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Abstract

The aim of this study is to focus on analyzing the historical narrations in Islamic history 
literature and explanatory resources about Imam Al-Hussein's revolution; some of which have 
a relation with the nature of this reformist revolution and its historical dimensions and goals 
including contemporary and future goals.

This study is one of the studies carried by  the strategic scientific project of the Department 
of Historic Studies – House of Wisdom (Bayt Al-Hikma) in order to modify and rewrite the 
methodology of history research on the bases of neutral and objective visions as an attempt to 
establish a new foundation for the process of analyzing narrations and manuscripts as well as 
contemporary documents.

It may seem to the researchers and students that the issue is very easy as the historical 
resources which deal with the battle of Al-Taf and the martyrdom of Imam Al-Hussein were 
written by early historians in (150 A.H. / 780 A.C.) by a narrator from the city of Kofa called Abi 
Mikhnif who died in (157 A.H. / 774 A.C.). This opinion may be wrong from our methodological 
viewpoint which is expressed in this study with reference to that narration of Abi Mikhnif.

The analytic methodology may approve or deny this narration when deconstructing its part 
according to the information it presented or to other additional information associated with this 
narration especially the oral narrations that were common till the middle of the 2nd century 
A.H. / 8th century A.C. with reference to Chase Robinson's study.

The findings of this study may state the objectivity of these narration and then help to write 
an analytic historical study of Imam Al-Hussein's martyrdom for students to read whether at 
schools or at universities.
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ص امللخَّ

ز هدف دراستنا هذِه حول حتليل املرويات التارخيية يف املصادر اإلسالمية التارخيية واألدبية والتفسريية  يرتكَّ
عن ثورة اإلمام... إلخ، ومنها ما له عالقة بطبيعِة الثورة اإلصالحية امليمونة وأبعادها وأهدافها التارخيية 
املرشوع  - ضمن  وجل  اهللِ عز  من  بتوفيٍق   – هذِه  دراستنا  ولتندرج  واملستقبلية.  واملعارصة  منها  املاضوية 
البحث  بيِت احلكمة حول حتديث منهج  التارخيية يف  الدراسات  بِه قسم  ينأى  الذي  العلمي اإلسرتاتيجي 
التارخيي وإعادة كتابة التاريخ برؤًى أكثر حيادية وموضوعية. يف حماولٍة إلرساء دعائم بناٍء جديد ملنهج حتليل 

الرواية أو املخطوطة أو الوثيقة املعارصة كمصدٍر من مصادر كتابة التاريخ. 

، إذ أنَّ املصادر التارخيية عن هذا احلََدث عىل سبيل املثال قد  وقد خُييَّل للباحث والدارس أنَّ هذا األمر هنيِّ
ن بحدود سنة 150هـ/767م  أتى عىل كتابتِه عدد من املؤّرخني األوائل؛ وأنَّ مقتاًل لإلمام احلُسني قد دوِّ
من قبل أحد اإلخباريني من أهايل الكوفة، وهو املشهور بأيب خِمنف املتوىفَّ يف سنة 157هـ/774م، ولعلَّه كان 
ل عملية كتابة أحداث معركة الطَّف؟ اجلواب هو كال بالتأكيد من  أيضًا شيعيًا، وأنَّ هذا األمر إذن سُيسهِّ
وجهة نظر منهجنا يف هذِه املقدمة التحليلية، ولتكن رواية أيب خمنف ذاهتا؛ كام سنُبنيِّ الحقًا؛ وكام وقف عليه 
ا تأييد رواية أيب خمنف مثاًل  عدد من األبحاث األكاديمية الرصينة. فمنهج التحليل قد يؤّدي بالباحث إىل إمَّ
الراوية  هذا  ملعلومات  تبعًا  أو  لراويتها  تبعًا  أجزائها  تفكيك  بحسب  صدقيتها  وعدم  بطالهنا  إىل  يؤدي  أو 
للرواية  خمالف  بشكٍل  روهتا  أو  عدلتها  أو  فكيَّفتها  خمنف  أيب  رواية  خطِّ  عىل  دخلت  قد  أخرى  ورواياٍت 
األصلية، والرواية الشفوية التي تكاد تكون األصل يف نقل مجيع الروايات العربية حتَّى ُقبيل منتصف القرن 
الثاين للهجرة / الثامن للميالد هي الرواية املعنية. وهذا املوضوع اخلطري املتمّثل يف قابلية فهمنا لألحداث 
التارخيية قد وقف عليه قلَّة ممن تناولوا هذا املوضوع احلساس واملفصيل يف تاريخ األمة اإلسالمية وقفًة علمية 
املسترشق  قدمها  التي  واملمتازة  املفصلة  الدراسة  األبحاث  مقدمة هذِه  منهجي رصني، ولعلَّ يف  بأسلوب 

.Chase Robinson  األمريكي املعارص جيس روبنسون

ي هذِه   إذن فعملية التحليل تتناول كلَّ روايٍة من روايات مقتل اإلمام عىل وفق هذِه املنهجية لكي تنقِّ
الرواية أو هذِه الوثيقة لتبيان مدى موضوعيتها أو مدى مصداقيتها، وحمّصلة هذا التحليل والتفكيك بعدئٍذ 
فاتنا التارخيية ويف كتبنا املنهجية التي يقرأها طلبتنا  سُتستثمر يف املساعدة عىل كتابٍة تارخيية غري معهودة يف مؤلَّ

إن كان قبل املرحلة اجلامعية واملرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا.
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-626 ـــ/  ــ )4-61ه  طالب أيب  ابــن  عــيل 
680م( التي وقعت جُمارياهتا عىل األرض املباركة 
السنني.  كرور  عىل  امُلفجعة  الطَّف  واقعة  أرض 
بنزيٍف  وجل   عز  اهلل  باركها  التي  األرض  تلك 
دماء  الزكية  الدماء  تلك  الطَّف،  شهداء  دماء  من 
بيتِه  وآل  أبنائِه  من  الشباب  ودمــاء   احلُسني
األبطال  امليامني  أصحابِه  من  باقٍة  ودماء  األطهار 
دماؤهم  اختلطت  والذين  باجلنَّة  ــازوا  ف الذين 
الدموية،  املعركة  ثرى  عىل  البيت  أهل  دماء  مع 
الطاهرة،  أرواحهم  لدهيم،  ما  بأنفس  فضحوا 
بني  والشهامة  والنُبِل  والوفاء  الِفداء  عن  تعبريًا 
يدي أيب عبد اهلل رضوان اهلل عليهم، إذ نالوا رشف 
واجلهاد  والشموخ  الَعَظمة  وكربياء  املجد  ة  وأهبَّ
أن  بعد   د رسول اهلل حُممَّ ة  أمَّ يف سبيل إصالح 
البيت  أهل  أئمة  قتلة  القتلة،  العتاة  ام  احلُكَّ دنَّسها 
ام املغتصبون للسلطة الرشعية  األطهار، احلُكَّ
عىل  فسالٌم  املباركني.  الرشعيني  أصحاهبا  من 
احلُسني وعىل األرواح التي حلَّت بفنائِه وأناخت 

برحلِه، عليِه منَّا أفضل الصالة والسالم..

ز هدف دراستنا هذِه حول حتليل املرّويات  يرتكَّ
واألدبية  التارخيية  اإلسالمية  املصادر  يف  التارخيية 
ومنها  إلخ،   ...اإلمام ثورة  عن  والتفسريية 
امليمونة  اإلصالحية  الثورة  بطبيعِة  عالقة  له  ما 
منها  املاضوية  التارخيية  وأهــدافــهــا  وأبــعــادهــا 
 - هذِه  دراستنا  ولتندرج  واملستقبلية.  واملعارصة 
بتوفيٍق من اهلل عز وجل - ضمن املرشوع العلمي 
الــدراســات  قسم  بــِه  ينأى  ــذي  ال اإلسرتاتيجي 
منهج  حتديث  حــول  احلكمة  بيِت  يف  التارخيية 

مقدمة حتليلية 

ملنهجية دراسة نهضة اإلمام احُلسني بن علي بن 

أبي طالب )عليه السالم(

العملية  الصورة  هو  اإلسالمي  التاريخ  إنَّ 
القرون  يف  وتعاليمه  لإلسالم  التطبيقي  والوجه 
األوىل؛ وهلذا استفرغ أعداء اإلسالم كلَّ جهودهم 
يف الدرس والتشكيك فيه قدياًم وحديثًا، حتَّى شاع 
الدارسني،  من  كثرٍي  عىل  الصواب  وخفي  اخلطأ 
وأصبحت الروايات الصحيحة غريبة عىل البعض 

لقلَِّة سامعهم عنها ولشهرة وانتشار غريها.

عىل  العمل  يف  ُملحة  احلاجة  أصبحت  ولقد 
تنقية تارخينا من هذِه الروايات التي ليس هلا أصٌل 
وخلطوها  اإلخباريون  جها  روَّ وإنَّام  الصحة،  من 
وأخذوا  املتأخرون  فجاء  الصحيحة،  بالروايات 

ا تارخينا. ها وقضيضها عىل أهنَّ هذِه الروايات بقضِّ

وامُلناداة  الصيحات  كثرت  ذلك  أجل  ومن 
للعمل عىل إعادِة صياغة تارخينا ومتييز األصيل من 
ومتحيصها  الروايات  نقد  رضورة  وإىل  الدخيل، 

عىل منهٍج علميٍّ أصيل)1(.

عن  الباحث  اإلنسان  إليه  ُيوفَّق  ما  خري  لعلَّ 
واملخطوطات  املصادر  بطون  يف  واملعرفة  احلقيقة 
القديمة، دراسة تاريخ العرتة الطاهرة من أهل بيت 

النبوة وَمعِدِن الرسالة عليهم الصالة والسالم. 

للبحث  متواضعة  ــٍة  ــاول حم يف  هنا  ونــحــن 
بن  احلُسني  اإلمــام  هنضة  مرويات  يف  والتحليل 
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البحث التارخيي وإعادة كتابة التاريخ برؤًى أكثر 
حيادية وموضوعية. يف حماولٍة إلرساء دعائم بناٍء 
جديد ملنهج حتليل الرواية أو املخطوطة أو الوثيقة 

املعارصة كمصدٍر من مصادر كتابة التاريخ.

 ، وقد خُييَّل للباحث والدارس أنَّ هذا األمر هنيِّ
إذ أنَّ املصادر التارخيية عن هذا احلََدث عىل سبيل 
املثال قد أتى عىل كتابتِه عدد من املؤرخني األوائل؛ 
ن بحدود سنة  وأنَّ مقتاًل لإلمام احلُسني قد دوِّ
150هـ/767م من قبل أحد اإلخباريني من أهايل 
الكوفة، وهو املشهور بأيب خِمنف)2( املتوىفَّ يف سنة 
157هـ/774م، ولعلَّه كان أيضًا شيعيًا، وأنَّ هذا 
معركة  أحداث  كتابة  عملية  ل  سُيسهِّ إذن  األمر 
نظر  وجهة  من  بالتأكيد  كال  هو  اجلواب  الطَّف؟ 
رواية  ولتكن  التحليلية،  املقدمة  هذِه  يف  منهجنا 
أيب خمنف ذاهتا؛ كام سنُبنيِّ الحقًا؛ وكام وقف عليه 

عدد من األبحاث األكاديمية الرصينة. 

ا تأييد  فمنهج التحليل قد يؤّدي بالباحث إىل إمَّ
وعدم  بطالهنا  إىل  يؤّدي  أو  مثاًل  خمنف  أيب  رواية 
لراويتها  تبعًا  أجزائها  تفكيك  بحسب  صدقيتها 
أخرى  ــاٍت  ورواي الراوية  هذا  ملعلومات  تبعًا  أو 
أو  فكيَّفتها  خمنف  أيب  رواية  خطِّ  عىل  دخلت  قد 
األصلية،  للرواية  خمالف  بشكٍل  روهتا  أو  عدلتها 
والرواية الشفوية التي تكاد تكون األصل يف نقل 
القرن  منتصف  ُقبيل  العربية حتَّى  الروايات  مجيع 
الثاين للهجرة / الثامن للميالد هي الرواية املعنية. 

فهمنا  قابلية  يف  املتمّثل  اخلطري  املوضوع  وهذا 
لألحداث التارخيية قد وقف عليه قلَّة ممن تناولوا 

األمة  تاريخ  يف  واملفصيل  احلساس  املوضوع  هذا 
رصني،  منهجي  بأسلوب  علمية  وقفًة  اإلسالمية 
املفصلة  الدراسة  األبحاث  هذِه  مقدمة  يف  ولعلَّ 
واملمتازة التي قدمها املسترشق األمريكي املعارص 

.Chase Robinson )3(جيس روبنسون

من  ــٍة  رواي كلَّ  تتناول  التحليل  فعملية  إذن 
املنهجية  هذِه  اإلمام عىل وفق  مقتل  روايات 
ي هذِه الرواية أو هذِه الوثيقة لتبيان مدى  لكي تنقِّ
هذا  وحمصلة  مصداقيتها،  مدى  أو  موضوعيتها 
املساعدة  يف  سُتستثمر  بعدئٍذ  والتفكيك  التحليل 
فاتنا التارخيية  عىل كتابٍة تارخيية غري معهودة يف مؤلَّ
كان  إن  طلبتنا  يقرأها  التي  املنهجية  كتبنا  ويف 
ومرحلة  اجلامعية  واملرحلة  اجلامعية  املرحلة  قبل 

الدراسات العليا.

اإلمام  هنضة  ملسرية  تارخيية  متابعٍة  أجل  ومن 
احلُسني بدًء بأحداث املدينة ُقبيل وفاة معاوية 
بن أيب سفيان )20ق.هـ.-60هـ/603-680م( 
بن  الوليد  املنورة  املدينة  وايل  بموقف  ــرورًا  وم
ومروان  )ت64هـــ/684م(  سفيان  أيب  بن  عتبة 
ـــ/623-685م( واضطرار  احلكم )2-65ه بن 
ده الوايل ومروان  احلُسني وآل بيتِه األطهار عندما هدَّ
سفيان  أيب  بن  معاوية  بن  ليزيد  البيعة  بــرضورة 
املدينة  تــرك  عىل  ـــ/647-683م(  ــ ــ )25-64ه
 رحلتِه بعد  ومن  املكرمة،  ة  مكَّ إىل  متوجهًا 
غري  املعركة  فكانت   - الكوفة   - العراق  باجتاه 
من  أغلبِه  يف  املؤلَّف  أمية  بني  جيش  بني  املتكافئة 
أهل الكوفة الذي كان كثري منهم ممن كتب الكتب 
النرُصة  متعهدين  أمية  آل  ضدَّ  ليقودهم  لإلمام 
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أعمت  قد  والصفراء  البيضاء  أنَّ  إالَّ  والتأييد، 
موِجّهني  خائرين  متخاذلني  فجعلتهم  قلوهبم 
وصدور  احلُسني  صدر  نحو  وسيوفهم  ِسَهامهم 
من  هنالك  وليس  أنصارِه.  من  بقي  ومن  بيتِه  آل 
وقفه  الذي  وامُلسَتنكر  اخلائر  املوقف  لتربئة  ر  مربِّ
أهل الكوفة عدا أولئك الذين كان وجهاء الكوفة 
خيشوهنم من الذين قبض عليهم ُعبيد اهلل بن زياد 

)ت67هـ/686م( وأودعهم السجن. 

حيــاول  مــن  إزاء  قاطع  رأٌي  وللمسعودي 
ــول  رس بــيــت  آل  قتلة  الــقــتــلــة،  هـــؤالء  ــة  تــربئ
احلكم)4(  بن  انــة  عــوَّ شــأن  شأهنم  ــم  أهنَّ  ،اهلل
امُلزّيفة  رواياتِه  من  أراد  إذ  ـــ/764م(  )ت147ه
النبّوة.  بيت  آل  دماء  من  معاوية  بن  يزيد  تربئة 
احلُسني  مقتل  حرض  من  مجيع  )وكــان  فيقول: 
الكوفة  أهل  من  قتله  وتوىلَّ  وحاربه  العساكر  من 

خاصة؛ مل حيرضهم شامي()5(.

مالحظاٌت منهجية:

التوضيحية  املالحظات  من  العديد  ة  ثمَّ هناك 
بحوث  يف  امُلعتمدة  املنهجية  حول  والتكميلية 
تناولوا  الذين  والباحثني  األفــاضــل  األســاتــذة 
أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمــام  هنضة  موضوع 
أمهها  نتناول  أن  هنا  سنحاول  حيث   ،طالب

وأبرزها من خالل فقراٍت متتالية: 

إنَّ يف مقدمة مصادرنا الرئيسة يف ذلك احلََدث 
بن  أورده هشام  التارخيي هو كتاب أيب خمنف كام 
110-204هــــ/728- )نحو  الكلبي)6(  د  حُممَّ

جرير  بن  د  حُممَّ منه  اقتبس  الذي  وهو  819م(، 
أكثره  ـــ/839-923م(  ــ )224-310ه الطربي 
ــُرُســل  -ال ــارخيــِه  ت يف  ــام  اإلمـ مقتل  بخصوص 
ــام  اإلم مقتل  عــن  معلوماتِه  مجيع  ــوك-  ــل وامل
عند  الرواية  هذِه  عىل  اعتمد  وقد   .احلُسني
كانوا  الذين  سواء  املؤّرخني  من  الكثري  الطربي 
كابن  بعدِه،  من  جــاءوا  الذين  أو  له  معارصين 
واملسعودي  )ت314هـــ/926م(؛  الكويف  أعثم 
الفرج  وأيب  )283-346هـــــــ/896-957م(؛ 
)284-356هـــــــ/897-967م(.  األصفهاين 
أدىل  التي  الروايات  ربام  أو  الكتب  نذكر  أن  دون 
ا  بأهنَّ قوله  املمكن  من  التي  نباته  بن  األصبغ  هبا 
كانت أّول من ألَّف رواية بصيغة كتاب عن مقتل 
أيب  مقتل  من  ينتفع  مل  الذي  الكتاب   ،اإلمام
خمنف، ألنَّه كان متقدمًا يف زمان حياتِه أو كتاب أو 
رواية جابر بن يزيد اجلعفي )ت128هـ/746م( 
اإلمام  تالمذة  أو  أتباع  من  كبري  شيعي  عامل  وهو 
د بن جعفر الباقر )57-114هـ/676- حُممَّ
فه  732م()7(، وكذلك الرواية أو الكتاب الذي ألَّ
)ت175هـــ/791م(  هني)8(  الدُّ عامر  بن  معاوية 
من تالمذة اإلمام الباقر، أو نرص بن ُمزاحم)9( 
اإلمام  )مقتل  كتاب  مؤلِّف  )ت212هـ/827م( 
يف  البالغة  أمهيتِه  من  الرغم  عىل  الذي  احلُسني( 
اعتمده  حتَّى  ــيل،  األص خمنف  أيب  كتاب  حفظ 
ـــ/897- )284-356هـ األصفهاين  الفرج  أبو 
قد  أنَّه  إالَّ  الطالبيني(،  )مقاتل  كتابِه  يف  967م( 
اد  الروَّ املؤرخني  هؤالء  فجميع  األسف.  مع  ُفقد 
الذين جاءوا بعد اجليل األول من مؤرخي الطَّف 
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هني كانوا بشكٍل أو بآخر  بعد معاوية بن عامر الدُّ
اإلمــام  هنضة  عن  مصدرًا  خمنف  أبــا  ــذوا  اخت قد 

.احلُسني

أيب  التنويه هنا عن قصة وصول كتاب  وجيدر 
السائب  بن  هشام  كان  فقد  الطربي.  إىل  خمنف 
شيخِه  بعد  تويفِّ  وقد  خمنف  أليب  تلميذًا  الكلبي 
سنة  تــويفِّ  حيث  سنة،  وأربــعــني  ثــامٍن  بــحــوايل 
)204هـ/830م(. وُيذكر أنَّ هشامًا هو اآلخر قد 
صنَّف كتابًا عن مقتل اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب 
طالب،  إالَّ أننا نجهل إن كان موجودًا لدى 
ة يذكر  الطربي أم ال، عىل الرغم من أنَّه يف مراٍت عدَّ
خمنف!!)10(.  أيب  ذكر  دون  من  هشام  عن  سنده 
وهي  جــدًا،  مهمة  بنتيجة  نخرج  أن  لنا  ويمكن 
تمَّ  قد  خمنف  أليب  والكامل  األصيل  الكتاب  أنَّ 
الكلبي)11(  هشام  قبل  من  سواء  وضياعه  إتالفه 
أو الطربي أم غريمها، وذلك ملَِا ضمَّ هذا امُلصنَّف 
أن  شأهنا  من  ورواياٍت  وشهاداٍت  معلوماٍت  من 
ُتطيح برصوح بني أميَّة وبني العباس عىل السواء، 
املسلمني  وعقائد  لفكر  التضليلية  وسياستهم 
لنرش  تّواقني  كانوا  ما  الذين  ام  احلُكَّ هؤالء  عامة، 
وإشاعة حقيقة مقتل اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب 
أدرك  بكربالء. حتَّى  الطَّف  طالب يف واقعة 
خمنف،  أيب  لروايات  احلقيقية  القيمة  املؤرخون 
األهواء،  هبا  متتزج  مل  خام  مادة  مُتّثل  كانت  كوهنا 
ومل تلوثها السياسة، خاصًة وأنَّ الفرتة التي أرخها 
فيها  كثرت  صاخبة،  سياسية  أحداث  فرتة  كانت 
التيارات واإلنقالبات والثورات، وُيستشف ذلك 
خمنف،  أبو  فها  ألَّ التي  الكتب  عناوين  خالل  من 

الكبري  األملاين  املسترشق  عن  ورد  مما  الرغم  فعىل 
-1844( Julius Wellhausen يوليوس فلهاوزن
القديمة  الروايات  )إنَّ  يقول:  الــذي  1918م( 
عىل  اليوم  حتَّى  توجد  أمية  بني  بعرص  املتعلِّقة 
ا مل ختتلط ومل  أوثق ما تكون عليِه عند الطربي، ألهنَّ
لنا  َحِفَظ  والطربي  والتنسيق،  التوفيق  يد  تتناوهلا 
خصوصًا قطعًا كبرية جدًا من روايات أيب خمنف 
ق، فَحِفَظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما  الراوية امُلحقِّ

كتبه ناثر عريب نعرفه()12(. 

واملعلومات  الروايات  من  الكثري  هناك  يبقى 
التارخيية امُلغيَّبة من هذا املصدر املهم.

وقد كان للمصداقية التي تعامل هبا أبو خمنف 
مع الرواية يف النقل، أثرها الواضح عند املؤّرخني 
الذين جاؤوا بعده، وهذا ما جعل معظم املؤّرخني 
نرى  حيث  ُمطلق،  بشكل  رواياتِه  عىل  يعتمدون 
فيام  كامل  شبه  بشكٍل  عليِه  اعتمد  وقد  الطربي 
فيام  عنه  نقله  ما  فكان  دراستنا،  بموضوع  يتعلَّق 
فه  ألَّ ر للذي  الطَّف كأنَّه مقتل ُمصغَّ يتعلَّق بواقعة 
يف  املميز  خمنف  أيب  ألسلوب  كان  كام  خمنف،  أبو 
ب األعمى الذي اعتاد  الطرح واالبتعاد عن التعصُّ
املؤرخني  هتافت  عىل  األثر  أكرب  املؤرخون  عليه 
ما  )وأهم  فلهاوزن:  يقول  برواياتِه.  األخذ  عىل 
أنَّه  هو  الــروايــات،  قيمة  تقدير  حيث  من  صنع 
أخبار  ومن  متنّوعة  رواياٍت  من  كبرية  طائفًة  مجع 
اليشء الواحد خمتلفًة يف مصادرها، بحيث يستطيع 
د  املؤكَّ الصحيح  ويعرف  بينها  يوازن  أن  اإلنسان 
منها من غريِه. وأبو خمنف قد توّصل بذلك إىل أن 
ا ال تظهر إالَّ  صارت األشياء الثانوية تتوارى، ألهنَّ
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مرًة واحدة، كام صارت األشياء األساسية ال تزال 
الروايات()13(.  تتّكرر يف مجيع  ا  بروزًا، ألهنَّ تزداد 
يكن  مل  خمنف  أبا  أنَّ  فلهاوزن  كالم  من  ويتضح 
مؤرخًا كبريًا فحسب، بل كان أديبًا كبريًا كذلك، 
الثيمة  هي  بروزًا  تزداد  التي  األساسية  فاألشياء 
ى يف املصطلح األديب، التي تدور  Theme كام ُتسمَّ

املضمون  ذات  املختلفة  الروايات  أحداث  عليها 
الواحد، ولو تسنَّى ألحِد النقاد أن يتناول روايات 
 Narrative أيب خمنف عىل نمط التحليل الرسدي
عند  آخر  علمي  جانب  يظهر  فسوف   Analysis

من  أحد  يسبقه  مل  حيث  األدب،  وهو  خمنف  أيب 
األديب  الشكل  هبذا  الرواية  تناول  يف  املؤرخني 

الرفيع.

أو أنَّ هذا الكتاب قد وصل الطربي فعاًل عن 
صياغتِه  إعادة  يف  جهده  بذل  الذي  هشام  طريق 
ألهدافِه  خدمًة  أخباره  هًا  ومشوَّ معلوماته  معدالً 
العباسية  الدولة  مصلحة  بخدمة  ص  تتلخَّ التي 
واضحة  وبصورٍة  ساهم  الذي  األمر  امها.  وُحكَّ
خمنف،  أيب  لروايِة  وزبريية  أموية  رواياٍت  زجِّ  إىل 
نظري رواية عوانة بن احلكم وجويرية بن أسامء)14( 

ووهب بن جرير)15(.

بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام  مقتل  عىل  وعالوًة 
أيب طالب الذي وضعه أبو خمنف، فإنَّ هناك 
أمثال:  الُسنَِّة،  أهل  مؤرخو  كتبها  أخرى  مقاتل 
والدينوري  والبالذري  البرصي  سعد  بن  د  حُممَّ
)ت314هــــــ/927م()16(.  الكويف  أعثم  ــن  واب
شيخه  كتاب  أضاع  قد  لعلَّه  هشامًا  أنَّ  وامُلالحظ 
أو أعدمه، ألنَّ املعروف عن أيب خمنف ميله وميل 

معلوماتِه إىل جانب العلوّيني، وهو أمر ال يتوافق 
كذلك  العباسّيني.  مــن  مسؤوليه  رغــبــات  مــع 
الواقدي  عمر  بن  د  حُممَّ أنَّ  النديم  ابن  عند  ورد 
)130-207هـ/747-823م( قد ألَّف كتابًا عن 
نعرف عنه شيئًا)17(.  احلُسني ال  اإلمام  مقتل 
هذا  مثل  كتاب  له  سعد  بن  د  حُممَّ تلميذه  أنَّ  إالَّ 
ر  ولعلَّه كان كتاب شيخه نفسه. وأليب عبيدة ُمعمَّ
ـــ/728-824م(  ــ )110-209ه املثنى)18(  ابن 
كتابًا بعنوان: )مقاتل األرشاف(، تناول فيه مقتل 
اإلمام احلُسني، كانت نسخة منه موجودة يف 
عرش  الثالث   / اهلجري  السابع  القرن  منتصف 

امليالدي.

تعّرض  قد  فإنَّه  خمنف  أيب  كتاب  إىل  وبالنسبة 
املسترشقني،  من  كثري  قبل  من  والدراسة  للبحث 
حيث ُدرس أوالً يف عام 1883م، من قبل املسترشق 
فيستنفيلد)19(  فرديناند  الربوفيسور  األملـــاين 
-1808(Heinrich Ferdinand Euestenfeld 

بن  احلُسني  )موت  املعنونة:  بدراستِه   ،)1899
عيل والثأر.. رواية تارخيية من العربية()20(. ترجم 
خالهلا مقاطع كثرية من كتاب أيب خمنف. كذلك 
 Ursula َدَرست املسترشقة األملانية أرسوال سزكني
عميقة)21(،  دراســـًة  خمنف  أيب  كتاب   Sezgin 

سلَّمها  التي  احلقيقة  النسخة  ليس  أنَّه  ووجدت 
هذِه  كت  شكَّ حيث  هشام.  تلميذِه  إىل  خمنف  أبو 
الدراسة بالنسخة التي اعتمدها الطربي عن هشام 
خمطوطات  أربع  احلقيقة  يف  وهناك  الكلبي)22(. 
عىل  موزعة  خمنف  أليب  احلُسني  مقتل  كتاب  من 
من  للتأكد  التحقيق  تنتظر  أملانيا  يف  مكتبات  أربع 
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اقتبسها  التي  للمعلومات  ومطابقتها  صحتها 
الربيطاين  املسترشق  ذلك  إىل  أشار  كام  الطربي، 
 Ian Keith Anderson هوارد  إيان  الربوفيسور 
القيِّمة  دراستِه  يف   )2013-1939(  Howard

.)23(عن مقتل اإلمام احلُسني

روايات أبي خمنف يف األدبّيات التارخيية

)الطربي أمنوذجًا(

خــني يف  املــؤرِّ أبــو خمنف يف زمــانــِه شيخ  كــان 
بجمع  اهتاممًا  خني  املؤرِّ أشدِّ  من  وكان  الكوفة، 
وجه  عىل  الطَّف  وواقعة  كربالء  أخبار  وتدوين 
التفاصيل  بأدقِّ  حُييط  أن  حاول  وقد  اخلصوص، 
أحداث  أخباره  فشملت  الواقعة،  هبذِه  امُلرتبطة 
إرهاصاٍت  من  سبقه  وما  عاشوراء،  يوم  ووقائع 
ــداٍث ووقــائــع  ــ ــن أح ــدات، ومـــا تـــاله م ــي ــه ومت
ُأعطي  »أنَّه  القائني:  باقر  د  حُممَّ روى  السبي. وقد 
أبياٍت  لكتابِة  ثمنًا  نفيس -  برد يامين  – وهو  قباءه 
من الشعر منسوبًة لسيد الشهداء«)24(. وهذِه 
ت-تكشف عن حرصِه الشديد  الرواية -إن صحَّ
هذِه  حول  وواردة  شاردٍة  كلِّ  إلتقاط  إىل  وتطلعه 

الواقعة.

تفاصيل  بأدقِّ  حُييط  أن  خمنف  أبو  حاول  وكام 
أحداث ووقائع كربالء، فقد حاول - أيضًا - أن 
الرواة  املتمثِّلة يف  املنابع األُوىل  يستند يف عملِه إىل 
وبارشوها،  األحــداث  عايشوا  الذين  األوائــل 
زوجة  الــربــاب)26(  موىل  سمعان)25(  بن  كعقبة 
بن أيب طالب، ودهلم  احلُسني بن عيل  اإلمام 

الَقني)27(، وجعفر بن  بنت عمرو زوجة زهري بن 
العيزار)29(،  أيب  بن  وعقبة  الطائي)28(،  حذيفة 

وحييى بن هانئ بن عروة املرادي)30(، وغريهم.

لعدم  املبارش  بــالــراوي  االتصال  ر  تعذِّ وإذا 
خمنف  أبو  كان   - املكاين  للُبعد  أو   - معارصتِه 
يتصل بَمن اتصل بالرواة املبارشين )بال واسطة(، 
كام اتصل بسليامن بن أيب راشد األزدي للوصول 
إىل أخبار محيد بن ُمسلم األزدي)31(، أو )بواسطة( 
بن  واملــذري  سليم  بن  اهلل  عبد  أخبار  أخــذ  كام 
الكلبي،  جناب  أيب  عن  األسديني)32(،  املشمعل 

عن َعِدي بن حرملة األسدي عنهام)33(.

أيب خمنف  مقتل  روايات  فقد جاءت  هنا؛   من 
مسندًة  باجلزئيات،  وإحاطتها  تفاصيلها  يف  غنيًة 
متصلًة موثوقًة يف مآخذها ومنابعها؛ ولذا أصبح 
اعتامدًا  وأكثرها  احلُسينيَّة،  املقاتل  أشهر  من  مقتله 
من  الرغم  عىل  العصور.  مرِّ  عىل  خني  املؤرِّ لدى 
يف  األول  أو  األقدم  ليس  هو  امُلصنَّف  هذا  كون 
اإلمام  مقتل  يف  كتب  َمن  أّول  إنَّ  حيث  جمالِه، 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب هو األصبغ بن 
نباتة)34(، ثمَّ جاء بعده جابر بن يزيد اجلعفي، ثمَّ 
أبو  يكون  فال  وبالتايل  هني،  الدُّ عامر  بعدمها  جاء 
عىل  احلُسيني،  املقتل  يف  كتب  َمن  أّول  هو  خمنف 

الرغم مما ورد عند بعض الباحثني)35(.

تاريخ  من  امُلستخَرج  خمنف  أيب  مقتل  يتكّون 
الطربي من )65( حديثًا ُمسندًا، رواها أبو خمنف 
باملبارشة وبالواسطة عن )39( راويًا، وتتوزع هذِه 
عىل  وامللوك  الُرُسل  تاريخ  يف  امُلتناثرة  األحاديث 



116

مقدمة حتليلية ملنهجية دراسة نهضة االمام احلسني )عليه السالم(

حوادث املعركة وما قبلها وما بعدها، بشكٍل ُيغطِّي 
التساؤالت  أغلب  عىل  وجُييب  التفاصيل،  أكثر 
باإلمكان  كــان  هنا  ومــن  الباحث؛  تشغل  التي 
التسلسل  بحسب  وتشكيلها  تنسيقها  إعـــادة 
الزمني لألحداث واخلروج بمقتٍل متكامل أو شبه 

متكامل. 

وحول املنهجية العلمية التي اعتمدها الطربي 
يتعلَّق  بــام  خمنف  أيب  مــرويــات  مــن  اإلفـــادة  يف 
خدمًة  توظيفها  وطريقة  الــدراســة،  بموضوع 
وعرضها  عاجلها  التي  التارخيية  األحداث  ملسار 
يف كتابِه، ُنعيد أوالً ما ورد يف إشارتنا الّسابقة عن 
دور وأسلوب الطربي يف التعتيم أو التخّلص من 
إىل  َعَمد  الذي  األسلوب  هذا  خمنف،  أيب  كتاب 
استخدامِه الحقًا أيضًا، فقد قام بمثل هذِه العملية 
 Zanj عىل سبيل املثال- عندما تناول ثورة الزنج-
ـــ/869- )255-270ه البرصة  يف   Rebellion

د بن احلسن)36(  883م(، إذ اعتمد عىل كتاب حُممَّ
د  حُممَّ بن  عيل  صاحب  وكان  بـ)شيلمة(  املعروف 
كتابًا  ألَّف  وقد  الزنج  قائد  ـــ/883م(  )ت270ه
يف  يتدخل  فنجده  الزنج(،  صاحب  )أخبار  ه  سامَّ
أخبار شيلمة وُيزّيفها ويعّدل فيها حيثام يشاء تزلفًا 
ام من أجل نقل تراث العباسيني ومواقفهم  للُحكَّ

من هذِه الثورة العظيمة)37(. 

يبدأ الطربي كالمه عن اإلمام احلُسني بن عيل 
ابن أيب طالب عندما كان معاوية بن أيب سفيان 
ويريد  حيترض  )15ق.هـ.-60هـ/608-680م( 
ابنه  يريده خليفًة لألمة اإلسالمية،  أن ُيويص من 
يزيد. والروايات التي قّدمها الطربي متعّددة، منها 

ثانية  ورواية  الكلبي،  هشام  عن  خمنف  أيب  رواية 
األموي  احلكم  بن  عوانة  عن  الكلبي  هشام  عن 
النزعة. فهل يعني هذا أنَّ الطربي قد أدخل عوانة 
سوف  اللبيب  والقارئ  أيضًا؟  خمنف  أيب  سند  يف 
األسناد.  هذِه  بني  البنيِّ  الطربي  ختبط  مدى  يرى 
ولنرضب مثاالً حول هذِه احلالة املنهجية، كقوله: 
د؛ عن أيب خمنف؛ ويلِّ يزيد...  )قال هشام بن حُممَّ
هنا   - النفر  بيعة  إالَّ  ويل  حني  ة  مهَّ ليزيد  يكن  ومل 
بن  اهلل  وعبد  الزبري  وابن  احلُسني  اإلمــام  يقصد 
عمر - الذين أبوا عىل معاوية اإلجابة إىل بيعة يزيد 
بعده،  وأنَّه ويل عهده  بيعتِه،  الناس إىل  حني دعا 

أمرهم()38(.  والفراغ من 

بيَّنا  قد  خمنف  أبا  أو  هشامًا  أنَّ  هنا  وُيالحظ 
هدف يزيد املبارش بعد توليتِه، غري أنَّ الطربي ذاته 
ة فقط ُيقّدم رواية عن هشام بن  قبل صفحات عدَّ
د عن أيب خمنف بشأن وصية معاوية البنِه، إذ  حُممَّ
َكَفيتك  إينِّ قد   ، بنيَّ )يا  فيها:  قائاًل  أوصاه بوصيٍة 
لُت  حال، ووطَّأت لك األشياء، وذلَّ الرحلة والرتِّ
العرب،  أعناَق  لك  وأخضعُت  األعـــداء،  لك 
– وقيل: ومجعُت لك  ومجعُت لك من مجع واحد 
ف أن ُينازعك هذا  ما مل جيمعه أحد – وإينِّ ال أختوَّ
األمر الذي استتبَّ لك إالَّ أربعة نفر من قريش: 
احلُسني بن عيل، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن 
ا احلُسني  الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر، ... وأمَّ
ابن عيل فإنَّ أهل العراق لن َيَدعوه حتَّى خُيرجوه، 
له  فإنَّ  عنه  فاصفح  بِه  فظفرَت  عليك  خرج  فإن 

ًا عظياًم...()39(. ة وحقَّ َرمِحًا ماسَّ

عوانة  عن  فكانت  األخرى  هشام  رواية  ا  وأمَّ
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حول وصية معاوية، والتي سبق أن ترّددنا بقبوهلا 
مسألًة  تعكس  وهــي  خمنف،  أيب  كتاب  من  أهنــا 
قيس  بن  للضحاك  معاوية  قال  إذ  متامًا،  أخرى 
بن  وُمسلم   - رشطتِه  صاحب  وكان   - الفهري 
ي: »بلِّغا يزيد وصيتي، أنظر أهل احلجاز  عقبة املرِّ
م أصلك، فأكرم من َقِدَم عليك منهم، وتعاهد  فإهنَّ
َمن غاب، وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن َتعِزل 
عنهم كلَّ يوم عاماًل فافعل، ... وإين لست أخاف 
من قريش إالَّ ثالثة - يف رواية هشام عن أيب خمنف 
اهلل  وعبد  عيل،  بن  ُحسني   - أربعة  كانوا  السابقة 
ا احلُسني بن  ابن عمر، وعبد اهلل بن الزبري؛... وأمَّ
عيل فإنَّه رجل خفيف، وأرجو أن يكفيكه اهلل بمن 
ًا  ة، وحقَّ ماسَّ له رمحًا  وإنَّ  أخاه،  أباه، وَخَذل  َقَتل 
د صىلَّ اهلل عليه وسلم، وال  عظياًم، وقرابًة من حُممَّ
أظن أهل العراق تاركيه حتَّى خُيرجوه، فإن قدرَت 
عفوُت  صاحبه  أينِّ  لو  فــإينِّ  عنه،  فاصفح  عليه 
عنه...«)40(. هذِه الروايات املتضاربة التي تتناول 
عن  ونقاًل  الطربي،  من  وردت  قد  ذاته  املوضوع 

مصدٍر واحد هو أبو خمنف!.

التي  الرواية  إىل  نعود  حينام  فإننا  املقابل،  ويف 
ذكرناها يف أعاله عن الطربي أيضًا: »... والفراغ 
الرمحن  اهلل  بسم  الوليد:  إىل  فكتب  أمرهم،  من 
الرحيم، من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة، 
ا بعد، فإنَّ معاوية كان عبدًا من عباد اهلل، أكرمه  أمَّ
يف  إليه  وكتب  والــســالم«)41(.  واستخَلَفه...  اهلل 
ا بعد، فخذ ُحسَينًا وعبد  ا أذن فأرة: »أمَّ صحيفٍة كأهنَّ
اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذًا شديدًا 
والسالم«)42(.  ُيبايعوا؛  حتَّى  ُرخصة  فيه  ليست 

مع  أيضًا  تتضارب  التي  الرواية  هــذِه  إنَّ  املهم 
سابقتها التي هي األخرى قد أوردها الطربي عن 
د بام ال  د عن أيب خمنف. ومجيعها يؤكِّ هشام بن حُممَّ
الذي  والبحثي  الروائي  املنهج  أنَّ  الّشك يف  يقبل 
ا تالعبًا من قبلِه  إمَّ اعتمده الطربي يف تارخيِه كان 
يدل  هذا  أنَّ  أو  هشام،  أو  خمنف  أيب  روايــات  يف 
ه خلدمة  داللة واضحة عىل املستوى الفكري املوجَّ

السلطة األموية أو حتَّى العباسية.

رواية كتب الكوفيني إىل اإلمام احلُسني بن عيل 
الطربي  جعلها  التي  الرواية   .طالب أيب  ابن 
عنوانًا بارزًا بعد أن انتهى من رواية خروج اإلمام 
املكرمة، والعنوان هو:  ة  إىل مكَّ املنورة  املدينة  من 
عليه  احلُسني  الكوفيني  ُمراسلة  عن  اخلرب  )ذكر 
بن  ُمسلم  ــر  وأم قبلهم  ما  إىل  للمصري  السالم 
اختار  الذي  الوقت  يف  عنه()43(.  اهلل  ريض  عقيل 
املسعودي )283-346هـ/896-957م( عنوانًا 
بن  احلُسني  مقتل  )ذكر  هو:  وواضحًا،  مفصاًل 
عيل بن أيب طالب ومن ُقتل معه من أهل بيتِه 
وشيعتِه()44(. من جانٍب آخر معاد فقد اختار ابن 
كثري عنوانًا مغرضًا ال عالقة له بكتب الكوفيني أو 
بمقتل اإلمام، حيث جاء عنوانه الذي عرض 
من خاللِه أحداث مقتل اإلمام بـ: )قصة احلُسني 
ة يف طلب اإلمارة  بن عيل وسبب خروجِه من مكَّ
وكيفية مقتلِه()45(. وهي )عنوان الطربي وعنوان 
ابن كثري( عناوين مقصودة للدسِّ وحتريف وحرف 
الرصيح يف  اإلمام عن هنجها وهدفها  هنضة 
ِه رسول اهلل. فالروايتان بحاجٍة  ة جدِّ إحياء أمَّ
فهم  وعــدم  ركاكتهام  مدى  إلظهار  مداخلٍة  إىل 
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طبيعة ومغزى هنوض اإلمام ضّد يزيد بن معاوية 
ت  وحكومته اآلثمة التي استغلت احلرمات وشوهَّ
بصورِة  الكربى  األذية  وأحلقت  ومفاهيمه  الدين 
إنَّ   .األعظم النبي  وسمعة  وسمعتِه  اإلسالم 
بني  والتخاصم  للنزاع  تعبريًا  ليست  النهضة  هذِه 
بني أمية وبني هاشم أكثر مما هي ثورة عىل تفيشِّ 
عامة  اإلسالم  أهداف  عن  والرتاجع  االنحراف 
ومبادئِه السامية التي ناضل رسول اهلل من أجل 
املسلمني  ونفوس  قلوب  يف  وترسيخها  إقامتها 
ضدَّ تيار الطلقاء اخلارجني واجلاحدين واملنافقني. 
إزاء  الزعامة  كــريس  وطلب   احلُسني فأين 
واالبتعاد  والظلم  الفساد  معايري  وشيوع  املفاسد 
ة التي أراد اهلل حتقيقها  عن األخالق والقيم اخلريِّ
برسالِة اإلسالم احلنيف. والرواية األوىل إنَّام ُتدلِّل 
ها  وجَّ قد  الكلبي  هشام  وراويتُه  الطربي  أنَّ  عىل 
عىل  معامله  بانت  هدٍف  إىل  تنحو  وجهًة  الرواية 
وفق امُلالحظات اآلتية، التي حاولنا خالهلا حتليل 
توجهات اخلطاب األموي املعارض لنهج آل بيت 

:رسول اهلل

الكوفيني  مــن  ــهــة  املــوجَّ الكتب  مسألة  إنَّ 
من  خروجِه  بزمن  عالقة  هلا  ليس   لإلمام
املدينة املنورة، إنَّام هي مسألة أقدم يف زمان وقوعها 
من تلك الفرتة بكثري بحسب أيب خمنف نفسه. فهي 
ترجع إىل فرتة ُقبيل استشهاد اإلمام احلسن امُلجتبى 
)3-50هــــ/625-  طالب أيب  بن  عيل  ابن 
يذكره  ما  وهذا  االستشهاد.  إثر  عىل  أو  670م( 
 احلُسني اإلمــام  عن  حديثِه  خالل  كثري  ابن 
ميل  كان  وكيف  املكرمة،  ة  مكَّ إىل  وصوله  بعد 

رسول  بنت  وابن  الكبري،  السيد  كونه  إليه  الناس 
اهلل؛ فيقول: »ملَّا بايع الناس معاوية ليزيد كان 
ُيبايع له، وكان أهل الكوفة يكتبون  ُحسني ممن مل 
معاوية،  خالفة  يف  إليهم  اخلروج  إىل  يدعونه  إليه 
د بن  كلُّ ذلك يأبى عليهم، فَقِدم منهم قوم إىل حُممَّ
احلنفية يطلبون إليه أن خيرج معهم فأبى، وجاء إىل 
احلُسني يعرض عليِه أمرهم، فقال له احلُسني: إنَّ 
بنا،  ويستطيلوا  بنا،  يأكلوا  أن  يريدون  إنَّام  القوم 
وَقِدم  قال:   ... ودماءنا،  الناس  دماء  ويستنبطوا 
احلُسني  إىل  ٍة معه  الفزاري يف عدَّ عتبة  بن  امُلسيَّب 
بعد وفاة احلسن، فدعوه إىل خلع معاوية وقالوا: 
ألرجو  إينِّ  فقال:  أخيك،  ورأي  رأيك  علمنا  قد 
وأن   ، الكفَّ حّبِه  يف  نيتِه  عىل  أخي  اهلل  يعطي  أن 
وكتب  الظاملني.  جهاد  حبِّي  يف  نيتي  عىل  يعطيني 
مروان إىل معاوية: إين لست آمن أن يكون ُحسني 
طوياًل.  ُحسني  من  يومكم  وأظن  للفتنة،  مرصدًا 
فكتب معاوية إىل احلُسني: إنَّ من أعطى اهلل صفقة 
يمينِه وعهدِه جلدير بالوفاء، وقد أنبئُت أنَّ قومًا من 
أهل الكوفة قد دعوك إىل الشقاق، وأهل العراق 
من قد جربت قد أفسدوا عىل أبيك وأخيك، فآتق 
اهلل وآذكر امليثاق، فإنك متى تكدين أكدك. فكتب 
بلغك  الذي  بغري  وأنا  كتابك  أتاين  احلُسني:  إليه 
وما  اهلل،  إالَّ  هلا  هيدي  ال  واحلسنات  جدير،  عني 
أظن يل  وما  عليك خالفًا،  وال  لك حماربة  أردت 
عند اهلل عذرًا يف ترك جهادك، وما أعلم فتنًة أعظم 
من واليتك أمر هذِه األمة. فقال معاوية: إنَّ أثرنا 
يأبى عبد اهلل إالَّ رشًا. وكتب إليه معاوية أيضًا يف 
بعض ما بلغه عنه: إينِّ ألظن أنَّ يف رأسك نزَوة، 
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فوددت أينِّ أدركها فأغفرها لك«)46(.

هنضة  مسرية  يف  املهمة  املعلومات  هذِه  مجيع   
هشام  أو  الطربي  ألغاها  قد   احلُسني اإلمام 
ا رواية يف  الكلبي من كتاب أيب خمنف األصيل، ودسَّ
غري صالح اإلمام، رواية تأيت بعد تلك التي كانت 
زمن معاوية جلعلها تتعلَّق بيزيد، وأنَّ وايل األمويني 
للمبايعة  اإلمام  عىل  دا  شدَّ قد  احلكم  بن  ومروان 
وكذلك  امتناعِه.  حــال  يف  عنقه  ُيــرضب  أن  أو 
وأنَّ  الكوفيني  كتب  إىل  بالنسبة  الرواية  توجيههام 
اإلمام كان موافقًا عىل موقفهم، ففي رأي اإلمام 
ويستطيلوا  بنا،  يأكلوا  أن  يريدون  إنَّام  القوم  »إنَّ 
بنا، ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا«، لذا ليس من 
الكتب  وصول  بمجّرد  كان  اإلمام  أنَّ  الصحيح 
إليه قد وافق عىل عهود الكوفيني وتعهداهتم وبيان 
حاجتهم إىل زعامتِه. وهذه الفكرة ستلغي حينئٍذ 
م  تقدَّ التي  النصائح  حول  التفصيالت  من  الكثري 
ـــ/642- )21-81ه  احلنفية بن  د  حُممَّ فيها 
بن عباس )3ق. اهلل  عبد  نصيحة  أو  700م( 
هـ.-68هـ/619-687م( أو عبد اهلل بن عمر بن 
)10ق.هـ.-73هـ/613-692م(   اخلطَّاب
مطيع)47(  بن  اهلل  عبد  امليل  الزبريي  نصيحة  وال 
)ت73هـ/692م( وال نصيحة عبد اهلل بن الزبري 
)1-73هـــــــ/623-692م( ومــا إىل ذلــك من 
 اإلمام نصحوا  م  أهنَّ عىل  ز  تركِّ التي  األمور 
ووعودهم  الكوفيني  كتب  إىل  يستجيب  ال  بأن 
بالنرُصة، فاإلمام كان يعرفهم حقَّ املعرفة. إالَّ أنَّ 
السؤال املهم هنا هو ملاذا َعَمد هشام الكلبي الذي 
كان حيتفظ بكتاب أيب خمنف وُيعّد املصدر األساس 

ل أو زيَّف  له إىل تغييبِه أو من جانٍب آخر ملاذا عدَّ
موتورة  أخرى  بروايٍة  املهم  القول  هذا  الطربي 
ام  جدًا كام سرتد يف أدناه؟. أإهنام أرادا إرضاء احلُكَّ
 احلُسني اإلمام  أنَّ  بيان  خالل  من  العباسيني 
كان مرتّددًا يف مرشوعِه اإلصالحي وهنضته ضّد 
ُيفصح  كان  أنَّه  آخر  طرٍف  من  أو  القائم،  احلكم 
ام  أهنَّ أم  الكوفيني؟  برسائل  الكامل  اطمئنانِه  عن 
هدفًا إىل حتريف هنضة اإلمام وثورتِه باجتاٍه معاكس 
ا قد تبلورت ونمت يف ذهنِه عىل أثر مطالبة  يف أهنَّ
الوليد بن عتبة ومروان بن احلكم وهتديدمها اإلمام 
 اإلمام أنَّ  حني  يف  يزيد؟  ُيبايع  مل  إن  بالقتل 
احلسن  اإلمام  استشهاد  بعد  ملعاوية  رصاحًة  قال 
امُلجتبى: »إينِّ ألرجو أن ُيعطي اهلل أخي عىل 
، وأن ُيعطيني عىل نيتي يف حبِّي  نيتِه يف حّبِه الكفَّ
أنَّ  النص  هذا  من  ُيفهم  حيث  الظاملني«.  جهاد 
يعّد مسألة جهاد معاوية  احلُسني كان  اإلمام 
أولويات مرشوعِه اإلصالحي، يف  أمية من  وبني 
وقٍت يسبق ُمراسلة الكوفّيني إياه وتولية يزيد بن 

معاوية زمام السلطة يف دمشق.

ا  الكلبي فيام دسَّ لنراجع كالم الطربي وهشام 
الذي  الصحيح  موضعها  غري  يف  معلوماٍت  من 
سبق اإلشارة إليه. يقول الطربي: »حّدثني زكرياء 
ابن حييى الرضير...، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن 
بِه خالد  ُيراد  والذي  الَقرسي -  اهلل  عبد  بن  أسد 
وايل  الــقــرسي)48(  أسد  بن  يزيد  بن  اهلل  عبد  ابن 
لدودًا  عدوًا  كان  والذي  العراقني،  عىل  األمويني 
لإلمام عيل بن أيب طالب بصورٍة خاصة وآلل 
حّدثنا  قال:   – عامة  بصورٍة   اهلل رسول  بيت 
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حدثني  جعفر:  أليب  قلُت  قــال:  هني،  الدُّ ر  عــامَّ
ففي هذا  احلُسني حتَّى كأينِّ حرضته«)49(.  بمقتل 
الَسنَد عدة عيوب أرادها كلٌّ من هشاٍم الكلبي أو 
ترد عن أيب خمنف: وجود  الطربي، وهي قطعًا مل 
هني.  خالد القرسي وهو يتحدث بحديث عامر الدُّ

ولو بحثنا عن عامر هذا لوجدنا إمجاع مصادر 
التارخيية  األدبيات  يف  واملوثوقة  امُلعتربة  الرجال 
موثوق  املــذهــب،  شيعي  كــان  ــه  أنَّ عىل  العربية 
كان  إن  القرسي؛  بخالد  له  عالقة  وال  الرواية، 
بِه وايل األمويني. باإلضافة إىل كونِه من  املقصود 
 الباقر عيل  بن  د  حُممَّ اإلمــام  وأتباع  تالمذة 

)57-114هـ/676-732م()50(.

للطربي  أخــرى  حماولة  نرى  ثانية  جهٍة  ومن 
»قال:  بقولِه:  للحقائق،  إخفاًء  الرواية  يف  الدسَّ 
حيسب  وهلة  ألول  فالقارئ  جعفر«،  أليب  قلت 
أبو  »قال  قولِه  عىل  دأب  كونه  نفسه،  الطربي  أنَّه 
د  جعفر« بمعنى الطربي. والدليل عىل هذا أنَّه جرَّ
أبا جعفر الباقر من لقبِه »اإلمام« أو بيان اسمه 
الرواية صحيحة  أنَّ  فلنعد إىل  األول. ومهام يكن 
أليب  قال  هني  الدُّ فعامر  شائبة؛  ــة  أيَّ فيها  وليس 
جعفر: حّدثني بمقتل احلُسني كأينِّ حرضته. 

اإلمام  جواب  إىل  ينتقل  حاملا  القارئ  ولكن 
د بن عيل الباقر ال جيد أيَّ يشٍء عن مقتل  حُممَّ
الطربي  نصَّ  ننقل  ذلك  عىل  وللربهان  اإلمــام، 
معاوية  »مات  هني:  الدُّ لسؤال  اإلمــام  كجواب 
والوليد بن عتبة بن أيب سفيان عىل املدينة، فأرسل 

رين  أخِّ له:  فقال  بيعته،  ليأخذ  بن عيل  احلُسني  إىل 
ة، فأتاه أهل الكوفة  ره، فخرج إىل مكَّ وأرُفق، فأخَّ
ولسنا  عليك،  أنفسنا  حبسنا  قد  إنا  وُرُسلهم: 
وكان  علينا.  فأقدم  ــوايل،  ال مع  اجلُُمعة  نحرض 

النعامن بن بشري األنصاري عىل الكوفة؛...«)51(. 

بن  ُمسلم  عــن  احلــديــث  ــك  ذل يف  ويستمّر 
بن  احلُسني  اإلمام  مقتل  عقيل وال يشء عن 
ز احلديث واقترص  عيل بن أيب طالب، إنَّام تركَّ
عىل مقتل ُمسلم فحسب. وبعد أحاديث بعضها ال 
يمت إىل ُمسلم بن عقيل بصلة، يعود فيقول: 
أيب  هني؛ عن  الدُّ حديث عامر  إىل  احلديث  »رجع 
ماذا  ولكن   -  الباقر اإلمام  يقصد   - جعفر 
نقرأ؟ نقرأ ثانيًة عن ُمسلم بن عقيل بعد أن ذكره 

قبل أسطر قليلة)52(. 

بعدئٍذ يبدأ احلديث عن رحلة اإلمام إىل العراق 
عامر  برواية  تتعلَّق  ال  بأسانيد  أو  بسند  ولكن 

 .هني وال بقول اإلمام أيب جعفر الدُّ

ويبقى القارئ متّحريًا، فأين قّصة مقتل اإلمام 
الرواية  وجــود  ولــوال  الباقر؟  ــام  اإلم عند 
اإلمام  قاله  ما  خلفي  الشيعة  كتب  يف  الصحيحة 

هني. برواية الدُّ

العنوان  َنيِس  قد  الطربي  فإنَّ  هذا  عن  فضاًل   
عن  اخلرب  )ذكر  وهو:  املوضوع،  فيه  ابتدأ  الذي 
مراسلة الكوفيني... إلخ()53(، فلم نعد نسمع شيئًا 

عن هذِه امُلراسالت؟.
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مالحظات حول البيعة ليزيد بن معاوية والتهيئة 

للثورة احُلسينيَّة:

احلديث بشأن رحلة اإلمام احلُسني من املدينة 
عن  نقاًل  الطربي،  عند  املكّرمة  ة  مكَّ إىل  املنورة 
الّصيغة  عىل  ورد  خمنف،  أيب  عن  الكلبي  هشام 
ُمسلم  قصة  من  ذكر  فإنَّه  خِمنف  أبو  ا  »وأمَّ اآلتية: 
ابن عقيل وشخوصِه إىل الكوفة ومقتلِه قصًة هي 
جعفر  أيب  عن  هني  الدُّ عامر  خرب  من  وأتمَّ  أشبع 
ُمرص  الطربي  أنَّ  هنا  ُيالحظ  ذكرناه«)54(.  الذي 

.د الباقر عىل عدم ذكر اإلمام حُممَّ

مشّوهًة  عامر  رواية  أورد  الذي  نفسه  أنَّه  ثانيًا 
عن  حُيّدثه  أن  لإلمام  قال  عــامرًا  أنَّ  إذ  ومبتورة؛ 
ُمسلم  الشهيد  مقتل  عن  ال  احلُسني  اإلمام  مقتل 
بناًء عىل قول الطربي أو هشام، فخطأ  بن عقيل، 
هو  له  يتحمَّ إنَّام  الرواية  قصور  وزر  فإنَّ  وبالتايل 
نفسه أو هشام، فلامذا يتهم رواية عامر بكوهنا غري 
ُمشبعة أو ناقصة؟. فهو هاهنا يتحّدث عن رحلة 
ثت  ُحدِّ »ما  يقول:  إذ  ُمسلم،  اإلمام ال عن رحلة 
أبا  يقصد  أنَّه  وأظن   - عنه  د،  حُممَّ بن  هشام  عن 
ثني عبد الرمحن بن ُجندب، قال:  خمنف - قال: حدَّ
امرئ  ابنة  باب  الرَّ ُعقبة  بن سمعان موىل  ثني  حدَّ
القيس الكلبية امرأة ُحسني »وكانت مع ُسكينة ابنة 
ُحسني، وهو موىًل ألبيها، وهي إذ ذاك صغرية«)55(. 
الطربي  قول  يف  جاء  ما  إىل  التنويه  بنا  جيدر  وهنا 
كان  فمتى  اخلرب،  هذا  يف  ُمغرضًا  كان  ربام  الذي 
األئمة األطهار من آل بيت رسول اهلل جيعلون 
رجاًل موىًل لزجياهتم أو لبناهتم عىل الرغم من كون 

عقبة)56( كان رجاًل كبريًا بالغًا!. ثمَّ قال: »خرجنا 
فلزمنا - يقصد اإلمام احلُسني وآل بيتِه - الطريق 
بت  تنكَّ لو  بيتِه:  أهــُل  للُحسني  فقال  األعظم، 
يلحقك  ال  الزبري  ابن  فعل  كام  األعظم  الطريق 
الطلب؛ قال: ال، واهلل ال أفارقه حتَّى يقيض اهلل ما 
هنا  الذهن  إىل  يتبادر  وقد  إليه...«)57(.  أحبُّ  هو 
سؤال، وكيف عرف أهل البيت بخروج ابن الزبري 
عن الطريق األعظم؟ وإنَّه بحسب رواية الطربي، 
فأخذ  الليل  حتت  من  الزبري  ابن  »وخرج  قال:  إذ 
طريق الفرع هو وأخوه جعفر، ليس معهام ثالث، 
ه نحو  وجتنَّب الطريق األعظم خمافَة الطلب، وتوجَّ
البنيِّ  التناقض  الطربي من هذا  أين  ة...«)58(.  مكَّ
الروايات،  ونقل  األحداث  وصف  يف  والرصيح 
ة - من صفحة 341 إىل صفحة  فبعد صفحات عدَّ
الرواية  يف  وتتباين  املعلومات  تتعارض   -  351

التي جعلها أتمُّ وأشبع؟!. 

فهناك  والتزييف  الــوهــم  هــذا  عــن  وفــضــاًل 
املوضوع.  هذا  حول  نوردها  أخرى  ُمالحظات 
 فبينام كان اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب
ة املكرمة استقبله رجٌل هو عبد  يف الطريق إىل مكَّ
اهلل بن ُمطيع الزبريي امليل واهلوى. فقال لإلمام: 
ا اآلن فإينِّ أريد  »ُجعلت فداك أين ُتريد؟ قال: أمَّ
ا بعدها فإين أستخري اهلل، قال: خار اهلل  ة، وأمَّ مكَّ
ة فإياك أن  لك، وَجَعلنا فداك، فإذا أنت أتيت مكَّ
ُقتِل أبوك،  بلدٌة مشئومة، هبا  ا  َتَقُرب الكوفة، فإهنَّ
عىل  تأيت  كــادت  بطعنٍة  واغتيل  أخــوك،  ــِذل  وُخ
َيعِدل  ال  العرب،  سيِّد  فإنَّك  احلََرم؛  إلَزم  نفسِه؛ 
بك واهلل أهُل احلجاز أحدًا، ويتداَعى إليك الناُس 
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ي وخايل،  من كلِّ جانب؛ ال تفارق احلََرم فَِداك عمِّ
عجيُب  بعدك«)59(.  لنُسرتّقَّنَّ  هلكت  لئن  فواهلل 
هذا  كلَّ  يرسد  ُمطيع  بن  اهلل  عبد  يكون  أن  جدًا 
أمر.  بأيِّ  مقصدِه  عن  اإلمــام  يتفّوه  ومل  لإلمام، 
والذي نعتقده أنَّ ما ُذكر عىل لسان عبد اهلل مجيعه 
إنَّام هو من تلفيق الطربي أو شيخه هشام الكلبي، 
من  حالٍة  إلظهار  هنا  القول  هذا  يفحام  أن  أرادا 
التخطيط  وانعدام   اإلمام هنضة  عىل  الــرتّدد 
عىل  ستكون  نفسها  الكلامت  وهــذِه  هلا.  امُلسبق 
أثنى اإلمام  ابن عباس وابن عمر وكلَّ من  لسان 
عن الثورة. فعبد اهلل بن ُمطيع زبريي اهلوى - كام 
النصائح  ُيديل هبذِه  أن  امُلستبعد  وإنَّه من  بنا -  مرَّ 
حيوية  مهمة  إنجاز  عىل  عازمًا  كان  الذي  لإلمام 
ِه؛ واألنكى من كلِّ هذا أن عبد  ة جدِّ يف إصالح أمَّ
ثانية  مرًة  الطربي  ُيعيده  سوف  هذا  مطيع  بن  اهلل 
توجهِه  ُقبيل  باإلمام  فيلتقي  القصة  أحداث  إىل 
وذلك  قباًل،  ذكره  وأن  سبق  أنَّه  غافاًل  للمعركة. 
بالتأكيد لُيعيد النصائح ذاهتا عىل اإلمام وُيثنيه عن 

ما كان اإلمام عازمًا عليه؟.

عدم  عىل  تدّل  التي  األخرى  األمثلة  بني  ومن 
من  يرويان  ما  الكلبي  هشام  أو  الطربي  تذكر 
رواياٍت متناقضة ومتضاربة كان القصد من ورائها 
إثر أخرى عىل ترّدد اإلمام يف هنضتِه  التدليل مرة 
فيذكر  أمية.  بني  ودولة  سلطة  ضدَّ  هبا  قام  التي 
ُدعيا  مّلا  واحلُسني  الزبري  ابن  »وأنَّ  قوله:  الطربي 
ة -  أَبَيا وخرَجا من ليلتهام إىل مكَّ البيعِة ليزيد  إىل 
سابق  مكان  يف  ذكر  قد  الطربي  أنَّ  هنا  وُيالحظ 
أخيِه  مع  الليل  جنح  يف  خرج  قد  الزبري  ابن  بأنَّ 

وأنَّ اإلمام خرج بعده بيوٍم أو يومني - فلقيهام ابن 
ما  فسأالمها،  ة،  مكَّ من  جاِئْينَيِ  عمر  وابن  عباس 
فقال  ليزيد؛  والَبيعة  قاال: موُت معاوية  وراءكام؟ 
قا مجاعة املسلمني؛  اتَّقيا اهلل وال تفرِّ هلام ابن عمر: 
ا ابن عمر فَقِدم فأقام أيامًا، فانتظر حتَّى جاءت  وأمَّ
البيعة من الُبلدان، فتّقدم إىل الوليد بن عتبة فبايعه، 
القليلة  ابن عباس«)60(. ففي هذِه األسطر  وبايعه 

وقع الطربي يف أخطاء عّدة: 

أنَّه  حني  يف  عتبة،  بن  الوليد  اسم  ورود  أّوهلا: 
عزل  )ذكر  بـ:  ثالثة  أسطر  قبل  موضوعه  َعنَْون 

الوليد عن املدينة ووالية عمروبن سعد(. 

وابن   احلُسني اإلمــام  بأنَّ  قوله  وثانيهام: 
أنَّ  قليل  قبل  أورده  الذي  بينام  سويًة  كانا  الزبري 

اإلمام كان مع أهل بيتِه األطهار. 

وثالثهام: قوله عن مبايعة ابن عمر وابن عباس 
إذ انتظرا حتَّى جاءت البيعة من البلدان. يف حني 
قد نيس قوله يف هذا النص نفسه، إذ قال: »وأما ابن 
عمر فأقام أيامًا«، يعني أقام أيامًا يف املدينة املنورة، 
فكيف ينسجم هذا مع قوله: »فانتظر حتَّى جاءت 
البيعة من البلدان«، فالبيعة من البلدان أي األمصار 
اإلسالمية تذهب إىل دمشق مقر يزيد بينام كانا يف 
بِه  واذا كان هذا صحيحا فكيف  املنورة؟.  املدينة 
بعد  خمنف-  أيب  عن  هشام  شيخه  أو  -الطربي 
صفحاٍت يقول ما نّصه: »قال أبو خمنف: وحّدثني 
، عن عقبة بن سمعان،  الوالبيِّ احلارث بن كعب 
كان  طبعًا   - الكوفة  إىل  املسري  أمجع  ملا  ُحسينًا  أنَّ 
ة آنئٍذ - أتاه عبد اهلل بن  اإلمام احلُسني يف مكَّ
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الناس  أرجف  قد  إنك   ، عمِّ بن  يا  فقال:  عباس 
أنك سائر إىل العراق، فبنيِّ يل ما أنت صانع؟ قال: 
إين قد أمجعُت املسري يف أحد يوَميَّ هذين إن شاء 
قد   ابن عباس يكن  أمل  إلخ«)61(.  تعاىل...  اهلل 
األخري  غادر  عندما  باإلمام  عمر  وابن  هو  التقى 
ثانيًة  عباس  ابن  إذن حتول  فكيف  املنورة؟  املدينة 
ة إىل املدينة والتقى باإلمام هناك،  وهو قادم من مكَّ

ة حيث حيصل اللقاء اآلخر؟  فنجده اآلن يف مكَّ

أو   - الطربي  ــإنَّ  ف االستغراب،  يف  ــادًة  وزيـ
قليلة  أسطٍر  بعد   - خمنف  أبا  أو  الكلبي  هشام 
قال:  إذ   ،عباس ابن  موضوع  إىل  ثانيًة  يرجع 
العيشِّ  فلامَّ كان من  أبو خمنف -  املقصود  »قال - 
أو من الغِد، أتى احلُسني عبد اهلل بن العباس - يف 
الرواية السابقة ابن عباس فقط - فقال: يابن عمِّ 
هذا  يف  عليك  ف  أختــوَّ إينِّ  أصرب؛  وال  أتصربَّ  إينِّ 
قوم  العراق  أهل  إنَّ  واالستئصال؛  اهلالك  الوجه 
غدٍر؛ فال تقربنَّهم؛ أِقم هبذا البلد فإنَّك سيد أهل 
احلجاز؛ فإن كان أهل العراق ُيريدونك كام زعموا 
َأقِدم عليهم...  ثمَّ  فلينفوا عدّوهم،  إليهم  فاكتب 
هشاٍم  من  التخبط  هــذا  نقرأ  فكيف  ــخ«)62(.  إلـ
الكلبي أو الطربي، وما هو امُلراد منه؟ السيَّام بعد 
قد   عباس ابن  أنَّ  رصاحــًة  الطربي  أعلن  أن 
م له الطاعة والوالء؟. فهل هناك من  بايع يزيد وقدَّ
شكٍّ بأنَّ هشامًا أو الطربي أقحام كلَّ هذا للرتويج 
برشعية عالقة أبناء العمومة للعباسيني بالعلويني، 
وإظهار دورهم املغمور يف هنضة اإلمام احلُسني بن 

.عيل بن أيب طالب

إذ  املجال،  هــذا  يف  كثري  ابــن  قــول  ولنالحظ 
ليزيد،  وبويع  ستني  سنة  معاوية  مات  »فلام  قال: 
ابن  نقل  كام  ــاس«)63(.  ــب ع ــن  واب عمر  ابــن  بايع 
بن  شبابة  عن  ــٍد  واح »غــري  سندها  روايـــًة  كثري 
األسدي،  إسامعيل  بن  حييى  حّدثنا  قال:  سوار، 
أنَّه  عمر،  ابن  عن  حُيدث  الشعبي  سمعت  قال: 
إىل  تّوجه  قد  عيل  بن  احلُسني  أنَّ  فبلغه  ة  بمكَّ كان 
العراق، فلحقه عىل مسرية ثالث لياٍل، فقال: أين 
تريد؟ قال: العراق... إلخ«)64(. كيف حدث هذا 
يف   احلُسني باإلمام  التقى  قد   عمر وابن 
ة املكرمة!. ثمَّ كيف  الطريق بني املدينة املنورة ومكَّ
يتالءم هذا القول مع القول السابق، أنَّ ابن عمر 
قد بايع يزيد بن معاوية وهو يف املدينة املنورة. أمر 
حمريِّ ونحن نقرأ هذا التخبُّط والعشوائية يف رواية 

الطربي ومن سار عىل ُخطاه.

ا عن عبد اهلل بن ُمطيع الذي سبق أن التقينا بِه  أمَّ
وهو ينصح اإلمام بعدم الذهاب إىل الكوفة؛ فإذا 
بنا نلتقي بِه ثانيًة ولكن ليس يف الطريق بني املدينة 
ة املكرمة بل بالقرب من القادسية)65(  املنورة ومكَّ
وصول  طريق  يف  الكوفة،  من  بالقرب  تقع  التي 
هذا  عىل  وهنا  العرب.  مياه  من  مــاٍء  إىل  اإلمــام 
اإلمام  ينصح  وهو  ُمطيع  بن  اهلل  عبد  نجد  املــاء 
الطريق  يف  وهو  له  قاهلا  التي  نفسها  بالكلامت 
وأمي  أنت  »بأيب  اهلل:  عبد  قال  ة.  ومكَّ املدينة  بني 
فأنزله«.  واحَتمله  أقدمك!  ما  اهلل!  رسول  بن  يا 
عن  اهلل  لعبد  يــرشح   احلُسني اإلمــام  ــدأ  وب
كتب أهل الكوفة. بعد ذلك قال عبد اهلل الزبريي 
رك اهلل يا بن رسول اهلل وحرمة  اهلوى وامليل: »أذكِّ
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اإلسالم أن ُتنتهك؛ أنشدَك اهللَ يف ُحرمة رسول اهلل 
صىلَّ اهلل عليه وسلم؛ أنشدك اهلل يف ُحرمة العرب؛ 
ليقُتلنَّك،  أمية  بني  أيدي  يف  ما  طلبت  لئن  اهلل  فو 
ا  إهنَّ أبدًا. واهلل  ولئن قتلوك ال هيابون بعدك أحدًا 
وُحرمة  قريش  وُحرمُة  ُتنتَهك،  اإلســالم  حلُرمة 
ض  العرب، فال َتفعل، وال تأِت الكوفة، وال َتعرَّ
لبني أميَّة؛ قال: فأبى إالَّ أن يميض؛ فأقبل احلُسني 
يقرأ  من  فبحق  َزُرود«)66(.  فوق  باملاِء  كان  حتَّى 
من  أو  الطربي،  عند  خمنف  أيب  برواية  اهلراء  هذا 
خالل تلميذ أيب خمنف هشام الكلبي، هل سيجد 
يف هذِه الرواية من معنًى سوى معنى واحد، وهو 
التمجيد ببني أميَّة والتشديد عىل مدى تردد اإلمام 
التي  العظيمة  والثورة  النهضة  هــذِه  هنضتِه،  يف 
املبارك،  الطَّف  وادي  يف  عاشوراء  يوم  ُتوّجت 
هذِه  يف  خرٍي  كلِّ  أساس  كان  الذي  التتويج  هذا 
عقيدٍة  إىل  كالوصول  إصالح  أو  هدايٍة  من  ة  األمَّ
صحيحة أو التحّرر من عقيدٍة منحرفة أو التحّرر 
طغيانِه... كلَُّه  يف  احلــدَّ  جتــاوز  سيايس  نظاٍم  من 
بن  عيل  بن  للُحسني  رة  امُلظفَّ الوقفة  هذِه  من  نابٌع 
رضــوان  امليامني  الُغر  وصحبِه   طالب أيب 
اهلل  تعاىل عليهم. وبالتايل فإننا مدعوون إىل رفٍض 
فة  ٍّ ملا كتبه الطربي عن هشام الكلبي بصيغٍة حُمرَّ كيلِّ
باملصداقية  تتمّتع  ال  رواية  كوهنا  خمنف،  أيب  عن 

واحليادية بخصوص هذِه الثورة اخلالدة.

إذن فاخلالصة من هذِه الروايات التي سلَّطت 
الضوء عىل أولئك الذين نصحوا اإلمام بنفس 
فيها وهي يف  ا دخيلة ومبالغ  أهنَّ أعتقد  العبارات، 
ا روايات عباسية امليل أو زبريية االجتاه  حقيقتها إمَّ

كالذي نلمسه من مسألة نصيحة ابن الزبري لإلمام 
خليفة  طرحه  وما  املكرمة  ة  مكَّ من  خروجِه  قبل 
ابن خياط من رواية وهب بن جرير الزبريي امليل 
ع اإلمام  واهلوى)67(، أنَّ ابن الزبري كان دائاًم ُيشجِّ
أن  اإلمام  من  ُيريد  وأنَّه  الكوفة  إىل  الذهاب  عىل 
رأى  فقد  اجلو.  له  ليخلو  املكرمة  ة  مكَّ من  خيرج 
كيف أنَّ الناس ُقبيل احلج وخالله كانوا يؤيدون 
اإلمام ويتوافدون عليه بينام كانوا ال ُيعريون أمهيًة 
البن الزبري. فام كان من تلك الروايات إالَّ حماولة 
هدفه  حتديد  وعدم  ثورتِه  يف  اإلمام  ترّدد  إظهار 

وغايته بالضبط.

رحلة اإلمام احُلسني بن علي بن أبي طالب )عليه 

السالم( إىل الكوفة:

ة  مكَّ من  اإلمــام  رحلة  ــة  رواي بخصوص  أما 
بحاجٍة  ــرى  األخ فهي  الــعــراق،  باجتاه  املكرمة 
يف  وضوحها  من  الرغم  عىل  وحتليل  دراســٍة  إىل 
الرصينة)68(.  األكاديمية  الدراسات  من  العديد 
بدراسة مدى موثوقية  تقريبًا  اهتمت مجيعها  التي 
وواقعية رواية الطربي بخصوص جغرافية طريق 
بالتناقضات  املليئة  الرواية  هــذِه  املكرمة.  ة  مكَّ
اإلمام  سلكه  الذي  املسلك  بشأن  والتضاربات 
إذا  ما  يف  تساؤالً  ُتثري  روايــة  وهي  العراق؛  نحو 
أم جهة أخرى؟ ولعلَّ  الكوفة  اإلمام  كان مقصد 
اإلمام، واهلل أعلم، مل يكن يبغي الكوفة مبارشًة إنَّام 
أطرافها من أجل أن يتحّقق من موقف الكوفيني 
أيب  بن  عقيل  بن  ُمسلم  استشهاد  قبل  وحتَّى 
التي  فرسالته  ـــ/680م(،  ــ )ت60ه  طالب
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د هبا ُمسلم تتحّدث عن حكمٍة سياسية ودراية  زوَّ
وأنَّ مشاهد موقف الكوفيني ُقبيل صفِّني وما بعد 
صفِّني وموقفهم عندما وصل اإلمام إىل اخلريبة يف 
لتحشيد  الكوفة  إىل  شخصيًا  هو  وذهابِه  البرصة 
الدعم جليش اإلمام عيل بن أيب طالب وكيف 
ـــ.- )21ق.ه األشعري  موسى  أيب  موقف  كان 
44هـ/602-665م( ووجهاء الكوفة امُلتخاذل.. 
ال شكَّ أنَّه قائم وحيَّ وواضح عنده، فُيديل الطربي 
هني  برواية أيب خمنف كام وردت عن طريق عامر الدُّ
ل فيها الطربي أو هشام  وهي رواية تالعب أو تدخَّ
ذلك  إىل  نوهنا  كام  صحيحة  غري  وجهًة  هاها  فوجَّ
اإلمام  -يقصد  »فخرج  الرواية:  تنص  أعاله،  يف 
ة، فأتاه أهل الكوفة وُرُسلهم: إنا  احلُسني- إىل مكَّ
قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحرض اجلمعة مع 
وناقصة  مبتورة  الرواية  أنَّ  ُيالحظ  -طبعًا  الوايل 
أوضح-قال:  الكتاب  من  آخر  موضٍع  يف  وهي 
طالب  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  إىل  احلُسني  فبعث 
ِه فقال له: ِس إىل الكوفة فانظر ما كتبوا بِه  ابن عمِّ
، فإن كان حقًا خرجنا إليهم«)69(. إذن فاملهمة  إيلَّ
إنَّام تقترص  التي ُكلِّف هبا ُمسلم بن عقيل  الصعبة 
أنَّ  نقول  ونحن   .!!» إيلَّ بِه  كتبوا  ما  »فانظر  عىل: 
الدرس البليغ والكبري الذي خطَّه ُمسلم بن عقيل 
بدمِه الطاهر يف الكوفة، هو الذي كشف لألجيال 
احلسنة  فالنوايا  اخليانة،  ومآالت  الغدر  مساوئ 
الكوفة  ألهل   احلُسني اإلمام  هبا  حتدث  التي 
امُلتجحفلني أمامه يف كربالء، وأنَّه امتداٌد للرسالة 
ية، كان قد تمَّ التمهيد هلا  الساموية وآيًة للرمحة اإلهل�

.داخل الكوفة عىل يد ُمسلم بن عقيل

أنَّ اإلمــام  يــقــول  واملــســعــودي مــن جــانــبــِه 
عقيل  بن  ُمسلم  ِه  عمِّ بابن  »أرسل   :احلُسني
إىل الكوفة، وقال له: ِس إىل أهل الكوفة فإن كان 
حقًا ما كتبوا به عرفني حتَّى أحلق بك«)70(. والبن 
أيب  عن  أيضًا  الطربي  من  استقاها  ــة  رواي كثري 
الُرُسل  فيها: »فاجتمعت  يقول  خمنف عن هشام، 
يستّحثونه  وجعلوا  احلُسني،  عند  بكتبها  كلَّها 
بن  يزيد  عن  عوضًا  لُيبايعوه  عليهم  ويستقدمونه 
بموت  فرحوا  م  أهنَّ كتبهم  يف  ويذكرون  معاوية، 
م  وأهنَّ دولتِه،  يف  ويتكلَّمون  منه  وينالون  معاوية، 
م ينتظرون قدومك  ملا يبايعوا أحدًا إىل اآلن، وأهنَّ
النص-  يف  جاء  -هكذا  عليهم  لُيقّدموك  إليهم 
أيب  بن  بن عقيل  ُمسلم  ابن عمه  بعث  فعند ذلك 
األمر  هذا  حقيقة  له  ليكشف  العراق،  إىل  طالب 
حُمكاًم  حازمًا  وأمــرًا  متحتاًم  كان  فإن  واالتفاق، 
الكوفة  ويأيت  وذويــه،  أهلِه  يف  لريكب  إليِه  بعث 
أهل  إىل  كتابًا  معه  وكتب  ُيعاديه،  بمن  ليظفر 
اهلل  -حاشاه  فاإلمام  إذن  بذلك...«)71(.  العراق 
للحظٍة  وال  يكن  ومل  فكرِه  عن  غاب  قد  تعاىل- 
له  إرادة من جاءوا  ُمدركًا لضعف  واحدة متيقظًا 
وهم حيملون الكتب، تلك الكتب الواضحة البيِّنة 
د  الزمن أو كام هو مؤكَّ إن كان زمن وقوعها هذا 
ُقبيل استشهاد اإلمام احلسن املجتبى بن عيل بن أيب 
طالب أو بعد استشهادِه فهي حقيقة تارخيية 
بيِّنة؛ ولكن يف املقابل ما بال هؤالء الذين غدروا 
إليهم  أبرز  بتعّهداهتم وأقواهلم ومواقفهم، فحينام 
َخرجًا من الكتب التي كتبوها له، قالوا عىل لسان 
احلرِّ الرياحي )ت61هـــ/680م()72(: ال علم لنا 
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ُنالزمك  أن  ُأمرنا  ا  إنَّ بعثها،  وبمن  الكتب  هبذِه 
الكتب. حتَّى  لنا هبذِه  املاء عنك وال شأن  ونمنع 
ُيثار تساؤل عىل ألسنة وأقالم الطاعنني عىل هنضة 
اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب والقول: 
الكوفة  أهل  لدعوات  اإلمــام  استجاب  ملاذا  أْن 
هذا  هلدم  املقابل  يف  لنُجيب  بحاهلم؟  علمِه  رغم 
اإلمــام  يستجب  مل  لو  أن  وتقويضِه،  اإلشكال 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب لدعوات أهل 
الكوفة ألدانه التاريخ ولقال إنَّ احلُسني سبط 
هية امُلناطة  ط يف املسؤولية اإلل� رسول اهلل قد فرََّ
بِه، وذلك ألنََّ الظروف قد هتّيأت له بعد أن راسله 
الوجهاء  ِمن  كبري  ومجٌع  الكوفة  أهل  ِمن  اآلالف 
استعداٍد  عىل  م  أهنَّ له  ــدوا  وأكَّ العشائر،  ورؤساء 
الحتضان  ُمتهيئة  الكوفة  مدينة  وأنََّ  مُلنارصتِه  تام 
الوايل  طرد  عليهم  العسري  ِمن  ليس  وأنََّه  ثورتِه، 

األموي ِمنها.

وُتنتزع  الكوفة  مدينة  تسقط  وعندما  وحينئٍذ 
القرى  ُينتج سقوط  من سلطة األمويني فإنَّ ذلك 
واملدن املجاورة هلا نظرًا الرتباطها سياسيًا وأمنيًا 
واألهواز  فارس  بالد  وحتَّى  بل  الكوفة،  بوالية 
وبعض املدن الواقعة يف مرشق الدولة اإلسالمية 
وقراها التي كانت تابعة سياسيًا لوالية الكوفة، بل 
اهليمنة  سهولة  ُينتج  الثوار  بَِيد  الكوفة  سقوط  إنَّ 
عىل مدينة البرصة واملدن امُلجاورة هلا، ذلك لرتكز 
يف  آنذاك  العراق  يف  والسيايس  العسكري  الُثقل 

مدينة الكوفة.

 احلُسني اإلمــام  ــال  إمه يكون  هنا  ــن  وِم
وتفويتًا  تفريطًا  سُيعّد  الكوفة  أهــل  لــدعــواِت 

أنَّ  ُيدرك  احلُسني  استثنائية خصوصًا وأنَّ  لفرصٍة 
ة ما كانت لتستجيب ليزيد بن معاوية بن أيب  األمَّ
ّقوته  لوال  ـــ/647-683م(  ــ )26-64ه سفيان 
القوة  هذِه  يوهن  أن  استطاع  ما  فإذا  وسطوتِه، 
فإنَّ احلوارض واألمصار اإلسالمية سوف تتداعى 
ِمن  حــارضة  ة  ثمَّ ليس  إذ  ــرى،  األخ تلو  ــدًة  واح
احلقيقي  الوالء  تكن  كانت  اإلسالمية  احلوارض 
ليزيد خصوصًا وللنظام األموي بشكٍل عام إذا ما 

استثنينا بالد الشام.

خامتة

وهكذا يتبَّني للمرء مدى التخّبط الذي وقعت 
فيه رواية أيب خمنف - غري احلقيقية - حينام ّحرفها 
تعد  فلم  الكلبي والطربي،  وعّدهلا كلٌّ من هشاٍم 
رواية متوازنة وموضوعية ومتامسكة. هذِه النهضة 
اإلسالمي  التاريخ  يف  مفصلية  حركًة  مثَّلت  التي 
الساعون  سعى  ــام  إنَّ ســواء،  حدٍّ  عىل  واإلنساين 
بعض  خــالل  مــن  حمتواها  وتشويه  حتريف  إىل 
صورهتا  استهدفوا  آخر  جانٍب  ويف  الــروايــات، 
إىل  الرحلة  روايــة  ليس  وشخصياهتا.  الظاهرية 
اإلمام  مقتل  معلومات  مجيع  بل  فحسب  العراق 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب أليب خمنف قد 
ناهلا ما ناهلا من التحريف وبثِّ املغالطات املنهجية 

واألحداث التارخيية املجانبة للواقع.

كذلك فإنَّ مهمة التصّدي للتحريفات الدخيلة 
هبا  يقم  مل  صعبة  مهمة  احلُسني  اإلمام  هنضة  عىل 
إالَّ الندرة من العلامء وامُلصلحني املجددين، ملا قد 
االهتام  أقلَّه  لعلَّ  باهظًا  ثمنًا  امُلصلح  العامل  ُيكلِّف 
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التاريخ اإلسالمي. لكن مع هذا، فقد  باجلهل يف 
هذِه  حلوادث  املتقّدمني  قني  امُلحقِّ من  عدد  تطّرق 
وقد  فيها،  الرائجة  التحريفات  وحتليل  الواقعة 
والثورة  النهضة  هــذِه  تنقية  يف  املتأخرون  سعى 
إليها  التحريفات، والتي ُيشري  العظيمة من بعض 
التحريف  معنى  بيان  بعد   - امُلطّهري  األستاذ 
دخيلة  عوامل  ثالثة  هناك  أنَّ  فريى   - وأنواعه 
األعداء  وهي:  احلُسني،  اإلمام  هنضة  حتريف  يف 
خللق  وميلهم  امُلحبون  مراميهم؛  إىل  للوصول 
األساطري؛ تعليامت أئمة الدين يف باب إحياء هذِه 

احلادثة والتي ُأسيئ فهمها وإدراك معانيها)73(.

وأخريًا فإننا يف الواقع مل نقف عىل مجيع مفاصل 
 طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمــام  ثورة 
التي  التحليلية  املقدمة  هــذِه  يف  اجلليلة  وهنضتِه 
جتدر  كام  اإلمكان.  قدر  االختصار  فيها  توخينا 
بن  ُمسلم  واستشهاد  مسرية  أنَّ  إىل  ــارة  اإلشـ
الكثري جدًا  يكتنفها  التي هي األخرى   عقيل
الرواية  هذِه  والتزوير.  والتشويه  االضطراب  من 
قراءة  إعادة  إىل  أيضًا  ماسة  بحاجة  ا  أهنَّ نرى  التي 

وكتابة. ومن اهلل تعاىل التوفيق.. 

اهلوامش

التاريخ ( 1) كتابة  منهج  صامل،  بن  حممد  السلمي، 
اإلسالمي، )الرياض، دار ابن اجلوزي، 1429هـ(، 

ص13-11.

هو: أبو خِمنف لوط بن حييى بن سعيد بن خِمنف بن ( 2)
بن  عامر  بن  ثعلبة  بن  عوف  بن  احلارث  بن  سليم 
ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة األزدي الغامدي، 

بن  خِمنف  جده  كان  157هـ/774م.  سنة  تويفِّ 
سليم صحابيًا ومن أصحاب اإلمام عيل بن أيب 
معركة  يف  جانبِه  إىل  ُيقاتل  وهو  وُقتل   ،طالب
بالِسرَي  عاملٌ  راوية،  36هـ/656م.  سنة  اجلمل 
تصانيف  له  الكوفة.  أهل  من  إمامي،  واألخبار، 
منها:  بيسري،  قبله  كان  وما  عرصِه  تاريخ  يف  كثرية 
ة«؛ »فتوح العراق«؛ »اجلمل«؛  »فتوح الشام«؛ »الردَّ
»اخلوارج  »األزارقة«؛  »النهروان«؛  »صفني«؛ 
واملهلَّب«؛ »مقتل عيل«؛ »الشورى«؛ »مقتل عثامن«؛ 
والعراق«؛  الزبري  بن  »مصعب  احلُسني«؛  »مقتل 
أخذ  ى  وُيسمَّ الثقفي«  عبيد  أيب  بن  املختار  »أخبار 
د بن احلسن بن  الثار. ُينظر: الطويس، أبو جعفر حُممَّ
الفهرست،  )ت460هـ/1067م(،  احلسن  بن  عيل 
حتقيق: حممد صادق آل بحر العلوم، )قم، منشورات 
الرشيف الريض، د.ت.(، ص129-130؛ ياقوت 
اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 
إرشاد  األدباء..  معجم  )ت626هـ/1229م(، 
إحسان عباس،  األديب، حتقيق:  معرفة  إىل  األريب 
ج5،  1993م(،  اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت، 
صالح  الكتبي،  شاكر  ابن  ص2252-2253؛ 
الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  شاكر  بن  د  حُممَّ الدين 
حتقيق:  الوفيات،  فوات  )ت764هـ/1363م(، 
إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، د.ت.(، ج3، 
ص225-226؛ اليحيى، حييى بن إبراهيم بن عيل، 
مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي.. عرص اخلالفة 
العاصمة،  دار  )الرياض،  نقدية،  دراسة  الراشدة 

د.ت.(، ص87-25.
(3 ) Robinson, Chase F., Empire and Elites after

 the Muslim Conquest: The Transformation
 of Northern Mesopotamia, (Cambridge
 Studies in Islamic Civilization),  Cambridge:

Cambridge University Press, 2006.
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اإلمــام  شخصية  بــدراســة  املسترشقون  اهتم  وقــد 

وثورتِه  وســريتــِه   طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُــســني  

دراسات  حول  التفاصيل  من  وللمزيد  ملحوظًا.  اهتاممًا 

عبد  ناجي،  ُينظر:  املــوضــوع،  هــذا  حــول  املسترشقني 

املركز األكاديمي  واالسترشاق، )بريوت،  التشيع  اجلبار، 

لألبحاث، 2011م(، ص401-379.

هو: أبو احلكم عوانة بن احلكم بن عوانة بن عياض ( 4)
عاملًا  كان  الكوفة. رضير.  أهل  الكلبي، مؤرخ، من 
األخبار  بوضع  واهتُّم  فصيحًا.  والشعر،  باألنساب 
أخبار  »وعامة  احلموي:  ياقوت  قال  أمية.  لبني 
و»سرية  »التاريخ«  يف:  كتاب  له  عنه«.  املدائني 
ياقوت  ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيٍد  معاوية«. 
ج5،  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  احلموي، 
الدين  صالح  الصفدي،  ص2133-2136؛ 
الشافعي  الدمشقي  اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل 
ُنكت  يف  اهلميان  َنكت  )ت764هـ/1363م(، 
املطبعة  )القاهرة،  بك،  زكي  أمحد  حتقيق:  العميان، 

اجلاملية، 1329هـ/1911م(، ص222.

احلسني ( 5) بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 
ومعادن  الذهب  مروج  )ت346هـ/957م(، 
وعبد  النعسان  هشام  حممد  حتقيق:  اجلوهر، 
املعرفة،  دار  )بريوت،  احللبي،  طعمة  املجيد 

1426هـ/2005م(، ج3، ص62. 

د بن السائب بن برش بن ( 6) هو: أبو املنذر هشام بن حُممَّ
وُيكنَّى  الكلبي،  احلارث  بن عبد  احلارث  بن  عمرو 
العرب  وأخبار  أنساب  وعامل  مؤرخ  الكلبي(،  )ابن 
التصانيف.  كأبيه.كثري  ومثالبها،  ووقائعها  وأيامها 
من أهل الكوفة، ووفاته فيها. له نيف ومائة ومخسون 
»نسب  »األصنام«؛  األنساب«؛  منها: »مجهرة  كتابًا، 
»املثالب«؛  »الكنى«؛  قريش«؛  »بيوتات  اخليل«؛ 

»افرتاق العرب«؛ »املوءودات«؛ »ما كانت اجلاهلية 
تفعله ويوافق حكم اإلسالم«؛ »تسمية من باحلجاز 
»أسواق  وتغلب«؛  بكر  »أخبار  العرب«؛  أحياء  من 
د بن أيب  الفرج حُممَّ أبو  النديم،  ابن  ُينظر:  العرب«. 
الِفهرست،  )ت380هـ/990م(،  إسحاق  يعقوب 
دار  )بريوت،  ط3،  طويل،  عيل  يوسف  حتقيق: 
ص153-157؛  2010م(،  العلمية،  الكتب 
الوفاء  أيب  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  األنباري، 
يف  األلباء  نزهة  )ت577هـ/1181م(،  د  حُممَّ
إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق:  األدباء،  طبقات 
1418هـ/1998م(،  العريب،  الفكر  دار  )القاهرة، 
معرفة  إىل  األريب  ص84؛ ياقوت احلموي، إرشاد 
خلِّكان،  ابن  ص2779-2781؛  ج6،  األديب، 
د بن أيب بكر  أبو العباس شمس الدين أمحد بن حُممَّ
أبناء  وأنباء  األعيان  )ت681هـ/1282م(، وفيات 
الزمان، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، 
اليافعي،  ص82-84؛  ج6،  1397هـ/1977م(، 
سليامن  بن  عيل  بن  أسعد  بن  اهلل  عبد  د  حُممَّ أبو 
)ت768هـ/1367م(، مرآة اجلنان وِعرَبة اليقظان، 
الكتب  دار  )بريوت،  املنصور،  خليل  حتقيق: 
ابن  ص23؛  ج2،  1417هـ/1997م(،  العلمية، 
األشبييل  احلرضمي  د  حُممَّ بن  الرمحن  عبد  خلدون، 
ى:  )ت808هـ/1406م(، تاريخ ابن خلدون امُلسمَّ
ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان 
خليل  حتقيق:  األكرب،  الشأن  ذوي  من  عارصهم 
شحادة، )بريوت، دار الفكر، 1421هـ/2000م(، 
بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن  ص290؛  ج2، 
حتقيق:  امليزان،  لسان  )ت852هـ/1448م(،  عيل 
املطبوعات  مكتب  )بريوت،  غدة،  أيب  الفتاح  عبد 
ص338- ج8،  1423هـ/2002م(،  اإلسالمية، 

 .339
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هو: جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد اهلل: ( 7)
أثنى  الكوفة.  أهل  من  الشيعة،  فقهاء  من  تابعي، 
بالقول  آخرون  واهّتمه  احلديث،  رجال  بعض  عليه 
بالدين.  العلم  غزير  الرواية  واسع  وكان  بالرجعة. 
جعفر  أبو  الطويس،  عنه:  ُينظر  بالكوفة.  مات 
رجال  )ت460هـ/1067م(،  احلسن  بن  د  حُممَّ
)قم،  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق:   ، الكيشِّ
ص169- 1427هـ(،  اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ
أمحد  بن  د  حُممَّ الدين  شمس  الذهبي،  174؛ 
)748هـ/1347م(، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، 
حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 1416هـ/1995م(، 
أبو  العسقالين،  حجر  ابن  ص103-107؛  ج2، 
الفضل أمحد بن عيل )ت852هـ/1448م(، هتذيب 
املعارف  دائرة  الدكن، جملس  آباد  التهذيب، )حيدر 
النظامية، 1325هـ/1907م(، ج2، ص51-46. 

عبد ( 8) بن  خبَّاب  معاوية  أيب  بن  عامر  بن  معاوية  هو: 
 - بجيلة  من  وُدهن   - كويف  موالهم،  هني،  الدُّ اهلل 
مًا،  وُمقدَّ األطهار،  األئمة  أصحاب  يف  وجهًا  وكان 
ثقًة  ر  أبوه عامَّ ثقة. وكان  املحل،  الشأن، عظيم  كبري 
وأبا  القاسم  وأبا  معاوية  أبا  ُيكنَّى  وجهًا  العامة،  يف 
د.  وحُممَّ القاسم وُحكيم  الولد  من  له  ُحكيم، وكان 
وأيب  الصادق  جعفر  اهلل  عبد  أيب  عن  معاوية  روى 
احلسن موسى الكاظم. ُينظر عنه: النجايش، أبو 
األسدي  العباس  بن  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس 
النجايش،  رجال  )ت450هـ/1058م(،  الكويف 
1418هـ(،  اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ )قم،  ط6، 

، ص258. ص411؛ الطويس، رجال الكيشِّ

املنقري ( 9) سيَّار  بن  مزاحم  بن  نرص  الفضل  أبو  هو: 
كان  الشيعة.  غالة  من  مؤرخ،  الكويف،  التميمي 
عطَّارًا بالكوفة، ووالَّه أبو الرسايا سوقها، ثمَّ سكن 

)656هـ/1258م(:  احلديد  أيب  ابن  قال  بغداد. 
إىل  منسوب  غري  النقل،  صحيح  ثبت،  »وهو 
»مقتل  »اجلمل«؛  »الغارات«؛  كتبِه:  من  هوى«. 
احلُسني«؛ »أخبار املختار الثقفي«؛ »املناقب«؛ »وقعة 
الرسايا«؛  وأيب  إبراهيم  بن  د  حُممَّ »أخبار  صفِّني«؛ 
بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب  ُينظر:  »النهروان«. 
)ت463هـ/1071م(،  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد 
تاريخ بغداد أو )تاريخ مدينة السالم(، حتقيق: بشار 
اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت،  معروف،  عواد 
ص382-383؛  ج15/  1422هـ/2001م(، 
ياقوت احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، 
بن  حمسن  د  حُممَّ الطهراين،  بزرك  آغا  2750؛  ج6، 
د رضا النجفي )ت1389هـ/1969م(،  عيل بن حُممَّ
دار  )بريوت،  ط3،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

األضواء، 1403هـ/1983م(، ج1، ص349.

د بن ( 10) املثال: الطربي، أبو جعفر حُممَّ ُينظر عىل سبيل 
جرير )ت310هـ/922م(، تاريخ الُرُسل وامللوك، 
حتقيق: حممد أيب الفضل إبراهيم، ط2، )القاهرة، دار 
 ،409  ،401 الصفحات  ج5،  د.ت.(،  املعارف، 

449، 455، وغريها.

إنَّ هنالك فريقًا من العلامء - وهم من أهل احلديث ( 11)
عن  يرَضون  ال   - اخلصوص  وجِه  عىل  الرشيف 
وثاقتِه،  بتضعيفِه وعدم  القول  داعمني  الكلبي،  ابن 
واإلخباريني،  التارخييني  من  نحوه  نحا  ن  عمَّ وال 
أن  دون  اآلثار  لرواية  تعرضوا  م  أهنَّ سوى  ليشٍء  ال 
تتوافر فيهم الرشوط الالزمة فيمن يتصّدر إلمالئها. 
حون  فال َعَجب إذا رأينا هذا الفريق من العلامء جُيرِّ
م  ألهنَّ أقدارهم،  من  وحيطُّون  املؤلِّفني  أولئك 
األساطري  ببعض  ممزوجًة  اآلثار  تدوين  عىل  أقدموا 
املصادر  ُينظر  التفاصيل،  من  ملزيٍد  واألقاصيص. 
الكلبي - هامش  ابن  ترمجة  التي سقناها يف هامش 
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رقم )6( - إضافًة إىل: ابن عدي، أبو أمحد عبد اهلل 
ابن عدي اجلرجاين )ت365هـ/976م(، الكامل يف 
ضعفاء الرجال، حتقيق: مازن بن حممد الرسساوي، 
ج10،  د.ت.(،  نارشون،  الرشد  مكتبة  )الرياض، 

ص338-337. 

من ( 12) العربية..  الدولة  تاريخ  يوليوس،  فلهاوزن، 
ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، ترمجة: حممد 
عبد اهلادي أبو ريدة، ط2، )القاهرة، املركز القومي 

للرتمجة، 2009م(، ص )د(. 

املرجع نفسه، ص )ش(.( 13)

الضبعي ( 14) عبيد  بن  أسامء  بن  جويرية  خمارق  أبو  هو: 
َت عن: نافع العمري، وابن  ث. َحدَّ البرصي، امُلحدِّ
تويفِّ  أنس.  بن  مالك  رفيقِه  وعن  الزهري،  شهاب 
د  حُممَّ سعد،  ابن  ُينظر:  ومائة.  وسبعني  ثالث  سنة 
)ت230هـ/845م(،  الزهري  منيع  بن  سعد  ابن 
عمر،  حممد  عيل  حتقيق:  الكبري،  الطبقات  كتاب 
1421هـ/2001م(،  اخلانجي،  مكتبة  )القاهرة، 
خليفة  عمر  أبو  خياط،  بن  خليفة  ص281؛  ج9، 
)ت240هـ/855م(،  العصفري  شباب  خياط  ابن 
العمري،  ضياء  أكرم  حتقيق:  الطبقات،  كتاب 
1387هـ/1967م(،  بغداد،  جامعة  )بغداد، 
بن  بن أمحد  د  حُممَّ الدين  الذهبي، شمس  ص223؛ 
النبالء،  أعالم  ِسرَي  )ت748هـ/1347م(،  عثامن 
سة  مؤسَّ )بريوت،  ط2،  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق: 
ص317- ج7،  1402هـ/1982م(،  الرسالة، 

 .318

عبد ( 15) بن  زيد  بن  جرير  بن  وهب  العباس  أبو  هو: 
الثالثني  بعد  ولد  البرصي.  األزدي  شجاع  ابن  اهلل 
عون،  ابن  وعن  فأكثر،  والده  عن  روى  ومائة. 
ة بن خالد، وعكرمة بن عامر،  وهشام بن حسان، وُقرَّ

شيبان،  بن  واألسود  سليامن،  بن  وغالب  وُشعبة، 
وموسى  ستوائي،  الدَّ وهشام  مطيع،  أيب  بن  والَّم 
أمر  ة.  وعدَّ جويرية،  بن  وصخر  رباح،  بن  عيل  بن 
مسندِه.  يف  عنه  وأَكَثر  عنه،  بالكتابِة  حنبل  بن  أمحد 
النَّسائيُّ عنه: »ليس بِه بأس«. تويفِّ باملنجشانيَّة  قال 
عىل ستة أمياٍل من املدينة املنورة منرصفًا من احلج، 
»مات  سعد:  ابن  قال  بالبرصة.  ُدفن  حتَّى  فُحمل 
كتاب  سعد،  ابن  ُينظر:  ومائتني«.  ستِّ  سنة  وهٌب 
الطبقات الكبري، ج9، ص299؛ الذهبي، الكاشف 
حتقيق:  الستَّة،  الكتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف 
دار  )جدة،  اخلطيب،  نمر  حممد  وأمحد  عوامة  حممد 
1413هـ/1992م(،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة 
الفالح  أبو  احلنبيل،  العامد  ابن  ص356؛  ج2، 
الدمشقي  العكري  د  حُممَّ بن  أمحد  بن  احلي  عبد 
)ت1089هـ/1678م(، شذرات الذهب يف أخبار 
دار  األرناؤوط، )دمشق،  َذَهب، حتقيق: حممود  من 

ابن كثري، 1408هـ/1988م(، ج3، ص33.

بمدينة ( 16) الطَّف  واقعة  يف  وضعت  التي  الكتب  حول 
أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام  ومقتل  كربالء، 
بزرك  آغا  ُينظر:  61هـ/681م،  عام   طالب
ج22،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين، 

ص32-21. 

ُينظر: ابن النديم، الفهرست، ص158.( 17)

بالوالء، ( 18) التيمي  املثنى  بن  ر  ُمعمَّ عبيدة  أبو  هو: 
واللغة.  باألدب  العلم  أئمة  النحوي. من  البرصي، 
الرشيد  هارون  استقدمه  البرصة.  يف  ووفاته  مولده 
أشياء  عليه  وقرأ  188هـ/804م،  سنة  بغداد  إىل 
أعلم  األرض  يف  يكن  »مل  اجلاحظ:  قال  كتبِه.  من 
من  شعوبيًا،  إباضيًا،  وكان  منه«.  العلوم  بجميع 
اظ احلديث. قال ابن قتيبة: »كان يبغض العرب  حفَّ
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وصنَّف يف مثالبهم كتبًا«. وملا مات مل حيرض جنازته 
ِسَعة علمِه،  مع  نقدِه معارصيه. وكان،  لشدة  أحد، 
ربام أنشد البيت فلم ُيقم وزنه، وخُيطئ إذا قرأ القرآن 
نظرًا. له نحو )200( مؤلَّف، منها: »نقائض جرير 
والفرزدق«؛ »جماز القرآن«؛ »الَعققة والربرة«؛ »مآثر 
تلحن  »ما  أرمينية«؛  »فتوح  »املثالب«؛  العرب«؛ 
الشعراء«؛  »طبقات  العرب«؛  »أيام  العامة«؛  فيه 
»إعراب  »اخليل«؛  واملحاورات«؛  »املحارضات 
ُينظر:  »القبائل«.  األرشاف«؛  »مقاتل  القرآن«؛ 
احللبي  عيل  بن  الواحد  عبد  اللغوي،  الطيب  أبو 
حتقيق:  النحويني،  مراتب  )ت351هـ/962م(، 
هنضة  مكتبة  )القاهرة،  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد 
بكر  أبو  الزبيدي،  ص44-46؛  د.ت.(،  مرص، 
)ت379هـ/989م(،  األندليس  احلسن  بن  د  حُممَّ
أيب  حممد  حتقيق:  واللغويني،  النحويني  طبقات 
الفضل إبراهيم، )القاهرة، دار املعارف، 1973م(، 
األريب  إرشاد  احلموي،  ياقوت  ص175-178؛ 
ابن  ص2704-2709؛  ج6،  األديب،  معرفة  إىل 
ص235-243؛  ج5،  األعيان،  وفيات  خلِّكان، 
ج6،  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان  الذهبي، 

ص483.

31/يوليو/1808م ( 19) يف  ولد  كبري.  أملاين  مسترشق 
 .Hannover هانوفر  بمقاطعة   Munden موندن  يف 
ثمَّ  السابعة عرشة،  بلدِه حتَّى سنِّ  تعلَّم يف مدارس 
الثانوية يف هانوفر. ويف عام 1827م  دخل املدرسة 
Georg-August- غوتنغن  جامعة  فيستنفيلد  دخل 
دروس  وحرض   Universität in Göttingen

خصوصًا  السامية،  باللغات  الشهري  العامل  إيفالد، 
القديم  العهد  فتابع دروسه عن  العربية والرسيانية، 
املقدس،  الكتاب  من   The Old Testament

ودروسه يف اللغات العربية، والفارسية، والرسيانية 

اللغات  يف  فيستنفيلد  ص  وختصَّ والسنسكريتية. 
1829م  سنة  برلني  إىل  سافر  وإلتقاهنا  الرشقية. 
وحرض حمارضات أستاذين شهريين مها: فريدريش 
 ،)1840-1777(  Friedrich Wilken فلكن 
Franz Bopp )1791-1867(. ويف  وفرانز بوب 
فحصل  غوتنغن،  إىل  عاد  1830م،  التايل،  العام 
منها عىل الدكتوراه األوىل يف 18/فرباير/1831م، 
وُعنيِّ مدرسًا مساعدًا Privatdozent، فألقى دروسًا 
واللغة  السامية،  اللغات  ويف  القديم  العهد  عن 
ملكتبة  أمينًا  وصار  التخصيص.  وجه  عىل  العربية 
يف  مساعدًا  أستاذًا  وُعنيِّ  1838م.  غوتنغن  جامعة 
رقِّي  ثمَّ  بجامعة غوتنغن يف 1842م،  اآلداب  كلِّية 
ا أعامله العلمية فوفرية  أستاذًا ذا كريس يف 1853م. أمَّ
املسترشقني  اخلصوبةمن  هذِه  يف  له  نظري  وال  جدًا، 
 Gustav Leberecht فلوجل  األملان غري جوستاف 
صالح  املنجد،  ُينظر:   .)1870-1802(  Fluegel

الكتاب  دار  )بريوت،  األملان،  املسترشقون  الدين، 
الرمحن،  عبد  بدوي،  ص8؛  1978م(،  اجلديد، 
العلم  دار  )بريوت،  ط3،  املسترشقني،  موسوعة 
العقيقي،  ص399-402؛  1993م(،  للماليني، 
املعارف،  دار  )بريوت،  ط5،  املسترشقون،  نجيب، 
 Dugat, Gustave, ص367-369؛  2006م(، 
 Histoire des orientalistes de l’Europe, Paris:

 Maisonneuve et Gie, Laibraires Éditeurs,

1870, Pp.273-287.

(20 ) Wüstenfeld, Ferdinand, Der Tod des
 Ĥusein ben ‘Ali und die Rache.. Ein
 historischer Roman aus dem Arabischen, in:
 Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft
 der Wissenschaften zu Göttingen,
 Histrorisch-Philologische Classe 30 (1883),

 Pp.149-213.

(21 ) Sezgin, Ursula, Abu Mikhnaf: ein Beitrag



132

مقدمة حتليلية ملنهجية دراسة نهضة االمام احلسني )عليه السالم(

 zur Historiographie der umaiyadischen Zeit,

Leiden: Brill, 1971.

(22 ) R. B. Serjeant, Ursula Sezgin: Abū Miĥnaf:
 ein Beitrag zur Historiographie der
 umaiyadischen Zeit. (xi, 251pp. Leiden:
 E. J. Brill, 1971. Guilders 68). Bulletin of
 the School of Oriental and African Studies,
 vol.38, Issue01-February 1975, Pp.144-145.

(preview)

(23 ) Howard, I. K. A., Events and Circunstances
 Surrounding the Martyrdom of Al-Husain
 Ibn Ali, London: CreateSpace Independent

Publishing Platform, 2014, p.4.

يف ( 24) األمحر  الكربيت  البريجندي،  باقر  د  حُممَّ القائني، 

رشوط املنرب، )بريوت، دار احلوراء للطباعة والنرش 

والتوزيع، 2005م(، ج1، ص43.

زوجة ( 25) الكلبية  القيس  امرئ  بنت  الرباب  موىل  هو: 

وقد   ،طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام 

ة  مكَّ إىل  املنورة  املدينة  من   احلُسني صاحب 

ُيفارقه  ومل  كربالء،  إىل  املكرمة  ة  مكَّ ومن  املكرمة 

حتَّى ُقتِل، ولكنه مل يوفَّق لنيل الشهادة بني يدي 

أصاًل.  قتايل  دوٌر  له  يكن  ومل   ،احلُسني اإلمام 

وبعد انتهاء املعركة وقع يف األس، فعرضوه عىل ابن 

سعد، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبٌد مملوك. فخىلَّ 

الطَّف.  واقعة  رواة  من  ذلك  بعد  وأصبح  سبيله، 

وقد حرص أبو خمنف عىل االتصال بِه واألخذ منه. 

ة من: تاريخ الُرُسل  هذا ما استفدناه من مواضع عدَّ

 ،385  ،383  ،351 الصفحات:  ج5،  وامللوك، 

.454 ،426 ،413 ،407 ،402

عدي ( 26) بن  القيس  امرئ  بنت  الرباب  هي: 

السبط  احلُسني  اإلمام  زوجة  )ت62هـ/681م(، 

ُقتل  وملا  كربالء،  وقعة  يف  معه  كانت   .الشهيد

املدينة  الشام. ثمَّ عادت إىل  السبايا إىل  جيء هبا مع 

فخطبها بعض األرشاف من قريش، فأبت. وبقيت 

بليت  حتَّى  بيت  سقف  ُيظلها  مل  سنة  احلُسني  بعد 

احلسني.  يف  رثاء  هلا  شاعرة،  وكانت  كمدًا.  وماتت 

د بن حبيب بن أمية  ُينظر: ابن حبيب، أبو جعفر حُممَّ

ابن عمرو اهلاشمي البغدادي )ت245هـ/859م(، 

إيلزه ليختن شتيرت، )بريوت،  امَلحرَب، حتقيق:  كتاب 

ص396-397؛  د.ت.(،  اجلديدة،  اآلفاق  دار 

العرب  عاملي  يف  النساء  أعالم  رضا،  عمر  كحالة، 

سة الرسالة، د.ت.(، ج1،  واإلسالم، )بريوت، مؤسَّ

األعالم،  الدين،  خري  الزركيل،  ص438-439؛ 

2002م(،  للماليني،  العلم  دار  )بريوت،  ط15، 

ج3، ص13.

التحاق ( 27) حول  واحدًا  خربًا  خمنف  أبو  عنها  روى 

زوجها زهري باإلمام احلُسني، وهو يرويه عنها 

مبارشًة. ُينظر: الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، 

ص396. 

الصفحات: ( 28) ج5،  وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي، 

8، 30، 174، 181، 375. وهو: جعفر بن حذيفة 

اجلرمي،  قيس  بن  عائذ  بن  جوين  بن  عامر  آل  من 

صفني،  يوم   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مع  كان 

الرازي،  ُينظر:  أبو خمنف لوط بن حييى..  روى عنه 

د بن إدريس  د عبد الرمحن بن أيب حاتم حُممَّ أبو حُممَّ

)ت327هـ/939م(،  احلنظيل  التميمي  املنذر  ابن 

كتاب اجلرح والتعديل، )حيدر آباد – الدكن، جملس 

العثامنية، 1372هـ/1953م(، ج5،  املعارف  دائرة 

بن  حبان  بن  د  حُممَّ حاتم  أبو  حبان،  ابن  ص476؛ 

كتاب  )ت354هـ/965م(،  البستي  التميمي  أمحد 

الثقات، )حيدر آباد - الدكن، جملس دائرة املعارف 
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العثامنية، 1393هـ/1973م(، ج4، ص105.

ج5، ( 29) وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي،  ُينظر: 

ص403.

وحييى هذا وإن كان أبوه من رموز الثورة وقيادييها ( 30)

احلجاج،  بن  عمرو  أخت  كانت  روعة  ه  ُأمَّ أنَّ  إالَّ 

يف  كربالء  يف  معه  وكان  خالِه،  إىل  مشدودًا  وكان 

عسكر عمر بن سعد، وكان معه أيضًا يف قتالِه ضد 

)1-67هـ/622- الثقفي  عبيد  أيب  بن  املختار 

الكوفة  وايل  مطيع  بن  اهلل  عبد  إمرة  حتت  686م( 

ج5،  السابق،  املصدر  ُينظر:  الزبري.  ابن  ِقَبل  من 

ص365-364.

الصفحات: 56، 412، ( 31) نفسه، ج5،  املصدر  ُينظر: 

 ،453-451  ،447  ،446  ،438  ،429  ،414

 ،597  ،584  ،581  ،555  ،554  ،458-455

 ،9 الصفحات:  ج6،   ،606  ،602  ،600  ،598

طاووس،  ابن  213؛   ،58  ،51  ،23  ،19  ،18

احلُسيني  د  حُممَّ بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل 

الطفوف،  قتىل  يف  اللهوف  )ت664هـ/1266م(، 

للمطبوعات،  األعلمي  سة  مؤسَّ )بريوت، 

حممد  الدين،  فخر  ص77؛  1414هـ/1993م(، 

جواد نور الدين، »محيد بن ُمسلم األزدي ومروياتِه 

التارخيية.. قراءة نقدية«، جملَّة حولية املنتدى، املنتدى 

الوطني ألبحاث الفكر والثقافة، النجف األرشف، 

2012م، ع9-10، ص186-167. 

رّصحا ( 32) كام  النهضة،  أخبار  بمتابعة  مهتمني  وكانا 

ة إالَّ  نا مل يكن لنا مهَّ بذلك حيث قاال: »ملا قضينا حجَّ

اللحاق باحلُسني يف الطريق لننظر ما يكون من أمرِه 

وشأنِه«. ُينظر: الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، 

ص397. 

ج5، ( 33) وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  يف:  أخبارمها  ُينظر 

 ،400  ،398  ،397  ،386  ،384 الصفحات: 

 .427

بن ( 34) احلارث  بن  ُنباتة  بن  األصبغ  القاسم  أبو  هو: 

عمرو بن فاتك بن عامر بن جُماشع بن دارم احلنظيل 

أيب  بن  عيل  اإلمام  عن  روى  متيم.  بني  من  الكويف 

طالب، وكان من أصحابِه. قال عنه ابن حجر 

ابن  ُينظر:  بالرفض«.  ُرِمَي  »مرتوٌك  العسقالين: 

ابن  ص345؛  ج8،  الكبري،  الطبقات  كتاب  سعد، 

أيب  حتقيق:  التهذيب،  تقريب  العسقالين،  حجر 

)الرياض،  الباكستاين،  األشبال صغري أمحد شاغف 

دار العاصمة، د.ت.(، ص151.

الدين، حممد مهدي، ( 35) املثال: شمس  ُينظر عىل سبيل 

اإلسالمية،  الدار  )قم،  ط2،   ،احلُسني أنصار 

1401هـ/1981م(، ص33؛ الغروي، حممد هادي 

أبو خمنف، لوط بن  اليوسفي، مقدمة حتقيق كتاب: 

حييى األزدي الغامدي الكويف )ت158هـ/775م(، 

اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ )قم،  الطَّف،  وقعة 

1367هـ.ش.(، ص17-16.

بـ«شيلمة« ( 36) املعروف  سهل  بن  احلسن  بن  د  حُممَّ هو: 

ٍد هذا، وأبو احلسن بن  الكاتب. وشيلمة لقٌب مُلحمَّ

سهل،  بن  الفضل  أخو  املعروف  الوزير  هو  سهل 

مات حمروقًا. وكان شيلمة أوالً مع العلويِّ صاحب 

وسعى  خلَّط  ثمَّ  وُأومن  بغداد  إىل  صار  ثمَّ  الزنج، 

لبعض اخلوارج فحرقه املعتضد باهلل اخلليفة العبايس 

)242-289هـ/856-903م( حيًا وكان مصلوبًا 

»كتاب  امُلصنَّفة:  الكتب  من  له  خيمة.  عمود  عىل 

ُينظر:  رسائلِه«.  »كتاب  الزنج«؛  صاحب  أخبار 

ابن النديم، الفهرست، ص205؛ ياقوت احلموي، 
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إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ج6، ص2499-

أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي،  2500؛ 

حتقيق:  بالوفيات،  الوايف  )ت764هـ/1363م(، 

دار  )بريوت،  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أمحد 

ج2،  1420هـ/2000م(،  العريب،  الرتاث  إحياء 

ص259.

بن ( 37) د  حُممَّ عن  الطربي  نقلها  التي  الروايات  حول 

الُرُسل  تاريخ  ُينظر:  شيلمة،  سهل  بن  احلسن 

 ،433  ،431  ،427 الصفحات:  ج9،  وامللوك، 

 ،488  ،487  ،483-480  ،477  ،470  ،435

 ،522  ،521  ،503  ،499  ،498  ،495  ،493

...546 ،543 ،542 ،540-538 ،528 ،525

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص338. ( 38)

املصدر نفسه، ج5، ص322.( 39)

املصدر نفسه، ج5، ص323.( 40)

املصدر نفسه، ج5، ص338.( 41)

املصدر نفسه، ج5، ص338.( 42)

املصدر نفسه، ج5، ص347.( 43)

ج3، ( 44) اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  املسعودي، 

ص56. 

بن ( 45) كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

)ت774هـ/1372م(،  الدمشقي  القريش  ضوء 

الالدقي  الرمحن  عبد  حتقيق:  والنهاية،  البداية 

وحممد غازي بيضون، ط11، )بريوت، دار املعرفة، 

1431هـ/2010م(، ج8، ص545. 

املصدر نفسه، ج8، ص558-557.( 46)

هو: عبد اهلل بن مطيع بن األسود بن املطَّلب بن أسد ( 47)

ابن عبد العزى الكعبي القريش العدوي. من رجال 

قريش، جلدًا وشجاعة. ولد يف حياة النبي وكان 

عىل قريش يوم احلرة، فلام اهنزم أصحابه توارى يف 

واستعمله  املكرمة.  ة  مكَّ سكن  ثمَّ  املنورة.  املدينة 

ابن الزبري عىل الكوفة، فأخرجه املختار بن أيب عبيد 

ة، فلم يزل فيها إىل أن ُقتل  الثقفي منها، فعاد إىل مكَّ

مع ابن الزبري يف حصار احلجاج له. وُأرسل رأسه إىل 

الشام مع رأيس ابن الزبري وصفوان. ُينظر: ابن حجر 

الكناين  عيل  بن  د  حُممَّ بن  عيل  بن  أمحد  العسقالين، 

)ت852هـ/1449م(، اإلصابة يف معرفة الصحابة، 

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، 

)بريوت، دار الكتب العلمية، 1415هـ/1995م(، 

ج4، ص204؛ الزركيل، األعالم، ج4، ص139.

أسد ( 48) بن  يزيد  بن  اهلل  عبد  بن  خالد  اهليثم  أبو  هو: 

القرسي )66-126هـ/686-743م(، من بجيلة. 

وأجوادهم.  العرب  خطباء  وأحد  العراقني،  أمري 

ة املكرمة سنة  يامين األصل، من أهل دمشق. ويلِّ مكَّ

89هـ/708م للوليد بن عبد امللك، ثمَّ والَّه هشام 

105هـ/723م،  سنة  والبرصة(  )الكوفة  العراقني 

فأقام بالكوفة. وطالت مدته إىل أن عزله هشام سنة 

120هـ/738م ووىلَّ مكانه يوسف بن عمر الثقفي 

باحلرية،  وعذبه  يوسف  فسجنه  حُياسبه،  أن  وأمره 

ُيرمى  خالد  وكان  يزيد.  بن  الوليد  أيام  يف  قتله  ثمَّ 

الفرج  أبو  ُينظر:  فيه.  هجاٌء  وللفرزدق  بالزندقة، 

بن  أمحد  بن  د  حُممَّ بن  احلُسني  بن  عيل  األصفهاين، 

كتاب  األموي )ت356هـ/967م(،  املرواين  اهليثم 

دار  )بريوت،  ط5،  جابر،  سمري  حتقيق:  األغاين، 

ج21،  1429هـ/2008م(،  العلمية،  الكتب 

بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  ابن  ص315-316؛ 

عبد  بن  الكريم  عبد  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ الكرم  أيب 
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الكامل  )ت630هـ/1233م(،  الشيباين  الواحد 

ط2،  شيحا،  مأمون  خليل  حتقيق:  التاريخ،  يف 

ج4،  1428هـ/2007م(،  املعرفة،  دار  )بريوت، 

ص463-467؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج13، 

ص155-157؛ ابن خلدون، ديوان املبتدأ واخلرب، 

ج3، ص132-130.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 49)

أيب ( 50) ابن  وُيقال   - معاوية  بن  عامر  معاوية  أبو  هو: 

معاوية وُيقال ابن صالح وُيقال ابن حبان وُيقال ابن 

هني، بضم الدال املهملة وسكون  خباب - البجيل الدُّ

اهلاء ويف آخرها نون، هذِه النسبة إىل ُدْهن بن معاوية 

أنامز، وهو بطن  الغوث بن  ابن أسلم بن أمحس بن 

بن  سعيد  عن  روى  ثقة،  راٍو  الكويف.  بجيلة،  من 

ُجبري وأيب الطفيل وأيب جعفر الباقر...، وروى 

معاوية  بن  وزهري  الثوري  وسفيان  األجلح  عنه 

وعنبسة بن سعيد قايض الري وابنه معاوية وسفيان 

33هـ/654م.  سنة  تويفِّ  وآخرون.  عيينة  ابن 

يتشيَّع«.  »صدوق  العسقالين:  حجر  ابن  عنه  قال 

بن  إسامعيل  بن  د  حُممَّ اهلل  عبد  أبو  البخاري،  ُينظر: 

التاريخ  )ت256هـ/869م(،  اجلعفي  إبراهيم 

املعارف  دائرة  الدكن، جملس  آباد -  الكبري، )حيدر 

الرازي،  ص28؛  ق1،  ج4،  1362هـ(،  العثامنية، 

ابن  ص390؛  ج6،  والتعديل،  اجلرح  كتاب 

دار  )بريوت،  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب  األثري، 

ابن  ص520؛  ج1،  1400هـ/1980م(،  صادر، 

التهذيب، ج1 ص710؛  تقريب  العسقالين،  حجر 

ج7،  التهذيب،  هتذيب  العسقالين،  حجر  ابن 

أعالم  مساعد،  بن  العزيز  عبد  الياسني،  ص406؛ 

البجليني،  الصحابة  بعض  وسري  وخثعم..  بجيلة 

)الكويت، مكتبة دار العروبة، 2008م(، ص30.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 51)

املصدر نفسه، ج5، ص350-349.( 52)

املصدر نفسه، ج5، ص347.( 53)

املصدر نفسه، ج5، ص351.( 54)

املصدر نفسه، ج5، ص351. ( 55)

ُينظر عنه: اخلوئي، أبو القاسم بن عيل أكرب بن هاشم ( 56)

)ت1413هـ/1992م(،  املوسوي  الدين  تاج 

الرواة،  طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم 

اخلوئي  اإلمام  سة  مؤسَّ األرشف،  )النجف  ط5، 

اإلسالمية، د.ت.(، ج12، ص170-169.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص351.( 57)

املصدر نفسه، ج5، ص341-340.( 58)

املصدر نفسه، ج5، ص351.( 59)

املصدر نفسه، ج5، ص343.( 60)

املصدر نفسه، ج5، ص383.( 61)

املصدر نفسه، ج5، ص383.( 62)

كذلك فقد وقف ابن كثري طوياًل عىل النصائح التي ( 63)

أورد  أنَّه  درجِة  إىل  عباس؛  ابن  اهلل  عبد  أبداها 

روايًة عن سفيان بن عيينة عن ابن عباس نفسِه، قال 

وهو حيّثه عىل عدم اخلروج: »لوال أن يزرى ذلك يب 

وبك لنشبت يدي يف رأسك... ولكن ال أخال ذلك 

مانعك«. ابن كثري، البداية والنهاية، ج8، ص560-

.561

املصدر نفسه، ج8، ص556. ( 64)

تسع ( 65) طوهلا  العظيمة.  السفينة  القادس:  القادسية: 

وستون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة وُثلثا 

درجٍة، ساعات النهار هبا أربع عرشة ساعة وُثلثان، 
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وبينها  فرسخًا)*(  عرش  مخسة  الكوفة  وبني  وبينها 

وبني الُعذيب أربعة أميال. روى ابن عيينة، قال: مرَّ 

هناك  ووجد  زهرهتا  فرأى  بالقادسية   إبراهيم

أرٍض،  من  ست  ُقدِّ فقال:  رأسه،  فغسلت  عجوزًا 

القادسية  القادسية. وهبذا املوضع كان يوم  يت  فُسمِّ

بني سعد بن أيب وقاص واملسلمني والفرس يف أيام 

ياقوت  15هـ/636م.  سنة  يف  اخلطَّاب  بن  عمر 

احلموي، معجم البلدان، )طهران، مكتبة األسدي، 

1965م(، ج4، ص9-7.

ي بذلك ألنَّ صاحبه إذا مشى واسرتاح  )*(الفرسخ: ُسمِّ

هاشمية،  أميال  ثالثة  والفرسخ  سكن.  كأنَّه  ذلك  بعد 

 775  ،5 )أي  مرتًا   5775=3×1925 ُيعادل  ما  أي 

ذراع  ألف  عرش  اثنا  الفرسخ  أنَّ  أيضًا  وذكر  كيلومرتا(. 

الذراع  وهي  املساحة  بذراع  ويكون  امُلرسلة،  بالذراع 

أشاًل،  ومخسون  مائة  وهو  ذراع،  آالف  تسعة  اهلاشمية 

فيكون الفرسخ 12000×48، 115سم )الذراع امُلرسلة( 

ويساوي 5774 مرتًا. ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر: اجللييل، 

العربية، )بريوت، دار  والنقود  واألوزان  حممود، املكاييل 

الغرب اإلسالمي، 2005م(، ص53-52.

ص395-( 66) ج5،  وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي، 

.396

ينقل خليفة بن خياط عن وهب بن جرير قول عبد ( 67)

الزبري لإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب:  اهلل بن 

»ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك، فواهلل لو أنَّ يل 

مثلهم لذهبت إليهم«. أبو عمرو خليفة بن خياط  بن  

)ت240هـ/854م(،  العصفري  الليثي  هبرية  أيب 

ضياء  أكرم  حتقيق:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ 

العمري، ط2، )الرياض، دار طيبة للطباعة والنرش، 

1405هـ/1985م(، ص233.

التي ( 68) الرصينة  الدراسة  هو  ذكره،  يستحق  مما  إنَّ 

العاريض  عناد  فريق  وجدان  الدكتورة  قدمتها 

املعنونة بـ: )إمارة احلج يف الدولة العربية اإلسالمية 

)8-132هـ/629-750م(، والتي مثلت رسالتها 

لشهادة املاجستري. عىل الرغم من أنَّ هذِه الدراسة مل 

يكن اهتاممها منصبًا عىل دراسٍة حتليليٍة لنهضة اإلمام 

الذي  والطريق   طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني 

ة املكرمة متوجهًا إىل العراق. قطعه من مكَّ

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 69)

املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص56.( 70)

ابن كثري، البداية والنهاية، ج8، ص548-547.( 71)

التميمي ( 72) سعيد  بن  ناجية  بن  يزيد  بن  احلر  هو: 

الريبوعي. قائد، من أرشاف متيم. أرسله احلصني بن 

نمري التميمي يف ألف فارٍس من القادسية، العرتاض 

اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب يف قصدِه 

تريد  الكوفة،  خيل  أقبلت  وملا  بِه.  فالتقى  الكوفة، 

فيهم،  يكون  أن  احلر  أبى  وأصحابِه،  احلُسني  قتل 

عجيبًا  قتاالً  يديِه  بني  فقاتل  احلُسني،  إىل  فانرصف 

الذهب،  مروج  املسعودي،  ُينظر:   .ُقتل حتَّى 

التاريخ، ج3،  يف  الكامل  األثري،  ابن  ج3، ص62؛ 

والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  بعدها؛  وما  ص500 

د  حُممَّ بن  ي، عباس  القمِّ بعدها؛  ج8، ص568 وما 

)ت1359هـ/1940م(،  القاسم  أيب  بن  رضا 

سفينة البحار ومدينة احِلكم واآلثار، ط2، )طهران، 

ج2،  1416هـ(،  والنرش،  للطباعة  األسوة  دار 

ص147-146.

ط3، ( 73) احلُسينية،  امللحمة  مرتىض،  املطهري، 

اإلسالمية،  للدراسات  العاملي  املركز  )قم، 

1413هـ/1992م(، ج3، ص236-235.
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املصادر واملراجع

أوالً: املصادر العربية
د  حُممَّ الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  ابن   -
الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  د  حُممَّ ابن 

)ت630هـ/1233م(

شيحا، ( 1) مأمون  خليل  حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل 
ط2، )بريوت، دار املعرفة، 1428هـ/2007م(

صادر، ( 2) دار  )بريوت،  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب 
1400هـ/1980م(

الوفاء  أيب  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  األنباري،   -
د )ت577هـ/1181م( حُممَّ

نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق: حممد أيب ( 3)
العريب،  الفكر  دار  )القاهرة،  إبراهيم،  الفضل 

1418هـ/1998م(

د بن إسامعيل بن إبراهيم  - البخاري، أبو عبد اهلل حُممَّ
اجلعفي )ت256هـ/869م(

جملس ( 4) الدكن،   - آباد  )حيدر  الكبري،  التاريخ 
دائرة املعارف العثامنية، 1362هـ(

د بن حبان بن أمحد التميمي  - ابن حبان، أبو حاتم حُممَّ
البستي )ت354هـ/965م(

كتاب الثقات، )حيدر آباد  الدكن، جملس دائرة ( 5)
املعارف العثامنية، 1393هـ/1973م(

د بن حبيب بن أمية بن  - ابن حبيب، أبو جعفر حُممَّ
عمرو اهلاشمي البغدادي )ت245هـ/859م(

شتيرت، ( 6) ليختن  إيلزه  حتقيق:  امَلحرَب،  كتاب 
)بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د.ت.(

- ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن 

د بن عيل الكناين )ت852هـ/1448م( حُممَّ

اإلصابة يف معرفة الصحابة، حتقيق: عادل أمحد ( 7)
عبد املوجود وعيل حممد معوض، )بريوت، دار 

الكتب العلمية، 1415هـ/1995م(

صغري ( 8) األشبال  أبو  حتقيق:  التهذيب،  تقريب 
دار  )الرياض،  الباكستاين،  شاغف  أمحد 

العاصمة، د.ت.(

جملس ( 9) الدكن،  آباد  )حيدر  التهذيب،  هتذيب 
دائرة املعارف النظامية، 1325هـ/1907م(
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