر 

ــدوزي -١٦١ ــودة، القن ــابيع امل ــشر دار األســوة للطباعــة والنــ ين ــة ، ن شر، الطبع
.هـ١٤١٦األوىل،  
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٥..........................................................................مقدمة اللجنة العلمية  

٧...................................................................................كلمة ال بد منها   

الباب األول

١١............................................................................اسمه: الفصل األول
١١..................................................................................بن مظاهر األسديحبيب

١٦.........................................................................أسماء حبيب بن مظاهر األسدي  
١٨........................................................................القول الزاهر في اسم أبيه مظاهر    

٢٧..........................................كنية حبيب بن مظاهر األسدي      :الفصل الثاني
٢٧..............................................................................................خصائص الكنية 

٢٨.........................................................................الفرق بين االسم والكنية واللقب    
٢٨........................................................................................آثار الكنية في العلوم 
٣٠..........................................................................................المؤلفات في الكنى   

٣١............................................................................كنية حبيب بن مظاهر األسدي 
٣١.................................................ميزاتها، وما ورد فيها من الرخصة  » أبو القاسم «كنية 

٣٣..........................................لقب حبيب بن مظاهر األسدي      :الفصل الثالث
٣٤..........................................................................اإلشارات والتنبيهات في األلقاب    

٣٦......................................................................................المصنفات في األلقاب   
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٣٧..........................................نسب حبيب بن مظاهر األسدي       :الفصل الرابع
٣٨...............................................................................النسب في الحديث الشريف 

٣٨.........................................................................................تعريف علم األنساب 
٣٩....................................................................................................علم النسب

٣٩............................................................................................فوائد علم النسب 
٤٠..............................................................................................طبقات األنساب  

٤٠.................................................................................المصنفات في علم النسب 
٤٣................................................................................................فخوذ بني أسد

٤٤.........................................................................................الخصائص األسدية 
٤٥...........................................................................نسب حبيب بن مظاهر األسدي

الباب الثاني

٤٩.................................................................سيرته ونشأته  : الفصل األول

٥١...........................................................................عمره  : الفصل الثاني

٥٢.........................................................................زوجته : الفصل الثالث

٥٣..........................................................................أوالده : الفصل الرابع

٥٥.....................................................................أقربائه  : الفصل الخامس

٥٦.......................................عصر حبيب بن مظاهر األسدي      :الفصل السادس

٥٩............................أقوال ومكاتبات حبيب بن مظاهر األسدي       :الفصل السابع
٦٦................................................................خالصة سيرة حبيب بن مظاهر األسدي 

الباب الثالث

٧١...............................................................أخالقه وصفاته :الفصل األول

٧٣........................................................................أوصافه : الفصل الثاني

٧٣..........................................................................علمه : الفصل الثالث
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٧٣.........................................................حبيب بن مظاهر يخبر ميثم التمار بمصرعه  
٧٤.........................................................................حبيب بن مظاهر يخبر بمصرعه

٧٤......................................................................................حبيب بن مظاهر فقيه
٧٥...................................................................................حبيب بن مظاهر محدثا

٧٦.........................................................................عبادته : الفصل الرابع

٧٧.....................................................................منزلته  : الفصل الخامس

عالباب الراب

٨١.خبر التحاق حبيب بن مظاهر األسدي باإلمام الحسين عليه السالم:الفصل األول

٨٢....................................................................خبر الراية  : الفصل الثاني

٨٤.............................................................دعوته لبني أسد  :الفصل الثالث

الباب الخامس

٨٩..................................................حبيب مع مسلم بن عقيل    :الفصل األول
٨٩....قدوم مسلم بن عقيل إلى الكوفة واجتماعه بحبيب بن مظاهر األسدي   : المرحلة األولى  

أخـذ حبيــب البيعـة لإلمــام الحـسين عليــه الـسالم مــع مـسلم بــن عقيـل عليــه        : انيــةالمرحلـة الث 
٩٢..........................................................................................................السالم

٩٣.شهادة مسلم بن عقيل عليه السالم، وخروج حبيب بن مظاهر إلى كربالء   : المرحلة الثالثة   

١٠٣.........حبيب بن مظاهر األسدي مع السيدة زينب عليها السالم            :الفصل الثاني

الباب السادس

١١١........................................................................سياسته  : ولالفصل األ

١١٥....حبيب بن مظاهر مع اإلمام الحسين عليه السالم واألصحاب            :الفصل الثاني



٢٣٦

سابعالباب ال

١٢٩...............معسكر اإلمام الحسين عليه السالم ومعسكر عمر بن سعد لعنه اهللا          
١٢٩.........................................................................................................تمهيد

اإلمام الحسين عليه السالم إلى كـربالء، وتجمـع معـسكر عمـر بـن سـعد لعنـه          تاريخ وصول   . ١
١٣٠.........................................................................................اهللا، ووصول حبيب  

عدد أصحاب اإلمام الحسين عليه السالم، ومقام حبيب بينهم، وعدد المشتركين في جيش     . ٢
١٣٢.....................................................................................................ابن سعد

قيــادة المعــسكرين، واســتحالة القيــاس بينهمــا، وقيــادة حبيــب للميــسرة مــن معــسكر اإلمــام    . ٣
١٣٧......................................................................................الحسين عليه السالم

١٣٨.....وعمر حبيب   .  كر اإلمام عليه السالم ومعسكر ابن سعد               أعمار المشتركين بالواقعة ضمن معس              .  ٤
١٣٩....المقارنة بين أصحاب اإلمام الحسين عليه السالم وأصحاب عمر بن سعد لعنه اهللا   . ٥
١٤٤.............................................المكاتبين، وتفرقهم بين المعسكرين، ووفاء حبيب   . ٦
١٤٤.....................................................الرسل بين المعسكرين، ومكانة حبيب فيهم  . ٧
١٤٥...................................................................................اإلعالم، ودور حبيب . ٨
١٤٦.النقاط التي عرضها اإلمام عليه السالم، والنقاط التي عرضوها على اإلمام عليه السالم                         .  ٩

١٤٧....................................والتزام حبيب باألوامر   طاعة اإلمام القائد عليه السالم،    . ١٠
١٤٨..........................................الخطط الحربية، واستعداد األصحاب، ودور حبيب   . ١١

الباب الثامن

١٥٥.......................................................................شجاعته : لفصل األولا

١٥٦.......................................................................مبارزته : الفصل الثاني
١٥٧........................................................................................ومن أقسام المبارزة
١٥٨..........................................................................................ومن آداب المبارزة 

١٥٩........................................................................................المبارزة في اإلسالم 
١٦٠................................................................................................مبارزة حبيب

١٦١...............................................................شهادته ورأسه  :الفصل الثالث
١٦٣...................................................................................الموت في ثقافة حبيب 

١٦٤...............................................األحداث بعد شهادة حبيب      :الفصل الرابع
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الباب التاسع

١٧١..................................................دفنه ومرقده وموقع قبره  :الفصل األول

١٧٥.......................................................................كراماته  : الفصل الثاني

١٧٧.......................................................زياراته والبكاء عليه   :الفصل الثالث

الباب العاشر

١٨١.....................................حبيب بن مظاهر في القرآن الكريم   :الفصل األول

١٨٢......................................................مؤلفة حوله الكتب ال :الفصل الثاني

١٨٢.....................................................................قالوا فيه : الفصل الثالث
١٨٣....................................................................قالوا في حبيب بن مظاهر األسدي  

٢١٧.........................................................................................المصادر
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