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 ...ملخص البحث ...
نبعت من عمق تراثنا تفاصيل العديد من الوقائع التارخيية بدقة وأمانة متأل

النفوس فخر ًا ،إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض من دلس ودس وزاد ما زاد
يف حقب كان للسلطة واحلكام يد الساحر الذي لون التاريخ بألوانه ونسجه عىل

منواله ،حتى أصبحت رواياته من املسلامت واحلقائق التي نخشى جمرد التفكري أو
الشك فيها وذلك لتواترها وشبه اإلمجاع عليها .

ولعل ذلك من األسباب التي دعتنا إىل حماولة تنقية واقعة الطف والطعن

بالعديد من الروايات التي تبتعد عن العقل واملنطق وعظمة اإلمام  من منبعها
وأساسها يف القرنني األوليني لتدوين أحداثها تقريب ًا ،وقد انتخبنا جماميع من الكتب

دون غريها ،فاكتفينا بام جاء يف كتب األنساب والفتوح والرتاجم والطبقات
والتاريخ العام اإلسالمي ،واقترصنا عىل بعض الكتب من كل جمموعة بحسب
وفيات أصحاهبا ،ناقشنا فيها أبرز الروايات املتضاربة واملنفردة عند بعضهم وتركنا
الروايات املتشاهبة ،ثم قسمنا دراستنا عىل مبحثني اختص األول بواقعة الطف يف

كتب األنساب والفتوح وجاء املبحث الثاين ملعاجلة واقعة الطف يف كتب الرتاجم
والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي.
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...Abstract...
From the heart of our heritage many details about historical
battles emanate in precision and fidelity that cast us into pride, but
it is not void of fraudulence, intrigue and exaggeration in the reign
of a ruler who takes freedom in reshaping and weaving history as
his brush stroke desires. To the extent his tales go axiomatic. We
quail at rethinking of them or suspecting them, since they reach
consensus.
The present paper is to be bifurcated into two parts: the first
tackles Al-Taff battle as found in the sources of genealogy and
conquests; the second manipulates the battle as found in the
translated sources, classes and Islamic general history.
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 ...املبحث األول ...
واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي
يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
ورث اإلمام احلسني  تراث ًا فيه من سمو السرية والنسب ما ال يشك فيه إال

أنه ُحل بالعديد من التحريفات واإلضافات ،السيام أحداث كربالء منها املقصود
وغري املقصود،ربام تكون قد أخرجت واقعة الطف من رفعة املبادئ واألهداف التي
خرج اإلمام احلسني  من أجلها منتفض ًا.

أن هذه اإلضافات تلقي بثقل املسؤولية عىل الباحثني لغربلة تلك األحداث

واملفارقات،علنا نصيب شيئاً من حقيقة أسباب الواقعة وأهدافها ،ووصول تلك
احلادثة إلينا من طريق مصادر قليلة يعطينا ذلك فرصة ملحاولة السيطرة عىل تلك
الروايات التي ارتأينا أن نناقشها ضمن املصادر األولية التي تطرقت وعاجلت

أحداثها يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني بعد تصنيف هذه الكتب بحسب

موضوعاهتا عىل الشكل اآليت:
أوال :يف كتب األنساب

تفرض طبيعة كتب األنساب االقتضاب يف اإلشارة إىل واقعة الطف ،إذ

اقترصت عىل ذكرها يف معرض حديثها عن نسب الشخصيات التي درستها ،ولعل
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فائدهتا هنا تأيت عندما يتم ذكر رواية أو خرب ملن شارك أو قتل يف الطف ،وقد تسعفنا
وترشدنا إىل حقيقة معينة.

وهناك من كتب األنساب ما سلط الضوء أكثر عىل الواقعة مثل كتاب أنساب

األرشاف للبالذري (ت892/ #279 :م) وحسب الوفيات نذكر ما جاء عن واقعة
الطف فيام انتخبنا من كتب األنساب وحسب التسلسل اآليت:

 )1كتاب نسب معد واليمن الكبري البن الكلبي (ت819 / #204 :م)

()1

ورد يف كتاب نسب معد واليمن الكبري يف عرضه النساب القبائل اليمنية

ذكر ملن كان مع اإلمام احلسني يف الطف ،ومن ابرز الروايات التي استوقفتنا ما
جاء عن ُمد َلج بن سويد بن ُمرثد( ،)2اذ ذكر فيه« :هو الذي َأخرج ال َن ْفر ْ
املذحجيني
إىل ُ
احلسني بن َع ّ
يل( )3بالكوفة( ،»)3وجاء يف ُمد َلج أنه كان من بني طيئ( )4ومن أهل
املنعة والعزة( ،)5ويلقب بحامي اجلراد(.)6

ِ
يكتف
وبذلك يتضح أن عبيد اهلل بن زياد( )7وهو هييئ الكوفة وجيند رجاهلا مل

برؤساء القبائل( ،)8بل استعان بوجوه بعضهم عىل غريهم ،وقد يستشف من
الرواية العكس أي أنه ساعدهم حتى وصلوا إىل معسكراإلمام احلسني بدليل

وجود رواية تؤكد اتصال أربعة فرسان باإلمام وهو عىل مشارف الكوفة( ،)9ذكر

البالذري( )10أن اثنني منهم مذحجيان ،وحيث أن استعدادات عبيد اهلل بن زياد
العسكرية كانت حمكمة ،فلذلك كان خروج هؤالء الفرسان يستوجب مساعدة
الخرتاق شبكة ابن زياد ،وهذا أقوى وأرجح من الرأي األول ،خاصة أن املذحجيني

ساخطون عىل ابن زياد أكثر من غريهم ،إذ قتل كبريهم هانئ بن عروة( ،)11وهو
ينارص سفري اإلمام احلسني مسلم بن عقيل ،ومل حيركوا ساكن ًا( ،)12وقد يستشف
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منها أيضا ،إن هناك تنظي ًام خاص ًا للثوار قاده مسلم بن عقيل لكرس طوق احلصار

كان ُلد َلج دور فيه.

 )2كتاب مجهرة النسب البن الكلبي(ت819 / #204 :م)

()13

جاء يف كتاب مجهرة النسب البن الكلبي يف عرضه لألنساب ذكر ملن قتل

مع اإلمام احلسني يف الطف ،وزاد عليهم قيس بن مسهر( )14رسول االمام
احلسني إىل أهل الكوفة( ،)15وزاد عليهم أيض ًا إخوة اإلمام  الذين قتلوا

معه( ،)16وأورد ابن الكلبي( )17عىل لسان أحد محلة رأس اإلمام احلسني إىل

الشام قوله« :أنا حمفز بن ثعلبة( )18جئت برؤوس اللئام الكفرة» ،وتشري تلك الرواية
إىل مدى اختالط احلق بالباطل يف جمتمع الكوفة حتى إن حمفز يصف ابن بنت رسول

اهلل  باللئيم الكافر.

وعند ذكر نسب احلر بن يزيد( )19يقول ابن الكلبي(« :)20فلام عرض احلسني

عىل ابن مرجانة ما عرض فلم يقبل منه ،صار احلر إىل احلسني فقاتل معه حتى
قتل» ،وتؤكد الرواية عرض اإلمام احلسني  عىل ابن زياد عرض ًا وإن مل يذكر ُه،
إال أن كلمة «ما عرض» تشري إىل تواتر هذا العرض وشيوعه وحيث أن االختالف

يكمن يف عرضه  أن يرتك ليذهب إىل األرض العريضة حتى ينظر ما يصري اليه

أمر الناس ،وذكرت بعض الروايات أنه طالبه بالعودة من حيث أتى أو الذهاب

للثغور أو إىل يزيد( ،)21وبام أن هذه اإلضافة بعيدة عن ظروف خروج اإلمام

احلسني فكيف يطلب الذهاب إىل يزيد وقد خرج منتفض ًا عىل بيعته( ،)22فض ً
ال

عن أن املصادر التي أوردت اخلرب تظهر اإلمام كأنه  مل يكن يتوقع ما حصل
فطلب هذا املطلب وهو أمر غري مقبول الن اإلمام احلسني خرج لإلصالح
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وليس لطلب اخلالفة ،لذلك نستبعد صحة ما ذكر ويبقى طلب اإلمام  الذهاب
إىل األرض العريضة األنسب عق ً
ال مع خروجه هبذا العزم الذي اصطحب من أجله

أهل بيته( ،)23ربام كي ال يكونوا رهينة أو سبب ًا للضغط عليه من أجل البيعة.

وتشري رواية ابن الكلبي إىل وقت انتقال احلر إىل معسكر اإلمام احلسني،

وربام كان يف عرض اإلمام  ما كان حج ًة عىل املعسكر األموي يف إظهار ظلمهم

وتعدهيم عىل آل الرسول ،مما فتح الطريق أمام احلر لينهي نزاعه النفيس كام
يذكرون( ،)24وينتقل إىل طريق اجلنة كام ورد يف قوله« :واهلل ال أختار عىل اجل ّنة شيئ ًا

ولو ُق ّطعت ُو ّحرقت»(.)25

 )3كتاب نسب قريش البن مصعب الزبريي(ت236 :ه 850 /م)

()26

جاء ذكر قتىل الطف من بني هاشم يف كتاب نسب قريش ،يف عرضه ألنساهبم

ووفياهتم ،ومن الروايات التي ذكرها الزبريي( )27قوله« :كان ٌ
رجل من أهل العراق

دعا ع َّ
يل بن احلسني األكرب إىل األمان ،وقال له :إن لك قراب ًة( )28بأمري املؤمنني يعني
يزيد بن معاوية ،ونريد أن ُيرعى هذا ا َل ِ
رحم! فإن شئت ،آمناك فقال عيل :لقرابة
أحق أن ُترعى».
رسول اهلل ُّ 

ويتضح من هذه الرواية اللمسات الواضحة لبني أمية عىل وضعية املجتمع

اإلسالمي بشكل عام والكويف بشكل خاص فهم ال يراعون لقرابة الرسول
حرمة و ُيؤمنون من يمت بصلة القرابة مهام بعدت ليزيد بن معاوية.

إن الرواية تصور التناقض املوجود يف شخصية العديد من الكوفيني فالرصاع

النفيس بني حب الدنيا وأمواهلا وبني معرفة منزلة آل البيت  وحقهم ،هو ما
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يميز املجتمع الكويف آنذاك،إال أن أموال ابن زياد

()29

األقوى تأثري ًا.

وإرهابه

()30

أمست هي

ومن الروايات األخرى التي أوردها الزبريي( )31قوله« :فلام ُقتل احلسني ،قال

عمر بن سعد( :)32ال تعرضوا هلذا املريض ،قال عيل بن احلسني :فغيبني رجل منهم،

وأكرم نزيل ،وحضنني( ،)33وجعل يبكي كلام دخل وخرج ،حتى كنت أقول :إن

ري ،فعند هذا :إىل أن نادى منادي ابن زياد :أال من وجد عيل بن
يكن عند أحد خ ُ
احلسني فليأت به! فقد جعلنا فيه ثالثامئة درهم! قال :فدخل عيل وهو يبكي ،وجعل
يربط يدي إىل عنقي ،وهو يقول :أخاف! فأخرجني إليهم مربوط ًا ،حتى دفعني

إليهم ،وأخذ ثالثامئة درهم».

ونقف عند كلمة (فغيبني) ونسأل هل من املمكن أن ُيغيب ابن اإلمام احلسني

وهو مريض ويأخذه الرجل إىل بيته دون أن يعلم به أحد؟ وما غرض الرجل من

أخذه؟ لذا نستبعد صحتها كام وردت ونرجح أن هلا عالقة بدفن اإلمام السجاد

 لألجساد الرشيفة يف كربالء يف اليوم الثالث عرش من حمرم( ،)34فكانت هلذا
الرجل عالقة بتسهيل عملية خروج اإلمام السجاد  من الكوفة يف صباح

ذلك اليوم وعودته يف آخر النهار ومن ثم تعرض اجلائزة لينتفع هبا الرجل ،إذ
أورد املسعودي(« )35إن اإلمام ال ييل أمره إذ مات إال إمام مثله» هذا من جهة ،ومن

جهة أخرى فكيف تسنى لبني أسد الذين تولوا دفن األجساد يف كربالء( ،)36معرفة
جسد اإلمام احلسني من أجساد اآلخرين من ولده وأهل بيته وأنصاره؟ بعد

أن قطعت الرؤوس وسلبت الثياب وسحقتهم اخليل( ،)37إال من طريق من حرض

الواقعة ويعرف أصحاهبا ،و َمن غري اإلمام السجاد  يتوىل ذلك؟.
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وأورد رواية أخرى يف ذكره خلرب طلب البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية إذ أرسل

وايل املدينة الوليد بن عتبة( )38إىل اإلمام احلسني وابن الزبري( )39وطلب بيعتهام

فقاال« :نصبح وجيتمع الناس ،فنكون منهم ،فقال له مروان( :)40إن خرجا من عندك،

مل ترمها ،فنازعه ابن الزبري الكالم وتغالظا ،حتى قام كل واحد منهام إىل صاحبه

فتناصيا ،فقام الوليد ،فحجز بينهام حتى خلص كل واحد منهام من صاحبه.)41(»...
إال أن أغلب املؤرخني( )42ذكروا أن اإلمام احلسني وحده من ذهب إىل

نرجحه إذ لو كان االثنان
وايل املدينة وتنازع الكالم مع مروان بن احلكم وهذا ما
ُ
قد ذهبا فام موقف اإلمام احلسني من هذا النزاع وملاذا بقي متفرج ًا ومل يسند

صاحبه ولو بكلمة؟

 )4كتاب أنساب األرشاف للبالذري (ت892/#279 :م)
يعد كتاب أنساب األرشاف من أكثر كتب األنساب تفصي ً
ال لواقعة الطف

وأحداث كربالء ومن الروايات التي ذكرها عن جواب اإلمام احلسني لشيعته

بعد وفاة اإلمام احلسن قوله هلم« :إين ألرجو أن يكون رأي أخي رمحه اهلل يف

املوادعة ،ورأيي يف جهاد الظلمة رشد ًا وسداد ًا»()43؛ وزاد البالذري()44رواية أخرى

بقوله« :وذكر -احلسني –كراهيته لذلك االتفاق وقال :لكنت طيب النفس
باملوت دونه! ولكن أخي عزم عيل وناشدين فأطعته وكأنام حيز أنفي باملوايس ويرشح
قلبي باملدى».

ويستشف من الروايتني السابقتني أن موقف اإلمام احلسني خيتلف عن

موقف اإلمام احلسن الذي وصفه باملوادعة ،إال إن ظروف اإلمام احلسن
كانت تقتيض عقد االتفاق( ،)45إذ أدرك اإلمام  أن ال فائدة ترجتى من امة ال تدرك
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معنى اإلمامة ووجوب الطاعة ،ولكشف زيف معاوية عقدت اهلدنة أو االتفاق

عىل رشوط التزم هبا اإلمام احلسن واإلمام احلسني ومل يلتزم هبا معاوية
بن أيب سفيان( ،)46وأول بنود االتفاقية وأمهها هو أن يتنازل اإلمام احلسن عن
حقه يف اخلالفة إىل معاوية عىل أن تعود اخلالفة اليه أو إىل اإلمام احلسني بعد

موت معاوية( ،)47وهذا ما جهد معاوية عىل العمل لرضبه ،فعمد إىل تصفية أقطاب
املعارضة كحجر بن عدي الكندي وغريه( ،)48ثم هتيئة أذهان من واىل معاوية وباقي
األعراب التي ال تفقه من الدين والسياسة سوى بضع كلامت اشرتى هبا معاوية

ذممهم( ،)49وكذلك دس السم لإلمام احلسن ،)50(وما إن تم ملعاوية ما أراد
حتى بدأ يعد العدة لوالية العهد ليزيد( ،)51ولذلك جاء قول اإلمام احلسني يف
الرواية األوىل ترمجة للبند األول من االتفاق ورشيطة جهاد من ينقض بنوده.

وأكد البالذري( )52التزام اإلمام احلسني باتفاق أخيه اإلمام احلسن

بعد وفاته ورده للمعرتضني( )53بقوله« :ليكن كل امرئ منكم حلسا من احالس

بيته ما دام هذا الرجل حيا –أي معاوية -فإن هيلك وانتم أحياء رجونا أن خيري اهلل

لنا ويؤتينا رشدنا وال يكلنا إىل أنفسنا ،فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون».
وأورد البالذري

()54

إلنشاد احلسني:

أسباب خروج اإلمام احلسني إىل العراق بذكره

ال ذعرت السوام( )55يف وضح الصبـ ح مـــغـــر ًا وال دعـــيـــت يــزيــدا
يـــوم أعــطــي خــافــة املــــوت ضيام واملـــنـــايـــا تـــرصـــدين أن أحــيــدا
وكذلك أورد ما قاله  البن الزبري« :ألن أقتل خارج ًا من مكة بشرب أحب

إ ّيل من أن أقتل فيها»( )56ويتضح من ذلك أن اخلطر الذي كان حيدق بحياة اإلمام
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

165

واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

 مع أسباب أخر ويف مقدمتها نقض معاوية لكل بنود االتفاقية التي انتهت مدهتا

بوفاته ،هي التي أدت إىل خروجه من مكة إىل العراق وبام أن تغري الظروف
والتزام اإلمام احلسني ببنود االتفاق هي التي ساقت باإلمام احلسني لرتك

املدينة ومن ثم مكة ،فأين اعرتاضه وكراهيته التفاق اإلمام احلسن كام ذكر
البالذري يف الرواية الثانية؟

ومن الروايات التي ممكن أن نقف عندها ما جاء عن ابن عباس( )57بقوله:

«استشارين احلسني يف اخلروج فقلت :واهلل لوال أن يزري( )58ذلك يب وبك لنشبت
يدي يف رأسك!!! فقال :واهلل ألن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إ ّيل من أن يستحل يب
هذه احلرمة غد ًا »(.)59

ونستبعد هنا أن خياطب ابن عباس سيد شباب أهل اجلنة ( )60هبذا األسلوب،

وهذه الرواية تناقض نفسها بنفسها ،فإن كان اخلطر املهدد لإلمام احلسني،
مقرر ًا بأن حيسم قريب ًا ،وخطاب اإلمام  البن عباس وكأنه يعلم ماذا سيجري

غد ًا ،فلامذا يريد منع اإلمام احلسني هبذه القوة من موت حمتمل عن موت حمقق،

وجيب أن نعرج عىل أن البالذري وغريه مل يرصحوا ما هو التخطيط الذي دبر لإلمام
أو حتى ذكر لبعض ما جرى من أحداث يف أثناء مكوث اإلمام احلسني يف مكة
إال النزر اليسري عنها .أما عن سفارة مسلم بن عقيل فقد جاء يف مقتله أن عامرة بن
صلحب( )61كان ممن نرص مسلم بن عقيل فقتله ابن زياد ،وانفرد البالذري( )62بقوله
إن ابن زياد« :بعث برأسه مع رأس مسلم وهانئ إىل يزيد بن معاوية».

وإن صحت هذه الرواية فلامذا عامرة قد أرسل برأسه إىل يزيد وهو شاب بسيط،

وليس من القيادات البارزة يف الكوفة مثل هاين بن عروة حتى أن ابن زياد سأله« :ممن
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أنت؟»( ،)63وإن كان ابن زياد حياول أن خييف به األقوى فهو قد قتل هاين بن عروة،
وهو سيد من سادات الكوفة قبله دون أن حيرك قومه ساكن( .)64وربام نستشف من
الرواية السابقة أن فيها حماولة إلظهار أن اثنني فقط هم من نرصوا مسلم بن عقيل

دون أن خيذلوه ويرتاجعوا عن بيعتهم ونرصهتم لإلمام احلسني.

وجاء عن رسول حممد بن األشعث( )65الذي وجهه إىل اإلمام  بعد أن

عجز عن الوفاء باألمان الذي أعطاه ملسلم( ،)66ل ُيبلغ اإلمام احلسني بام جرى
البن عقيل ويطلب منه العودة ،فذكر البالذري( )67موقف اإلمام احلسني من
خرب الرسول قائ ً
ال« :فلم يلتفت إىل قوله وأبى إال القدوم إىل العراق» ،لقد انفراد

البالذري بذكر موقف اإلمام احلسني  هبذا األسلوب حماولة إلظهار أن اإلمام

 كان متزمت ًا برأيه كأنه طالب لسلطة أو منزلة من منازل الدنيا ،يف حني أورد
الطربي( )68رد اإلمام احلسني  عىل رسول حممد بن األشعث بقوله« :كل ما

حم( )69نازل وعند اهلل نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا».

وعند العودة إىل خرب خروج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق نجد أن

من الروايات التي فيها مبالغة واضحة قوله« :وبلغ ابن احلنفية()70شخوص اإلمام

 وهو يتوضأ ،فبكى حتى سمع وقع دموعه يف الطست»( ،)71وأما عن أحداث
مسرياإلمام احلسني فأورد البالذري

()72

قائ ً
ال« :ثم سار إىل زبالة( .)73وقد

استكثر من املاء ،وكانكلام مر بامء اتبعه منه قوم وبعث احلسني أخاه من الرضاعة

– وهوعبد اهلل بن يقطر( )74إىل مسلم قبل أن يعلم أنه قتل» ،ونستشف من الرواية

أن اإلمام احلسني أخذ باالستعدادات العسكرية بأدق تفاصيلها ،إذ فكر باملاء
وهو عىل مقربة من الكوفة ومل يعلم بعد بأحداثها ومقتل مسلم بن عقيل ،ويف ذلك
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وحسن ختطيطه ،وقد تشري الرواية إىل
إشارة إىل براعة اإلمام احلسني العسكرية ُ

استعداد اإلمام املسبق للمواجهة مع بني أمية وعدم ركونه لوعود أهل الكوفة.
ومن أخطر الروايات هو ما جاء عن لقاء اإلمام احلسني بأربعة فرسان

انضموا إليه وهو عىل مشارف الكوفة وعندما سأهلم عن حال الناس فيها ذكروا

له أن األرشاف قد عظمت رشوهتم ليستامل يف ذلك ودهم( ،)75إال أن ما انفرد به
البالذري( )76هو قوله« :وما كتبوا إليك إال ليجعلوك سوق ًا ومكسب ًا».

إن يف هذه الرواية تغيري ًا جذري ًا حلقيقة مراسلة الكوفيني إن كان املقصود

هبم األرشاف ،ولو كان املقصود باألرشاف أهنم شيوخ وزعامء القبائل فاملعروف
أن غالبيتهم ال يرغبون بدخول األمام احلسني إىل الكوفة وذلك أهنم كانوا

يدركون أن قيام دولة يقودها األمام  تعني أن يتساوى اجلميع أمام الرشيعة
وهذا ما عرفوه يف خالفة اإلمام عيل.)77(

لذا فان املستشف من الرواية أن األرشاف هم املراسلون لإلمام احلسني

وبذلك تلقى مسؤولية استشهاده  بالدرجة األوىل عىل املراسلني وتغري وصفهم

من أنصار يطلبون بيعة اإلمام احلسني وقدومه إىل جتار باعوا دينهم واختذوه
جرس ًا ليكسبوا منه املال واجلاه من يزيد ،ولو صحت هذه الرواية فإن املجتمع

الكويف عرف باالزدواجية وعدم الثبات يف العديد من املناسبات ومراسلتهم اإلمام
احلسني تقربا ليزيد أمر وارد ،وأما احتامل ضعف رواية البالذري فهو األقوى

إذ إن رغبة املراسلني بالتخلص من التعسف األموي وعودة الكوفة إىل أيام جمدها

كعاصمة للخالفة بدخول اإلمام احلسني إليها ،السيام أن الظروف كانت
تسمح بذلك ،اذ وصف عاملها النعامن بن بشري بأنه حيب السالمة والعافية( ،)78هي
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رغبة صادقة خاطر من اجلها املراسلون بحياهتم وهم يبايعون لإلمام احلسني .
وعن استعدادات ابن زياد العسكرية أورد البالذري(« :)79أمر الناس فعسكروا
بالنخيلة( ،)80وأمر أن ال يتخلف أحد منهم» ،وكذلك ذكر« :وضع ابن زياد املناظر

عىل الكوفة لئال جيوز أحد من العسكر خمافة ألن يلحق احلسني مغيث ًا له،ورتب املسالح
حوهلا»( ،)81وعزز هذه االستعدادات برواية أخر جاء فيها« :فوجد رج ً
ال من مهدان

قد قدم يطلب مرياث ًا له بالكوفة فأتى به ابن زياد فقتله ،فلم يبق بالكوفة حمتلم إال
خرج إىل العسكر بالنخيلة»(.)82

ويتضح من الروايات السابقة حصانة الشبكة العسكرية التي نرشها ابن زياد

لإلحاطة بالكوفة ومنع أهلها من نرصة اإلمام احلسني إال أنه ذكر رواية أخرى

تناقض هذه االستعدادات وتشري إىل كره الناس حلرب اإلمام  اذ قال « :كان
الرجل يبعث يف ألف فال يصل إال يف ثالث مئة وأربعة مئة وأقل من ذلك كراهة منهم
هلذا الوجه »( ،)83ومل يعط البالذري تفسري ًا لذلك،فأن كان مل يبقَ بالكوفة رج ً
ال إال

والتحق باملعسكر واملسالح واملناظر منترشة متنعهم من اللحاق باإلمام احلسني
فأين كان خيتفي هذا العدد الكبري جد ًا من املتخفلني عن حرب اإلمام؟
وانفرد البالذري

()84

برواية أخرى ذكر فيها أن اإلمام احلسني قال

ألصحابه ليلة العارش من حمرم« :وما كانت كتب من كتب إ ّيل -فيام أظن -إال
مكيدة يل وتقرب ًا إىل ابن معاوية يب» ،وهنا نجد أن البالذري حياول أن يلقي اللوم عىل

من راسل اإلمام احلسني ،ويظهر شك اإلمام  بالكوفيني ،ويعزز بذلك
الراوية السابقة التي أوردها يف أمر املراسلة ،وأن انفراد البالذري هباتني الروايتني

مع عدم ذكره لدليل يدعمهام ،ربام يعطينا إشارة إىل وجود هدف ما أو دافع لتوسيع
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دائرة امللوثة أيدهيم بدم اإلمام احلسني ،وختفيف حدهتا ونقمتها عىل منفذهيا،

وفيها أيض ًا حماولة للتقليل من دائرة أنصار اإلمام  .وبام أن زمن املؤرخ هي
اخلالفة العباسية (1258-749/#656-132م) فال نستبعد يف أن تكون الرواية،

حماولة إلظهار الكوفة باعتبارها مركز ًا للتشيع ،وكأهنا مركز للغدر ،وعدم الوالء
آلل البيت  ،وأن بيعتهم لإلمام احلسني ومراسلتهم له كانت غطاء يتسرتون

به لتحقيق مآرهبم اخلاصة ،وهبذه الرواية نختم أبرز ما استوقفنا عند البالذري يف
كتابه أنساب األرشاف من روايات انفرد يف ذكر أغلبها عن غريه من املؤرخني.
ثانيا :يف كتب الفتوح
اعتنت كتب الفتوح بذكر احلوادث التارخيية البارزة للمدن واملناطق التي ورد

ذكرها يف تتبع أخبار الفتوح العربية اإلسالمية رشق ًا وغرب ًا ،إال أهنا شحت كثري ًا
فيام خيص أحداث الطف،باستثناء كتاب الفتوح البن أعثم الكويف ،إذ مل يرد هلا ذكر
عند الواقدي يف فتوح الشام ،وكذلك البالذري يف فتوح البلدان،مل يعرج أيض ًا عىل

الواقع بيشء يمكن ذكره وإنام اكتفى بالتعريف بعيون الطف وأسامئها.
 )1كتاب الفتوح البن أعثم الكويف

انفرد ابن أعثم الكويف يف كتابه من بني كتب الفتوح بذكر تفاصيل أحداث

واقعة الطف يف كربالء ،وأورد العديد من الروايات التي وقفنا عندها ،النفراده
فيها عن غريه من املؤرخني ،وحاولنا أن نقترص عىل بعض منها ،عىل أساس مدى
اختالف الرواية وتأثريها يف جمرى األحداث أو مدى صحتها ووثاقتها وهل العلة
يف رواية ابن أعثم أو يف من خالفه من املؤرخني لتجاهلهم مثل تلك األحداث؟
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وال بأس من اإلشادة قبل اخلوض يف روايات كتابه «الفتوح» بمكانة ابن أعثم

الكويف العلمية من وثيقة بخط العالمة حسني حمفوظ( )85نقتبس منها النص اآليت:
«إن ابن الكويف هو أول اثنني ممن أرسيا قواعد البحث العلمية» ،وإن هذه الشهادة
إنام متيل علينا التأمل واحلذر يف مناقشة روايات ابن أعثم ،إال أن ذلك ال يمنعنا
من الوقوف عىل بعض التناقضات واالنفراد يف بعض الروايات التي وردت يف

كتابه ،ونبدأها بكتاب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة يطلب منه أخذ
البيعة بقوة من أبناء الصحابة ،إذ أورد ابن اعثم الكويف( )86أن يزيد ذكر اسم «عبد

الرمحن بن أيب بكر»( )87يف كتابه ،ولكن الثابت أن عبد الرمحن ابن أيب بكر ،تويف قبل

بيعة يزيد ،بل أن أصابع االهتام تدور حول معاوية بعد اعرتاض عبد الرمحن عىل
أمر البيعة ،إذ جاءت وفاته بعد هذه احلادثة بطريقة مفاجئة( ،)88وأضاف ابن أعثم
الكويف( )89عىل من سبقه من املؤرخني فيام أورد عن كتاب يزيد بقوله« :فمن أبى
عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث إ ّيل برأسه».

وهنا نقف من هذه الرواية عىل احلياد ،فإن كان غرض يزيد من ذلك إظهار

قوته وبطشه فليس غريب ًا عن سريته ،وإن كانت قد زيدت بعد ذلك ،فإن ما تعرض

له أنصار آل البيت  من الظلم جعل بعضهم يلجؤون إىل مثل هذه الزيادات،
إال أن سرية األئمة وما تعرضوا له من انتهاك حلرمتهم وسلب ًا حلقوقهم ،هي يف

غنى عن مثل ذلك.

وأورد تناقض ًا بني روايتني األوىل ذكر فيها أن عبد اهلل بن مطيع العدوي(،)90

قد سجنه يف املدينة الوايل الوليد بن عتبة ،عىل أثر أحداث رفض بيعة يزيد ،ثم وثب

بنو عدي فأخرجوه وأخرجوا كل من كان يف السجن واإلمام احلسني ال زال يف
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

171

واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

املدينة مل خيرج بعد إىل مكة( ،)91ثم عاد ليناقض هذه الرواية بذكر مالقاة اإلمام 

لعبد اهلل بن مطيع وهو قادم من مكة بقوله« :فبينام احلسني كذلك بني املدينة ومكة
إذا استقبله عبد اهلل بن مطيع العدوي»(.)92

وهنا ال يمكن لعبد اهلل بن مطيع الذي خرج تو ًا من السجن بحسب رواية ابن

أعثم أن يكون قد ذهب إىل مكة وعاد منها ليستقبل اإلمام احلسني يف الطريق
وبني طلب البيعة ليزيد وخروج اإلمام من املدينة مدة قصرية جد ًا(.)93
وذكر ابن أعثم الكويف

()94

تناقض ًا آخر ،إذ أورد مشادة كالمية بني اإلمام

احلسني ومروان بن احلكم انتهت بتحريض مروان للوايل عىل الكتابة إىل يزيد

برفض اإلمام  ملبايعته ،وجاء بكتابه« :أنه ليس يرى لنا عليه طاعة وال بيعة»(،)95

ثم يعود لذكر رد يزيد وكتابه إىل الوليد إذ قال فيه« :إذا ورد عليك كتايب هذا فخذ
البيعة ثاني ًا عىل أهل املدينة ...وليكن مع جوابك إ ّيل رأس احلسني بن عيل»(.)96

ونجد التناقض هنا فيام أورد من تعاظم األمر عىل الوايل الوليد بن عتبة حتى أنه

أرسل إىل منزل احلسني لينظر هل خرج  من املدينة أو ال؟ ،فلم يصبه يف منزله
فقال« :احلمد هلل الذي مل يطالبني اهلل عز وجل بدمه! وظن أنه خرج من املدينة»(،)97
والسؤال هنا كم يستغرق وصول كتاب الوليد بن عتبة إىل يزيد ثم عودت الرد إىل
الوليد بأخذ رأس احلسني؟

وحيث أن مكوث اإلمام بسبب مطالبته بالبيعة مل يطل يف املدينة أكثر من ليلة

أو ليلتني وهو الثابت عند أغلب املؤرخني( ،)98لذا فإن خرب املراسلة وعودة اجلواب

إىل الوليد ومحده هلل عىل خروج اإلمام احلسني هي من الروايات الضعيفة وال تصح
عق ً
ال.
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ومما انفرد به ابن أعثم الكويف

()99

ذكره لبيعة شيعة اإلمام احلسني يف

الكوفة عند قدوم مسلم بن عقيل إليهم ،وهو يقرأ كتاب اإلمام احلسني هلم ،إذ

يقول بعد أن بايعوا لإلمام« :ثم إهنم بذلوا األموال ،فلم يقبل مسلم بن عقيل منها

شيئ ًا» ،وإن صحت هذه الرواية فلامذا ذكر قبول مسلم بن عقيل لألموال التي بذهلا

له معقل( )100الذي دسه عبيد اهلل ابن زياد ليكشف به مكان مسلم بن عقيل وأخبار
شيعته وحتركاهتم ،إذأورد يف ذلك قوله« :فرحب به مسلم وقربه وأدناه وأخذ بيعته

وأمر أن يقبض منه ما معه من املال»( .)101وإن كان مسلم قد أخذ أموال معقل وهي
كام ذكر ابن أعثم الكويف( )102يف «ثالثة آالف درهم» ،فلامذا عندما ُأرس مسلم بن
عقيل أوىص لعمر بن سعد بقوله« :حاجتي إليك أن تشرتي فريس وسالحي من

هؤالء القوم فتبيعه وتقيض عني سبعامئة درهم استدنتها يف مرصكم»(.)103

إن الروايات السابقة تتعارض يف مضموهنا فإن كان بحسب ما انفرد ابن أعثم

بأن مسلم ابن عقيل رفض أموال أهل الكوفة ،وقبلها من معقل وهي رواية متواترة
عند أغلب املؤرخني ،ثم يعود ليذكر أن عىل مسلم بن عقيل دين ًا ألهل الكوفة أوىص
عمر بن سعد أن يفي به عنه ،والسؤال هنا ملاذا مل ِ
يف دينه بنفسه؟ واملدة قليلة بني

قبض أموال معقل وهي ثالثة آالف درهم ،ودين ابن عقيل سبعامئة درهم عندما

ألقى القبض عليه ابن زياد.

ولعل االستعدادات التي بارش هبا مسلم بن عقيل يف الكوفة هي ما دعته إىل

استالم األموال ورشاء األسلحة ملساندة اإلمام احلسني عند قدومه بدليل ما
اورد الطربي( )104بقوله« :وأمر أبا ثاممة الصائدي( )105فقبض ماله -أي معقل-
الذي جاء به وهو الذي كان يقبض أمواهلم ،وما يعني به بعضهم بعض ًا ،يشرتي هلم
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السالح» ،وهبذه الرواية تصبح الرواية األوىل التي ذكرت عدم قبول مسلم ألخذ

األموال التي بذهلا أهل الكوفة له ،تتعارض مع ظروف تلك املرحلة.

إال أن احتامل آخر ممكن أن يذكر موافقا للرواية التقليدية عن أحداث الطف،

وهو أن مسلم بن عقيل عند قدومه إىل الكوفة كانت أوضاعها مهيئة الستقبال
اإلماماحلسني فبايع أهلها وأيدوا مسلم والوايل ضعيف( ،)106ولربام إن تلك

الظروف كانت ال تستوجب مجع األموال واالستعداد العسكري بل اكتفى مسلم

بأخذ البيعة لذلك رفض األموال كام ذكر ابن أعثم الكويف يف الرواية األوىل ،إال أن
تغري الظروف وقدوم عبيد اهلل ابن زياد بد ً
ال عن النعامن بن بشري وسعيه يف طلب
مسلم وخذالن أهل الكوفة له ،فأن هذه األحداث فرضت التحول إىل مرحلة
االستعداد العسكري ورشاء األسلحة ،وأصبحت احلاجة لألموال ملحة ،لذا

أصبح هناك شخص معني جلمع األموال وقبضها ورشاء ما يلزم من عدة احلرب

املتوقعة وبذلك ممكن أن تصح الرواية األوىل التي انفرد هبا ابن أعثم الكويف ،وفق
هذا االحتامل والذي عارضناه يف معاجلتنا لسفارة مسلم بن عقيل.

وذكر أن عبيد اهلل بن زياد عندما أقبل مسلم وأنصاره وأحاطوا بقرصه بعد

إشاعة خرب قتل هاين بن عروة( ،)107سمح ألعوانه بقتال مسلم بقوله« :وركب
أصحاب عبيد اهلل واختلط القوم ،فقاتلوا قتا ً
ال شديد ًا»( ،)108يف حني أن أغلب

املصادر( )109تتجاهل ذكر مثل هذه املواجهة ،وتكتفي بنقل أن عبيد اهلل حتصن

وحترز يف قرصه مع من معه من األرشاف وأعداد قليلة من أفراد الرشطة،ثم عاد

ليتمم أحداث هذه املواجهة بعد خذالن أهل الكوفة ملسلم وتركه وحيد ًا يف أزقة
الكوفة كام أورد وهو ينفرد بوصفه «أثخن باجلراحات»(.)110
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إن اإلطالع عىل مواقف عبيد اهلل بن زياد ال تشري إىل تفضيله ألسلوب املواجهة

وإنام اعتمد دائ ًام مع أهل الكوفة عىل حرب اإلشاعات والتهديد والرتغيب ،فخربته

هبم منذ عهد أبيه جعلته عىل علم بنفسياهتم ورسعة تراجعهم ،فلامذا املواجهة خاص ًة
وان ابن أعثم الكويف( )111ذكر أن مع مسلم بن عقيل «ثامنية عرش ألف ًا أو يزيدون»،

فأي مواجهة يرجتي ابن زياد ،كام جاء إن األرشاف الذين كانوا معه يف قرصه طلبوا

منه املواجهة مع قوات مسلم كام أورد الطربي( )112قوهلم له« :أصلح اهلل األمري!
معك يف القرص ناس كثري من أرشاف الناس ومن رشطك وأهل بيتك ومواليك،
فأخرج بنا إليهم ،فأبى عبيد اهلل» ،وذلك أن نرش اخلوف والرعب يف نفوس أنصار

مسلم وهتديدهيم بجيش الشام القادم إليهم( ،)113هي السياسة األنسب مع ظروف

عبيد اهلل ابن زياد وهو حمارص يف قرصه ،أمام محاسة جند مسلم بن عقيل ،اال ان

رغبة عبيد اهلل ال متنع من وجود اشتباك عنيف كام اورد ابن اعثم الكويف ،ونرجح انه
دار قبل أن حيارص عبيد اهلل مع من كان معه من األرشاف يف قرصه ،اختفى بعد ذلك

أنصار مسلم أو انسحبوا تدرجييا بأمر قائدهم بحسب خطة معدة مسبقا لاللتحاق

بكربالء ،وهذا ال يمنع أيضا من تأثر بعضهم بإشاعات عبيد اهلل وتراجعهم.

وينفرد ابن أعثم الكويف( )114بام أورد عن هناية مسلم بن عقيل ،إذ ذكر أن عبيد

اهلل بن زياد هو من أمر حممد بن األشعث بإعطاء األمان ملسلم بن عقيل من أجل

إلقاء القبض عليه بقوله« :أعطه األمان ،فأنك لن تقدر عليه إال باألمان ،فجعل
حممد بن األشعث يقول :وحيك يا ابن عقيل! ال تقتل نفسك ،لك األمان» ،ثم

يقول إن مسلم بن عقيل رفض األمان وقاتل حتى أخذ أسري ًا ،إذ جاء عند ابن أعثم
الكويف(« :)115فطعن من ورائه طعن ًة فسقط إىل األرض ،فأخذ أسري ًا» ،بينام هناك

ثمة شبه إمجاع عىل أن ابن عقيل قبل األمان ومكنهم من نفسه( ،)116وال نجد مربر ًا
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النفراد ابن أعثم بام ذكر يف الرواية األوىل من أن عبيد اهلل ابن زياد هو من أمر بإعطاء
األمان ،وإن كان األمر موافق ًا لسياسة ابن زياد باملكر واخلديعة إال أنه غري مضطر

لذلك إذ إن ابن عقيل بالتأكيد سيقتل ولن يقاوم وحده جيش ًا ُبعث ألجله ،وابن
زياد ال يريد أكثر من ذلك ،إذ مل يكن يعنيه أن يؤرس أو يقتل املهم هو أن يتخلص من
خطره فقط ،أما عن دافع حممد بن األشعث( ،)117فأن كثرة القتىل يف صفوف أعوانه

سيشكل عار ًا عليهم واألوىل أن يعطي األمان ويتخلص من خطر ابن عقيل عىل
سمعته بوصفه مكلف ًا بمهمة القبض عىل شخص واحد ،إضافة إىل الظفر والرفعة
عند أمريه ،بإلقاء القبض عىل ابن عقيل بأرسع وقت ممكن ،لذا نرجح أن األمان هو

أمان ابن األشعث.

ويف الرواية الثانية التي ترفض قبول مسلم لألمان وتذكر أنه قاوم حتى سقط

أسري ًا ،فهي عىل األرجح األقرب للصحة وان كان املنطق ال يعطي ابن عقيل مربر ًا

قبوله لفرصة فضح
يف رفض األمان ،فالشهادة واقعة ال حمال يف كل األحوال ،وأن
ُ
ابن زيادوأعوانه ،وغدرهم باألمان الذي أعطي ملسلم هي أوىل باالختيار ،إال إن

شجاعة بني هاشم ،واحتامل املقاومة حتى املوت يبقى األقوى ونستدل بقول ابن
عقيل وهو يقاتلهم:

أقـــســـمـــت ال أقـــتـــل إال حـــرا وان رأيــت املــوت شيئا نــكــرا

()118

وخيتلف ابن أعثم الكويف يف ذكره خلرب بكري بن محران حيث ذكرت أغلب

()119

املصادر بأنه هو من توىل بأمر من عبيد اهلل ابن زياد قتل مسلم بن عقيل ورميه من

أعىل القرص ،بينام اختلف عنهم ابن أعثم الكويف( )120إذ أورد أن مسلم بن عقيل

قتل ابن محران قبل أن يؤخذ أسري ًا بقوله« :ورضبه مسلم بن عقيل رضب ًة فسقط
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إىل األرض قتي ً
ال» وعن وصية مسلم بن عقيل ذكر قول مسلم البن زياد« :فأقم إ ّيل

رج ً
ال من قريش أويص إليه بام أريد .فوثب إليه عمر بن سعد بن أيب وقاص فقال:

أوىص إ ّيل بام تريد يا بن عقيل»( ،)121كام أنه أظهر خمالفة عمر بن سعد لنصيحة ابن

زياد إذ قال له« :ال جيب يا بن عمر أن تقيض حاجة ابن عمك وإن كان مرسف ًا عىل

نفسه فأنه مقتول ال حمالة .فقال عمر بن سعد :قل ما أحببت يا بن عقيل»(.)122

وهذا خيالف ما جاء عند أغلب املؤرخني( )123من امتناع عمر بن سعد لطلب

مسلم بن عقيل ليويص إليه بسبب القرابة التي بينهام ،ومل يوافق عىل ذلك إال بعد أن

طلب منه عبيد اهلل ابن زياد القبول ،ونلحظ يف رواية ابن أعثم الكويف ،وكأهنا حماولة
إلضافة منقبة لعمر بن سعد وشجاعته ،وكأن العصبية ال زالت موجودة عنده ،فيام
عكست الروايات التي جاءت عند غريه من املؤرخني العكس متام ًا فأظهرته بموقف
اخلائف من عبيد اهلل،حتى مل يقبل طلب مسلم إال بإشارة عبيد اهلل له بالقبول.

إال إننا نجد أن اخلوف فع ً
ال هو املسيطر وأن ما ذكره ابن أعثم بعيد عن واقع

ابن زياد وبطشه ،وها هو مسلم أمامه أسري ًا مقيد ًا ويعد العدو األول اآلن البن

زياد،فمن يتحدى ويقف إىل جانبه ويظهر نفسه يف موقف ممكن أن يشكك فيه
أمريه ،ولو أن ابن زياد شاهد مثل ذلك املوقف من ابن عمر لربام تردد يف تسليمه

قيادة اجليش الذي توىل حرباإلمام احلسني وقتله ،وخلاف من أن يغدر به ابن
عمر وحتركه العصبية إىل أبناء عمومته ،وينحاز إىل معسكراإلمام احلسني.

ويف رواية أخرى ذكر ابن أعثم الكويف( )124أن خرب قتل مسلم بن عقيل وصل

إلىاإلمام احلسني وهو ال يزال يف مكةإذ أورد يف ذلك« :فاستعرب احلسني باكي ًا

ثم قال :إنا هلل وإنا إليه راجعون .ثم أنه عزم عىل املسري إىل العراق».
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ونجد يف الرواية فض ً
ال عن تناقضها مع ما ذكره املؤرخون( )125من أن اإلمام

احلسني سمع اخلرب وهو يف طريقه إىل الكوفة ،أهنا تتعارض أيضا مع تاريخ
خروج اإلمام  من مكة يف الثامن من ذي احلجة عام (679/#60م) ،إذ انه

التاريخ نفسه الذي خرج فيه مسلم بن عقيل يف الكوفة( ،)126وبذلك ال يمكن أن
يصل خرب مقتل مسلم إىل اإلمام احلسني قبل مقتله ،ان صحت هذه التواريخ.
ومن الروايات التي تستوجب الوقوف عندها هو ما ذكر ابن أعثم الكويف

()127

عن مراسلة أهل الشام لإلمام احلسني ،إذ ذكر قول اإلمام  جليش احلر
الذي اعرتض طريقه ومنعه من دخول الكوفة ،حماجج ًا القوم بكتبهم التي بعثوا هبا

إليه،حتى أمر غالمه بإحضارها قائال« :فجاء عقبة( )128بكتب أهل الشام والكوفة

فنثرها بني أيدهيم ثم تنحى».

ومل نجد من املؤرخني من يؤيد ابن أعثم براويته عن مراسلة أهل الشام

لإلمام احلسني ومل نجد مربر ًا ملراسلتهم ،واملعروف عنهم أهنم أشياع آل أمية
ومنارصوهم ،وهم من حارب اإلمام عيل يف صفني عام657/#37م ،فلامذا

يكاتبون اإلمام احلسني وهم أنصار السلطان وأعوانه ،وأن كان يقف إىل جانب
البالذري فيام ذكرنا سابق ًا ،بأن من راسل اإلمام احلسني كان يعمل بذلك تقرب ًا
إىل يزيد ،وأهنم مدسوسون فعال من السلطة إلغراء اإلمام  باخلروج إىل

الكوفة ،فهل مثل اإلمام احلسني بن عيل يغفل عن ذلك؟ ولو صحت مراسلة

أهل الشام لإلمام أليقن اإلمام احلسني بأهنا دسيسة وخديعة ،وتنتفي بعد ذلك
احلاجة ألن يعاتبهم .وربام أكرب تناقض يف روايات ابن أعثم الكويف( )129نجده فيام

أورد عن أعداد املعسكر احلسيني إذ جاء عنده« :وهم يومئذ اثنان وثالثون فارس ًا
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وأربعون راج ً
ال ،والقوم اثنان وعرشون ألف ًا ال يزيدون وال ينقصون ،فحمل

بعضهم عىل بعض فاقتلوا ساعة من النهار محلة واحدة ،حتى قتل من أصحاب
ال» وبذلك فأنه أحىص اثنني وسبعني( )130فارس ًا وراج ً
احلسني نيف ومخسون رج ً
ال

كانوا يف معسكر اإلمام احلسني ،ثم إن من استشهد منهم يف احلملة األوىل كان
نيف ومخسني ،فيبقى مع اإلمام بحدود العرشين مقاتل.

ثم يعود لذكر من قتل بني يدي اإلمام احلسني بعد ذكره لعدد شهداء

احلملة األوىل ،فيأخذ بذكر ثالثة وعرشين مقات ً
ال من أصحاب اإلمام 

استشهدوا واحد ًا تلو اآلخر يف مبارزة جيش عمر بن سعد( ،)131ثم ذكر عدد من
استشهد بني يدي اإلماماحلسني من آل بيته ،فأحىص ثالثة عرش منهم(،)132
وأخريا قال« :فبقي احلسني فريد ًا وحيد ًا ليس معه ثان إال ابنه عيل ...وله ابن

آخر يف الرضاع ،وإذا بسهم قد أقبل حتى وقع يف لبة الصبي قتله»(.)133

ويكون بذلك عدد املبارزين مع اإلمام احلسني ستة وثالثني وإذا ما

أضفناهم إىل شهداء احلملة األوىل النيف ومخسني فأن املجموع يفوق الست
وثامنني ،خمالف ًا بذلك ما أورده يف روايته األوىل عن أعداد معسكر اإلمام احلسني
االثنني وسبعني ،وربام يعود هذا االختالف إىل أخذ بعض املؤرخني إىل روايات

تعد أشبه باملتواترة ،دون تدقيق أو متحيص فيقع مثل ذلك االختالف والتناقض يف
األعداد.

وبذلك ننهي أبرز ما جاء عند ابن أعثم الكويف من روايات انفرد يف بعضها

وناقض روايات أخرى ذكرها يف مكان الحق من كتابه الفتوح ،إذ كان أنموذج ًا فيام

جاء عن واقعة الطف يف الكتب التي عنيت بالفتوح العربية اإلسالمية.
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 ...املبحث الثاين ...
واقعة الطف يف كتب الرتاجم
والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي
ً
أوال :يف كتب الرتاجم والطبقات
جاء ذكر واقعة الطف يف كتب الرتاجم والطبقات يف أثناء ترمجتها للشخصيات

التي شاركت يف الواقعة من كال املعسكرين ،لذا وردت رواياهتا مقترصة عىل من

قتل فيها ،ومع من كان؟ دون التعمق يف تفاصيلها إال ما ندر ،وسنحاول هنا ان
نسلط الضوء عىل أبرز ما جاء فيها من إشارات وروايات قد يكون هلا األثر يف جمرى
أحداث الواقعة ونبدأ بعرض الكتب بحسب تسلسل الوفيات عىل النحو اآليت:
 )1كتاب الطبقات البن سعد (ت818 /#230 :م)
يعد ابن سعد من أوائل من كتب يف الرتاجم حسب الطبقات وأبرز ما استوقفنا

يف كتابه ما جاء يف ترمجته لسليامن بن رصد اخلزاعي( ،)134إذ ذكر أنه كان ممن كاتب
اإلمام احلسني للقدوم إىل الكوفة ،ثم أضاف ابن سعد( )135قائ ً
ال« :فلام قدمها
احلسني أمسك عنه ومل يقاتل معه .كان كثري الشك والوقوف» ،وربام نجد أن

ابن سعد يعزو سبب غياب سليامن بن رصد عن أحداث الطف إىل شكه ،وال نرى
مربر ًا للشك ،فهل كانت هناك مقارنة بني نرصة اإلمام احلسني وطاعة خليفة
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مثل يزيد وعدم اخلروج عليه؟ ،كام كان سليامن رافض ًا التفاق اإلمام احلسن

مع معاوية وتوليه خلالفة املسلمني( ،)136فهل شك بأن يزيد مفرتض الطاعة بعد
قدوم اإلمام احلسني  إىل الكوفة؟

وباملقارنة مع ما ذكر غريه من املؤرخني

()137

وتعليقهم عىل موقف سليامن

بن رصد من نرصة اإلمام احلسني ،وذلك بقوهلم :إنه كان ممن كاتب اإلمام

 :فلام قدمها ترك القتال معه ،وبالرغم من عدم ذكرهم لألسباب التي
دفعت به إىل ترك نرصة اإلمام احلسني إال أن الذهبي

()138

ذكر يف سليامن

قوله« :كان ممن كاتب احلسني ليبايعه ،فلام عجز عن نرصه ندم» ،ومما يؤيد ذلك
ما جاء عند الشاهرودي( )139من أن ابن زياد ملا اطلع عىل مكاتبة أهل الكوفة إىل

اإلمام احلسني« :حبس أربعة آالف ومخسامئة من أصحاب أمري املؤمنني
وأبطاله ،منهم سليامن» ،وربام نجد يف الرواية ،ما يناسب السياسة املتبعة من ابن
زياد واستعداداته لتهيئة جمتمع الكوفة خلذالن اإلمام .

وبذلك فان غياب سليامن عن أحداث الطف قد يكون إلجراءات ابن زياد يف

الكوفة اثر فيه ،إذ انه استخدم أسلوب احلبس واإلرهاب ألنصار اإلمام احلسني

تارة واإلغراءات املادية تارة أخرى وحيث إن سليامن مل يكن من املتزلفني للسلطان
والراغبني ببني أمية وهذا يبعده عن السعي وراء إغراءاهتم ويبقى احتامل حبسه

ومنعه من نرصة احلسني  وارد ًا ،وهبذه الروايات نختم ما انتخبنا من كتاب

الطبقات الكربى البن سعد.

 )2كتاب الثقات البن حبان (ت965 / #354 :م)
عرج ابن حبان يف ذكره لألحداث التي تتابعت بعد وفاة معاوية ووالية يزيد
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عام 679-#60م ،عىل أحداث الطف وسلسلها بنوع من االختصار الذي ال خيلو
من بعض الروايات التي تستوقف القارئ ،خالف هبا ما جاء عند غريه من املؤرخني
ومن أبرزها قوله« :بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل اخلرب باحلسني بن عيل مجع

شيعته واستشارهم وقالوا إن احلسن ملا سلم األمر ملعاوية سكت وسكت معاوية،
فاآلن قد مىض معاوية ونحب أن نبايعك فبايعته الشيعة ووردت عىل احلسني كتب
أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها»(.)140

ونجد هنا أن ابن حبان ذكر أن اإلمام احلسني هو املتحرك األول بعد وفاة

معاوية وهو من مجع شيعة يستشريهم ،ومل يرد عنده ذكر ملطاردة الوايل يف طلب

اإلمام احلسني ألخذ البيعة وجعل سبب خروج اإلمام  يعود إىل وفاة

معاوية وبيعة يزيد ،إذ إن ذلك يعد نقض ًا آلخر بنود اتفاقه مع اإلمام احلسن
بعد أن جعل اخلالفة وراثة ،بنقلها إىل ابنه يزيد.

ويف رواية أخرى أورد ابن حبان( )141قائ ً
ال« :فلام بلغ احلسني بن عيل اخلرب

بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة» ،وبذلك يتفق مع ابن

أعثم الكويف وخيالف ما جاء عند أغلب املؤرخني( )142بوصول خرب مقتل مسلم
بن عقيل إىل اإلمام احلسني وهو يف طريقه إىل الكوفة ،وهي الرواية األقرب

للصحة ،كام مر ذكر ذلك سابق ًا.

 )3املعجم الكبري للطرباين (ت970 / #360 :م)
جاء يف املعجم الكبري بعض الروايات التي استوقفتنا وأمهها ما نقله عن أحد

الذين صحبوا اإلمام عيل وهو مار يف أرض كربالء إذ قال« :حيرش من هذا

الظهر سبعون ألف يدخلون اجلنة بغري حساب»( ،)143ولو صحت هذه الرواية
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وكان املقصود هبا شهداء الطف النقلبت املوازين وسحق جيش عمر بن سعد عن
بكرة أبيه ،وذكر يف رواية أخرى قائ ً
ال« :ملا قتل احلسني بن عيل مل يرفع حجر

ببيت املقدس إال وجد دم عبيط»( )144وقوله « :ما رفع بالشام حجر يوم قتل احلسني

بن عيل إال عن دم .)145(»

إن مقتل اإلمام احلسني وأصحابه حادثة عظيمة وفاجعة أليمة،بقيت

شاهد ًا عىل الظلم والطغيان ،اذ استشهد  لتنهض األمة وتواجه طغاهتا
ولتستيقظ الضامئر التي ماتت وخضعت للسلطان وقنعت بالعبودية ،واإلسالم ال

زال يف أول طريقه لذلك ضحى اإلمام احلسني ليعود اإلسالم إىل مساره وليفتح
الطريق أمام من سلموا للظلم لينتفضوا فكانت أحداث الطف سبب ًا يف هناية الدولة

األموية بام يقارب من إحدى وسبعني عام ًا من استشهاده ،وبذلك فال غرابة أن

تكون لشهادة اإلمام احلسني مثل هذه الكرامات ،إذإن حماولة األمويني طمس
حقائق أحداث الطف وإظهار اإلمام  وأصحابه كخارجني عىل الدولة،كان من

املمكن أن تفضحها معجزات خارجة عن قدرات البرش كام أورد الطرباين.

ومن الروايات األخرى التي ذكرها قوله« :قتل احلسني بن عيل وعليه

دين كثري فباع فيها عيل بن احلسني عني كذا وعني كذا»( )146ثم يعود ليناقض روايته

برواية أخرى يف قوله« :أمر احلسني منادي ًا فنادى ال يقبل معنا رجل عليه دين فقال
رجل إن امرأيت ضمنت ديني فقال حسني وما ضامن امرأة»(.)147

وإذا ما عدنا للرواية األوىل فالسؤال الذي ممكن أن يطرح نفسه ملاذا

اإلمام احلسني مل يف بدينه وهو يف مكة؟ وكان مكوثه هبا  مدة ليست
بالقصرية( ،)148ويرتك األمر إىل ولده اإلمام عيل بن احلسني ،وماذا لو مل يسلم
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عيل بن احلسني من أحداث كربالء؟ أكان سريىض بضامن امرأة؟ وهو ما رفضه
بالرواية الثانية ،ثم أن اإلمام احلسني ذو مال باحلجاز كام جاء يف رواية ذكرهتا

مصادر أخرى وهي تنقل حوار اإلمام  مع عمر بن سعد إذ طلب منه اإلمام
احلسني أن يكون معه فقال عمر كام أورد الطربي(« :)149إذن هتدم داري،

قال :أنا أبنيها لك ،قال :إذن تؤخذ ضياعي ،قال :إذن أعطيك خري ًا منها من مايل
باحلجاز» ،وهنا وبالرغم من أن هذه الرواية تشري إىل أن اإلمام احلسني كان
ذا مال باحلجاز وقادر عىل أن يعوض ابن سعد عن خسائره إال أننا نقف مع رأي

بيضون( )150بقوله« :وكأنني به وفق ًا للرواية غري خمتلف عن األمويني يف دأهبم عىل
اسرتضاء األنصار باملال واملناصب وشتى الوسائل التي تتناىف مع القيم واملبادئ
واألخالق التي جسدهتا شعارات الثورة» ،كام أن رواية دين اإلمام احلسني ال

تصح واإلمام قادر عىل تسديده وتسوية أموره قبل خروجه من مكة وهو يعلم أنه

سائر ألمر عظيم ،وممكن االستعانة برواية أخرى ،تدل عىل أن اإلمام احلسني

كان قادر ًا عىل رشاء أرايض والتصدق هبا ،كام يف قوهلم إن اإلمام  اشرتى
النواحي التي فيها قربه من أهل نينوى والغارضية بستني الف درهم وتصدق هبا

عليهم ،ورشط أن يرشدوا إىل قربه ،ويضيفوا من زاره ثالثة أيام()151؛ وبذلك

نضعف رواية أن اإلمام  كان عليه دين كثري وهي ال تتناسب ،مع أهداف مسري
اإلمام احلسني ،يف طلب اإلصالح ،ومنها رد حقوق الناس إىل أهلها.

والرواية األخرية التي نستلها من املعجم الكبري للطرباين()152قوله« :رأس

احلسني أول رأس محل يف اإلسالم» إال أن ما جاء عند أغلب املصادر( )153أن

أول رأس محل يف اإلسالم هو رأس عمرو بن احلمق( ،)154وطيف به من بلد إىل بلد

أيام معاوية ،وقد ناقض الطرباين( )155روايته يف كتابه األوائل إذ ذكر« :أول رأس
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محل يف اإلسالم رأس عمرو بن احلمق» ،وبذلك نختم ما جاء عند الطرباين يف كتابة

املعجم الكبري.

ثانيا :يف كتب التاريخ العام األسالمي
أطالت كتب التاريخ العام يف رسدها لألحداث التارخيية عىل واقعة الطف،

ومتيزت بكثرة االختالفات والتناقضات يف التفاصيل التي ذكرهتا ،حتى أن

من الصعب أن نجد رواية متفق ًا عليها أو مسل ًام هبا عند أغلبهم ،ومع ذلك فأن

ما جاء يف هذه الكتب يعد من اللبنات األساسية التي انطلقت منها املؤلفات يف
املقاتل التي اختصت وعنيت بأحداث الطف واستشهاد اإلمام احلسني ،إذا ما

قورنت باملصنفات األخرى التي مر ذكرها من كتب األنساب والفتوح والطبقات
والرتاجم ،وقد انتخبنا من هذه املجموعة الكتب اآلتية:

 )1تاريخ خليفة بن خياط البن خياط (ت854 / #240 :م)

()156

اقتضب ابن خياط يف تارخيه بام أورد عن أحداث الطف ،واكتفى بذكر معلومات

بسيطة تتعلق ببعض األسامء والتواريخ ،إضافة إىل عدد قليل جد ًا من الروايات التي

مل ُ
ختل من خمالفة للروايات التي تعد تقليدية التفاق أغلب املؤرخني عليها ،ومنها
نذكر ما ورد عن طلب الوليد بن عتبة البيعة ليزيد إذ يقول ابن خياط( )157يف ذلك:

«فأتاه ابن الزبري ،فنعى له معاوية وترحم عليه ،وجزاه خري ًا ،فقال له :بايع ،قال:
ما هذه ساعة مبايعة وال مثيل يبايعك ها هنا ،فرتقى املنرب فأبايعك ويبايعك الناس
عالنية غري رس .فوثب مروان فقال :ارضب عنقه فإنه صاحب فتنة ورش ...فقال

الوليد :أخرجومها عني ...فأخرجا عنه .فجاء احلسني بن عيل عىل تلك احلال فلم
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يكلم يف يشء حتى رجعا مجيع ًا» .ثم يستمر يف تتبع أخبار ابن الزبري فأورد قائال:

«فلام كان آخر الليل وتراجعت عنه العيون جلس عىل دابته فركبها حتى انتهى إىل
اخلليفة( ،)158فجلس عىل راحلته ،ثم توجه إىل مكة وخرج احلسني من ليلته»(.)159

وأبرز ما نلحظ يف الروايتني هو تسليط الضوء عىل ابن الزبري وإعطاؤه الدور

البارز ،بل يبدو أن ابن الزبري هو املستهدف األول يف طلب البيعة ،خمالف ًا بذلك

أغلب( )160الروايات التي تشري إىل أن هذا احلوار أو قريب ًا منه دار بني األمام احلسني

 والوليد بن عتبة بحضور مروان بن احلكم.

 )2كتاب اإلمامة والسياسة املنسوب البن قتيبة (ت889 / #276 :م)
ذكر ابن قتيبة ثالث روايات متناقضات عن األحداث التي دارت يف املدينة بعد

وفاة معاوية إال أنه يف كل رواية أورد أسامء خمتلفة،فجاء عنده أن وايل املدينة آنذاك

هو خالد بن احلكم( ،)161وكان هو من دعا اإلمام احلسني للبيعة( ،)162ومل نجد

من بني أسامء والة معاوية عند وفاته أو ابنه يزيد من هو هبذا االسم( ،)163ثم عاد ابن

قتيبة وذكر أن يزيد بن معاوية عزله ووىل عثامن بن حممد بن أيب سفيان الثقفي

()164

عىل املدينة ومكة واملوسم( ،)165ويف واليته خرج اإلمام احلسني ،)166(دون أن

يوضح إىل أين خرج اإلمام إىل مكة أم إىل العراق ،ثم ذكر يف رواية أخرى أن الوايل

عىل املدينة هو الوليد بن عقبة( )167آنذاك( ،)168واملشهور أن الوايل هو الوليد بن
عتبة(.)169

وأما عن الكوفة وأوضاعها بوصول مسلم بن عقيل إليها ،فذكر ابن قتيبة

()170

أن النعامن بن بشري قال عندما علم بأمر مسلم« :البن بنت رسول اهلل  أحب

إلينا من ابن بحدل» ،إال أن والي ًا تابع ًا ليزيد يأمتر بأمره من الصعب أن يصدر منه
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مثل هذا الكالم( ،)171الذي يشري إىل ٍ
حتد كبري وتفضيل لإلمام احلسني ،وان

كان النعامن مقتنعا بقدوم اإلمام احلسني فلامذا مل يسانده يف مسعاه وأبقى األمر
عىل حاله؟ إذ مل نجد يف تاريخ( )172ابن بشري ما يؤيد هذه الشجاعة بل كان دوم ًا
منحاز ًا إىل بني أمية ،وأورد أيض ًا أن مسلم بن عقيل حصل عىل بيعة «ثالثني ألف ًا من

أهل الكوفة»( )173لإلمام احلسني ،وأغلب( )174املصادر ذكرت أن عدد املبايعني
ثامنية عرش ألف ًا ،ومن الروايات األخرى البن قتيبة( )175التي انفرد هبا قوله :إن مسلم
عندما خذل وترك وحيد ًا دخل دار هاين بن عروة ،وعندما وصل اخلرب إىل ابن زياد

استدعى هاين فقتله ،وينفرد ابن قتيبة( )176برواية أخرى ذكر فيها أن مسلم بن عقيل
عندما ُارس نظر يف وجوه الناس فقال لعمرو بن سعيد(« :)177ما أرى ها هنا من

قريش غريكُ ،
فأدن مني حتى أكلمك» ،كام جاء عنده أن عمرو بن سعيد هو قائد
جيش ابن زياد يف قتال اإلمام احلسني ،)178(ويبدو أن ابن قتيبة استمر باخللط

يف األسامء واألحداث إذ أن خروج مسلم كان بعد إشاعة مقتل هاين بن عروة وهو
يف داره كام أوردت املصادر( ،)179وهذا أقرب للصحة ،إذ ما سبب خروج مسلم

بمن معه من املبايعني وهاين يف داره مل ي ُارس ،واملعروف أن قائد جيش عبيد اهلل بن
زياد ،عمر بن سعد بن أيب وقاص( ،)180وأما عمرو بن سعيد فكان والي ًا عىل مكة
واملدينة عندما خرج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق( ،)181ويبدو أن نشأة

املؤرخ يف عائلة ،كانت عىل الدوام إىل جانب األمويني واعتلت مناصب بارزة يف

ظل خالفتهم ،إضافة إىل أن ابن قتيبة كان قد تتلمذ يف بغداد ،ودرس عىل يد كبار

علامئهم ،يف حقبة ساد فيها التعتيم عن تاريخ آل البيت  ،)182(لذا ال نستبعد أن
يكون هذا اللبس يف األسامء جاء من قلة إطالع املؤرخ يف ما يتعلق بواقعة الطف

وما دون عنها.
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ومن الروايات الغريبة التفسري ما جاء عن أمر اجليش الذي لقي اإلمام

احلسني بوادي السباع

()183

إذ أورد ابن قتيبة(« :)184فلقوهم وليس معهم

ماء .فقالوا :يا بن بنت رسول اهلل أسقنا .قال :فأخرج لكل فارس صحفة من ماء،

فسقاهم بقدر ما يمسك برمقهم» ،وال نعلم كم كان هذا اجليش حتى متكن اإلمام
احلسني من أن يؤمن هلم ما يمسك برمقهم وهبذه الكمية من املاء ،وكم كان

معه؟ ليتمكنوا من سقاية ما أطلق عليه ابن قتيبة باسم جيش ًا ،وينفرد بذكر أن اإلمام

التقى بجيش أموي يف وادي السباع.

وأورد خلط ًا آخر يف األسامء فذكر اسم شهر بن حوشب( ،)185وجعل منه

املحرض البن زياد عىل قتال اإلمام احلسني وذلك بقوله« :قد أمكنك اهلل من
عدوك وتسريه إىل يزيد ،ال تسريه وال تبلعه ريقه حتى ينزل عىل حكمك»(،)186

ومل نجد فيام جاء عن شهر بن حوشب مثل هذه الروايات ،إذ أورد احلاكم

النيسابوري( )187قول شهر بن حوشب« :أتيت أم سلمة أعزهيا بقتل احلسني بن

عيل» ،والعزاء ينايف الدور الذي أشار إليه ابن قتيبة( )188إذ جاء عنده« :فأرسل عبيد
اهلل بن زياد إىل شهر بن حوشب أن تقدم عمرو يقاتل ،وإال فاقتله» ،وأضاف املؤرخ
روايات غريبة أخرى ،نذكر منها ما أورد عن موقف يزيد بن معاوية عندما رأى

سبايا آل البيت  إذ قال« :فبكى يزيد حتى كادت نفسه تفيض ،وبكى أهل الشام
حتى علت أصواهتم»( ،)189وال نجد مربر ًا ملثل هذه الرواية غري أن املؤلف وهو من

بيئة موالية للبيت األموي ،حياول من خالل ذلك تربئة يزيد ودفع عنه جريمة قتل
اإلمام احلسني إىل غريه من العامل واألعوان ونختم بذلك ما جاء عند ابن قتيبة
عن أحداث الطف.
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 )2كتاب األخبار الطوال أليب حنيفة الدينوري (ت895/#282 :م)
مل خيرج الدينوري يف روايته ألحداث الطف عن الرواية التقليدية كثري ًا ،وقد

ُركز اهتاممنا عىل ما أورد الدينوري من تضارب يف الروايات أو ما خالف به غريه

من املؤرخني ومن ذلك ذكره السم عبد الرمحن بن أيب بكر يف حوار مروان بن
احلكم مع وايل املدينة الوليد بن عتبة ومها هيامن بطلب البيعة من أوالد الصحابة إىل

يزيد( ،)190ثم ذكر الدينوري( )191أن املجري ملسلم بن عقيل يف الكوفة هو« :هاين بن

ورقة املذحجي» ،لكنه أورد بعد ذلك أن مسلم كان يف بيت هانئ بن عروة(،)192
ويبدو لنا أن الدينوري أخطأ يف االسم فقط ،إذ مل نجد هلاين بن ورقة ذكر عند غريه

من املؤرخني ،وأورد أن ابن زياد رضب عنق هاين بن عروة يف السوق قبل أن يقتل
مسلم بن عقيل( ،)193خمالف ًا ما جاء عند أغلب املؤرخني()194من أن هانئ قتل بعد

مقتل مسلم بن عقيل ،وربام تكون الرواية األخرية أقرب للواقع ،إذ أن قتل هانئ

بن عروة وهو كبري قومه ،فيه جرأة كبرية كان من املمكن أن يثور هلا قومه مع خروج
مسلم بن عقيل فتنقلب األمور عىل ابن زياد ،لذا نرجح قتل مسلم أو ً
ال ،فلام استتب

له األمر وأخاف أهل الكوفة مل يرتدد يف قتل هانئ أو كل من كان ممكن أن يسهل له

الطريق يف إشاعة الرعب يف نفوس الكوفيني ليضمن خذالهنم لإلمام احلسني

وعدم التجرؤ عىل نرصته بعدما شاهدوا من فعل عبيد اهلل بن زياد بزعامئهم.

وثمة تضارب يف بعض الروايات نذكر منها قول الدينوري(« :)195وكان

قتل مسلم بن عقيل يوم الثالثاء لثالث خلون من ذي احلجة سنة ستني ،وخرج
احلسني بن عيل من مكة يف ذلك اليوم» ،ثم ذكر أن اإلمام احلسني كتب

إىل أهل الكوفة يف قوله« :وكتايب إليكم من بطن الرمة( ،)196وأنا قادم عليكم
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وحثيث السري إليكم ،والسالم»( ،)197وإن ما جاء يف تلك الروايتني يتعارض مع

ما ذكره الدينوري( )198عن مسري اإلمام احلسني بقوله« :ثم سار حتى انتهى إىل
زرود( ،)199فنظر إىل فسطاط مرضوب ،فسأل عنه ،فقيل له :هو لزهري بن القني(.)200

وكان حاج ًا أقبل من مكة يريد الكوفة» ،وهنا نجد أن اإلمام احلسني خرج قبل
احلج بعدة أيام ،فكيف وجد أمامه زهري بن القني يف زرود وهو حاج ،وقد أورد

الدينوري يف كتاب اإلمام إىل أهل الكوفة أنه يسري إليهم سري ًا حثيث ًا ،ولذا ال نؤيد
التاريخ الذي أورده الدينوري خلروج اإلمام احلسني  من مكة السيام أن املؤرخ

نفسه يضعفه برواية لقاء اإلمام احلسني بزهري ،والتي أورد فيها البالذري

()201

ال« :وكان زهري بن القني البجيل بمكة -وكان عثامني ًا -فانرصف من مكة متعج ً
قائ ً
ال
فضمه الطريق وحسين ًا » ،ويبدو أن اإلمام احلسني  خرج قبل زهري بمدة قصرية

حتى متكن زهري من اللحاق به ،بعد أن أدى مناسك احلج ،وهذا يؤيد ما ذكرته

أغلب املصادر( )202من أن خروج اإلمام احلسني كان يف يوم الرتوية(.)203

وعند متابعة األحداث يف رواية الدينوري( ،)204نجد أنه ذكر عند اقرتاب جيش

احلر بن يزيد نحو اإلمام احلسني كان الوقت كام أورد بقوله« :فلام انتصف النهار،
واشتد احلر ،وكان ذلك يف ال َق ّ
يظ ،تراءت هلم اخليل» ،ثم عاد الدينوري()205وذكر

لقاء احلر باإلمام احلسني  قائ ً
ال« :حتى إذا حرضت الظهر قال احلسني

للح ّر :أ ُت َص ّ
يل معنا» ،وال نعلم كيف تراءت هلم اخليل وهم يف منتصف النهار ،وكان
ُ
لقاء احلر مع اإلمام احلسني قبل صالة الظهر؟

وربام أن هذا االختالف أقل وطأ َة من ذكره لعدد جيش اإلمام احلسني

املشارك معه يف الطف ،إذ جاء عنده« :وعبى احلسني أيض ًا أصحابه وكانوا اثنني
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وثالثني فارس ًا وأربعني راج ً
ال»( ،)206ثم يقول« :ومل يسلم من أصحابه إال رجالن،

أحدمها املرقع بن ثاممة األسدي ،واآلخر موىل»( ،)207ومن تلك الراويتني يتضح

ُ
ينقض
أن عدد اجليش هم اثنان وسبعون والناجون اثنان فقط إال انه رسعان ما

ذلك بذكره لعدد الرؤوس التي محلت عىل الرماح من قتىل الطف بقوله :ومحلت
الرؤوس عىل أطراف الرماح ،وكانت اثنني وسبعني رأس ًا ،جاءت هوازن منها

باثنني وعرشين رأس ًا ،وجاءت متيم بسبعة عرش رأس ًا ،وجاءت كندة بثالثة عرش
رأس ًا ،وجاءت بنو أسد بستة رؤوس ،وجاءت األزد بخمسة رؤوس ،وجاءت

ثقيف باثنى عرش رأس ًا( ،)208ونجد أن جمموع الرؤوس هو مخسة وسبعون رأس ًا

وهذا خيالف ما ذكره من أن من كان مع اإلمام اثنان وسبعون ،وبذلك ننهي ابرز ما
جاء عند الدينوري من روايات خرج فيها عن الروايات التقليدية ألحداث الطف.
 )3كتاب تاريخ اليعقويب لليعقويب (ت904 /#292 :م)
امتاز تاريخ اليعقويب باالختصار يف رسده األحداث التارخيية ،مع اهتامم واضح

يف التواريخ واأليام ووضعية األبراج الفلكية لكل حادثة ذكرها ،ومن أبرز ما
ذكرعن أحداث الطف يف تارخيه ،ما أورده عن كتاب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة
الوليد بن عتبة إذ جاء فيه« :فأحرض احلسني بن عيل ،وعبد اهلل بن الزبري ،فخذمها

بالبيعة يل ،فأن امتنعا فأرضب أعناقهام ،وأبعث يل برؤوسهام»( ،)209وقد شهدنا مثل
هذه احلدة يف اخلطاب يف فتوح ابن أعثم الكويف( )210إذ كان قد أورد« :فمن أبى
عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث إ ّيل برأسه» ،فيام مل نجد ذلك عند غريهم من

املؤرخني إذ جاء عند الدينوري(« :)211فكتب إىل الوليد بن ُع ْت َبة يأمره أن يأخذهم
أخذ ًا شديد ًا ال ُر ْخ َصة فيه ».
با َل ْب َيعة ْ
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وأما الطربي( )212فذكر ما جاء يف الكتاب بقوله« :فخذ حسين ًا وعبد اهلل بن

عمر( )213وعبد اهلل بن الزبري أخذ ًا شديد ًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا» ،وربام
نلحظ اختالف ًا واضح ًا يف املضمون فشتان بني الشدة ،وقطع الرؤوس ،ونقف عىل

احلياد من الفريقني ،ومن الروايات األخرى التي انفرد هبا اليعقويب( ،)214فيام أورد

عن خامتة أحداث الطف واإلمام احلسني ،كان قد بقي وحيد ًا ،إذ ذكر يف ذلك
قوله« :فإنّه لواقف عىل فرسه إذ ُأويت بمولود قد ولد له يف تلك الساعة ،فأ ّذن يف

الصبي ،فذبحه».
أذنه ،وجعل حي ّنكه ،إذ أتاه سهم ،فوقع يف حلق
ّ

وربام نجد يف هذه الرواية التفسري املنطقي ،ملعنى وجود الطفل الرضيع ،بني

يدي اإلمام احلسني يف ساحة املعركة ،والسهام تنهال عليه ،والتي فسحت

املجال أمام املؤرخني ،لتصوير اإلمام  ،وكأنه حيمل الطفل ليطلب به املاء،

وال نعلم كيف ممكن أن يتجهوا إىل مثل هذا االجتاه يف التربير وهل ينتظر اإلمام
احلسني رمحتهم بالطفل وهم من قتلوا ذرية رسوهلم حميطني بسبطه يرشقونه

بالسهام دون أن يراعوا هلم حرمة ،فأي ماء يرجتي منهم؟ وهبذه الرواية نختم ما

انفرد به اليعقويب يف تارخيه.

 )4كتاب تاريخ االمم وامللوك للطربي (ت922 / #310 :م)
فاق ابن جرير الطربي غريه من املؤرخني ،وذلك بأنه مجع أغلب الروايات التي

تتعلق باحلدث التارخيي الذي طرحه مع اهتامم واضح بسلسلة السند ،ولذا يمكن
وصف ما ذكره من روايات تتعلق بالواقعة بأهنا جامعة شاملة لكل ما جاء فيها،
وحيث إن األسانيد خمتلفة ،فلذلك صببنا اهتاممنا عىل الروايات املتضاربة حتت ٍ
سند

واحد ،إضافة إىل ما انفرد به عن غريه من املؤرخني ،والتي نبدأها بقوله عن مصري
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الدليلني الذين اصطحبهام مسلم بن عقيل إىل الكوفة إذ أورد« :فأصاهبم عطش،
فامت أحد الدليلني»(.)215

وعىل الرغم من اشرتاك املؤرخني يف أمر الدليلني لكن هناك اختالف بسيط،

إذ جاء عند غريه أن الدليلني قد ضال الطريق( ،)216وماتا عطشا( ،)217أو كادا يموتا

عطش ًا( ،)218إال أن ما نقل ليس بالرضورة أن يكون حقيقة حمضة ،فكيف لدليل
أن يتوه يف طريق اعتاد عىل دروبه؟ َ
واألمر من ذلك أن الدليل يموت عطش ًا دون
مسلم ،وهو من امتهن جوب الصحاري حر ًا وبرد ًا ،وكيف تكون قابليته لتحمل

العطش أقل من املسافر؟ إضافة إىل أن بعض الروايات ذكرت أن مسلم نجا ومن

معه من خدم أو غريهم( ،)219وبالطبع أن يف هذا الطرح أكثر من تساؤل ،بل أنه بعيدٌ
عام يوافق العقل ،ولذا نشكك يف صحتها وإن كانت من الروايات املتواترة.

ومن غرائب الروايات التي وردت هو اخلرب الذي وصل إىل عبيد اهلل بن زياد،
إذ جاء يف ذلكُ :
«وأخرب أن مسلم بن عقيل قدم قبله ٍ
بليلة ،وأنه بناحية الكوفة ،فدعا
موىل لبني متيم فأعطاه ما ً
ْ
انتحل هذا األمر ،وأعنهم باملال ،وأقصد هلاين
ال ،وقال:
ومسلم وأنزل عليه»( ،)220وهنا أن كان مسلم بن عقيل وصل قبله بليلة ،فام سبب

قدومه هو؟ وبالتأكيد أن خرب مسلم هو بحاجة إىل مدة ليست بالقصرية ليصل إىل

الشام ،اذ انه دخلها رسا ومن ثم قدوم كتاب يزيد بن معاوية إىل عبيد اهلل بتوليه
الكوفة وخروجه ومن كان معه اليها ،إذا ورد الطربي( )221يف أول الرواية وبالسند

نفسه يف ذلك قائ ً
ال« :ملا جاء كتاب يزيد إىل عبيد اهلل بن زياد ،انتخب من أهل البرصة
مخسامئة -وخرج هبم-إىل الكوفة» .فضال عن التناقض بني الروايتني يف فارق املدة

بني قدوم عبيد اهلل للكوفة وقدوم مسلم هلا ،فإن الرواية حتمل مضمون ًا آخر ال يقل
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يف غرابته عن األول وهو أن عبيد اهلل بن زياد كان يعلم أن مسلم بن عقيل كان يف
بيت هاين بن عروة وأن كان كذلك كام ورد يف الرواية ،فلامذا يرسل موىل لبني متيم
ليتجسس ويقصد بيت هاين وهو يعلم أن مسل ًام فيه ،وهذا منتهى غايته ،وتستمر
هذه الرواية بتناقضاهتا،إذ أورد فيها زيارة عبيد اهلل وعيادته رشيك ًا

()222

بقوله:

«وجاء عبيد اهلل رشيك ًا يعوده يف منزل هاين ،وقد قال رشيك ملسلم إذا سمعتني

أقول :اسقوين ما ًء فاخرج عليه فارضبه»( ،)223وهنا كيف يعلم عبيد اهلل أن مسل ًام يف
دار هاين ثم يأيت مطمئن ًا لعيادة رشيك يف الدار نفسها ،وهكذا نجد أن هذه الرواية

مرتبكة يف معلوماهتا ومتناقضة وبعيدة كل البعد عن املتواتر يف قصة مسلم بن عقيل

وأمره يف الكوفة.

وجاء يف إحدى الروايات التي ذكرها الطربي( )224قوله« :فأقبل حسني بن ع ّ
يل

القادسية ثالثة أميال ،لقيه
بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه ،حتى إذا كان بينه وبني
ّ
احلر بن يزيد التميمي ،فقال له :أين تريد؟ قال :أريد هذا املرص ،قال له :ارجع فأين
مل أدع لك خلفي خري ًا أرجوه ،فهم أن يرجع فسار َف ِل َقيت ْه أوائل خيل عبيد اهللّ ،
فلم

رأى ذلك عدل إىل كربالء» ،ويبدو أن الراوي هنا ال يعد احلر بن يزيد التميمي،

من املنتسبني جليش عبيد اهلل بن زياد أو قياداته ،بل يظهر أن طالئع جيش عبيد اهلل
قد القته بعد لقائه باحلر ،كام تشري الرواية إىل ثقة اإلمام احلسني باحلر ،حتى هم
من كالمه أن يرجع ،وبالرغم مما جاء عن قيادة احلر لطالئع اجليش( ،)225إال أننا
نبقى أمام روايات وأخبار دونت بعد احلادثة بام يقارب املائة عام ،لذا ال يمكن نفي

الرواية نفي ًا بات ًا .وكذلك جاء عن الليلة التي خذل فيها مسلم بن عقيل وأخذ جيوب

شوارع الكوفة بال دليل أو نارص بأهنا« :ليلة مظلمة»( ،)226وإذا ما سلمنا بأن مسلم
بن عقيل خرج عىل عبيد اهلل بن زياد يوم خروج اإلمام احلسني  من مكة وهو
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اليوم الثامن من ذي احلجة يوم الرتوية( ،)227فان الليلة ال تكون مظلمة ،ولذا ممكن
نفي هذه الرواية إن صح تاريخ خروج مسلم يف الكوفة.

ونجد يف تاريخ الطربي بعض الروايات التي خترج كثري ًا عن سياق الروايات

التقليدية نذكر منها مث ً
ال ما كتب أهل الكوفة لإلمام احلسني « :أنه معك مائة

ألف ،فبعث إليهم مسلم بن عقيل»( ،)228واملتواتر أن ابن زياد أخرج كل من يف
الكوفة وجندهم ضد اإلمام احلسني ،وهم ال يزيدون عن الثالثني ألف ًا( ،)229إال أن

عدم توفر إحصاء بأعداد سكان الكوفة بحسب إطالعنا ،جيعل اجلزم بأي الروايتني

أقرب للصحة غري ممكن ،ومن الروايات األخرى ما جاء يف مسري اإلمام احلسني
إىل الشام بقوله« :فانطلق يسري نحو طريق الشام نحو يزيد ،فلقيته اخليول بكربالء،
فنزل يناشدهم اهلل واإلسالم ،أن يسريوه إىل أمري املؤمنني ،فيضع يده يف يده»(،)230

وهنا نتساءل ملاذا خرج اإلمام احلسني ومل يبايع يف املدينة ويتجنب مشقة السفر

إىل يزيد؟ فإن هذه الرواية تنفي سبب خروج اإلمام أساس ًا ،لذا ال يمكن األخذ هبا.
ويف رواية أخرى نقلها الطربي( )231ذكر فيها ما دار بني احلر واإلمام احلسني

عندما انتقل إىل معسكره إذ قال له« :إين قد جئتك تائب ًا ،أفرتى ذلك يل توب ًة؟ قال:

نعم يتوب اهلل عليك ويغفر لك ،وما اسمك؟ قال :أنا احلر بن يزيد ،قال :أنت
احلر كام سمتك أمك» ،ويظهر من الرواية أن اإلمام احلسني مل ِ
يلتق باحلر قبل

الوصول إىل كربالء وهو يتعرف عليه بعد أن انتقل إىل معسكره ،ومل نجد ما يؤيد

هذه الرواية عند غريه من املؤرخني ،ومن غرائب ما نقل الطربي()232قول العباس

بن عيل بن أيب طالب إىل أخوته« :يا بني أمي ،تقدموا حتى أرثكم ،فأنه ال ولد

لكم ،ففعلوا ،فقتلوا» ،وبالتأكيد أن مثل هذه الرواية بعيدة عن الواقع إذ إن من سار
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مع اإلمام احلسني  يعلم أنه مقتول فأي إرث يفكر فيه وكيف يضمن نجاته،
وقد استشهد العباس مع أخيه اإلمام احلسني  ،وننهي هبذه الرواية أبرز ما نقل
الطربي عن أحداث الطف.

 )5كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي (ت957 /#346 :م)
حاول املسعودي إعطاء صورة خمترصة عن أحداث الطف ،ومل يبتعد كثري ًا عن

غريه يف رسد أحداثها إال يف بعض الروايات ،والتي نرصد منها ما جاء عن أمر
مسلم بن عقيل إذ قال« :فلام ذاع خرب قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عرش ألف

رجل ،وقيل :ثامنية عرش ألف ًا»( ،)233ونجد أنه يرجح العدد األول عىل الثاين الذي

ضعفه بكلمة «قيل» فيام نجدهقد ناقض ما ذكره عندما استمر يف ذكر أخبار مسلم
يف الكوفة ،فعندما وصل إىل خروج مسلم عىل عبيد اهلل ذكر املسعودي( )234قائ ً
ال:
«فتنادى أهل الكوفة هبا ،فاجتمع إليه يف وقت واحد ثامنية عرش ألف رجل ،فسار

إىل ابن زياد».

وبالتأكيد أن من بايع هو من اجتمع للثورة عىل عبيد اهلل،واملسعودي هنا ذكر

أهنم ثامنية عرش الف ًا خمالف ًا ما نقل قبل ذلك خاصة وأن العدد قابل للنقصان ،فهي

ثورة عىل عبيد اهلل بن زياد عواقبها بالتأكيد صعبة ،بعكس البيعة.

ويف رواية أخرى ذكر فيها عدد من كان مع اإلمام احلسني يف الطف بقوله:

«فعدل إىل كربالء وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة
راجل ،فلام كثرت العساكر عىل احلسني أيقن أنه ال حميص له»( ،)235ويناقض هذه
الرواية بأخرى إذ اورد« :وكان مجيع من قتل مع احلسني يف يوم عاشوراء بكربالء

سبعة وثامنني»( ،)236وال يسعفنا بمعلومة عن ما مصري الباقني هل نجوا من املعركة؟
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وكيف ومتى؟ ،لذا تبقى هذه الرواية ضمن الروايات الضعيفة واملنفية من املؤرخ

نفسه.
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احليوان الكربى ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت2003/#1424 ،م ،ج ،1ص-273
.274

4ابن األثري ،اللباب ،ج ،1ص.476

6حامي اجلراد :وهو اللقب الذي ُأطلق عىل مدلج بن سويد ،إذ جاء أنه خال يف خيمة ذات
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(ت1247 /#645 :م) مثري األحزان ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف/#1369 ،
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الكوفة وسايره إىل كربالء ،وملا أقبلت خيل الكوفة تريد قتل اإلمام  وأصحابه أبى أن
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2121الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص279؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص87؛ ابن حجر ،هتذيب
التهذيب ،ج ،2ص.304
2222راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص243؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص259؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص179؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص593؛ شمس
الدين ،أنصار احلسني ،ص.37
2323راجع :البالذري ،أنساب األرشف ،ج ،3ص162؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص259؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص66؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص58؛
ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص328؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص.408
2424راجع :العاميل ،قاسم حممد مرصي ،رسالة يف التعرب بعد اهلجرة ،ط ،1دار الغدير ،قم،
2003 /#1424م ،ص.212
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2525الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص289؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص99؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص43؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص62؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.134
2626أبو عبد اهلل املصعب بن عبد اهلل (ت850/#236 :م) حتقيق :ليفي بروفنيسال ،ط ،3دار
املعارف ،القاهرة ،بال.ت.
2727نسب قريش ،ج ،2ص.57وراجع:البخاري ،أبو نرص سهل بن عبد اهلل بن داود (ت:
بعد 952/#341م) رس السلسلة العلوية ،حتقيق :حممد صادق بحر العلوم ،ط ،1املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف1962/#1381 ،م ،ص30؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل
الطالبيني ،ص52؛ املغريب ،رشح األخبار ،ج ،3ص153-152؛ الرازي ،الشجرة
املباركة يف أنساب الطالبية ،حتقيق :مهدي الرجائي ،سيد الشهداء ،قم1988/#1409 ،م،
ص.72
2828تعود القرابة التي تربط يزيد بن معاوية بعيل األكرب إىل جدته من أمه ليىل بنت أيب مرة بن
عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية .راجع :الزبريي،
نسب قريش ،ج ،2ص57؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص52؛ املغريب،
رشح األخبار ،ج ،3ص153-152؛ الرازي ،الشجرة املباركة ،ص.72
2929راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص89؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص5؛ ابن اجلوزي،
املنتظم ،ج ،5ص326؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص45؛ الربيعي ،عبد اهلادي ،قبيلة
بني متيم ،مراجعة :عيل الكوراين العاميل ،ط ،1بال.م2010/#1431 ،م ،ج ،4ص.45
3030راجع :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،3ص170؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،8
ص169؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص591؛ القريش ،حياة اإلمام احلسني ،ج،1
ص.425
3131نسب قريش ،ج ،2ص.58وراجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص212؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،41ص367؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص.345
3232عمر بن سعد بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القريش يكنى أبا حفص
كان أمري جيوش عبيد اهلل بن زياد حلرب اإلمام احلسني يف واقعة الطف قتله املختار
الثقفي بعد ان سيطر عىل الكوفة عام 684/#65م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى،
ج ،5ص168؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،45ص 58-37؛ القمي ،الكنى
واأللقاب ،ج،1ص.307-306
3333حضنني :يقال حضنني من هذا األمر :أي أخرجني منه واملراد هنا أن الرجل أخرج اإلمام
عيل بن احلسني وخصه وأنفرد به.راجع :احلريب ،أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق
(ت898 /#285 :م) غريب احلديث ،حتقيق :سليامن بن إبراهيم بن حممد العاير ،ط،1
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دار املدينة ،جدة1985 /#1405 ،م ،مادة حضن ،ج ،2ص899؛ جمد الدين ابن األثري،
النهاية ،مادة :احلاء مع الضاد ،ج ،1ص400؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :احلاء
املهملة ،ج ،13ص123؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة :حضن ،ج ،18ص.153

3434ذكر ابن األثري أن عمر بن سعد رحل من كربالء يف اليوم الثاين عرش من حمرم بقوله:
«فأقام عمر بعد قتله-اإلمام احلسني يف اليوم العارش -يومني ،ثم ارحتل إىل الكوفة».
الكامل ،ج،3ص .185وأورد املقرم قائال« :ويف اليوم الثالث عرش من حمرم أقبل زين
العابدين لدفن أبيه الشهيد .»عبد الرزاق املوسوي  ،مقتل احلسني  ،ط ،1مؤسسة
النور للمطبوعات ،بريوت 1423 ،ه2002/م ،ص.335
3535إثبات الوصية  ،ص.220

3636راجع :البالذري ،انساب األرشاف ،ج 3ص205؛ الدينوري ،األخبار الطوال.ص260؛
الطربي ،تاريخ الطربي،ج،5ص307؛ابن األثري ،الكامل  ،ج،3ص.185
3737راجع :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص245؛ الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج،5
ص307-306؛ ابن األثري ،الكامل  ،ج،3ص.184

3838الوليد بن عتبة ابن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ويل املدينة لعمه معاوية
والبن عمه يزيد،وملا جاء نعي معاوية وبيعة يزيد ،مل يشدد عىل احلسني وابن الزبري
فخرجا من املدينة ،فالمه مروان ،وقيل إن أهل الشام رغبوا بتوليه للخالفة بعد معاوية بن
يزيد فأبى ،تويف بالطاعون عام 683/#64م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،4
ص283؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص544؛ الصفدي ،خليل بن أيبك بن عبد
اهلل (ت1363 /#764 :م) الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى،
دار أحياء الرتاث ،بريوت2000 /#1420 ،م ،ج ،27ص276؛ املكي ،أبو حممد عبد
اهلل بن أسعد اليافعي اليمني (ت1367 /#768 :م) مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة
ما يعترب من حوادث الزمان ،حتقيق :خليل منصور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1997 /#1417م ،ج ،1ص.113
3939عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القريش االسدي ،يكنى أبا
بكري وأمه أسامء بنت أيب بكر ،ولد عام اهلجرة ،شهد اجلمل مع أبيه وخالته عائشة وبويع
له باخلالفة عام 683/#64م معارضا لألمويني ،قتل وصلب بمكة يف أيام عبد امللك بن
مروان عام 692/#73م .راجع :البالذري ،انساب اإلرشاف ،ج ،9ص449-448؛ ابن
حجر ،اإلصابة ،ج ،4ص.82-77
ترمجته يف ص 50من البحث.
4040مروان :املقصود هنا مروان بن احلكم ووردت
ُ
4141الزبريي ،نسب قريش ،ج ،4ص.133
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4242راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص191-190؛ الدينوري ،األخبار الطوال،
ص 228؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص229-228؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح،
ج ،5ص13؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص333-322؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص129-128؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص.38
4343البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.152
4444أنساب األرشاف ،ج ،3ص.149

4545راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص218-217؛ اخلصيبي ،اهلداية الكربى،
ص192-191؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص44-39؛ املغريب ،رشح
األخبار ،ج ،3ص123-122؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آأليب طالب،ج ،3ص-193
.197
4646راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص191؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص242-241؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص230-228؛ املسعودي ،مروج
الذهب ،ج ،3ص66-65؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص148-128؛ املقريزي ،أمتاع
األسامع ،ج ،5ص.36-363
4747راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص153؛ ال ياسني ،صلح احلسن،
ص.260-259
4848راجع :ابن سعد،الطبقات الكربى،ج،6ص218-217؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص185-169؛ ابن اجلوزي،املنتظم ،ج،5ص.242-241
4949راجع :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2ص238؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3
ص.42-41
5050راجع :البالذري ،انساب االرشاف،ج ،3ص55-54؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص225؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.7-6
5151راجع :أبن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج،1ص156-155؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،
ج ،2ص229-228؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص205-203؛ املسعودي  ،مروج
الذهب  ،ج ،3ص.38-37
5252انساب األرشاف،ح،3ص.150

5353راجع :ابن أيب شيبه،املصنف ،ج،8ص631؛ الدينوري ،االخبار الطوال ،ص221؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص45؛ اخلصيبي ،اهلداية الكربى ،ص192؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص44؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ح ،16
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ص16؛ املتقي اهلندي ،كنز العامل ،ح ،11ص.349-348

5454أنساب األرشاف ،ج ،3ص.156وراجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص230؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص204؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص130؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2605؛
ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،6ص353؛ الصفدي ،الوايف بالوفيات ،ج ،12ص263؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.179
5555السوام :اإلبل الراعية واملاشية .راجع :الفراهيدي ،العني ،مادة :السوام ،ج ،7ص320؛
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :السوام ،ج ،12ص311؛ الفريوزآبادي ،القاموس
املحيط ،مادة:السوام ،ج ،4ص133؛ الطرحيي ،جممع البحرين ،مادة :السائمة ،ج،6
ص94؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة :السوام ،ج ،16ص.372
5656البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.164

5757ابن عباس هوعبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القريش ،يكنى أبا العباس ،وكان
من أهل العلم والسري واخلرب شارك مع اإلمام عيل يف حروبه واستعمله عىل البرصة ،فجاء
انه أخذ ما يف بيت املال وخرج اىل احلجاز وهناك من يكذب هذه الرواية ،إال إن الثابت
انه مل يشارك مع جيش اإلمام احلسن وال مع احلسني يف خروجه عىل حكم يزيد،
تويف يف الطائف عام 687/#68م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،2ص -365
373؛ البالذري ،انساب االرشاف ،ج،2ص 176-169؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
ج ،3ص 939-933؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص 195-192؛ ابن أيب احلديد،
رشح هنج البالغة،ج ،16ص .171-167
5858يزري :اي ينتقص شيئا ال عيب فيه ،ويزري فالن عىل صاحبه أمر ًا ،إذا عابه وعنفه لريجع
فهو زار عليه .راجع :الفراهيدي ،العني ،الزري ،ج  ،7ص381؛ الرازي ،خمتار الصحاح،
مادة :زرى،ص .147
5959البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.147

6060ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج ،7ص512؛ ابن حنبل ،مسند ابن حنبل ،ج ،3ص3؛ ابن ماجة،
أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (ت886/#273 :م) سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت ،بال.ت ،ج ،1ص44؛ الرتمذي ،سنن الرتمذي،
ج ،5ص321؛ النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (ت915/#303 :م) فضائل
الصحابة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بال.ت ،ص20؛ أبو يعىل ،مسند أبو يعىل ،ج،2
ص395؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،ج ،3ص167؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1988/#1408،م ،ج ،9ص.165
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6161عامرة بن صلحب وورد أيض ًا عامرة بن ملخب األزدي وهو شاب كويف كان قد خرج
لنرصة مسلم بن عقيل يف الكوفة ،فقبض عليه وحبس،ثم دعا به ابن زياد بعد مقتل مسلم
وهاين بن عروة وسأله ممن أنت؟ فقال :من األزد ،فقال ابن زياد انطلقوا به إىل قومه،
فرضبت عنقه فيهم عام 679/#60م .راجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص،249
256؛ الرباقي ،حسني بن أمحد النجفي (ت1913/#1332 :م) تاريخ الكوفة ،حتقيق:
ماجد أمحد العطية ،استدراكات :حممد صادق آل بحر العلوم ،ط ،1املكتبة احليدرية،
النجف األرشف2003 /#1424 ،م ،ص335؛ الساموي ،أبصار العني ،ص187؛
األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.611
6262أنساب األرشاف ،ج ،2ص.85

6363الطربي،تاريخ الطربي،ج،5ص.256

6464راجع :الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج،5ص-60
61؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص64-63؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ األمني ،لواعج
األشجان ،ص.66
6565حممد بن األشعث بن قيس الكندي الكويف ،يكنى أبا القاسم وأمه أم فروة بنت أيب
قحافة،أخت أيب بكر،خرج ألخذ مسلم بن عقيل وعجز عن تنفيذ األمان الذي أعطاه
ملسلم كام كان ممن شارك يف حرب اإلمام احلسني وقتل عام 686/#67م يف مقدمة
جيش مصعب بن الزبري لقتال املختار الثقفي .راجع :ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار،
ص166؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،52ص132-124؛ ابن حجر ،اإلصابة،
ج ،6ص259-258؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،6ص.39
6666راجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،2ص81؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص252؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل
الطالبيني ،ص66؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص59؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص144؛
النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص401-400؛ األمني ،أعيان الشعية ،ج ،1ص.592
6767أنساب األرشاف ،ج ،2ص.85

6868تاريخ الطربي ،ج ،5ص .252وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص51؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص326؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج ،8ص.171
6969حم :حم األمر محا أي قىض وقدر .راجع :الفراهيدي ،العني ،مادة :حم ،ج ،3ص33؛
اجلوهري ،الصحاح ،مادة :حم ،ج ،5ص190؛ ابن سيده ،املخصص ،مادة :حم ،ج،2
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ص121؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :احلمم ،ج ،12ص151؛ الزبيدي ،تاج
العروس ،مادة :محم ،ج ،16ص.173-172

7070ابن احلنفية هو حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي  ،يكنى أبو القاسم وقيل أبو عبد اهلل
واحلنفية أمه وهي خولة بنت قيس بن جعفر احلنفي وكانت من سبي الردة يف أيام أيب
بكر،واختلف يف تاريخ وفاته فجاء أهنا عام 699 /#80م أو 700 /#81م أو /#114
732م  ،دفن بالبقيع .راجع :الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم التميمي احلنظيل
(ت938 /#327 :م) اجلرح والتعديل ،ط ،1دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت/#1372 ،
1953م ،ج ،8ص26؛ ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار ،ص103؛ ابن عساكر ،تاريخ
مدينة دمشق ،ج ،54ص318؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص160؛ املزي،
هتذيب الكامل ،ج ،26ص.147
7171البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.166
7272أنساب األرشاف ،ج ،3ص.168

7373زبالة :بضم أوله عرفها ياقوت احلموي بقوله :منزل بطريق مكة من الكوفة ،وهي قرية
عامرة هبا أسواق بني واقصة والثعلبية ،وسميت زبالة بزبلها املاء أي بضبطها له وأخذها
منه؛ معجم البلدان ،ج ،3ص .129وراجع :ابن الفقيه ،البلدان ،ص89؛ اإلدرييس،
نزهة املشتاق ،ج ،1ص381؛ ابن جبري ،أبو احلسني حممد بن أمحد الكناين األندليس (ت:
1217 /#614م) رحلة ابن جبري ،دار صادر ،بريوت1964 /#1385 ،م ،ص.184
7474عبد اهلل بن يقطر احلمريي وهو رضيع اإلمام احلسني #كانت أمه حاضنة لإلمام ،ومل
يكن رضع عندها ،ولكنه يسمى رضيع ًا له حلضانة أمه ،وكان رسول احلسني إىل
الكوفة ،فقتله عبيد اهلل بن زياد ورمى به من فوق القرص فتكرس فقام إليه عمرو األزدي
فذبحه ويقال :أن من فعل ذلك عبد امللك بن عمر النخعي عام679/#60م .راجع:
الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت1067 /#460 :م) رجال الطويس،
حتقيق :جواد القيومي األصفهاين ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،بال.ت ،ص103؛
احللبي ،أبو الصالح تقي بن نجم (ت1055 /#447 :م) تقريب املعارف ،حتقيق:
فارس تربيزيان احلسون ،بال.م1996/#1417 ،م ،ص399؛ احليل ،خالصة األقوال
يف معرفة الرجال ،حتقيق :جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم/#1417 ،
1996م ،ص192؛ ابن داود ،تقي الدين احلسن بن عيل (ت1339 /#740 :م) رجال
ابن داود ،حتقيق وتقديم :حممد صادق آل بحر العلوم ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1972 /#1392م ،ص125؛ املازندراين ،حممد بن إسامعيل (ت1801/#1216 :م)
منتهى املقال يف أحوال الرجال ،ط ،1مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم/#1416 ،
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1995م ،ص.258

7575راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص88؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص273؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص65؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص160؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص421؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص188؛ الساموي ،أبصار
العني ،ص.146
7676أنساب األرشاف ،ج ،3ص.71

7777جاء أن اإلمام احلسني أرسل إىل األحنف بن قيس زعيم قبيلة متيم طالبا نرصته فلم
يرد اجلواب وقال« :قد جربنا آل أيب احلسن فلم نجد عندهم إيالة وال مجعا للامل وال
مكيدة يف احلرب».ابن قتيبة ،عيون األخبار  ،حتقيق :يوسف عيل طويل ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بريوت2003/#1424،م،ج،1ص .311وبذالك يتضح ملاذا ال يرغب اغلب
الشيوخ والزعامء بدخول اإلمام إىل الكوفة وهذا ما يفرس انضاممهم اىل جيش عمر بن
سعد يف واقعة الطف وبعدهم عن خط ال البيت  .وعن عدالة دولة األمام عيل
راجع:ابن شهر اشوب،مناقب آل أيب طالب ،ج ،1ص.379-372
7878راجع :البالذري ،انساب االرشاف  ،ج ،2ص77؛ الدينوري ،االخبار الطوال  ،ص.231
7979أنساب األرشاف ،ج ،3ص .178وراجع :ابن سعد ،ترمجة اإلمام احلسني
ومقتله ،حتقيق :عبد العزيز الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1994/#1415م ،ص70؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص.2626
8080النخيلة :تصغري نخلة وذكر ياقوت احلموي بأهنا موضع بالقرب من الكوفة عىل سمت
الشام.معجم البلدان ،ج ،5ص .278وراجع :ابن الفقيه ،البلدان ،ص200؛ البكري،
معجم ما استعجم ،ج ،4ص.1305
8181البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص.179

8282البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص .179وراجع :الدينوري ،األخبار الطوال،
ص255؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص.2626
8383البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص .179وراجع :الدينوري ،األخبار الطوال،
ص254؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص .2627
8484انساب األرشاف ،ح ،3ص.185

8585مدفن الرأس الرشيف ،وثيقة خطية يف مركز اإلمام احلسني للمخطوطات والوثائق،
بغداد ،حتت رقم  ،.35116A.Hورقة .3
8686الفتوح ،ج ،5ص.10
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8787عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة القريش التميمي يكنى أبا عبد اهلل ،شهد بدر ًا و ُاحد
مع الكفار وكان شجاع ًا حسن الرماية،أسلم يف هدنة احلديبية ،وشهد اجلمل مع أخته
عائشة ،وعندما قدم معاوية إىل املدينة يطلب البيعة ليزيد قال له عبد الرمحن :أهرقلية
تبايعون ألبنائكم ال نفعل واهلل أبد ًا ،فبعث إليه معاوية بامئة ألف درهم بعد أن أبى البيعة
ليزيد ،فردها عليه وقال له :أبيع ديني بدنياي! فخرج إىل مكة فامت فجأة هبا قبل أن تتم
بيعة يزيد بموضع يقال له احلبيش ويقال :إنه تويف يف نومة نامها عام 672/#53م وقيل
عام 674/#55م .راجع :الصنعاين ،املصنف ،ج ،3ص518؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
ج ،2ص825-824؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص306-304؛ السخاوي ،شمس
الدين حممد بن عبد الرمحن (ت1497/#902 :م) التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة
الرشيفة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1993/#1414 ،م ،ج ،2ص134؛ ابن
حجر ،اإلصابة ،ج ،4ص.276-274
8888راجع :أبو ريه ،شيخ املضرية ،ص176؛ الطائي ،نجاح ،اغتيال أيب بكر ،ط ،1دار اهلدى
ألحياء الرتاث ،بريوت1998/#1419 ،م ،ص.112
8989الفتوح ،ج ،5ص10؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص240؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص13؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص16؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.24
9090عبد اهلل بن مطيع بن األسود القريش العدوي كان من سادات قريش ،وملا أخرج أهل
املدينة بني أمية منها وخلعوا يزيد بن معاوية ،أمروا ابن مطيع عىل قريش دون غريهم فيها،
فلام ظفر أهل الشام بأهل املدينة يوم احلرة عام682/#63م اهنزم ابن مطيع وحلق بعبد
اهلل بن الزبري يف مكة وقتل معه عام 692 /#73م.راجع :البالذري ،أنساب األرشاف،
ج ،10ص481-480؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج ،3ص894-893؛ ابن األثري،
ُاسد الغابة ،ج ،3ص262؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،16ص155-152؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،5ص.22-21
9191راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.16

9292ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.22وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص13؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص155؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص228؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص236؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص38؛
ابن خلدون ،العرب ،ج ،3ص21؛ ابن الصباغ ،عيل بن حممد بن امحد املالكي املكي
(ت1451 /#855:م) الفصول املهمة يف معرفة األئمة ،حتقيق :سامي الغريري ،ط،1دار
احلديث ،قم2001/#1422،م ،ص.785
9393جاء عند العديد من املؤرخني أن اإلمام احلسني وابن الزبري عندما طلبا للبيعة خرجا من
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ليلتهام؛ راجع:ابن سعد ،ترمجة اإلمام احلسني ،ص56؛ الطربي،تاريخ الطربي،
ج،5ص231؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،ج،1ص،396ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق،
ج ،14ص207؛ ابن العديم  ،بغية الطلب،ج،6ص2572؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج،6
ص415؛ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج،8ص175؛ السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص225؛
ابن العامد  ،شذرات الذهب  ،ص.67

9494الفتوح ،ج ،5ص.17

9595ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18
9696ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18
9797ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.18

9898راجع :الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج ،5ص231؛ ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص207؛ ابن العديم  ،بغية الطلب  ،ج ،6ص2572؛ ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج،8
ص.175
9999الفتوح ،ج ،5ص.34

10100معقل وهو موىل لعبيد اهلل بن زياد من أهل الشام دسه للكشف عن مكان مسلم بن عقيل
يف الكوفة .راجع :البالذري ،انساب االرشاف ،ج،2ص ،80-79ابن اعثم الكويف،
الفتوح ،ج ،5ص 42 – 41؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص .164
10101ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص .44وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص34؛
البالذري ،أنساب األرشف ،ج ،2ص80؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص245؛
أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص65؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص46؛ الفتال
النيسابوري ،ابو عيل حممد (ت1114/#508:م) روضة الواعظني وبصرية املتعضني،
منشورات الرشيف الريض ،قم ،بال.ت ،ص174؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج،1
ص439؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص342؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.46
10102الفتوح ،ج ،5ص .41وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص31؛ الطربي ،تاريخ
الطربي ،ج ،5ص244؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص64؛ املفيد ،اإلرشاد،
ج ،2ص45؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص174؛ الطربيس ،اعالم الورى،
ج ،1ص439؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.342
10103ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57وراجع :العاميل ،الدر النظيم ،ص545؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص356؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص331؛ األمني،
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لواعج األشجان ،ص.63

10104تاريخ الطربي ،ج ،5ص .245وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص34؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج،2ص46؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص164؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص342؛ فلهوزن ،يوليوس (ت1918/#1337:م) اخلوارج والشيعة املعارضة
السياسية الدينية ،ترمجة وتقديم :عبد الرمحن بدوي ،ط ،5دار اجليل ،القاهرة/#1419 ،
1998م ،ص105؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص34-33؛األمني ،لواعج
األشجان ،ص.46
10105أبو ثاممة الصائدي وهو عمرو بن عبد اهلل بن كعب الصائدي من شهداء الطف ،ومن
فرسان العرب ووجوه الشيعة ،كان بصري ًا باألسلحة وهلذا ملا جاء مسلم بن عقيل إىل
الكوفة ،قام معه وصار يقبض األموال ويشرتي األسلحة بأمر مسلم بن عقيل.راجع:
القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص34-33؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،2ص311؛
شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.104
10106راجع :الدينوري  ،االخبار الطوال  ،ص231؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص224؛
ابن اعثم الكويف  ،الفتوح  ،ج ، 5ص35؛ املفيد ،اإلرشاد  ،ج ، 2ص42؛ ابن األثري ،
الكامل  ،ج ،3ص .135
10107ابن اعثم الكويف ،الفتوح  ،ج ، 5ص  .49-48وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني،
ص42؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3
ص69؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج،3
ص243؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص33؛ الرباقي،
تاريخ الكوفة ،ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.53
10108ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص .49وراجع :اليعقويب  ،تاريخ اليعقويب ،ج،2
ص.243
10109راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص42؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص238؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص69؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص71؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص243؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج  ،3ص141؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص33؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة،
ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.53
11110ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.53
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11111الفتوح ،ج ،5ص .49أن هناك شبه إمجاع عىل أن من بايع للحسني عند قدوم مسلم بن
عقيل إىل الكوفة هم ثامنية عرش ألف ًا ،مع اختالف يف عدد من خرج معه حلصار قرص عبيد
اهلل بني اربعة االف وثامنية عرش الفا .راجع :اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس ،ص188؛ أبو
خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي،
مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص412؛ الفتال النيسابوري ،روضة
الواعظني ،ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛
الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص163؛
ابن عنبة ،مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني (ت1424 /#828 :م) عمدة الطالب يف
أنساب آل أيب طالب ،حتقيق :حممد حسن آل الطالقاين ،ط ،2املطبعة احليدرية ،النجف
األرشف1961/#1380،م،ص192-191؛ املقريزي ،أمتاع األسامع ،ج ،5ص363؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،27ص.212
11112تاريخ الطربي ،ج ،5ص.249

11113عن أساليب عبيد اهلل بن زياد يف مواجهة حصار مسلم بن عقيل .راجع :أبو خمنف،
مقتل احلسني ،ص43؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص239؛ الطربي ،تاريخ
الطربي،ج ،5ص249؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص142؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،4ص349؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص53؛
القريش ،حياة اإلمام احلسني ،ج ،2ص.384
11114الفتوح ،ج ،5ص.53

11115الفتوح ،ج ،5ص53؛ وعن من أيده يف هذه الرواية راجع :ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب
طالب ،ج ،3ص244؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص.35
11116راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص50؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص252؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص69؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص59؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص176؛ الطربيس،
اعالم الورى ،ج ،1ص443؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص144؛ ابن نام ،مثري األحزان،
ص24؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص400؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص329؛
الساموي ،أبصار العني ،ص.82
11117اتفقت أغلب املصادر عىل أن األمان كان من حممد بن األشعث .راجع :البالذري،
أنساب األرشاف ،ج ،2ص83؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص253؛ املسعودي،
مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص58؛ الطربيس ،إعالم الورى،
ج ،1ص443؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص143؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص24؛ ابن
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طاووس ،اللهوف ،ص34؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص400؛ الرباقي ،تاريخ
الكوفة ،ص329؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.82

11118الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص .252وراجع :ابن اعثم الكويف ،الفتوح،ج،5ص54؛
ابو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبني،ص69؛ املفيد ،اإلرشاد،ج،2ص58؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني،ص176؛ابن شهر اشوب ،مناقب ال ايب طالب،
ج،3ص244؛ ابن االثري ،الكامل،ج،3ص143؛ابن نام ،مثري االحزان،ص24؛
النويري ،هناية االرب،ج،20ص404؛ الساموي ،ابصار العني ،ص82؛ االمني ،لواعج
االشجان،ص.59
11119راجع :أبو خمنتف ،مقتل احلسني ،ص54؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص241؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص71؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص63؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص177؛ الطربيس ،إعالم
الورى ،ج ،1ص444؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ ابن طاووس ،اللهوف،
ص36؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،2ص402؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص169؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.358
12120الفتوح ،ج ،5ص54؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص.244
12121ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57-56
12122ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.57

12123راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص53؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص254؛
أبو الفرج ً
األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص67؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص61؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص177؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3ص 145؛ ابن نام،
مثري األحزان ،ص25؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص402؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة،
ص330؛ الساموي ،أبصار العني ،ص84؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.63
12124الفتوح ،ج ،5ص.64

12125راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص79؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص269؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص75؛ الفتال
النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج ،1ص447؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج ،3ص152؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص214؛ ابن حجر،
هتذيب التهذيب ،ج ،2ص304؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص374؛ الرباقي،
تاريخ الكوفة ،ص323؛ الساموي ،أبصار العني ،ص94؛ األمني ،لواعج األشجان،
ص86؛ شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.39
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12126راجع :ابو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61-60؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5ص257؛
املسعودي ،مروج الذهب ،ج،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد،ج،2ص66؛ الطربيس ،إعالم
الورى ،ج،1ص445؛ ابن االثري ،الكامل،ج،3ص147؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص26؛
العاميل ،الدر النظيم ،ص546؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،ج،8ص171؛ املجليس ،بحار
االنوار ،ج،44ص363؛ األمني ،لواعج االشجان ،ص ،68اعيان الشيعة ،ج،1ص.593
12127الفتوح ،ج ،5ص.78

12128عقبة وهو عقبة بن سمعان موىل الرباب بنت امرئ القيس الكلبية زوجة اإلمام
احلسني ،وملا قتل اإلمام  أخذه عمر بن سعد فقال عقبة أنا عبد مملوك ،فأخىل
عمر سبيله .راجع :الطويس ،رجال الطويس ،ص104؛ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب
طالب ،ج ،3ص232؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص27؛ الطربيس ،حسني بن حممد تقي
النوري (ت1902 /#1320 :م) ،خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق وطباعة :مؤسسة آل
البيت  ألحياء الرتاث ،ط ،1قم1995 /#1416 ،م ،ج ،8ص.203
12129الفتوح ،ج ،5ص.101

13130ذكرت أغلب املصادر أن مع اإلمام احلسني اثنني وسبعني مقات ً
ال؛ راجع :أبو خمنف ،مقتل
احلسني ،ص113؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص187؛ الطربي ،تاريخ
الطربي ،ج ،5ص307؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص101؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج،2
ص95؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص81؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني،
ص184؛ الطربيس ،اعالم الورى ،ج ،1ص ،457تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم،
مطبعة الصدر ،قم1985 /#1406 ،م ،ص31؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص184؛ أبو
الفداء ،املخترص ،ج ،1ص191؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص438؛ ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،8ص192؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،45ص4؛ الساموي ،أبصار
العني ،ص31؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.121
13131راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.110-102
13132راجع :ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.115-110
13133ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.115

13134سليامن بن رصد بن اجلون اخلزاعي ،يكنى أبا مطرف،كان ذا قدر ورشف يف قومه ،سكن
الكوفة ،وشهد مع اإلمام عيل صفني ،وكان ممن كتب للحسني يسأله القدوم إىل
الكوفة ،فلام قدمها مل يقاتل معه ،وبعد مقتل احلسني ،قاد جيش ًا،وخرج هبم إىل الشام
حتت اسم التوابني يطلبون بثأر اإلمام احلسني فقتل ومن معه يف عني الوردة عام /#65
684م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص292؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب،
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ج ،2ص650-649؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،11ص454؛ ابن حجر ،اإلصابة ،ج،3
ص145-144؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3ص.138 175

13135الطبقات الكربى ،ج ،4ص.292

13136كان سليامن بن رصد من أبرز املعرتضني.للمزيد راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج،1
ص154؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص45؛ نعيم بن محاد ،الفتن،ص61؛ ابن
أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،16ص15؛ القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،1ص.17
13137ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج ،2ص650؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج،1
ص215؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،11ص454؛ الصفدي،الوايف بالوفيات ،ج،15
ص.240

13138سري أعالم النبالء ،ج ،3ص.394

13139مستدركات علم رجال احلديث ،ح ،4ص.138-137
14140ابن حبان ،الثقات ،ج ،2ص.307-306
14141الثقات ،ج ،2ص.309

14142راجع :الدينوري ،األخبار الطوال ،ص247؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص243؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص268؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص65؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179-178؛ ابن
اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص328؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص 152ابن عنبة ،عمدة
الطالب ،ص192؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص323؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص84؛
شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.39
14143الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص.111

14144الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص .113وراجع :الضحاك ،ابن أيب العاصم (ت#287 :
900/م) اآلحاد واملثاين ،حتقيق :باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،ط ،1دار الدراية ،السعودية،
1991 /#1411م ،ج ،1ص152؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،ج ،3ص113؛
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني (ت1065 / #458 :م) دالئل النبوة ومعرفة أحوال
صاحب الرشيعة ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1985/#1405م ،ج ،6ص441؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،42ص568؛
الزرندي ،مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد احلنفي املدين (ت/#750 :
1349م) نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني ،ط،1
بال.م1958 /#1377 ،م ،ص148؛ جمري الدين احلنبيل ،عبد الرمحن بن حممد املقديس
(ت1520 /#927 :م) األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،املطبعة احليدرية ،النجف
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األرشف1968 /#1388 ،م ،ج ،1ص.285

14145الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص .113وراجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص228؛ ابن عساكر ،ترمجة اإلمام احلسني ،حتقيق :حممد باقر املحمودي ،جممع
أحياء الثقافة اإلسالمية ،قم1993/#1414 ،م ،ص363؛ ابن طاووس ،الترشيف
باملنن يف التعريف بالفتن (املالحم والفتن) حتقيق :مؤسسة صاحب األمر  ،مطبعة
نشاط ،أصفهان،بال.ت ،ص337؛ حمب الدين الطربي ،ذخائر العقبى يف مناقب ذوي
القربى ،مكتبة القديس ،القاهرة1937/#1356 ،م ،ص145؛ اهليثمي ،جممع الزوائد،
ج ،9ص196؛ الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،11ص80؛ القندوزي ،سليامن بن إبراهيم
احلنفي (ت1877/#1294 :م) ينابيع املودة لذوي القربى ،حتقيق :عيل مجال أرشف
احلسيني ،ط ،1دار األسوة ،قم1995/#1416 ،م ،ج ،3ص16؛ الفريوزآبادي ،مرتىض
احلسيني (ت1989/#1410:م) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة وغريها من الكتب
املعتربة عند أهل السنة واجلامعة ،ط،3مؤسسة االعلمي ،بريوت1973/#1393،م،
ج ،3ص.296
14146الطرباين،املعجم الكبري ،ج ،3ص123؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،9ص.198

14147الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص123؛ اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،4ص.130

14148ذكر البالذري أن اإلمام احلسني اقام يف مكة« :شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة،
ثم خرج منها يوم الثالثاء لثامن خلون من ذي احلجة يوم الرتوية».انساب األرشاف ،ج،3
ص.160
14149تاريخ الطربي ،ج ،5ص.279وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص99؛ ابن أعثم
الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص93-92؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص164؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص36؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص429؛ األمني ،لواعج األشجان،
ص.113
15150ثورة احلسني حدث ًا وإشكاليات ،ط ،2رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،بريوت،
2007/#1428م ،ص.9
15151الطرحيي ،جممع البحرين ،مادة :ما أوله الكاف،ج ،5ص 462؛ الطربيس ،مستدرك الوسائل
ومستنبط املسائل،حتقيق وطباعة :مؤسسة آل البيت  ،بريوت1987/#1408،م،
ج ،10ص321؛ الربوجردي ،حسني الطباطبائي (ت1963/#1383:م) جامع
أحاديث الشيعة ،املطبعة العلمية،قم،بال.ت ،ج،2ص.546
15152ج ،3ص.125

15153راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص25؛ ابن قتيبة ،املعارف ،ص292؛
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البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص273؛ ابن حبان ،الثقات ،ج ،3ص275؛ أبو
الفرج األصفهاين ،األغاين ،ج ،7ص97؛ ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر (ت:
990/#380م) بالغات النساء ،مكتبة بصرييت ،قم ،بال.ت ،ص59؛ ابن عبد الرب،
االستيعاب ،ج ،3ص1174-1173؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،69ص40؛
ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،4ص101؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،2ص29؛
ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،8ص3637؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،34ص301؛
القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3ص213؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص27؛ رشف
الدين ،عبد احلسني املوسوي (ت1957/#1377 :م) النص واالجتهاد ،حتقيق :أبو
جمتبى ،ط ،1مطبعة سيد الشهداء  ،قم1983/#1404 ،م ،ص473؛ األميني ،الغدير،
ج ،11ص41؛ شمس الدين ،أنصار احلسني ،ص.227

15154عمرو بن احلمق بن الكاهن اخلزاعي ،صحب النبي  وكان فيمن سار إىل عثامن ،وأحد
األربعة الذين دخلوا عليه الدار ،ومن شيعة اإلمام عيل شهد معه مشاهده كلها وأعان
حجر بن عدي ثم هرب يف زمن زياد إىل املوصل فقتل ومحل رأسه عام 670/#50م وكان
أول رأس محل من بلد إىل بلد بأمر معاوية .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،6
ص25؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص273؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج،3
ص1174-1173؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،4ص101؛ القمي ،الكنى واأللقاب،
ج ،3ص.213
15155حتقيق :حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1987/#408 ،م،
ص.107
15156حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1993/#1414 ،م.

15157تاريخ خليفة ،ص177؛ .وراجع :ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري
(ت1148/#543 :م) العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة
النبي ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،ط ،2الدار السعودية للنرش ،جدة/#1378 ،
1967م ،ص229؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص202؛ الذهبي ،تاريخ
اإلسالم ،ج ،4ص.169
15158احلليفة« :ذو حليفة» تصغري حلفة ،وهي قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة ،ومن
مياه جشم بن بكر بن هوازن ،بينهم وبني بني خفاجة العقيليني وكانت منزل رسول اهلل
 إذا خرج من املدينة حلج أو عمرة .راجع :البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص464؛
ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص295؛ املكي ،تاريخ مكة ،ص311؛ احلمريي،
الروض املعطار ،ص.196
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15159ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ص .178وراجع :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،28
ص203؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،4ص.169

16160راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص5؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص228؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص302؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص-228
229؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص13؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص33؛ ابن
اجلوزي ،املنتظم ،ج ، 5ص323؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص128؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص379؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.157
16161خالد بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أخو مروان بن احلكم ،وجاء أنه كان ممن أرسله
عبد امللك بن مروان عىل قوم لقتال عمرو بن سعيد بن العاص .راجع :البالذري ،أنساب
األرشاف ،ج ،5ص.449
16162راجع :ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،ج ،1ص190؛ الربي ،حممد بن أيب بكر األنصاري
التلمساين (ت :قبل 1300/#700م) اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله ،حتقيق :حممد
التنوجي ،ط ،1مؤسسة النوري ،دمشق1402 ،ه 1981 /م ،ص.42
16163راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص3-2؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص227؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص217-216؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص127؛
النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص376؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص104؛ ابن
خلدون ،العرب ،ج ،3ص19؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.587
16164املقصود هو عثامن بن حممد بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي القريش واله
يزيد عىل املدينة عام 681/#62م وكان فتى غر حدث مل جيرب األمور ومل يكن له رأي
فخلعه أهل املدينة وأخرجوه منها مع من معه من بني أمية فكانت أحداث واقعة احلرة
682/#63م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص38؛ البالذري ،انساب
األرشاف ،ج ،5ص318؛ السخاوي  ،التحفة اللطيفة،ج ،2ص .251ومل نجد ترمجة
لعثامن الثقفي.
16165جاء يف أغلب املصادر أن والية عثامن بن حممد عىل املدينة كانت بعد استشهاد اإلمام
احلسني يف كربالء .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص255؛ ابن خياط،
تاريخ خليفة ،ص195؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،5ص318؛ وكيع ،أبو بكر
حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي (ت918/#306 :م) أخبار القضاة ،عامل
الكتب ،بريوت ،بال.ت ،ج ،1ص120؛ مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص85؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص208؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،6ص7؛ ابن
األثري ،الكامل ،ج ،3ص203؛ أبو الفداء ،املخترص ،ج  ،1ص191؛ ابن كثري ،البداية
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والنهاية ،ج ،8ص235؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،8ص.121

16166ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص.191

16167الوليد بن عقبة بن أيب معيط االموي القريش ،يكنى أبا وهب ،وهو اخو عثامن بن عفان
المه ،واله عثامن عىل الكوفة عام 645/#25م فشهد مجاعة عليه عند عثامن برشب اخلمر
فعزله عنها وعاد اىل املدينة ،وملا قتل عثامن انتقل الوليد إىل الرقة واعتزل الفتنة بني اإلمام
عيل ومعاوية ،تويف عام 680/#61م .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص
25-24؛ ابن األثريُ ،اسد الغابة ،ج ،5ص92-90؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،31ص
60-53؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،8ص.122
16168ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.210

16169راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص203؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،11
ص20؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص227؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص9؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص32؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص171؛ ابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،14ص206؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص13؛ ابن أيب
احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،20ص115؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2607؛
العربي ،تاريخ خمترص الدول ،ص110؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،5ص7؛ املكي،
مرآة اجلنان ،ج ،1ص107؛ املقريزي ،إمتاع األسامع ،ج ،5ص363؛ ابن العامد ،شذرات
الذهب ،ص67؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص.324
17170اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص .210وراجع :املغريب ،رشح األخبار ،ج ،3ص.147

17171ذكرت اغلب املصادر أن النعامن بن بشري خطب يف أهل الكوفة وطلب منهم االبتعاد
عن مسلم بن عقيل واتقاء الفتنة والفرقة .راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص2؛
البالذري ،أنساب ِ
األرشاف ،ج ،2ص78؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص239؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص34؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص42-41؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص40؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص173؛ الطربيس،
اعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج ،3ص242؛ ابن
طاووس ،اللهوف ،ص25؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،6ص422؛ ابن حجر ،اإلصابة،
ج ،2ص.69
17172للمزيد عن مواقف النعامن بن بشري وانحيازه بعد وفاة الرسول  إىل الفرع األموي.
راجع :املنقري ،وقعة صفني ،ص445؛ ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص45؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص90؛ مسكويه ،جتارب االمم ،ج ،1ص511؛ الطربيس،
ابو منصور امحد بن عيل بن ايب طالب (من اعالم القرن السادس اهلجري  /الثاين عرش
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امليالدي) االحتجاج،حتقيق :حممد باقر اخلرسان ،مطبعة النعامن ،النجف االرشف،
1966/#1386م ،ج ،1ص409؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص77؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص139؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،23ص8؛ األمني ،أعيان
الشيعة ،ج ،1ص429؛ األميني ،الغدير ،ج ،2ص82؛ مغنية ،يف ظالل هنج البالغة،
ج ،1ص247؛ كحالة ،معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،دار إحياء الرتاث،
بريوت ،بال.ت ،ج ،13ص104- 103؛ بيضون ،لبيب ،تصنيف هنج البالغة ،ط،2
مكتبة األعالم اإلسالمي ،قم1987/#1408 ،م ،ج ،1ص.511

17173ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص210؛ واغلب املصادر ذكرت أن جيش ابن زياد
الذي أعده حلرب اإلمام احلسني كان قد بلغ ثالثني ألف ًا ،وربام خلط ابن قتيبة بني
عدد اجليش واملبايعني ملسلم .راجع :ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص192؛ الباعوين،
جواهر املطالب ،ص265؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،45ص40؛ بحر العلوم ،الفوائد
الرجالية ،ج ،4ص35؛ الصدر ،حسن (ت1935/#1354 :م) تكملة أمل األمل،
حتقيق :أمحد احلسيني ،مطبعة اخليام ،قم1985/#1406 ،م ،ص69؛ األمني ،لواعج
األشجان ،ص.85
17174راجع :اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس ،ص188؛ أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛
الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص248؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص66؛ املفيد،
اإلرشاد ،ج ،2ص41؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج،3
ص141؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص25؛ النويري ،هناية
األرب ،ج ،20ص397؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج ،8ص163؛ ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص191؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص.336
17175اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.211
17176اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

17177عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس االموي القريش
يكنى أبا امية ومعروف باالشدق واله معاوية ويزيد املدينة وبعد ذلك طلب اخلالفة فقتله
عبد امللك بن مروان عام 624/#70م يف دمشق .راجع :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق،
ج ،46ص32-29؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،22ص 40-34؛ الزركيل ،األعالم،
ج ،5ص .78
17178ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

17179راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص42-41؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
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ص248؛ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص52؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج ،2ص48؛ الرشيف املرتىض ،تنزيه األنبياء  ،ط ،2دار
األضواء ،بريوت1989/#1409 ،م ،ص228؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛ ابن
نام ،مثري األحزان ،ص23؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص34-33؛ النويري ،هناية األرب،
ج ،20ص397؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.166

18180راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص95؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص177؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص253؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص276؛
ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،45ص50؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب،
ج ،3ص247؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص163؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج،6
ص2626؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص425؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،8
ص189؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص306؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.106
18181راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص69-67؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص164؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص244؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص231؛
املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص68؛ ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص324؛ ابن األثري ،الكامل،
ج ،3ص131؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص28؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص382؛
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.158

18182نشأ أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهيل الدينوري املروزي يف
أجواء من الوالء للبيت األموي فكان قتيبة بن مسلم فاتح خوارزم وسمرقند وبخارى
أيام الوليد بن عبد امللك(714-705/#96-86م) وتوىل خراسان ،وجده مسلم بن
عمرو الباهيل ،كان حامل عهد يزيد البن زياد عام679/#60مبوالية الكوفة أضافة إىل
البرصة ،وتتلمذ عبد اهلل بن مسلم عىل يد علامء بغداد يف فرتة قوة اخلالفة العباسية ،وكان
قاضي ًا يف الدينور لذلك نسب إليها .راجع :ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن ايب يعقوب
اسحق (ت1047/#438 :م) الفهرست ،حتقيق :رضا جتدد ،بال.م ،بال.ت ،ص-85
86؛ ابن األثري ،اللباب ،ج ،3ص15؛ البغدادي ،إسامعيل (ت1920/#1339 :م)
هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،بال.ت،
ج ،1ص441؛ رسكيس،يوسف الياس (ت1932/#1351 :م) معجم املطبوعات
العربية واملعربة ،مطبعة هبمن ،قم1989/#1410 ،م ،ج ،1ص211؛ الطهراين ،آغا
بزرك (ت1969 /#1389 :م) الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط ،2دار األضواء ،بريوت،
بال.ت ،ج ،15ص.1
18183وادي السباع :ويقع يف البرصة عىل طريق املدينة ،سمي بذلك ألن أسامء بنت دريم بن
القني ،كان يقال هلا أم األسبع ،ألن ولدها أسد وكلب والذئب والدب والفهد والرسحان،
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فسمي الوادي هبم وهبذا املوضع قتل الزبري بن العوام فأصبح اسم املنطقة الزبري .راجع:
البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،3ص715؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج،5
ص343؛ الدمريي ،حياة احليوان ،ج ،2ص18؛ البغدادي ،عبد القادر بن عمران (ت:
1682/#1093م) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :حممد نبيل طريفي
وأميل بديع اليعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1998/#1419 ،م ،ج،10
ص.403

18184اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.212

18185شهر بن حوشب األشعري ويكنى أبو عبد اهلل وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو اجلعد وقيل
أبو سعيد موىل أسامء بنت يزيد بن السكن من أهل دمشق وقيل محص ،وهو فقيه وقارئ
ومن رجال احلديث ،تويف عام 100ه718/م وقيل عام 729/#111م .راجع :ابن
قتيبة ،املعارف ،ص448؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص ،378-372الكاشف يف
معرفة من له رواية يف كتب السنة ،حتقيق :حممد عوامة ،ط ،1دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
جدة1992/#1413 ،م ،ج ،1ص491-490؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،3ص.178
18186ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.213

18187املستدرك ،ج ،4ص .19وراجع :الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق وطباعة :دار احلرمني،
السعودية1995/#1415 ،م ،ج ،1ص65؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج،14
ص139؛ ابن العامد ،بغية الطلب ،ج ،6ص2581؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج،2
ص207؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.217
18188اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.213

18189ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،2ص.214
19190الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.227
19191األخبار الطوال ،ص.233

19192الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.233
19193الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.238

19194راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص56؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص255؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص60؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ أبو
الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص70؛املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص64-63؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص55؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص146؛ املجليس ،بحار األنوار،
ج ،44ص358؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة ،ص332؛ الساموي ،أبصار العني (ع)،
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ص142؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،66أعيان الشيعة ،ج ،1ص593؛ القريش،
حياة اإلمام احلسني ،ج ،2ص.409

19195األخبار الطوال ،ص.243-242
19196بطن الرمةٍ :
تنصب فيه أودية ،وهي منزل ألهل
واد معروف بعالية نجد وقاع عظيم
ُ

البرصة ،إذا أرادوا املدينة ،هبا جيتمع أهل الكوفة والبرصة ،ومنه إىل العسيلة .راجع:
البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص14؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص.71

19197الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.245
19198األخبار الطوال ،ص.246

19199زرود :رمال بني الثعلبية واخلزيمية بطريق احلاج من الكوفة وفيها قرص وبركة وأبار.
راجع :البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،2ص694-693؛ ياقوت احلموي ،معجم
البلدان ،ج ،4ص54؛ ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،ص.170
ال رشيف ًا يف قومه ،ناز ً
20200زهري بن القني بن قيس البجيل ،كان رج ً
ال يف الكوفة ،شجاع ًا،
له يف املغازي مواقف مشهورة ،حج عام 679/#60م مع أهله ،ثم عاد فوافق اإلمام
احلسني يف الطريق ،فدعاه اإلمام لنرصته ،فانتقل مع اإلمام وطلق زوجته ،كي ال
يصيبها مكروه بسببه ،وجعله احلسني عىل امليمنة يف واقعة الطف ،فاستشهد فيها عام
680/#61م .راجع :البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص167؛ الساموي ،أبصار
العني (ع) ،ص169-161؛ األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.72-71
20201أنساب األرشاف ،ج ،3ص.167

20202راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص160؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص69؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص66؛ ابن عبد
الرب ،االستيعاب ،ج ،1ص396؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص445؛ ابن عساكر،
تاريخ مدينة دمشق ،ج ،28ص206؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص149؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص26؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،20ص117؛ ابن العديم ،بغية
الطلب ،ج ،6ص2572؛ أبو الفداء ،املخترص ،ج ،1ص190؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج ،8ص171؛ ابن العامد ،شذرات الذهب ،ص67؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص.363
20203يوم الرتوية :وهو اليوم الثامن من ذي احلجة سمي بذلك ألهنم كانوا فيه يروون
أبلهم ويرتوون من املاء ألن تلك األماكن مل تكن إذ ذاك فيها آبار وال عيون،فيحملون
معهم املاء من مكة إىل عرفات .راجع :املفيد ،مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة،
حتقيق :مهدي نجف ،دار املفيد للطباعة،بريوت1993/#1414 ،م ،ص36؛ ابن
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حجر ،مقدمة فتح الباري برشح صحيح البخاري،ط،1دار احياء الرتاث العريب،
بريوت1988/#1408،م ،ص123؛ املرداوي ،أبو احلسن عالء الدين عيل بن سلامن
(ت1480/#885 :م) األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ،ط ،2دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت1986/#1406 ،م ،ج ،4ص25؛
املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن ابن عبد الرحيم (ت1865/#1282 :م) ،حتفة
األحوذي برشح جامع الرتمذي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1990/#1410 ،م،
ج ،4ص.33

20204األخبار الطوال ،ص.348

20205األخبار الطوال ،ص.249

20206الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.256
20207الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.259
20208الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.259

20209اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص .241وراجع :ابن طاووس ،اللهوف ،ص16؛
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص235؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،24أعيان
الشيعة ،ج ،1ص.587
21210ج ،5ص.10

21211األخبار الطوال ،ص.227

21212تاريخ الطربي،ج،5ص.228

21213عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القريش العدوي ،يكنى ابا عبد الرمحن اسلم
وهو صغري مل يبلغ احللم ،شهد مع رسول اهلل  غزوة اخلندق وما بعدها ،تويف
عام 693/#74م ودفن بفخ وهو ابن اربع وثامنني عاما .راجع :البالذري ،انساب
االرشاف،،ج،10ص455-446؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،31ص-79
204؛ ابن االثريُ ،اسد الغابة ،ج ،3ص .230-227

21214تاريخ اليعقويب ،ج،2ص .245

21215الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص .234وراجع :ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص325؛
العاميل ،الدر النظيم ،ص542؛ املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،6ص433؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص306؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص163؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،2ص ،69هتذيب التهذيب ،ج ،2ص.302
21216أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص19؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص230؛ املفيد،
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اإلرشاد ،ج ،2ص40؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص134؛ ابن خلدون ،العرب ،ج،3
ص22؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.40
21217البالذري ،أنساب ِ
األرشاف ،ج ،3ص159؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص239؛
ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص32؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص40؛ ابن األثري،
الكامل ،ج ،3ص134؛ ابن خلدون ،العرب ،ج ،3ص22؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص335؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،37أعيان الشيعة ،ج ،1ص.589

21218أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص19؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص.230
21219الدينوري ،األخبار الطوال ،ص230؛ الساموي ،أبصار العني ،ص.79
22220الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.242
22221تاريخ الطربي ،ج ،5ص.242

22222رشيك بن األعور احلارثي اهلمداين ،كان برصي ًا من شيعة اإلمام عيل ،وذا قدر جليل،
شهد صفني 657/#37م ،وأتى به ابن زياد من البرصة إىل الكوفة فنزل رشيك عىل هاين
بن عروة ،وعنده مسلم ،فمرض رشيك وتويف عام 679/#60م .راجع :البالذري،
أنساب األرشاف ،ج ،2ص79؛ ابن األثري ،اللباب ،ج ،1ص521؛ الذهبي ،سري أعالم
النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،6ص.445
22223الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص .243وراجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص29؛
البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،3ص79؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص232؛
مسكويه ،جتارب األمم ،ج،2ص43؛ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج،3
ص242؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص138؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص20؛ املجليس،
بحار األنوار ،ج ،44ص343؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص45؛ شمس الدين ،أنصار
احلسني ،ص.222
22224تاريخ الطربي ،ج ،5ص.262وراجع :املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص72؛ املزي،
هتذيب الكامل ،ج ،6ص427؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص214؛ ابن حجر،
اإلصابة ،ج ،2ص ،71هتذيب التهذيب ،ج ،2ص.304
22225راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص82؛ البالذري ،أنساب األرشاف ،ج،3
ص169؛ الدينوري ،األخبار الطوال ،ص249؛ ابن أعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص76؛
أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبني ،ص73؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص78؛ مسكويه،
جتارب األمم ،ج ،2ص62-61؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني ،ص179؛
ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،5ص335؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص158؛ ابن نام ،مثري
األحزان ،ص34؛ ابن العديم ،بغية الطلب ،ج ،6ص2623؛ املقريزي ،أمتاع األسامع،
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ج ،5ص.364

22226الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.264

22227راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص61-60؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج،5
ص257؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص70؛ املفيد ،اإلرشاد ج ،2ص66؛
الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص445؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص147؛ ابن نام،
مثري األحزان ،ص26؛ العاميل ،الدر النظيم ،ص546؛ النويري ،هناية األرب ،ج،20
ص404؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص171؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،44
ص363؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص.68
22228الطربي ،تاريخ الطربي ،ج ،5ص.263

22229راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص176؛ البالذري،انساب االرشاف ،ج،3
ص179-178؛ ابن نام ،مثري األحزان ،ص54؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص19؛ ابن
عنبة ،عمدة الطالب ،ص192؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص298؛ الساموي،
أبصار العني ،ص57؛ األمني ،لواعج األشجان ،ص ،185أعيان الشيعة ،ج ،7ص،430
أصدق األخبار يف قصة األخذ بالثأر ،مطبعة العرفان ،صيدا1912/#1331 ،م ،ص.23
23230الطربي  ،تاريخ الطربي  ،ج، 5ص.264
23231تاريخ الطربي ،ج ،5ص.289
23232تاريخ الطربي ،ج ،5ص.303

23233املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص .66اتفقت اغلب املصادر عىل أن عدد املبايعني كان
ثامنية عرش الفا ً راجع :أبو خمنف ،مقتل احلسني ،ص41؛ الطربي ،تاريخ الطربي،
ج ،5ص248؛ املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص41؛ الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني،
ص173؛ الطربيس ،إعالم الورى ،ج ،1ص437؛ ابن األثري ،الكامل ،ج ،3ص141؛
ابن نام ،مثري األحزان ،ص21؛ النويري ،هناية األرب ،ج ،20ص397؛ الذهبي ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص299؛ ابن طاووس ،اللهوف ،ص25؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج ،8ص163؛ ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص191؛ املقريزي ،أمتاع األسامع ،ج،5
ص363؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،44ص336؛ الساموي ،أبصار العني ،ص26؛
األمني ،لواعج األشجان ،ص،38-37أعيان الشيعة ،ج ،1ص.589
23234مروج الذهب ،ج ،3ص.69

23235املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.73

23236املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.73
224

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي

املصادر واملراجع
أوال :املخطوطات
)1

1حمفوظ ،حسني :مدفن الرأس
الرشيف ،وثيقة خطية يف مركز اإلمام
احلسني للمخطوطات والوثائق،
بغداد ،حتت رقم .A.H 35116

)2

2ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل
بن أيب الكرم الشيباين (ت/#630 :
1232م) :أسد الغابة يف معرفة
الصحابة منشورات إسامعيليان،
طهران ،بال.ت.

)4

4اللباب يف هتذيب األنساب دار
صادر ،بريوت ،بال.ت

)6

 6ابن أعثم الكويف ،أمحد (ت:
926 /#314م) الفتوح ،حتقيق :عيل
شريي ،ط ،1دار األضواء ،بريوت،
1991 /#1411م.

ثانيا :املصادر

)3

3الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد
السالم تدمري ،دار الكتاب العريب،
بريوت2006/#1427 ،م.

)5

5اإلدرييس ،حممد بن حممد بن عبد اهلل
بن إدريس (ت1164/#560 :م):
نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق،
ط ،1عامل الكتب ،بريوت،
1989/#1410م.

)7

7الباعوين ،شمس الدين أبو الربكات،

)8

)9

حممد بن أمحد الدمشقي (ت#871 :
1466 /م) :جواهر املطالب يف
مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب،
حتقيق :حممد باقر املحمودي ط،1
جممع أحياء الثقافة اإلسالمية ،قم
1995 /#1416م.

8بحر العلوم ،حممد املهدي الطباطبائي
ت1797/#1212:م،الفوائد
الرجالية حتقيق :حممد صادق بحر
العلوم وحسني بحر العلوم ط1
مكتبة الصادق ،طهران ،بال.ت.
9البخاري أبو نرص سهل بن عبد اهلل
بن داود (ت :بعد 952/#341م).

1010رس السلسلة العلوية ،حتقيق حممد
صادق بحر العلوم ،ط 1املطبعة
احليدرية النجف األرشف /#1381
1962م.

1111الربي ،حممد بن أيب بكر األنصاري
التلمساين (ت :قبل #700
1300/م) :اجلوهرة يف نسب اإلمام
عيل وآله ،حتقيق :حممد التنوجي،
ط ،1مؤسسة النوري ،دمشق،
1981/#1402م.
1212ابن بطوطة أبو عبد اهلل حممد بن
عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت
الطنجي (ت1377/#779:م):
رحلة ابن بطوطة ،دار الرتاث،
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بريوت 1968 /#1388م.

1313البغدادي عبد القادر بن عمران
(ت1682/#1093 :م) :خزانة
األدب ولب لباب لسان العرب،
حتقيق :حممد نبيل طريفي وأميل بديع
اليعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1998 /#1419 ،م.
1414البكري ،أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز
(ت1094/#487 :م) :معجم ما
استعجم من أسامء البالد واملواضع،
حتقيق :مصطفى سقا ،ط ،3عامل
الكتب ،بريوت1982/#1403 ،م.
1515البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر
(ت892/#279 :م) :أنساب
األرشاف ،حتقيق :حممد محيد اهلل،
دار املعارف ،القاهرة/#1379 ،
1959م.

1616البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني
(ت1065/#458 :م) :دالئل
النبوة ومعرفة أحوال صاحب
الرشيعة حتقيق :عبد املعطي قلعجي
ط 1دار الكتب العلمية ،بريوت
1985/#1405م.

1717الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى
(ت892/#279 :م) :سنن
الرتمذي ،حتقيق وتصحيح :عبد
الرمحن حممد عثامن ،ط ،2دار الفكر،
بريوت1983 /#1403 ،م.
1818ابن جبري ،أبو احلسني حممد بن أمحد
226

الكناين األندليس (ت/#614:
 1217م) رحلة ابن جبري ،دار
صادر ،بريوت1964/#1385 ،م.

1919ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد
الرمحن بن عيل بن حممد
(ت1200/#597:م) :املنتظم يف
تاريخ امللوك واألمم ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر
عطا ،تصحيح :نعيم زرزور ،ط1
دار الكتب العلمية بريوت#1412 ،
1992/م.
2020اجلوهري إسامعيل بن محاد (ت:
1002/ #393م) الصحاح تاج
اللغة وصحاح العربية حتقيق:
أمحد عبد الغفور العطار ،ط4
دار العلم للماليني ،بريوت
1987/#1305م.

2121احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل حممد
بن عبد اهلل ت1014/#405:م،
املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت /#1410
1991م.
2222ابن حبان ،أبو حاتم حممد بن حبان
بن أمحد التميمي البستي (ت:
965 /#354م) :الثقات ،دائرة
املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن،
/#1395
1975م.

2323مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
األقطار ،حتقيق :مرزوق عيل إبراهيم،
ط ،1دار الوفاء ،املنصورة ،بال.ت.

2424ابن حجر ،شهاب الدين أمحد بن
عيل العسقالين ت1448/#852:م
اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد
معوض ،ط1دار الكتب العلمية
بريوت1995/ #1415 ،م.
2525هتذيب التهذيب ،ط ،1دار الفكر،
بريوت1984/#1404 ،م.

2626مقدمة فتح الباري برشح صحيح
البخاري ،ط ،1دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت1988/#1408 ،م.

2727ابن أيب احلديد (ت:
1258/#656م) :رشح هنج
البالغة ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،ط ،1دار أحياء الرتاث
العريب ،بريوت1959 /#1378 ،م.

2828احلريب ،أبو إسحاق إبراهيم بن
إسحاق (ت898/#285 :م):غريب
احلديث ،حتقيق :سليامن بن إبراهيم
بن حممد العاير ،ط ،1دار املدينة،
جدة1985/#1405 ،م.
2929احللبي أبو الصالح تقي بن نجم
(ت1055/#447:م) تقريب
املعارف ،حتقيق فارس تربيزيان
احلسون ،بال .م1996/#1417 ،م.
3030احليل ،احلسن بن يوسف بن املطهر
(ت1325/#726 :م) :خالصة

األقوال يف معرفة الرجال ،حتقيق:
جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم1996/#1417 ،م.

3131احلمريي ،حممد بن عبد املنعم (ت:
1494/#900م) :الروض املعطار
يف خرب األقطار ،حتقيق :إحسان
عباس ،ط ،2مؤسسة نارص للثقافة،
بريوت1980/#1401 ،م.

3232ابن حنبل ،أمحد بن حممد (ت:
855/ #241م) :مسند أمحد بن
حنبل وهبامشه منتخب كنز العامل يف
سنن األقوال واألفعال ،دار صادر،
بريوت ،بال.ت.

3333اخلصيبي ،أبو عبد اهلل احلسني بن
محدان (ت945/#334 :م) :اهلداية
الكربى ،ط ،4مؤسسة البالغ،
بريوت1991/#1411 ،م.
3434اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن
عيل (ت1070/#463 :م) :تاريخ
بغداد ،حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1997/#1417 ،م.

3535ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد
احلرضمي املغريب (ت/#808 :
1405م) :العرب وديوان املبتدأ واخلرب
يف أيام العرب والعجم والرببر ومن
عارصهم من ذوي السلطان األكرب،
مؤسسة األعلمي ،بريوت#1391 ،
1971 /م.

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

227

واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
3636ابن خلكان ،أبو العباس شمس
الدين أمحد بن أيب بكر (ت/#681 :
1282م) :وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
الثقافة ،بريوت ،بال.ت.
3737ابن خياط ،أبو عمرو خليفة بن خياط
العصفري البرصي (ت/#240 :
854م) :تاريخ خليفة بن خياط،
حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر،
بريوت1993 / #1414 ،م.
3838ابن داود ،تقي الدين احلسن بن عيل
احليل (ت1339 / #740 :م):
رجال ابن داود ،حتقيق وتقديم:
حممد صادق آل بحر العلوم،
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1972/#1392م.
3939ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن
(ت933/#321 :م) :االشتقاق،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
ط ،1دار اجليل ،بريوت#1411 ،
1991/م.

4040الدمريي ،كامل الدين (ت/#808 :
1405م) :حياة احليوان الكربى،
ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت،
2003/#1424م.
4141الدينوري ،أبو حنيفة أمحد بن داود
(ت895 /#282 :م) :األخبار
الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر،
مراجعة :مجال الدين الشيال ،اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
228

2010/#1430م.

4242الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد
بن عثامن (ت1374/#748 :م):
سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،ط ،9مؤسسة الرسالة،
بريوت1993/#1413 ،م.
4343الكشاف يف معرفة من له رواية يف
كتب السنة ،حتقيق :حممد عوامة،
ط ،1دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
جدة1992/#1413 ،م.

4444الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب
حاتم التميمي احلنظيل (ت/#327 :
938م) :اجلرح والتعديل ،ط،1
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1953/#1372م.
4545الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر
بن احلسني (ت1209/#606 :م):
الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية،
حتقيق :مهدي الرجائي ،مطبعة سيد
الشهداء ،قم1988/#1409 ،م.

4646الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد
القادر (ت :بعد 1261/#660م):
خمتار الصحاح ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1994/#1415 ،م.
4747منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة،
حتقيق :عبد اللطيف الكوهكمري،
مطبعة اخليام ،قم1985 #1406 ،م.

4848الزبيدي ،حممد مرتىض (ت#1205 :
1790/م) :تاج العروس من جواهر

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
القاموس ،حتقيق :عيل شريي ،دار
الفكر ،بريوت1994 /#1415 ،م.

4949الزبريي ،أبو عبد اهلل املصعب بن
عبد اهلل (ت850/#236 :م) :نسب
قريش ،حتقيق :ليفي بروفنيسال،
ط ،3دار املعارف ،القاهرة ،بال.ت.
5050الزرندي ،مجال الدين حممد بن
يوسف بن احلسن بن حممد احلنفي
املدين (ت1349/#750 :م) :نظم
درر السمطني يف فضائل املصطفى
واملرتىض والبتول والسبطني ،ط،1
بال.م1958/#1377 ،م.

5151الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن عمر
(ت1143/#538 :م) :املستقيص
يف أمثال العرب ،ط ،2دار الكتب
العلمية ،بريوت1987/#1408 ،م.
5252السخاوي ،شمس الدين حممد بن
عبد الرمحن (ت1497/#902 :م):
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة
الرشيفة ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1993/#1414 ،م.

5353ابن سعد ،حممد بن سعد (ت#230 :
844/م) :ترمجة اإلمام احلسني
 ومقتله ،حتقيق :عبد العزيز
الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت
ألحياء الرتاث ،قم#1415 ،
1994/م.
5454الطبقات الكربى ،دار صادر،
بريوت ،بال.ت.

5555ابن سيده ،أبو احلسن عيل بن
إسامعيل (ت1065/#458 :م):
املخصص ،حتقيق :جلنة أحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،بال.ت.
5656السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن
بن أيب بكر (ت1505/#911 :م):
تاريخ اخللفاء ،حتقيق :رضوان جامع
رضوان ،ط ،1مؤسسة املختار،
القاهرة2004/#1425 ،م.
5757الشامي ،حممد بن يوسف الصاحلي
(ت1535/#942 :م) :سبل اهلدى
والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد
معوض ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1993/#1414 ،م.

5858الرشيف املرتىض ،عيل بن احلسني
املوسوي (ت1044/#426 :م):
تنزيه األنبياء  ،ط ،2دار األضواء،
بريوت1989/#1409 ،م.
5959ابن شهر آشوب ،أبو عبد اهلل حممد
بن عيل املازندراين (ت#588 :
1192/م) :مناقب آل أيب طالب،
حتقيق :جلنة من أساتذة النجف
األرشف ،املطبعة احليدرية ،النجف
األرشف1956/#1376 ،م.
6060ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم الكويف (ت/ #235 :
849م) :املصنف ،حتقيق :سعيد
اللحام ،ط ،1دار الفكر ،بريوت،
1989/#1408م.
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6161ابن الصباغ ،عيل بن حممد بن
أمحد املالكي املكي (ت/#855 :
1451م) :الفصول املهمة يف معرفة
األئمة ،حتقيق:سامي الغريري،
ط ،1دار احلديث ،قم/#1422 ،
2001م.
6262الصفدي ،صالح الدين خليل بن
أيبك بن عبد اهلل (ت/#764 :
1363م) :الوايف بالوفيات ،حتقيق:
أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
2000/#1430م.

6363الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن
مهام (ت826/#211 :م) :املصنف،
حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
ط ،2املكتب اإلسالمي ،بريوت،
1982/#1403م.
6464الضحاك ،ابن أيب العاصم (ت:
900/ #287م) :األحاد واملثاين،
حتقيق :باسم فيصل أمحد اجلوابرة،
ط ،1دار الدراية ،السعودية،
1991/#1411م.

6565ابن طاووس ،عيل بن موسى بن
جعفر بن حممد احلسيني (ت#664 :
1265/م) :الترشيف باملنن يف
التعريف بالفتن (املالحم والفتن)،
حتقيق :مؤسسة صاحب األمر (عج)،
مطبعة نشاط ،أصفهان ،بال.ت.
6666اللهوف يف قتىل الطفوف ،ط ،1أنوار
اهلدى ،قم1996/#1417 ،م.
230

6767الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد
بن أيوب (ت970/#360 :م):
األوائل ،حتقيق :حممد شكور بن
حممود احلاجي أمرير ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1987/#1408 ،م.
6868املعجم األوسط ،حتقيق وطباعة:
دار احلرمني ،السعودية#1415 ،
1995/م.

6969املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن
عبد املجيد السلفي ،ط ،2دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت/#1405 ،
1983م.

7070الطربيس ،ابو عيل الفضل بن احلسن
(ت1153/#548:م) :إعالم
الورى بأعالم اهلدى ،ط ،1مؤسسة
آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1996 /#1417م.

7171تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم
مطبعة الصدر ،قم/ #1406 ،
1985م.
7272الطربيس ،أبو منصور أمحد بن عيل بن
أيب طالب (من أعالم القرن السادس
اهلجري  /الثاين عرش امليالدي):
7373االحتجاج ،حتقيق :حممد باقر
اخلرسان ،مطبعة النعامن ،النجف
األرشف1966/#1386 ،م.

7474الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير
(ت922/#310 :م) :تاريخ األمم
وامللوك ،حتقيق :حممد أبو الفضل

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
إبراهيم ،ط ،1دار أحياء الرتاث
العريب ،بريوت2008/#1429 ،م.

دار الرائد اللبناين ،بريوت#1403 ،
1983/م.

7676الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن
بن عيل (ت1067/#460 :م):
رجال الطويس ،حتقيق :جواد
القيومي األصفهاين ،ط ،1مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم ،بال.ت.

8282ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد
اهلل بن حممد املعافري (ت/#543 :
1148م) :العواصم من القواصم
يف حتقيق مواقف الصحابة بعد
وفاة النبي  ،حتقيق :حمب الدين
اخلطيب ،ط ،2الدار السعودية
للنرش ،جدة1967 /#1378 ،م.

7575الطرحيي ،فخر الدين (ت#1085 :
1674/م) :جممع البحرين،
حتقيق :أمحد عيل احلسيني ،دار
الثقافة اإلسالمية  ،بال.م#1408 ،
1987/م.

7777ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر
(ت990/#380 :م) :بالغات
النساء ،مكتبة بصرييت ،قم ،بال.ت.

7878العاميل ،مجال الدين يوسف بن حاتم
بن فوز بن مهند الشامي املشغري
(ت1265/#664 :م) :الدر النظيم
يف مناقب األئمة اللهاميم ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم،بال.ت.

7979ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد
اهلل بن حممد (ت1070/#463 :م):
االستيعاب يف معرفة األصحاب،
حتقيق :عيل حممد البجاوي ،ط ،1دار
اجليل ،بريوت1992/#1412 ،م.
 8080ابن العربي ،أبو الفرج غريغوريوس
بن اهرون امللطي (ت#685 :
1286/م) :تاريخ خمترص الدول،
حتقيق :أنطوات صاحلاين اليسوعي،

8181ابن العديم ،كامل الدين عمر بن
أمحد بن أيب جرادة (ت#660 :
1261/م) :بغية الطلب يف تاريخ
حلب ،حتقيق :سهيل زكار ،مؤسسة
البالغة ،بريوت1988/#1409 ،م.

8383ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن
احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي (ت1175/#571 :م):
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها
وتسمية من حلها من األماثل أو
اجتاز بنواحيها من واردهيا وأهلها،
حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر،
بريوت1995/#1415 ،م.
8484ترمجة اإلمام احلسني ،حتقيق:
حممد باقر املحمودي ،جممع أحياء
الثقافة اإلسالمية ،قم#1414 ،
1993/م.

8585ابن العامد ،أبو الفالح عبد احلي
احلنبيل (ت1678/#1089 :م):
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
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بال.ت.

8686ابن عنبة ،مجال الدين أمحد
بن عيل احلسيني (ت828 :
1424/#م) :عمدة الطالب يف
أنساب آل أيب طالب ،حتقيق:
حممد حسن آل الطالقاين ،ط،2
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
1961/#1380م.
8787الفتال النيسابوري ،أبو عيل حممد
(ت1114/#508 :م) :روضة
الواعظني وبصرية املتعظني،
منشورات الرشيف الريض ،قم،
بال.ت.

8888أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل
بن عيل (ت1331/#732 :م):
املخترص يف أخبار البرش ،دار املعرفة،
بريوت ،بال.ت.
8989الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن
اخلليل بن أمحد (ت/#175 :
788م) :العني ،حتقيق :مهدي
املخزومي وإبراهيم السامرائي،
ط ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت،
1988/#1409م.

9090أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسني
(ت966/ #356 :م) :مقاتل
الطالبيني ،حتقيق :أمحد صقر ،ط،4
مؤسسة األعلمي ،بريوت#1427 ،
2006 /م.
9191ابن الفقيه ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد
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بن إسحاق اهلمذاين (ت/#340 :
951م) :البلدان ،ط ،1عامل الكتب،
بريوت1996 / #1416 ،م.

9292الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب
بن حممد بن إبراهيم بن عمر (ت:
414/ # 817م) :القاموس املحيط،
بال.م ،بال.ت.
9393ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم
الدينوري (ت889 /#276 :م):
اإلمامة والسياسة ،حتقيق :إبراهيم
شمس الدين ،مؤسسة األعلمي،
بريوت2006/#1427 ،م.
9494املعارف ،حتقيق :ثروت عكاشة،
ط ،2دار املعارف ،القاهرة،
1969 /#1389م.

9595ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري
(ت1372/# 774 :م) :البداية
والنهاية ،حتقيق :عيل شريي ،ط،1
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1988/#1408م.

9696ابن الكلبي ،أبو املنذر هشام بن حممد
بن السائب (ت819/#204 :م):
مجهرة النسب ،حتقيق وخط ولوحات
حممود فردوس العظم ،ط ،2دار
اليقظة العربية ،دمشق ،بال.ت.
9797نسب معد واليمن الكبري ،حتقيق:
ناجي حسن ،ط ،1عامل الكتب،
بريوت1988 /#1408 ،م.

9898ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
القزويني (ت886/#273 :م):
سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت،
بال.ت.

9999املازندراين ،حممد بن إسامعيل (ت:
1801/#1216م) :منتهى املقال
يف أحوال الرجال ،ط ،1مؤسسة
آل البيت  ألحياء الرتاث ،قم،
1995/#1416م.

10100املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل بن
حسام الدين الربهان فوزي (ت:
1567/#975م) :كنز العامل يف
سنن األقوال واألفعال ،حتقيق:
بكري حياين وصفوة السقا ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1989/#1409 ،م.
10101جمد الدين ابن األثري ،أبو السعادات
املبارك بن حممد اجلزري (ت:
1209/ #606م) :النهاية يف غريب
احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر امحد
الزاوي وحممود حممد الطناحي،
ط ،4مؤسسة إسامعيليان ،قم،
1944/#1364م.

10102املجليس ،حممد باقر (ت/#1111 :
1699م) :بحار األنوار اجلامعة لدرر
أخبار األئمة األطهار ،ط ،2مؤسسة
الوفاء ،بريوت1983 /#1403 ،م.
10103املزي ،مجال الدين أبو احلجاج
يوسف (ت1341/# 742 :م):
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال،
حتقيق :بشار عواد معروف،

ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1992/#1413م.

10104جمري الدين احلنبيل ،عبد الرمحن
بن حممد املقديس (ت#927 :
1520/م) :األنس اجلليل
بتاريخ القدس واخلليل ،املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف،
1968/#1388م.

10105حمب الدين الطربي ،أبو جعفر أمحد
(ت1294/#694 :م) :الرياض
النرضة يف مناقب العرشة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،بال.ت.
10106أبو خمنف ،لوط بن حييى بن سعيد
األزدي (ت773/#157 :م):
مقتل احلسني ،حتقيق :احلسن
الغفاري ،املطبعة العلمية ،قم،
بال.ت.

10107املرداوي ،أبو احلسن عالء الدين عيل
بن سلامن (ت1480/# 885 :م):
األنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ،ط ،2دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت#1406 ،
1986/م.

10108املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني
بن عيل (ت957/#346 :م) :مروج
الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق:
أمري مهنا ،ط ،1مؤسسة األعلمي،
بريوت2000/#1421 ،م.
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10109مسكويه ،أبو عيل أمحد بن حممد
بن يعقوب الرازي (ت#421 :
1030/م) :جتارب األمم ،حتقيق:
أبو القاسم إمامي ،دار رسوش،
طهران2001/#1422 ،م.
11110املغريب ،أبو حنيفة النعامن بن حممد
التميمي (ت973/#363 :م):
رشح األخبار يف فضائل األئمة
األطهار ،حتقيق :حممد احلسيني
اجلاليل ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم ،بال.ت.

11111املفيد ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن النعامن العكربي البغدادي (ت:
1022/ # 413م) :اإلرشاد يف
معرفة حجج اهلل عىل العباد ،ط ،2دار
املفيد ،بريوت1993/#1414 ،م.
11112مسار الشيعة يف خمترص تواريخ
الرشيعة ،حتقيق :مهدي نجف ،دار
املفيد للطباعة ،بريوت#1414 ،
1993/م.

11113املقريزي ،تقي الدين أمحد بن عيل
(ت1441/#845 :م) :امتاع
األسامع بام للنبي  من األحوال
واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق:
حممد عبد احلميد النمييس ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت#1420 ،
1999/م.
11114املكي ،أبو البقاء حممد بن أمحد بن
حممد ابن الضياء احلنفي (ت854 :
1450/ #م) :تاريخ مكة املرشفة
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واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة
والقرب الرشيف ،حتقيق :عالء إبراهيم
األزهري وأيمن نرص األزهري،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1997/ #1418م.

11115املكي ،أبو حممد عبد اهلل بن أسعد
اليافعي (ت1367/#768 :م):
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة
ما يعترب من حوادث الزمان ،حتقيق:
خليل منصور ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1997/#1417 ،م.
11116ابن منظور ،أبو الفضل مجال
الدين حممد بن مكرم (ت#711 :
1311/م) :لسان العرب ،نرش أدب
احلوزة ،قم ،بال.ت.

11117املنقري ،نرص بن مزاحم (ت#212 :
827/م) :وقعة صفني ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،ط ،2مطبعة
املدين ،مرص1962/#1382 ،م.
11118امليداين ،أبو الفضل أمحد بن حممد
النيسابوري (ت1125/#518 :م):
جممع األمثال ،حتقيق :حممد حمي
الدين عبد احلميد ،دار املعرفة،
بريوت ،بال.ت.
11119ابن نارص الدين ،حممد بن عبد
اهلل القييس الدمشقي (ت#842 :
1438/م) :توضيح املشتبه يف
ضبط أسامء الرواة وأنساهبم
وألقاهبم وكناهم ،حتقيق :حممد نعيم
العرقسويس ،ط ،1مؤسسة الرسالة،

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
بريوت1993/#1414 ،م.

12120ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن
أيب يعقوب إسحق (ت#438 :
1047/م) :الفهرست ،حتقيق :رضا
 جتدد ،بال.م ،بال.ت.12121النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن
شعيب (ت915/#303 :م):
فضائل الصحابة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،بال.ت.

12122نعيم بن محاد ،أبو عبد اهلل املروزي
(ت900/#288 :م) :الفتن ،حتقيق:
سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت،
1993/#1413م.
12123ابن نام ،نجم الدين حممد بن جعفر
بن أيب البقاء احليل (ت#645 :
1247/م) :مثري األحزان ،املطبعة
احليدرية ،النجف األرشف#1369 ،
1950/م.
12124النويري ،شهاب الدين أمحد بن عبد
الوهاب (ت1332/#733 :م):
هناية األرب يف فنون األدب ،نرش
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
القاهرة ،بال.ت.
12125أبو هالل العسكري ،احلسن بن
عبد اهلل بن سهل بن سعيد ابن حييى
بن مهران (ت1005/#395 :م):
مجهرة األمثال ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم وعبد املجيد
قطايش ،دار الفكر ،بريوت،

1988/#1409م.

12126اهلاليل ،سليم بن قيس (ت#76 :
695/م) :كتاب سليم بن قيس،
حتقيق :حممد باقر األنصاري الزنجاين
اخلوئيني ،ط ،2دار احلوراء ،بريوت،
2009/#1430م.

12127اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر
(ت1404/#807 :م) :جممع
الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1988/#1408 ،م.
12128وكيع ،أبو بكر حممد بن خلف بن
حيان بن صدقة الضبي (ت#306 :
1918/م) :أخبار القضاة ،عامل
الكتب ،بريوت ،بال.ت.
12129ياقوت احلموي ،شهاب الدين
بن عبد اهلل الرومي (ت#626 :
1228/م) :معجم البلدان ،دار
أحياء الرتاث العريب ،بريوت،
بال.ت.

13130اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن
جعفر بن وهب ابن واضح (ت:
904/#292م) :تاريخ اليعقويب،
دار صادر ،بريوت ،بال.ت.

13131أبو يعىل ،أمحد بن عيل بن املثنى بن
عيسى بن هالل التميمي املوصيل
(ت919/3073 :م) :مسند أيب
يعىل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار
املأمون للرتاث ،بال.م#1407 ،
1988/م.
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ثالثا :املراجع العربية واملعربة:

13132األمني ،حمسن العاميل (ت#1371 :
1951/م) :أصدق األخبار يف قصة
األخذ بالثأر ،مطبعة العرفان ،صيدا،
1912/#1331م.
13133أعيان الشيعة ،حتقيق :حسن األمني،
دار التعاون ،بريوت ،بال.ت.

13134لواعج األشجان يف مقتل
احلسني ،مطبعة العرفان ،صيدا،
1912/ #1331م.
13135األميني ،عبد احلسني أمحد (ت:
1972/ #1392م) الغدير يف
الكتاب والسنة واألدب ،ط ،4دار
الكتاب العريب ،بريوت#1390 ،
1970/م.

13136الرباقي ،حسني بن أمحد النجفي
(ت1913/#1332 :م) :تاريخ
الكوفة ،حتقيق :ماجد أمحد العطية،
استدراكات :حممد آل بحر العلوم،
ط ،1املكتبة احليدرية ،النجف
األرشف2003/#1424 ،م.

13137الربوجردي ،حسني الطباطبائي (ت:
1963/#1383م) :جامع أحاديث
الشيعة ،املطبعة العلمية ،قم ،بال.ت.
13138البغدادي ،إسامعيل (ت#1339 :
1920/م) :هدية العارفني أسامء
املؤلفني وآثار املصنفني ،دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

13139بيضون ،إبراهيم :اإلمام عيل يف رؤية
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«النهج» و «رواية» التاريخ ،ط،2
مطبعة بيسان ،بريوت#1430 ،
2009/م.

14140التوابون ،بال.م ،بال.ت.

14141ثورة احلسني حدث ًا وإشكاليات ،ط،2
رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،
بريوت2007/#1428 ،م.
14142بيضون ،لبيب :تصنيف هنج البالغة،
ط ،2مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،قم،
1987/#1408م.
14143الربيعي ،عبد اهلادي :قبيلة بني متيم،
مراجعة :عيل الكوراين العاميل ،ط،1
1210/#1431م.
14144أبو ريه ،حممود :شيخ املضرية أبو
هريرة ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة،
بال.ت.

14145الزركيل ،خري الدين (ت#1410 :
1989/م) :األعالم قاموس تراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعربني واملسترشقني ،ط ،5دار
العلم للماليني ،بريوت#1401 ،
1980/م.

14146رسكيس ،يوسف الياس (ت1351 :
1932/#م) :معجم املطبوعات
العربية واملعربة ،مطبعة هبمن ،قم،
1989 /#1410م.
14147الساموي ،حممد بن طاهر (ت:
1950/ #1370م) :ابصار العني
يف أنصار احلسني ،حتقيق :حممد

أ.د .عامر حممد يونس  .الباحثة إرساء حمسن داود املرعبي
جعفر الطبيس ،مطبعة حرس الثورة
اإلسالمية ،قم1998 /#1419 ،م.

14148رشف الدين ،عبد احلسني املوسوي
(ت1957/#1377 :م) :النص
واالجتهاد ،حتقيق :أبو جمتبى ،ط،1
مطبعة سيد الشهداء  ،قم،
1983/#1404م.

14149شمس الدين ،حممد مهدي :أنصار
احلسني ،دراسة عن شهداء ثورة
احلسني - الرجال والدالالت،
ط ،2الدار اإلسالمية ،بال.م،
1981/ #1401م.
15150الصدر ،حسن (ت#1354 :
1935/م) :تكملة أمل األمل،
حتقيق :أمحد احلسيني ،مطبعة اخليام،
قم1985 /#1406 ،م.

15151الطائي ،نجاح :اغتيال أيب بكر ،ط،1
دار اهلدى ألحياء الرتاث ،بريوت،
1998/#1419م.

15152الطربيس ،حسني بن حممد تقي
النوري (ت1902/#1320 :م):
خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق
وطباعة :مؤسسة آل البيت  ألحياء
الرتاث ،قم1995/#1416 ،م.
15153العاميل ،قاسم حممد مرصي :رسالة
يف التعرب بعد اهلجرة ،ط ،1دار
الغدير ،قم2003/#1424 ،م.
15154فلهوزن ،يوليوس (ت/#1337 :
1918م) :اخلوارج والشيعة

املعارضة السياسية الدينية ،ترمجة
وتقديم :عبد الرمحن بدوي ،ط ،5دار
اجليل ،القاهرة1998/#1419 ،م.

15155الفريوز آبادي ،مرتىض احلسيني
(ت :)1989 /#1410 :فضائل
اخلمسة من الصحاح الستة وغريها
من الكتب املعتربة عند أهل السنة
واجلامعة ،ط ،3مؤسسة األعلمي،
بريوت1973 / #1393 ،م.
15156القريش ،باقر رشيف :حياة
اإلمام احلسني بن عيل  ،ط،1
مطبعة اآلداب ،النجف األرشف،
1974/#1394م؛ ط،4مطبعة
باقري ،قم.1992/#1413 ،

15157القمي ،عباس (ت#1359 :
1940/م) :الكنى واأللقاب ،مكتبة
الصدر ،طهران ،بال.ت.

15158القندوزي ،سليامن بن إبراهيم احلنفي
(ت1877/#294 :م) :ينابيع املودة
لذوي القربى ،حتقيق :عيل مجال
أرشف احلسيني ،ط ،1دار األسوة،
قم1995/#1417 ،م.
15159كحالة ،عمر رضا (ت#1408 :
1987/م) :معجم املؤلفني تراجم
مصنفي الكتب العربية ،دار أحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،بال.ت.
16160املباركفوري ،أبو العال حممد
عبد الرمحن ابن عبد الرحيم
(ت1865 / #1282 :م) :حتفة
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واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
األحوذي برشح جامع الرتمذي،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1990/#1400م.

16161مغنية ،حممد جواد :يف ظالل
هنج البالغة حماولة لفهم جديد،
ط ،1مطبعة ستارة ،قم#1427 ،
2006/م.

16162املقرم ،عبد الرزاق املوسوي:
مقتل احلسني ،ط ،1مؤسسة النور
للمطبوعات ،بريوت#1423 ،
2002/م.

16163آل ياسني ،رايض :صلح احلسن،
ط ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت،
1992/#1413م.
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