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Abstract

For the first time to researcher when he starts writing about the TUF incident 
a thought will control that this incident was studied very carefully,  and writing 
about this incident again is just replaying thoughts and visions that were shown 
by the newest and modern studies,  but when the researcher re-read the novel 
items of this incident in the existing authors,  soon these thoughts will vanish,  
because he will discover that the best studies about this incident focused on the 
items of this incident of both politically and military, without focusing on the 
other items which were established for this incident which I mean the march of 
Imam Hussain whether it was from Almadinah Almunawarah to Mecca or from 
Mecca to Iraq,  those two marches in spite of all writings about them still need 
critical and deep studies to get to the objective vision,  and this will done by 
discriminated  analytic study to the novels that studies the two marches.
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امللخص

ُيسيطر عىل الباحث للوهلة األوىل حني يرشع يف الكتابة عن وقعة الطف اعتقاد بأن هذه الوقعة 
قد درست بإنعام، وان الكتابة فيها جمددًا ما هي إال إعادة منمقة لألفكار والرؤى التي طرحتها 
الدراسات احلديثة واملعارصة، غري انه حينام ُيعيد قراءة مضامني روايات هذه الوقعة يف تضاعيف 
املؤلفات املتيرسة، رسعان ما يتالشى هذا االعتقاد عنده؛ ألنه يكتشف أن ّجل الدراسات التي 
السياسية  الناحيتني  من  الوقعة  ختص  موضوعات  إىل  اهتاممها  وجهت  قد  الوقعة  هذه  تناولت 
والعسكرية، من غري الرتكيز عىل املوضوعات األخرى التي أسست هلذه الوقعة، واقصد مسرييّت 
اإلمام احلسني سواء من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة أومن مكة املكرمة إىل العراق، إذ ظلت 
هاتان املسريتان عىل الرغم مما كتب عنهام بحاجة إىل دراسات نقدية معمقة بغية الوصول إىل رؤية 
موضوعية، وهذا ال يتم إال من خالل منهج تفكيكي - حتلييل للروايات التي تناولت املسريتني 

آنفتي الذكر، سندًا وحمتوى.
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املقدمة

أغلب  سلكته  الذي  الروائي  الرسدي  األسلوب   
إجابات  األحــوال  من  حال  بأي  يقدم  ال  الدراسات 
جوانب  من  عدد  عن  التساؤالت  من  لكثري  مقنعة 
الغموض التي تكتنف هاتني املسريتني والّسيام املسرية 
اإلمام  خروج  عن  نحوالعراق،   - لالهتامم  املثرية   -
من  الثامن  وهواليوم  الرتوية،  يوم  يف   احلسني
شهر ذي احلجة 60هـ)1(، أي قبل إكامله مناسك احلج 
ويثري أكثر من تساؤل، َفِلَم خرج اإلمام هبذا التوقيت 
السلطة األموية  نية  املثري لالنتباه؟ هل ترى ُأخرب عن 
املركزية يف دمشق اعتقاله أواغتياله يف أثناء اداء مناسك 
احلج؟، ومن الذي زوده هبذه املعلومة اخلطرية ليحّل 
هذه  وَمن  مفردة؟)2(  عمرة  حجه،  وجيعل  إحرامه، 
السلطة  أِهّي  أواغتياله؟،  اعتقاله  ُخولت  التي  اجلهة 
املحلية يف مكة املكرمة أم قوة أخرى أرسلت إىل مكة 
املكرمة من دمشق أوالعراق؟، ومِلَ اختار األمويون هذا 
التوقيت والسّيام إن إقامة اإلمام احلسني يف مكة 
طوال  تركته  ومِلَ  أشهر؟)3(  نحوأربعة  امتدت  املكرمة 
وفدوا  الذين  الرسل  ويقابل  بحرية  يتحرك  املدة  هذه 
أم  أهليها؟،  وجوه  من  كتبًا  إليه  حاملني  الكوفة  من 
يف  أصاًل  واردة  تكن  مل  أواالغتيال  االعتقال  خطة  إن 
تفكري السلطة األموية، اال بعد نجاح عبيد اهلل بن زياد 
وإفشال  املناسب  الوقت  يف  الكوفة  إىل  الوصول  يف 
أم إن اخلطة كانت معّدة  مهمة مسلم بن عقيل فيها؟ 
سلفًا بني يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد قبل حترك 
 األخري من البرصة إىل الكوفة ملنع اإلمام احلسني

من التوجه إليها؟

 احلسني ــام  ــ اإلم بــمــســرية  يتعلق  ــا  م ــا  وأمـ
أيضًا تساؤالت عدة تكتنف هذه  فهناك  نحوالعراق، 
املسرية، َفِلَم سلك اإلمام طريق احلج املعروف بني مكة 
املكرمة والكوفة، وهوعىل معرفة بأن عيون السلطتني 
املركزية يف دمشق واملحلية يف الكوفة تراقب خط سريه 
سلكه  الذي  اآلخر  الطريق  يسلك  مل  َومِلَ  كثب؟  عن 
مسلم بن عقيل السّيام وأن أحد أصحابه وهوقيس بن 
مسهر الصيداوي وهومعه يف مسريِه نحوالعراق يعرف 
بعض أرسار هذا الطريق، ومحل إليه كتاب مسلم بن 
تعبئة   احلسني ــام  اإلم أيريد  األول؟)4(  عقيل 
منازل  الطرق  اختذت من بعض مسالك  التي  القبائل 
 هلا؟ وإذا كان ذلك فعاًل، َفِلَم كان اإلمام احلسني
إليه  أنضم  أومن  املكرمة  مكة  من  معه  جاء  من  خُيرّي 
نحوالعراق  السري  أومواصلة  معه  بالبقاء  الطريق  يف 
لطريق   اإلمام اختيار  أن  أم  أواالنـــرصاف؟)5( 
لواء  حامل  بوصفه  مبدئية  هومسألة  املعروف  احلج 
املستبدة،  األموية  السلطة  انحراف  ملواجهة  اإلصالح 
وإلقاء احلجة عىل األمة بوجوب إسقاط هذه السلطة 
املنحرفة والرجوع إىل مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف 

الذي أرسى دعائمه جده رسول اهلل؟.

احلالية  ــة  ــدراس ال ــإن  ف كــلــه،  ــك  ذل جــانــب  واىل 
ستتعرض لعدد من الروايات التي أعطت انطباعًا بأن 
اإلمام بعدما اعرتضه األمويون يف الطريق طلب 
مكة  إىل  أوالرجوع  الثغور  إىل  أوالذهاب  يزيد  لقاء 
املكرمة، فضاًل عن التدابري األموية واخلطة املوضوعة 
إىل   احلسني ــام  اإلم وصــول  إلعاقة  قبلهم  من 
عىل  احلصول  وبغية  الدراسة  فإن  ولذلك  الكوفة، 
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ستخضع  وغريها،  التساؤالت  هلذه  مقنعة  إجابات 
التحديد  وجه  عىل  تناولت  التي  املتيرسة  الروايات 
توقيت خروج اإلمام احلسني من مكة املكرمة - 
ومسريته نحوالعراق عىل وفق منهج حتلييل تفكيكي، 

سواء للسند أم للمحتوى.

أواًل: رواية توقيت اخلروج من مكة املكرمة

تناولت  التي  الروايات  مناقشة  يف  اخلــوض  قبل 
خروج اإلمام احلسني يف هذا التوقيت، وتفكيك 
الدراسة  إّن  القول:  من  البّد  حمتواها،  وحتليل  سندها 
التي حتدثت عن  الحظت عند استعراضها للروايات 
وجود  املكرمة،  مكة  من   اإلمام خروج  توقيت 
أبا  ماخال  ورواهتــا  الطف  وقعة  مؤرخي  عند  اتفاق 
أن  عىل   ،)6( 895م(  282هـ/  )ت  الدينوري  حنيفة 
توقيت اخلروج كان يف يوم الرتوية، وهواليوم الثامن 
من شهر ذي احلجة من سنة 60هـ/679م )7(. وهذا 
ابا حنيفة  ما خال  ذكره هؤالء  ما  اعتامدًا عىل   - اليوم 
 الدينوري )8(، - قد شهد خروج مسلم بن عقيل
استشهاده)9(،  من  واحــد  يوم  بعد  أي  الكوفة،  من 
الوقعة  مؤرخي  أن  أيضًا،  الــدراســة  الحظت  وقــد 
أن  عىل  الكويف،  أعثم  ابن  إال  متفقني  كانوا  ورواهتــا 
املكرمة  مكة  من  خروجه  حني   احلسني اإلمــام 
يف هذا التوقيت مل يكن عىل علم باستشهاد مسلم بن 
مناقشة رواية  هنا  املوضوعية  اقتضت  عقيل)10(، وقد 
 ابن أعثم الكويف التي تشري إىل أن اإلمام احلسني
َعِلَم باستشهاد مسلم بن عقيل قبل خروجه من مكة 
شاهد  بأنه  وأخربه  إليه  وفد  رجل  طريق  عن  املكرمة 
مسلم بن عقيل وهاين بن عروة املذحجي ومها قتيالن 
الكوفة)11(،  القصابني يف  مصلوبان منكَسني يف سوق 

وختالف  مسندة  غري  كوهنا  عن  فضاًل  الرواية  فهذه 
إمجاع الروايات وتأكيدها عىل أن خرب استشهاد مسلم 
ابن عقيل قد وصل إىل اإلمام احلسني عند نزوله 
ثلثي   اإلمام قطع  أن  بعد  أي  الثعلبية)12(،  يف 
الطريق نحوالكوفة)13(، علاًم أهنا تناقض ما ذكره ابن 
َعِلَم باستشهاد   أعثم نفسه من أن اإلمام احلسني
من  الكوفة  إىل  األقرب  الشقوق  ذات  وهويف  مسلم 
الثعلبية)14(، ويف الوقت نفسه فإهنا التتفق مع السياق 
فهي  ولذلك  الطف،  وقعة  ألحداث  املنطقي  الزمني 

رواية ضعيفة ال يمكن البناء عليها.

وعودًا عىل بدء، فهناك جمموعة من الروايات التي 
مكة  من   احلسني اإلمام  خروج  توقيت  تناولت 
تفكيك  الدراسة  ارتأت  وقد  الرتوية،  يوم  يف  املكرمة 
أوالً،  رواهتا  معرفة  بغية  حمتوياهتا،  وحتليل  أسانيدها 
 احلسني اإلمــام  جعلت  التي  األسباب  وحتديد 

خيرج يف هذا التوقيت.

1- ختريج رواية أبي خمنف

أن  والــرجــال،  واملعجامت  الفهارس  كّتاب  ذكر 
األَزدي  خمنف  بن  سليم  بن  حييى  بن  لوط  خمنف،  أبا 
صنف  قد  773م،  ـــ/  157ه سنة  املتوىف  الغامدي 
 ،»)15(احلسني اإلمام  »مقتل  الصيت  ذائع  كتابه 
تزيد  التي  األخــرى  كتبه  مع  الكتاب  هذا  ضاع  وقد 
هذا  ضياع  وطأة  خُيفف  ما  أن  اال  الثالثني)16(،  عىل 
الكتاب، ويبعث األمل يف معرفة أسانيده وحمتواه، أن 
قطعًا ونقوالً كثرية منه موجودة يف تضاعيف املؤلفات 
إذ أعتمد مؤلفوها عىل مروياته يف أخبارهم  املتيرسة، 
مؤلفاهتم  يف  كبريًا  حيزًا  ونالت  الطف،  وقعة  عن 
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موازنة باملؤلفات األخرى التي نقلوا عنها أخبار هذه 
الوقعة، واحتجوا بام رواه، وصار مرجعهم األول يف 
كل ما خيص أخبار وقعة الطف، ومما يظهر من النفول 
املوجودة أن هؤالء قد وصلوا إىل الكتاب املذكور آنفًا 
بن  حممد  بن  وهوهشام  خمنف،  أيب  تلميذ  طريق  عن 
السائب الكلبي املتوىف سنة 204هـ/ 819م)17(، أحد 
عىل  واعتامدًا  العراقية،  اإلخبارية  املدرسة  رواة  أبرز 
األسدي  عيل  بن  أمحد  أبوالعباس  النجايش،  ذكره  ما 
هشامًا  فإن  1058م،  450هـــ/  سنة  املتوىف  الكويف 
محل  كتابًا  وصنف  خمنف،  أيب  َشْيخه  خطى  ترسم  قد 
عنوان كتاب َشْيخه نفسه)18(، وحيتمل جدًا أن هشامًا 
كانت لديه نسخة من كتاب َشيخه ايب خمنف أفاد من 
معلوماته عند تصنيفه لكتابه اآلنف الذكر، غري ان ما 
يثري التساؤل يف هذا املجال، ملاذا اعتمد الطربي وغريه 
من املؤرخني الرواد كتاب هشام، ومل يرجعوا إىل أصل 
نقول  يظهر من  خمطوط أيب خمنف؟؛ ألن هشامًا وكام 
الطربي )ت310هـ( قد أقحم نصوصًا يف أصل هذا 
املخطوط، حتى خيل للقارئ أوالدارس أهنا نصوص 

خمطوط أيب خمنف. 

وعىل َأيِة حال فقد تناول أبوخمنف يف كتابه الضائع 
املكرمة  مكة  من  اإلمام  خروج   »احلسني »مقتل 
أبا  أن  الكتاب،  هذا  من  النفول  وتظهر  العراق،  إىل 
جرت  التي  الثنائية  اللقاءات  إىل  اهتاممه  وجه  خمنف 
بني اإلمام وعدٍد من أبناء الصحابة ُقبيل خروجه 
من مكة املكرمة، وقد أظهرت احلوارات التي ختللت 
هذه اللقاءات عن عزم اإلمام وتصميمه عىل مواجهة 
انحراف السلطة األموية، ويف الوقت نفسه عىل إبعاد 
هذه  وبني  بينه  حمتملة  مواجهة  أية  من  املكرمة  مكة 

يرتددون  ال  األمويني  أن  ُيدرك   كان إذ  السلطة، 
يف انتهاك حرمتها)19(، فضاًل عن حتذير أبناء الصحابة 
بيته  وأهل  حياته  عىل  القرار  هذا  خطورة  من  لإلمام 
العراق؛  اليها يف  يستند  قاعدة  لعدم وجود  وأصحابه 
اذا  إعاقته  يف  يــرتددون  ال  أعوانًا  فيها  لألمويني  ألن 
عليه  واقرتحوا  ملصاحلهم،  هتديدًا  خروجه  شكل  ما 
اخلروج إىل اليمن اذا ما رأى ان وجوده يف مكة املكرمة 
التي  واجلبال  الشعاب  لوجود  حلياته،  هتديدًا  ُيمثل 

تعيق مالحقة األمويني له)20(.

ومّما يستشف من رواية أيب خمنف أيضًا، أن اإلمام 
احلسني يف إجاباته عن تساؤالت أبناء الصحابة، 
هذا  يف  املكرمة  مكة  من  خروجه  أن  عىل  يؤكد  كان 
من  وخشيته  ذلك،  يف  اهلل  الستخارته  إنام  التوقيت، 
اغتياله، وإستحالل حرمة  األموية عىل  السلطة  إقدام 

مكة املكرمة)21(.

ــن كــتــاب مقتل  ــزأة م ــجــت الــنــقــول امل ــرت  ــه أظ
الذي  الوحيد  هواملؤرخ  الطربي  أن   ،احلسني
حفظ سالسل أسانيد هذا الكتاب)22(، وأما البالذري 
فعىل الرغم من نقوله الكثرية منه، فإنه مل يذكر سالسل 
األعم  األغلب  يف  وكان  ماندر،  اال  خمنف  أيب  اسانيد 
التحمل  َألفاظ  وهومن  )قالوا()23(،  تعبري  يستعمل 
منهج  يسلك  وبذلك  اجلمعية،  الصفة  ذات  السندية 
إظهار  منها  يريد  التي  األخبار  أقحام  يف  املؤرخني 
أسلوب  الواقع  يف  وهذا  عدمها،  من  املوثوقية  عنرص 
والتعديل -،  اجلرح  أسلوب -  اعتمد  ما  اذا  ضعيف 
ويف الوقت نفسه يؤرش نقطة سلبية يف منهجه، بمعنى 
أن استعامله هلذا التعبري السندي عىل نحوعام هوإبعاد 
ويف  منه،  مدعومًا  اخلرب  كان  اذا  عام  القارئ  ذهنية 
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الرواية  ملنهج  استعامله  الدليل عىل  يقدم  نفسه  الوقت 
املرسلة)24(.

مقتل  كتاب  من  األخــرى  النقول  خيص  ما  امــا 
احلسني يف املصادر املتيرسة، فإن مؤلفيها اعتمدوا 
دون  من  آنفًا  املذكور  الكتاب  من  الطربي  نقول  عىل 
الوقعة  مؤرخي  من  آخر  قساًم  أن  عىل  إليه،  الرجوع 
كتاب  من  نسخة  بحوزهتم  كانت  نقوهلم  تشري  كام 
فدجموا  الرواية،  أسلوب  اعتمدوا  أهنم  اال  أيب خمنف، 
نقوهلم من الكتاب مع النقول األخرى من الكتب التي 
تناولت أخبار هذه الوقعة مستعملني التعبري السندي 
أسانيد  ستفكك  الدراسة  فإن  ولذلك  )قــالــوا()25(، 

روايات الطربي بغية الوصول إىل رواة أيب خمنف. 

 ،كشفت نقول الطربي من كتاب مقتل احلسني
 أن أبا خمنف اعتمد يف توقيت خروج اإلمام احلسني
نقلوا  روايات شيوخه، وهؤالء  املكرمة عىل  مكة  من 
اإلمــام  صحبوا  رواة  من  ــا:  إم الطف  وقعة  أخبار 
احلسني يف أثناء مسريته إىل العراق، وشاركوا يف 
زمانيًا  قريبني  كانوا  رواة  أومن  الطف،  وقعة  أحداث 
ومكانيًا من أحداثها، وهذا - بال ريب - ُيعزز القيمة 
التارخيية ملرويات أيب خمنف إىل احلّد الذي جيعل منها 

معلومات شاهد عيان.

أربع  اخلروج  توقيت  عن  الطربي  نقول  تضمنت 
روايات بأسانيد خمتلفة هي:

بن  الصعقب  حدثني  خمنف:  أيب  عن  هشام  قال 
زهري)26(.

قال أبوخمنف: وحدثني احلارث بن كعب الوالبي، 
عن عقبة بن سمعان)27(.

حّية:  أيب  بن  حييى  أبوجنّاب  قال  أبوخمنف:  قال 
عن عدي بن حرملة األسدي، عن عبد اهلل بن ُسليم 

واملذري بن املشعل األسديني، قاال)28(:

قال أبوخمنف: عن أيب سعيد العقييص، عن بعض 
أصحابه)29(.

 املالحظ عىل هذه األسانيد، أهنا منفردة ومرسلة، 
جلأ فيها أبوخمنف إىل شيوخه املبارشين هبدف الوصول 
السلسلة  ففي  السندي(،  )القطب  األول  الراوي  إىل 
السندية األوىل التي عىل ما يظهر ان الطربي رجع إىل 
تلميذ أيب خمنف، هشام بن حممد بن السائب الكلبي، 
فإن املتابعة للسالسل السندية املشاهبة يف نقول الطربي 
تشري إىل حذف اسم الراوي األول )القطب السندي( 
الذي زّود شيخ أيب خمنف، الصعقب بن زهري، وهوعىل 
بن  أوعون  األَزدي)30(،  مسلم  بن  مُحّيد  إما:  االرجح 
أيب ُجحيفة)31(، والنعلم عىل وجه التحديد ما اذا كان 
أبوخمنف قد ّتسهُل يف هذا السند، أم أن هشامًا أوالطربي 
اخترصا السند وحذفا اسم الراوي األول!، وعىل أية 
هوالصعقب  خمنف،  أبا  حدث  الذي  فالشيخ  حال، 
املتيرسة  املصادر  به  تعّرف  مل  الشيخ  وهذا  زهري،  ابن 
زهري  بن  أخوالعال  أنه  هي  واحــدة  معلومة  خال  ما 
حمدثي  أحد  األزدي،  ُسليم  بن  زهري  بن  اهلل  عبد  ابن 
الكوفة)32(، وهذا يعني أن الصعقب بن زهري أزدي، 
كويف النشأة واملسكن، حُتتمل وفاته قبل هناية النصف 
األول من القرن الثاين اهلجري/ الثامن امليالدي، واما 
أزدي  ترمجته  مصادر  تشري  فهوكام  مسلم،  بن  مُحّيد 
األنتامء، كويف النشأة واملسكن)33(، روى أحداث وقعة 
املصادر  من  يستشف  إذ  عيانية،  مشاهدة  عن  الطف 
أحداثها)34(،  بعض  وروى  الوقعة،  شهد  أنه  املتيرسة 



64

رواية مسرية االمام احلسني )عليه السالم(من مكة اىل كربالء

عيل  ابنه  قاتيل  عىل   احلسني اإلمام  دعاء  والسّيام 
األكرب، حيث نقل الطربي بسنده عن أيب خمنف، 
أذين  »سامع  نصه:  ما  قال  األَزدي  مسلم  بن  محّيد  ان 
ياُبنّي،  قتلوك  قومًا  اهلل  قتل  وهويقول:  احلسني،  من 
ما أجرأهم عىل الرمحن، وعىل انتهاك حرمة الرسول، 
عىل الدنيا بعدك العفا)35(«، فضاًل عن ذلك فإن مُحّيد 
ابن مسلم األَزدي كام يقول هو: من أصدقاء عمر بن 
وقعة  يف  األمويني  عسكر  قائد  وقــاص  أيب  بن  سعد 
الوقعة)36(،  انتهاء  بعد  مبارشة  به  التقى  وقد  الطف، 
واما عون بن ايب ُجحيفة، فهوعون بن وهب بن عبد 
اهلل السوائي العامري)37(، كويف النشأة واملسكن، تويف 
والية  أخريات  يف  وقيل  734م)38(،  116هـــ/  سنة 
بحدود  أي  العراق،  عىل  القرسي  اهلل  عبد  بن  خالد 
سنة 125هـ/ 742م)93(، وهوابن الصحايب وهب 

)أبوُجحيفة( املتوىف سنة 74هـ/ 693م )40(.

أما يف السند الثاين، فإن أبا خمنف جلأ أيضًا إىل أحد 
الوالبي)41(،  بن كعب  املبارشين وهواحلارث  شيوخه 
بن  عيل  اإلمــام  أصحاب  ومن  األزد)42(،  والبة  من 
ترمجته  مصادر  من  ُيستشف  ومّمــا   ،)43(احلسني
أوأنه  الوقعة  شهد  إما:  أنه  عنه  الــواردة  واإلشــارات 
يف  مشاركته  عن  فضاًل  ومكانيًا،  زمانيًا  منها  قريب 
الطربي  ينقل  إذ  الثقفي،  ُعبيد  أيب  بن  املختار  حركة 
كعب  بن  احلارث  عن  خمنف  أيب  عن  بسند  تارخيه  يف 
نصه  مــا  685م  66هــــ/  سنة  حـــوادث  يف  الوالبي 
اجلعد  أيب  بن  والنعامن  مسلم  بن  ومحّيد  أنا  »خرجت 
معه  وخرجنا  داره،  يف  فآتيناه  خرج،  ليلة  املختار  إىل 
الوالبي  زّود  الذي  الشيخ  وأما   ،»)44( عسكره...  إىل 
 احلسني ــام  اإلم خــروج  عن  املعلومات  ببعض 

من مكة املكرمة باجتاه العراق، فهوراوية الطف عُقبة 
ابن ِسمعان، موىل الرباب بنت امرئ القيس الكلبية، 
سكينة)45(،  ابنته  وأم   احلسني اإلمـــام  ــة  زوج
وهوأحد الذين صحبوا اإلمام من املدينة املنورة 
جانب  واىل  العراق)46(،  إىل  ومنها  املكرمة،  مكة  إىل 
فهوالناجي  املتيرسة،  املصادر  عىل  واعتامدًا  كله،  ذلك 
الوحيد من أصحاب اإلمام يف وقعة الطف)47(، 
سعد  بن  عمر  أن  خمنف،  أيب  عن  الطربي  نقل  حيث 
بعد انتهاء وقعة الطف أخذ عقبة بن ِسمعان، وقال له: 
»من أنت؟، قال: أنا عبد مملوك، فخىل سبيله، فلم ينْج 

أحد غريه)48(«.

شيخه  عىل  أبوخمنف  اعتمد  الثالث،  السند  ويف 
األسدية  الــروايــة  إىل  الوصول  يف  حييى  جنّاب  أيب 
 احلسني اإلمام  خروج  توقيت  عن  تتحدث  التي 
مسريته  جوانب  بعض  عن  نفسه  الوقت  يف  وتكشف 
كام  وابوجنّاب  أحــداث،  من  رافقها  وما  العراق  إىل 
تشري مصادر ترمجته، حييى بن أيب حّية )واسمه حيّي(، 
سنة  تويف  واملسكن،  النشأة  كويف  النسب،  وهوكلبي 
أغلب  عند  الرواية  وهوموثوق  764م)49(،  147هـ/ 
علامء احلديث )50(، وأما الشيخ الذي روى من طريقه 
فهو، عدي بن حرملة األسدي، وهذا الراوي كام يظهر 
أحد الرواة القبليني، روى عن طريق راويني من قبيلة 
أسد، مها: عبد اهلل بن ُسليم واملذري بن املشعل، وكانا 
قد قدما من الكوفة اىل مكة املكرمة إلداء مناسك احلج 
يف السنة نفسها التي خرج فيها اإلمام احلسني إىل 
مجع  الذي  اللقاء  فحوى  عىل  اطلعا  وقد  العراق)51(، 
اإلمام مع عبد اهلل بن عباس يف يوم الرتوية، أي 
قبل خروج اإلمام بقليل، وقد نقال ما دار يف هذا 
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 باإلمام باللحاق  ومها  حجهام  أمتا  ثم  اللقاء)52(، 
نقول  املكرمة)53(، وقد كشفت  بعد خروجه من مكة 
الطربي من طريق أيب خمنف، أن الراويني األسديني قد 
اإلمام من مكة  الذي سلكه  نفسه  الطريق  سلكا 
األحداث  من  عدد  عن  وكشفا  العراق،  إىل  املكرمة 
التي جرت يف أثناء مسري اإلمام، وتعقبهام لرجل 
الذي  الطريق  وسلك  الكوفة  من  قدم  أسد  قبيلة  من 
بن  مسلم  باستشهاد  أخربمها  وقد   ،اإلمام سلكه 
اإلمام  إىل  اخلرب  هذا  نقال  وقد  الكوفة)54(،  يف  عقيل 
عند نزوله يف الثعلبية)55(، واىل جانب ذلك، فاهنام كانا 
يزيد  بن  باحلر  لقائه  عند   اإلمام من  قريبني  أيضًا 
الرياحي يف منطقة )ذوُحُسم()56(، ويظهر من النقول 
عىل  اشــارا  اللذان  مها  األسديني  الراويني  أن  أيضًا، 
اإلمام باختيار )ذوُحُسم( ُقبيل وصول األمويني 

إليها)57(.

أما السند الرابع، فّمام يظهر من نقول الطربي من 
كتاب مقتل اإلمام احلسني أليب خمنف، أن األخري 
عىل األكثر قد تّسهل يف هذا السند، فلم يذكر الشيوخ 
العقيىص،  سعيد  أيب  عن  طريقهم  من  روى  الذين 
فاألخري كام يرد يف مصادر ترمجته اسمه دينار ويكنى 
لشعر  أوعقيىص  عقيصا  ويلقب  ســعــيــد)58(،  بــأيب 
اإلمام  أصحاب  من  النسب)60(،  وهومتيمي  قاله)59(، 
عيل بن أيب طالب)61(، وكذلك اإلمامني احلسن 
وقع  قد  التباسًا  فإن  أيضًا،  يظهر  ومما   ،واحلسني
أويف  آنفًا  املذكور  الكتاب  من  الطربي  نقول  يف  إما 
سند ايب خمنف نفسه؛ ألن أبا سعيد العقيىص )عقيصا( 
 ،احلسني ــام  اإلم أصحاب  من  مرتمجيه  بإمجاع 
طريق  عن  أصحابه  من  عدد  طريق  من  روايته  وأن 

السند  أن  جدًا  وحيتمل  نظر،  فيها  مسألة   اإلمام
الطربي  نقول  أم  نقول أيب خمنف  قد تعرض سواء يف 
عن  روى  هومن  خمنف  أبا  ألن  وتأخري؛  تقديم  إىل 
ومما  )عقيصا(،  عقيىص  سعيد  أيب  طريق  من  أصحابه 
يؤكد صحة هذا االستنتاج ما ذكره ابن قولويه القمي، 
جعفر بن حممد )ت 368هـ/ 978م()62( حيث أورد 
الطربي  نقلها  التي  الرواية  مضمون  من  قريبة  رواية 
من طريق أيب خمنف، ولكن من سند آخر، تؤكد أن أبا 
اإلمام  حوار  سمع  هوالذي  )عقيصا(  عقيىص  سعيد 
احلسني مع عبد اهلل بن الزبري يف مكة املكرمة)63(، 
من  الطربي  نقول  يف  ورد  كام  أصحابه  بعض  وليس 

كتاب أيب خمنف)64(.

2- ختريج رواية أبن أعثم الكويف

الكويف عن وقعة  أعثم  ابن  لرواية  الدارس  تواجه 
الرغم  عىل  الرواية  فهذه  متعددة،  إشكاليات  الطف 
من اعتامدها عىل كتاب مقتل اإلمام احلسني أليب 
كتب  من  نقوالً  تقحم  عدة  أحيان  يف  أهنا  إال  خمنف، 
أخرى يف حمتوى نقوهلا من هذا الكتاب املذكور آنفًا، 
رواية  الكويف  أعثم  ابن  رواية  بأن  انطباعًا  يعطي  مما 
جديدة، وهذا يتأكد عند عقد أي موازنة بني نقول ابن 
الطربي منه، ومثال  املذكور ونقول  الكتاب  أعثم من 
لقاء  عن  الكويف  أعثم  ابن  أوردها  التي  الرواية  ذلك 
املكرمة  مكة  من  خروجه  ُقبيل   احلسني اإلمــام 
مع عبد اهلل بن عباس، فهي رواية أيب خمنف يف سداها 
وشحمتها، وأن مل يرصح بإسنادها اليه، وعند موازنة 
الطربي،  تاريخ  هلا يف  القريبة  الرواية  مع  الرواية  هذه 
هذه  حمتوى  يف  أقحم  قد  الكويف  أعثم  ابن  أن  نجد 
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الرواية معلومة مل ترد يف مجيع النقول املتيرسة من كتاب 
مقتل احلسني أليب خمنف، سواٌء يف كتاب الطربي 
يف  عباس  البن  كالم  يف  ترد  املعلومة  وهذه  غريه،  أم 
باملسري  لثني اإلمام احلسني عن عزمه  حماولة منه 
إىل العراق، إذ يقول ما نصه »وأنك تعلم أنه بلد )يقصد 
العراق( قد قتل فيه أبوك، واغتيل فيه أخوك، وقتل فيه 
ابن عمك، وُبويع يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد 
يف البلد ُيعطي وُيفرض)65(« فهذا الكالم يؤكد رواية 
ابن أعثم - التي سبقت اإلشارة اليها- والتي تزعم أن 
اإلمام كان عىل علم باستشهاد مسلم وهويف مكة 
املكرمة)66(، يف حني أن مجيع النقول املتيرسة من كتاب 
دار  وما  عباس  بابن   اإلمام لقاء  عن  خمنف  أيب 
فيه من حوار مل يرد فيه ال من قريب وال من بعيد أي 
مسلم  استشهاد  خيص  فيام  عباس  ابن  لسان  عن  قول 
الكوفة)67(،  إىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  ووصول  عقيل  ابن 
فضاًل عن ذلك، فإن ابن أعثم الكويف ُيشري إىل كتاب 
آخر ورد إىل اإلمام من املدينة املنورة وحتديدًا من 
بن عقيل  استشهاد مسلم  فيه  يؤكد  العاص  بن  سعيد 
العاص  بن  تراجم سعيد  الكوفة)68(، واعتامدًا عىل  يف 
يف املصادر املتيرسة، فإنه تويف سنة 53هـ/ 672م)69(، 
أوسنة 59هـ/ 678م)70(، ولذلك فإن رواية ابن أعثم 
 الكويف يف هذا اجلانب من مسرية اإلمام احلسني
بإجتاه العراق الُيعتد هبا، واما من ناحية توقيت خروج 
وأسباب  العراق،  إىل  املكرمة  مكة  من   اإلمام
توقيت هذا اخلروج، فهي تتفق مع الروايات األخرى 
يف حتديد يوم اخلروج وهويوم الرتوية)71(، وتتفق جزئيًا 
بأن أسباب هذا اخلروج إنام الستخارة اإلمام هلل 

)عز وجل( يف ذلك)72(.

3- ختريج رواية الشيخ املفيد )ره(:

تأييده  املقاتل  ُكتب  من  املفيد  الشيخ  نقول  تؤكد 
الرأي الذي أمجع عليه مؤرخووقعة الطف ورواهتا فيام 
العراق  املكرمة إىل  خيص خروج اإلمام من مكة 
يف يوم الرتوية)73(، إال أنه واعتامدًا عىل نقوله هذه، فإنه 
حيدد سببًا آخر لتوقيت اخلروج من مكة املكرمة يف هذا 
اليوم، وهوخمافة اإلمام من أن ُيقبض عليه يف مكة 

املكرمة، وينفذ إىل يزيد بن معاوية يف دمشق)74(.

الروائي  املنهج  سلك  قد  املفيد  الشيخ  كان  وإذا 
املرسل اخلايل من اإلسناد إال ما ندر يف كتابه )اإلرشاد( 
عىل نحوعام، ووقعة الطف عىل نحوخاص، فإنه ُيشري 
يف مقدمة حديثه عن هذه الوقعة إىل اسمي راويني نقل 
هشام  األول:  الوقعة،  تلك  عن  أخباره  طريقهام  من 
اإلشارة  سبقت  الذي  الكلبي،  السائب  بن  حممد  ابن 
واآلخر:   ،)75(»احلسني اإلمــام  »مقتل  كتابه  إىل 
سيف  أيب  بــن  حممد  بــن  عــيل  احلسن  أيب  املــدائــنــي، 
املتوىف سنة 225هـ/ 838م)76(،  اإلخباري  السمري 
كتابًا  صنف  قد  الطويس  الشيخ  عىل  اعتامدًا  واألخري 
بعنوان »مقتل احلسني بن عيل)77(« وحُيتمل جدًا 
أن نسخة من هذا الكتاب كانت بحوزة الشيخ املفيد، 
مقدمة  يف  املدائني  مؤلفه  إىل  إشارته  ذلك  ُيرجح  ومّما 
سببًا  ذكره  فضاًل عن  الطف،  وقعة  أخبار  حديثه عن 
يوم  يف   احلسني اإلمــام  خروج  توقيت  عن  آخر 
الرتوية مل يرد يف كتاب أيب خمنّف وال يف كتاب تلميذه 

هشام الكلبي، وهوعىل األكثر من كتاب املدائني.
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4- ختريج رواية ابن طاووس )ره(:

قتىل  يف  )اللهوف  كتابه  يف  طــاووس  ابــن  أورد 
الطفوف(، روايتني مسندتني عن توقيت خروج اإلمام 
الرتوية، األوىل:  املكرمة يف يوم  احلسني من مكة 
من طريق معمر بن املثنى، وهومعمر بن املثنى التيمي 
سنة  واملتوىف  عبيدة،  بــأيب  املكنى  بــالــوالء،  القريش 
211هـ/ 816م)78(، وتشري هذه الرواية إىل أن سبب 
عن  أخبار  لــورود  انام  الرتوية  يوم  يف  اإلمــام  خروج 
قدوم عمر بن سعد بن أيب وقاص يف جند كثيف لقتاله 
وهويف مكة املكرمة)79(، ومما يظهر فإن هذه الروايات 
ختالف إمجاع مؤرخي وقعة الطف ورواهتا وتأكيدهم 
التوقيت كان يف الكوفة  عىل أن عمر بن سعد يف هذا 
أن  إال  الرّي،  بتوليته عىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  أمر  ينتظر 
املستنفر  األموي  العسكر  قيادة  عليه  إشرتط  األخري 
فإن  والواقع  الكوفة)80(،  باجتاه  اإلمام  مسري  إلعاقة 
هذه الرواية ضعيفة واليمكن البناء عليها، فضاًل عن 

عدم اتفاقها مع السياق الزمني لوقعة الطف.

كتاب  من  يذكر  كام  فكانت  الثانية:  الرواية  اما 
يزيد،  بن  عمر  بن  احلسني  بن  ألمحــد  ــل)81(«  ــ »أص
جعفر،  بــأيب  املكنى  عمر  بن  احلسني  بن  وهــوأمحــد 
من  واملسكن،  النشأة  وهوكويف  بالصيقل،  وامللقب 
 ،)82(الصادق حممد  بن  جعفر  اإلمــام  أصحاب 
أراد  التي  الليلة  يف   احلسني اإلمام  أن  إىل  وتشري 
اخلروج يف صبيحتها من مكة املكرمة التقى بأخيه حممد 
املكي  احلرم  يف  اإلقامة  منه  طلب  الذي  احلنفية،  ابن 
 اإلمام جواب  وكان  الكوفة،  إىل  اخلروج  وعدم 
يف  معاوية  بن  يزيد  يغتالني  أن  خفت  قد  أخي  »يا 

احلرم، فأكون الذي يستباح به ُحرمة هذا البيت«)83(، 
وهذه الرواية ختالف أيضًا امجاع مؤرخي وقعة الطف 
ورواهتا فيام خيص لقاء اإلمام احلسني بأخيه حممد 
ابن احلنفية، فهذا اللقاء واعتامدًا عىل املصادر املتيرسة 
جرى يف املدينة املنورة قبل نحوأربعة أشهر من مسري 
بن  حممد  أن  عن  فضاًل  الــعــراق)84(،  إىل   اإلمام

احلنفية يف هذا الوقت كان يف املدينة املنورة)85(.

5- ختريج رواية اجمللسي )ره(:

أورد الشيخ املجليس، حممد بن باقر )ت 1111هـ/ 
رآها  إنه  قال:  رواية  األنوار  بحار  كتابه  يف  1699م( 
إىل  ــارة  اإلش غري  من  امُلــعــتــربة)86(،  الكتب  بعض  يف 
عنواناهتا، تشري إىل أن يزيد بن معاوية أرسل عمر بن 
سعيد بن العاص يف عسكر عظيم وواله أمرة موسم 
 احلج، وقد طلب منه أن يقبض عىل اإلمام احلسني
رسًا، وأن مل يتمكن منه يقتله غيلًة، واىل جانب ذلك، 
ثالثني  السنة  تلك  يف  احلُجاج  مع  دّس  قد  يزيد  فإن 
 رجاًل من شياطني بني أمية، وأمرهم بقتل اإلمام
عىل أي حال أتفق، وملا علم اإلمام بذلك، حّل إحرام 

ُه عمرة مفردة)87(. احلج، وجعل َحجَّ

والواقع، فإن نقول الشيخ املجليس فيام خيص توقيت 
خروج اإلمام من مكة املكرمة ُتثري تساؤالً؛ ألهنا 
فيام  املفيد  الشيخ  رواية  تقرتب من مضمون  من جهة 
مكة  يف   اإلمام اعتقال  عىل  األمويني  عزم  خيص 
أخرى  جهة  ومن  دمــشــق)88(،  إىل  وإرساله  املكرمة 
أغتيال  خيص  فيام  طــاووس  ابن  نقول  مضمون  مع 
اإلمام وإستحالل دّمه يف البيت احلرام)89(، فهل 
ياترى أن كتايّب الشيخني املفيد وابن طاووس من ضمن 
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الكتب التي نقل منها الشيخ املجليس من غري اإلشارة 
إىل عنوانيهام ؟، ام إنه ترصف بروايتيهام وأضاف اليهام 
إنه  أم  بحوزته؟،  كانت  كتب  من  أخرى  معلومات 
نقل حرفيًا نصوص كتب أخرى مل تسلم من عاديات 
الزمان؟، وهذا احتامل بعيد؛ ألن الشيخ املجليس يعّد 

من املؤرخني املتأخرين.

املجليس  الشيخ  نقول  فإن  كله،  ذلك  جانب  واىل 
األموية  السلطة  بأن  زعم  الذي  الشخص  إىل  تشري 
املكرمة،  مكة  يف   اإلمام اغتيال  مهمة  به  أناطت 
وهوعمروبن سعيد بن العاص املعروف بـ )باألشدق(
املتيرسة  املصادر  عىل  اعتامدًا  ذكر  األخري  وهذا   )90(

اخلروج   احلسني اإلمام  بنية  علم  عىل  كان  الذي 
الذي  املكرمة، ومّما يؤكد ذلك كتاب األمان  من مكة 
ُبعيد   اإلمام إىل  سعيد  بن  حييى  أخيه  مع  َأرسله 
ما  الكتاب  هذا  يف  ورد  إذ  املكرمة،  مكة  من  خروجه 
نصه »بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عمروبن سعيد إىل 
ُيرصفك  أن  اهلل  أسال  فأين  بعد،  اما  عيل،  بن  احلسني 
قد  أنك  بلغني  ُيرشدك؛  ملا  هيديك  وأن  يوبقك،  عاّم 
الشقاق،  من  باهلل  أعيذك  وإين  العراق،  إىل  توجهت 
عبد  اليك  بعثت  وقد  اهلالك،  فيه  عليك  أخاف  فإين 
فإن  معهام،  إيّل  فأقبل  سعيد،  بن  وحييى  جعفر  بن  اهلل 
لك،  اجلوار  وحسن  والرّب  والصلة  األمان  عندي  لك 
اهلل عيّل بذلك شهيد وكفيل، ومراٍع ووكيل؛ والسالم 

عليكم)91(«.

والــقــراء عىل  الــدارســني  من  ــدٌد  ع يعرتض  وقــد 
عبد  بإمالء  أنه  أساس  عىل  الكتاب  هبذا  االحتجاج 
اال  االعــرتاض،  هذا  وجاهة  ومع  جعفر)92(،  بن  اهلل 
رصاحــًة،  مضمونه  عىل  سعيد  عمروبن  موافقة  أن 

جعفر  بن  اهلل  عبد  مع  سعيد  بن  حييى  أخيه  وإرســال 
إىل اإلمام احلسني يّعد دلياًل مقنعًا عىل علمه أوالً 
وعدم  املكرمة،  مكة  من  اخلروج  من   اإلمام بنية 
مضايقته فيها حلني خروجه منها ثانيًا، ومّما يؤكد ذلك 
رجال  بصحبة  أخرى  مرة  حييى  ألخيه  إرساله  أيضًا، 
من   اإلمام لثني  السياط  حيملون  مسلحني  غري 
مواصلة مسريه باجتاه العراق)93(، حيث دارت مناوشة 
ومواصلة  معه  ومن  حييى  برجوع  انتهت  بالسياط 

اإلمام مسريه إىل العراق)94(.

ثانيًا: رواية املسي باجتاه الكوفة

اإلمام  أن  عىل  ورواهتــا  الطف  مؤرخووقعة  أمجع 
طريق  سلك  قد  نحوالكوفة  مسريه  يف   احلسني
)مكة املكرمة - الكوفة( أوما يعرف بطريق احلج)95(، 
اليسري  ومن  األموية،  للسلطة  معروف  وهوطريق 
جتاوز  أن  ترى  الذي  املسلك  يف  وإيقافه  تعقبه  عليها 
عىل  مبارشًا  خطرًا  يشكل  قد  له   احلسني اإلمام 
أوعىل  نحوخاص  عىل  والعراق  الكوفة  يف  سلطتها 
اإلسالمية  العربية  الدولة  أنحاء  يف  املركزية  سلطتها 
عىل نحوعام، مما ُيثري تساؤالً يف غاية األمهية وهوملاذا 
الطريق رغم خطورته  املسري يف هذا   أرص اإلمام
قبل  بعث  قد  ياترى  فهل  أهله وأصحابه،  عليه وعىل 
ذلك  بعد  ُأخرب  ثم  الطريق،  له  يستطلع  من  خروجه 
مجاعة  يبعث  كان   أوأنه فيه؟،  السري  بإمكانية 
يتحرك  ثم  ومن  مسلكًا،  مسلكًا  الطريق  له  تستطلع 
مسلم  وجــود  أن  رأى   أنه أم  ذلــك؟،  وفق  عىل 
الكوفة ربام أضعف موقف األمويني يف  ابن عقيل يف 
العراق، ثم إن الفرصة سانحة أمامه للمسري إىل هدفه 
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بالنسبة  مبدئية  املسألة  ان  أم  وهو)الكوفة(؟،  الرئيس 
ملواجهة  اإلصــالح  لــواء  حامل  بوصفه   لإلمام
عىل  احلجة  والقاء  املستبدة  األموية  السلطة  انحراف 
األمة بوجوب اسقاط هذه السلطة املنحرفة والرجوع 
إىل مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف الذي ارسى دعائمه 

جده رسول اهلل جعلته الخيشى هذه السلطة؟.

نجد  مل  آنفًا  املذكورة  التساؤالت  فإن  والواقع، 
مسري  عن  املتيرسة  املــرويــات  يف  مقنعة  إجابات  هلا 
ذات  كانت  غالبيتها  ألن  الكوفة؛  باجتاه   اإلمام
طابع رسدي روائي، فضاًل عن تركيزها عىل احلوارات 
التي دارت بني اإلمام واألشخاص الذين التقى 
ومع  آنفًا)96(،  املذكور  الطريق  يف  مسريه  أثناء  يف  هبم 
هذا  يف  الثغرة  هذه  سد  وبغية  احلالية  فالدراسة  ذلك 
من   اإلمام مسري  عن  برواية  ستستعني  اجلانب 
بعد ورود األخبار عن  املكرمة  اىل مكة  املنورة  املدينة 
مقاليد  يزيد  ابنه  وتــويل  سفيان  أيب  بن  معاوية  وفــاة 
أيب  بن  عتبة  املدينة  وايل  من  األخري  وطلب  احلكم، 
سفيان عىل أخْذ البيعة له قرسًا من أبناء كبار الصحابة 
نحوخاص،  عىل   احلسني واإلمــام  هبا،  املقيمني 
الطف  وقعة  عن  الطربي  نقول  يف  ترد  الرواية  وهذه 
 اإلمام أن  اىل  تشري  حيث  خمنف،  أيب  طريق  من 
من  الرغم  عىل  اواألعظم)97(،  الرئيس  الطريق  سلك 
حتذير أصحابه وأهله برتكه ووجوب املسري يف الطريق 
تزامن  الذي  الزبري)98(،  بن  اهلل  عبد  الفرعي كام صنع 
عىل  ذلك  ُيدلل  إذ   ،اإلمام خروج  مع  خروجه 
خيشى  يكن  مل  املباركة  هنضته  انطالق  ومنذ   أنه
بكل  مواجهتها  عىل  عازمًا  وكــان  األموية،  السلطة 
عزيمة وشجاعة وإقدام عىل الرغم من معرفته بام متلكه 

ثورته،  إلجهاض  ومهيأة  مدربة  عسكرية  قوى  من 
يف  تتوان  مل  التي  الكبرية  املادية  إمكانياهتا  عن  فضاًل 
استعامهلا اذا ما رأت رضورة هلا، وما اختياره للطريق 
املكرمة  ومكة  املنورة  املدينة  بني  )األعظم(  الرئيس 
لثورته،  السامية  بالغايات  ثقته  عىل  واضح  دليل  إال 
بني  الرئيس  للطريق  اختياره  مستغربًا  فليس  ولذلك 
مكة املكرمة والكوفة؛ ألن املسألة لديه مبدئية، وغايته 
واضحة، وأهداف ثورته معلنة لألمة بوجوب مواجهة 
االنحراف احلاصل فيها من جراء تسلط أرسة مستبدة 

عىل مقاليد األمور فيها.

ومن باب العود عىل بدء، فهناك ثالث جمموعات 
الكوفة،  باجتاه   اإلمام مسري  تناولت  مصدرية 

ويمكن تقسيمها عىل وفق اآليت:

األوىل:  روايتان،  الواقع  العراقية، وهي يف  الرواية 
النقول  عىل  اعتامدًا  الرواية  وهذه  خمنف،  أيب  روايــة 
املجتزأة منها يف املؤلفات املتيرسة تعّد أساس املجموعة 
املصدرية األوىل؛ العتامد جّل مؤرخي الوقعة ورواهتا 

عليها)99(.

وَأما الرواية الثانية، فهي رواية منتقاة من أشخاص 
كانوا قريبني من أحداث املسري، وهي رواية عسكرية 

تعبوية.

بن  احلكم  بن  عوانة  رواية  وهي  الشامية،  الرواية 
763م)100(،  147هـــ/  سنة  املتوىف  الكلبي،  عياض 
قد  الطف  وقعة  مؤرخي  أن  جدًا  املحتمل  من  التي 
وبني  معاوية  »ســرية  الضائع  كتابه  من  إما  نقلوها 
ذكرمها  اللذين  »التاريخ«  اآلخر  الضائع  أمية«أوكتابه 
الرواية اعتامدًا عىل  النديم يف فهرسته)101(، وهذه  ابن 
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معلومات  والتقدم  جدًا  مقتضبة  مضموهنا  فحوى 
معلومة  ماخال  املسري  خيص  فيام  منها  اإلفــادة  يمكن 
واحدة عن لقاء اإلمام احلسني بالشاعر الفرزدق 

يف احدى مسالك الطريق املذكور آنفًا)102(.

حممد  ــن  ب جعفر  اإلمـــام  إىل  املنسوبة  الــروايــة 
الصادق، وهذه الرواية كام ترد يف سلسلة أسانيد 
وهوعاّمر  أصحابه  أحــد  طريق  من  تــروى  الطربي 
أيب  بن  عامر  ترامجه،  يف  يرد  كام  وأسمه  الُدهني)103(، 
معاوية )وأسم أيب معاوية خباب( بن عبد اهلل الُدهني، 
النشأة  وهوكويف  بجيلة)104(،  قبيلة  من  بطن  و)دهن 

واملسكن، تويف بحدود سنة 140هـ/ 757م)105(. 

الشديد،  اقتضاهبا  الرواية  هذه  عىل  يالحظ  وممّا 
اقحام  عن  فضاًل  مضطربة،  احلدثي  نسيجها  وبنية 
الروائي  األصل  مع  التنسجم  شاذة  بنصوص  أصلها 
اثنان  خيتلف  ال  طريق  من  منقولة  بوصفها  ألصلها 
القطب  أن  والسّيام  يقول  فيام  والــوثــوق  صدقه  يف 
قد  الطربي  نقول  تشري  كام  الُدهني(  )عامر  السندي 
مقتل  عن  حُيدثه  أن   الصادق اإلمــام  من  طلب 
فيه()106(، فضاًل عن  كأنه حارض   اإلمام احلسني
تنسجم  الرواية ال  فإن عددًا من نصوص هذه  ذلك، 
الروايات  مع  موازنة  الطف  وقعة  أحداث  واقعية  مع 
األخرى املتيرسة وقد نوه املؤرخ الطربي عىل ضعف 
ذكر  فإنه  أبوخمنف  »وأما  نصه  ما  بقوله  احلدثية  بنيتها 
من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه إىل الكوفة ومقتله 
أيب  عن  الدهني،  عاّمر  خرب  من  وأتم  أشبع  هي  قصة 
جعفر الذي ذكرناه)107(، وهنا المندوحة من اإلشارة 
إىل أن مجيع األصول املتيرسة من تاريخ الطربي حينام 
هي  له  كنية  تذكر  فإهنا   الصادق اإلمام  إىل  تشري 
التحديد كيف  )أبوجعفر()108(، وال نعرف عىل وجه 

تسللت )أبو( إىل أسم )جعفر( لتكون كنية، وفيام إذا 
كان ذلك من الطربي كام يرد يف سالسل أسانيد رواته، 
الثاين تبدوأكثر  أم نساخ كتابه؟، مع أن كفة األحتامل 

ترجيحًا.

والواقع، فإن املجاميع املصدرية الثالث عىل الرغم 
ممّا أخذ عىل رواهتا يف التساؤالت املذكورة آنفًا، إال أهنا 
قدمت معلومات يف غاية األمهية عن اخلطط العسكرية 
يف   اإلمام مسري  إلعاقة  األمويون  وضعها  التي 
مسالك طريق مكة املكرمة - الكوفة)109(، فضاًل عن 
اهلل  عبيد  العراق  وايل  اختذها  التي  األخــرى  التدابري 
اإلمام من خالل  مراقبة مسري  زياد سواء يف  ابن 
القوات  نرش  اويف  الطريق  طول  عىل  املنترشة  عيونه 
بكل  الكوفة  تربط  التي  الطريق  أوعقد  مفاصل  عند 
من مكة املكرمة والبرصة وبالد الشام للحيلولة دون 
وصول اإلمام إىل الكوفة أوالً)110(، وملنع الناس 
عىل  املعلومات  تقترص  ومل  ثانيا)111(،  به  االتصال  من 
اجلوانب العسكرية إنام شملت اإلجراءات االحرتازية 
أتباع  كاعتقال  الكوفة  يف  ــوايل  ال هــذا  اختذها  التي 
أخرى  أعداد  وإجبار  وقتلهم   اإلمام ومنارصي 
عىل اخلروج لقتاله، واعالن حالة االستنفار القصوى 
خالل  من  أخــرى  أعــداد  واستاملة  الكوفة)112(،  يف 
كله  ذلك  رافق  وقد  وغريها)113(،  باألموال  اغرائهم 
 اإلمام ثورة  تشويه  بقصد  تضليلية  إعالمية  محلة 
املمثلة  الرشعية  عىل  خروج  وكأنه  خروجه  وتصوير 
بنية  يف  خطريًا  ــًا  رشخ ــدث  أح ممـّـا   ،!! يزيد  بحكم 

املجتمع الكويف)114(.

انامزت الرواية العراقية األوىل بنسيج روائي حدثي 
احلقائق  من  كثريًا  نصوصها  وتضمنت  متامسك، 
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ملسالك  الدقيقة  تفصيالهتا  عن  فضاًل  التارخيية، 
طريق مكة املكرمة - الكوفة، والزمن الذي استغرقه 
التي  واألحــداث  نحوكربالء،  مسريه  يف   اإلمام
رافقت املسري، ممّا جعلها الرواية األوىل ألحداث وقعة 
الطف، حيث اعتمدها املؤرخون الرّواد يف مؤلفاهتم، 
شهادات  َأهنا  عىل  نصوصها،  من  كثري  مع  وتعاملوا 
يف  برواهتا  االحتجاج  عن  فضاًل  املسري،  عن  عيانية 
اإلمام  ُزعم عن طلب  فيام  األحيان والسّيام  من  عدد 
لقاء  الطريق  مسالك  يف  اعرتاضه  بعد   احلسني
يزيد أوالذهاب إىل الثغور أوالرجوع إىل مكة املكرمة، 
أحد  عن  )أبوخمنف(  الرواية  هذه  قطب  نقل  حيث 
الرجال الذين صحبوا اإلمام يف مسريه إىل العراق 
نفيه القاطع فيام ُنسب لإلمام بقوله ما نصه »فأما 
عبد الرمحن بن جندب، فحدثني عن عقبة بن سمعان 
إىل  املدينة  من  معه  فخرجت  حسينًا،  صحبت  قال: 
قتل،  حتى  أفارقه  ومل  العراق،  إىل  مكة  ومن  مكة، 
وليس من خماطبته الناس كلمة باملدينة وال بمكة وال 
يف الطريق وال بالعراق وال يف عسكر إىل يوم مقتله إال 
وقد سمعتها، أال واهلل ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما 
يزعمون من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية، وال 
يسريوه إىل ثغر من ثغور املسلمني، ولكنه قال: دعوين 
فألذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري 

أمر الناس«)115(.

الوحيد  الشخص  من  العيانية  الشهادة  هذه  إن 
 اإلمام أصحاب  من  الطف  وقعة  من  الناجي 
للنيل من  األمويون  الذي يسوغه  االنطباع  بددت  قد 
مبدئية اإلمام وغايات ثورته السامية، وما احتجاج 
قطب الرواية )أيب خمنف( بشهادة عقبة بن سمعان اال 

الوقعة  هذه  رواة  من  عدد  عند  ساد  لغط  لتوضيح 
والسّيام ممّن حيسبون عىل مجهور املحدثني!!)116(.

واىل جانب ذلك كله، فإن قطب الرواية أبا خمنف 
وتوكيدًا ملنهجه قد حترى عن األشخاص سواء الذين 
يف  إلتقاهم  أوالــذيــن  املسري،  يف   اإلمام رافقوا 
مسالك طريق مكة املكرمة - الكوفة أوالذين ارسلوا 
من قبل عبيد اهلل بن زياد العرتاضه يف مفاصل الطريق 
معرفة  بغية  الكوفة،  إىل  تؤدي  التي  والسّيام  أوُعقده 
إىل  الكوفة  من   اإلمام وجهة  تغيري  يف  السبب 
كربالء التي تقع عىل طريق بالد الشام)117(، وهنا البّد 
من اإلشارة إىل أن أبا خمنف من خالل شهادات هؤالء 
األشخاص قد حدد االنعطافة احلاسمة يف تغيري وجهة 
الذي  الرياحي  يزيد  بن  احلر  وصــول  وهي  اإلمــام، 
التي  منطقة )ذوحسم(  إىل  القادسية  منطقة  عسكر يف 
اللَذَين  استشارته لألسديني  بعد   اإلمام اليها  جلأ 
ألف  احلر  بمعية  وكان  مسريه)118(،  بداية  يف  التقامها 
مع   اإلمام حوار  من  يستشف  وممّا  ــارس)119(،  ف
 احلر أن األخري مل يكن مكلفًا بقتاله، إنام باستقدامه
إىل الكوفة، حيث كانت األوامر الصادرة له من عبيد 
بمعنى  الكوفة)120(،  إىل  بإستقدامه  بن زياد تقيض  اهلل 
أن مسري اإلمام إىل الكوفة صار بيد األمويني ال بيده، 
ويبدوأن   ،)121(اإلمام استهجنه  الــذي  األمــر 
جهة  فهومن  عليه،  الحيسد  موقف  يف  ُوضع  قد  احلر 
اصطدم بموقف اإلمام وتصميمه عىل امليض يف املسري، 
ومن جهة أخرى خشيته من العيون التي كانت تراقبه 
اقرتح  ولذا  اليه،  أوكل  الذي  األمر  يف  هتاون  ما  اذا 
الكوفة  إىل  اليدخله  طريقًا  يأخذ  أن   اإلمام عىل 
املنورة، عىل أن يقوم هوبالكتابة  واليرجعه إىل املدينة 
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يظهر  وممّا  األمــر)122(،  لينظر يف  زياد  بن  اهلل  عبيد  إىل 
عىل  وأرص  ــرتاح،  االقـ هــذا  رفــض   اإلمام فــإن 
تقديم  اال  احلر  أمام  يكن  مل  عندئذ  الكوفة،  إىل  املسري 
املسري  يف  االستمرار   لإلمام يضمن  آخر  اقرتاح 
إىل الكوفة، ويف الوقت نفسه جُينبه حماسبة عبيد اهلل بن 
 اإلمام يأخذ  أن  عىل  ينص  االقرتاح  وهذا  زياد، 
أن  عىل  والقادسية  العذيب  طريق  من  األيرس  اجلانب 
هدف  كان  وملا  بموازاته)123(،  وأصحابه  احلر  يسري 
االقرتاح  هبذا  قبل  فقد  الكوفة،  إىل  الوصول  اإلمام 
البيضة)124(،  وتيارس يف مسريه حتى وصل إىل منطقة 
وصل  حتى  اهلــجــانــات)125(،  عذيب  منطقة  إىل  ثم 
حّد  هناية  يف  تقع  املناطق  وهذه  مقاتل)126(،  قرص  إىل 
 اإلمام اعاق وصول  ممّا  الصحراء،  باجتاه  الكوفة 
نقول  فحوى  من  يظهر  ما  وعىل  مبارشة.  الكوفة  إىل 
أيب خمنف من طريق عدد من املشاركني أوالقريبني من 
اللقاءات التي كانت تتم بني اإلمام احلسني واحلر، 
فإن األخري بدأ يدرك خطورة املوقف السّيام أن اإلمام 
بدأ يقرتب من ضواحي الكوفة، فبدأ بتصعيد املوقف 
السجال  هذا  واستمر  ــام،  اإلم تقدم  من  للحيلولة 
حدثت  وهنا  نينوى)127(،  منطقة  يف  اإلمام  نزل  حتى 
الكوفة  من  اإلمــام  وجهة  تغيري  يف  الثانية  االنعطافة 
إىل كربالء، حيث وصل رسول من عبيد اهلل بن زياد 
إىل احلر يطلب من األخري أن جُيعجع باإلمام يف 
أرض مقفرة جرداء الماء فيها)128(، ومل يكن أمام احلر 
اال تنفيذ أوامر عبيد اهلل بن زياد، ورفض طلب اتباعه 
بالنزول يف قرى مثل نينوى أوالغارضية أوشُفية)129(، 
بذريعة وجود عيون البن زياد يف قواته، أويف األقل من 

الرسول الذي محل كتاب األخري إليه)130(.

عىل  كانوا  أشخاص  ملرويات  خمنف  أيب  انتقاء  إن 
مع   اإلمام مجعت  التي  اللقاءات  بفحوى  إطالع 
يف  زيــاد  بن  اهلل  عبيد  ُرســل  من  وغــريه  يزيد  بن  احلر 
مسالك الطريق أوعقده، قد أضفى جانب املوضوعية 
نحوعام،  عىل  الطف  وقعة  خيص  فيام  أخباره  عىل 
وأحداث املسري عىل نحوخاص، ممّا جعلها حتوز عىل 
شهادات  بمثابة  عّدوها  الذين  الــرواد  املؤرخني  ثقة 

عيانية حّية.

بشكل  بينت  قد  النقول  تلك  أن  هنا،  هيمنا  الذي 
واضح ثقة اإلمام بنفسه وبأهداف ثورته وغاياهتا 
أعّدها  التي  الكبرية  العسكرية  بالقوة  أكرتاثه  وبعدم 
األمويون ملواجهته والتي اذا ما جلأنا عىل سبيل املوازنة 
خارجي  هجوم  أولصد  املناطق  من  عدد  لفتح  تكفي 
األمويني  خشية  الشك  اليقبل  بام  يظهر  وهذا  كبري، 
اضطلع  ــذي  ال اإلصــالحــي  ــرشوع  امل من  وخوفهم 
عن  وانحرافهم  استبعادهم  ملواجهة   اإلمام به 
النهج اإلسالمي الذي أرسى دعائمه جده رسول اهلل 

.حممد

اجلانب  هــذا  يف  أيضًا  إليه  اإلشـــارة  ينبغي  ــا  وممّ
حتديدًا، أن ّجل خطب اإلمام التي حددت مسار 
ثورته قد جاءت من خالل ما نقله أبوخمنف من طريق 
هؤالء)131(، مما يعطي واقعية حقيقية صادقة ألحداث 
تقتيض  املوضوعية  ولعل  نحوعام،  عىل  الطف  وقعة 
اإلشارة إىل أن اإلمام واعتامدًا عىل ما نقله هؤالء 
الناكثني  ووبــخ  أوالً،  خصومه  عىل  احلجة  ألقى  قد 
التحدي متوقدة لتكون  ثانيًا، وأبقى جذوة  لعهودهم 
املؤمنني  للثائرين  ثابتًا)132(  وعنوانًا  أصياًل،  منهجًا 

بعدالة قضيتهم عىل ّمر الزمان ثالثًا.
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الثانية، والتي حيتمل جدًا أن  وأما الرواية العراقية 
احلسني«  »مقتل  كتاب  من  نقلوها  ــرّواد  ال املؤرخني 
هلشام بن حممد السائب الكلبي ال من كتاب أيب خمنف، 
القوة  فأما عنارص  القوة والضعف،  ففيها من عنارص 
فتتمثل باحتواء بنيتها أونسيجها احلدثي عىل إشارات 
تعبوية تّدل عىل أن رواهتا إما من املشاركني يف وضع 
إىل   اإلمام ــول  وص العاقة  العسكرية  اخلطط 
كانوا  رواة  أومن  عليها،  األقل مطلعني  أويف  الكوفة، 
أن  هنا،  هيمنا  والذي  املسري،  أحداث  من  مقربة  عىل 
اغلب الرواة كانوا من العسكر األموي، وهلذا فإن قوة 
هذه الرواية تأيت من هذا اجلانب، وأما القطب السندي 
الذي زود هشام بن حممد الكلبي، فهوحصني بن عبد 
الكويف  اهلذيل،  بأيب  املكنى  املباركي،  السلمي  الرمحن 
واملتوىف سنة 136هـ/ 753م)133(،  واملسكن،  النشأة 
والتعديل)134(  اجلــرح  علامء  عند  ثقة  الرجل  وهــذا 
يف  خمنف  أيب  معارصه  طريق  سلك  أنه  نقوله  وتظهر 
الوصول إىل رواة املسري، لذلك فإن مروياته حتوز أيضًا 
شهادات  إىل  وترتقي  الصدقية،  من  كبري  جانب  عىل 
. وعىل أية حال، فإن حصني قد جلأ إىل عدد  عيانية حيةَّ
من رجال العسكر األموي، بغية معرفة ما كان يدور 
يف خميلة قادة هذا العسكر، ومن هؤالء عيل بن الطعان 
املحاريب)135(، وعبد اهلل بن يسار اجلهني)136(، وسعد 
ابن عبيده)137(، واألخري شيخ حصني، يكنى بأيب محزة 
والسكن،  النشأة  كويف  االنتامء،  وهوسلمي  أومخرة، 

تويف بحدود سنة 132هـ/ 749 )138(.

أحد  إىل  حصني  جلأ  فقد  اآلخر،  اجلانب  من  واما 
بن  وهوهالل  ومكانيًا،  زمانيًا  القريبني  األشخاص 
جلَّ  تذكر  كام  الرجل  وهــذا   ،)139( أوأســاف  يساف 

 ،طالب أيب  بــن  عــيل  اإلمـــام  أدرك  قــد  تــرامجــه 
يكنى  واملسكن،  النشأة  كويف  األنتامء،  وهوأشجعي 
علامء  عند  الرواية  ممدوح  وهوثقة   ،)140( احلسن  بأيب 
اجلرح والتعديل )141(، وقد كشفت النقول من طريقه 
عىل تقصيه للجوانب العسكرية التي تزامنت مع املسري 
مفاصل  يف  األموية  القوات  نرش  خيص  ما  والسّيام 

الطريق التي تؤدي إىل الكوفة )142(.

فتتمثل  الــروايــة،  هــذه  يف  الضعف  عنارص  وأمــا 
بنية  مع  التنسجم  شاذة  بعبارات  نصوصها  بإقحام 
الرواية، والسّيام ما ُزعم من أن اإلمام ناشد شمر 
ابن ذي اجلوشن الضّبايب وُحصني بن ُنمري أن ُيسريوه 
إىل يزيد بن معاوية ليضع يده يف يد األخري !! ورفضهام 
هلذه املناشدة بذريعة أنه الحكم عىل ما قى به عبيد 

اهلل بن زياد )143(. 

ونخلص من ذلك كله، اىل ان املرويات املنبثة عن 
وقعة الطف يف تضاعيف املؤلفات املتيرسة، وان مل تقدم 
اجابات مقنعة لعدد من األحداث التي رافقت املسري 
باجتاه الكوفة، إال أهنا يف الوقت نفسه قد رصدت عددًا 
من األحداث األخرى التي قد تساعد يف إماطة اللثام 
عن جوانب مهمة يف أحداث املسري، فضاًل عن ذلك، 

فإن اغلبها قد جاء من مشاهدة عيانية حية.

اهلوامش

279هـ/ ( 1) )ت  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري، 
الدكتور  حتقيق  األرشاف،  أنساب  من  مجل  892م(: 
سهيل زكار والدكتور رياض زركيل، دار الفكر، بريوت 
بن  حممد  أبوجعفر  الطربي،  371؛  ص  ج3،   ،1996
وامللوك،  الرسل  تاريخ  922م(:  )ت310هـ/  جرير 
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املعارف،  دار  ط5،  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق 

حممد  املفيد،  الشيخ  381؛  ص  ج5،   ،1987 القاهرة 

ابن حممد بن النعامن العكربي )ت 413هـ/ 1022م(: 

االرشاد، مؤسسة االعلمي، بريوت 2008، ص 273؛ 

البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  نجم  احليل،  نام  ابن 

 احلسني اإلمام  مقتل  1247م(:  645هـ/  )ت 

حتقيق  األشجان،  سبل  وُمنري  االحزان  مثري  بـ:  املسمى 

ص   ،2012 بريوت  املنتظر،  دار  احليدري،  معني 

165؛ ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر احلسيني 

الطفوف،  قتىل  يف  اللهوف  1226م(:  664هـ/  )ت 

منشورات السجدة، قم 2003، ص 38.

ينظر: الشيخ املفيد: االرشاد، ص 273.( 2)

ص ( 3) ج5،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

املفيد:  الشيخ  381؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  371؛ 

اإلرشاد، ص 273.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 347-353؛ ابن أعثم ( 4)

الفتوح،  أمحد )ت 314هـ/ 927م(:  أبوحممد  الكويف، 

حتقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت 1986، 

ج5، ص 36-29.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 354.( 5)

من ( 6)  احلسني اإلمام  خروج  ان  الدينوري  يذكر 

الثالث من شهر ذي احلجة،  اليوم  كان يف  املكرمة  مكة 

التاريخ،  وتغري  حدث  قد  تصحيفًا  كان  اذا  ما  والنعلم 

أخرى،  مصادر  من  التاريخ  هذا  نقل  األخري  أن  أم 

ينظر: األخبار الطوال: حتقيق عبد املنعم عامر، مراجعة 

املكتبة  منشورات  ط2،  الشيال،  الدين  مجال  الدكتور 

احليدرية، قم 1379هـ، ص 242.

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 7)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: اإلرشاد، 

ص 237؛ ابن نام احليل: ُمثري األحزان، ص 165.

ينظر: األخبار الطوال، ص 242.( 8)

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 9)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: االرشاد، 

ص 273.

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 10)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: االرشاد، 

ص 273.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 71.( 11)

ص ( 12) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

379؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 247 

)حيث يشري إىل أن خرب استشهاد مسلم وصل إىل اإلمام 

ألن  أيضًا؛  صحيح  وهذا  َزرّود،  وهويف   احلسني

كانا  برجلني  التقى  االستشهاد  خرب  نقل  الذي  الرجل 

يسريان إىل جانب مسرية اإلمام نحوالكوفة قرب زرّود، 

به عندما نزل مساًء  وأخربمها بذلك، وقد أخربا اإلمام 

الشيخ  397؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  الثعلبية(،  يف 

املفيد: االرشاد، ص 278.

)ت ( 13) الدين  شهاب  اهلل  أبوعبد  احلموي،  ياقوت  يذكر 

626هـ( يف معجم البلدان، نسخة مصورة عن طبعة دار 

صادر، بريوت، ط2، بريوت 1995 مانصه » الثعلبية: 

منسوب بفتح أوله: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد 

الشقوق وقبل اخلزيمية، وهي ثلثا الطريق ». ينظر، ج2، 

ص 78.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 80-79.( 14)

ابن النديم، أبوالفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق الوراق ( 15)

الفهرست،  999م(:  390هـ/  سنة  بعد  )ت  البغدادي 

الكتب  دار  ط3،  الطويل،  عيل  يوسف  الدكتور  حتقيق 

الطويس،  الشيخ  149؛  ص   ،1996 بريوت  العلمية، 
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1067م(:  460هـ/  )ت  احلسن  بن  حممد  أبوجعفر 

االصفهاين،  القيومي  جواد  الشيخ  حتقيق  الفهرست، 

البغدادي:  باشا  إسامعيل  204؛  ص  1417هـ،  إيران 

دار  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني،  هدية 

841؛  ص  ج1،  د.ت،  بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء 

ط2،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين:  أقابزرك 

دار االضواء، بريوت 1403هـ، ج16، ص 32؛ السيد 

وتفصيل  احلديث  رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم 

قم  اإلسالمية،  الثقافة  نرش  مركز  ط5،  الرواة،  طبقات 

1992، ج15، ص 141.

ينظر: ابن النديم: الفهرست، ص 149.( 16)

للمزيد: يراجع عنه:( 17)

احلموي:  ياقوت  152-157؛  ص  الفهرست،  النديم:  ابن 

ص  ج19،  د.ت،  مرغليوت،  س.  د.  نرش:  األدباء،  معجم 

)ت  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي،  287-292؛ 

764هـ/ 1362م(: الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد األرناؤوط 

وتركي املصطفى، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت 2000، 

ج27، ص 214-212.

رجال النجايش، حتقيق السيد موسى الشبريي الزنجاين، ( 18)

ط5، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم 1416هـ، ص 435.

 ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 385-384.)91( 

ينظر: نفسه، ج5، ص 384-383.( 20)

ص ( 21) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

373؛ الطربي: تاريخ، ج5، ص 383 وص 384.

(22 ) 355 وص   352 وص   351 ص  ج5،  تاريخ،  ينظر: 

وص 358 وص 364 وغريها كثري.

ينظر: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371 وص ( 23)

.375

األثري، ( 24) ابن  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  هؤالء  من 

)ت  الشيباين  اجلزري  الكرم  أيب  بن  عيل  أبواحلسن 

وابن  التاريخ،  يف  الكامل  كتابه  يف  1332م(  630هـ/ 

774هـ/  )ت  الدمشقي  إسامعيل  الدين  عامد  كثري، 

عبد  خلدون،  وابن  والنهاية  البداية  كتابه  يف  1372م( 

بن حممد احلرضمي )ت 808هـ/ 1405م( يف  الرمحن 

كتابه التاريخ وغريهم.

املفيد يف )52(  الشيخ  املثال ال احلرص:   من هؤالء عىل سبيل 
كتابه االرشاد؛ ابن عساكر الدمشقي، أبوالقاسم عيل بن 
دمشق،  مدينة  تاريخ  1175م(:  571هـ/  )ت  احلسني 
ينظر،   ،1994 بريوت  الفكر،  دار  شريي،  عيل  حتقيق 

ج69، ص 168.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 382.( 26)

ينظر: نفسه، ج5، ص 383.( 27)

نفسه، ج5، ص 384.( 28)

نفسه، ج5، ص 385.( 29)

ينظر: نفسه، ج5، ص 429 وص452.( 30)

ينظر: نفسه، ج5، ص 378 وص 381.( 31)

ينظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل )ت 852هـ/ ( 32)
بريوت  الفكر،  دار  التهذيب،  هتذيب  1448م(: 

1404هـ، ج8، ص 161.

للمزيد: يراجع عنه: ( 33)

القيومي  جواد  حتقيق  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ 
ص  1415هـ،  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  االصفهاين، 
112؛ السيد أبوالقاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث، ج7، 

ص 312.

ينظر: أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 260؛ ( 34)
)ت  املغريب  التميمي  حيون  بن  حممد  النعامن،  القايض 
االئمة  فضائل  يف  األخبار  رشح  973م(:  363هـ/ 
مؤسسة  اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد  حتقيق  األطهار، 
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وص   ،179 ص  ج3،  د.ت،  قم،  اإلسالمي،  النرش 
.238

دمشق، ( 35) مدينة  تاريخ  446؛  ص  ج5،  تاريخ،  ينظر: 
ج69، ص 169 مع بعض االختالفات البسيطة.

ينظر: أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 260؛ ( 36)
ابن عساكر الدمشقي: تاريخ مدينة دمشق، ج52، ص 

.52-51

للمزيد: يراجع عنه:( 37)

230هـ/  )ت  البرصي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن 
عباس،  إحسان  الدكتور  حتقيق  الكربى،  الطبقات  884م(: 
دار صادر، بريوت 1956، ج6، ص 319؛ خليفة بن خياط 
خليفة،  طبقات  854م(:  240هـ/  )ت  البرصي  العصفري 
الفكر، بريوت، د.ت، ص  دار  الدكتور سهيل زكار،  حتقيق 
املزي،  84؛  ص  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ  269؛ 
الكامل  يوسف )ت 742هـ/ 1341م(: هتذيب  أبواحلجاج 
الدكتور بشار عواد معروف، ط4،  الرجال، حتقيق  يف أسامء 
مؤسسة الرسالة، بريوت 1406هـ، ج22، ص 447-448؛ 

ابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيب، ج8، ص 151.

ابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيب، ج8، ص 151.( 38)

)ت ( 39) اجلعفي  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  البخاري، 
الكبري، نسخة مصورة عن  التاريخ  256هـ/ 869م(،: 
اهلند  الدكن،  أباد  حيدر  العثامنية،  املعارف  دار  طبعة 
ج3،  د.ت:  بريوت،  الفكر،  دار  1940م،  1359هـ/ 

ص 15.

التميمي ( 40) حبان  بن  حممد  أبوحاتم  الُبستي،  حبان  ابن 
األمصار، حتقيق  )ت 354هـ/ 965م(: مشاهري علامء 
1411هـ،  بريوت  الوفاء،  دار  إبراهيم،  عيل  مرزوق 

ص81.

للمزيد يراجع عنه:( 41)

حجر  ابن  112؛  ص  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ 

دار  طبعة  عن  مصورة  نسخة  امليزان،  لسان  العسقالين: 
املعارف العثامنية، حيدر اباد الدكن، اهلند، مؤسسة االعلمي 
بن  مصطفى  السيد  التفرييش،  156؛  ص  ج2،   ،1956
القرن احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش  احلسني )تويف يف 
امليالدي(: نقد الرجال، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، قم 1376هـ، ج1، ص 390.

يذكر الطربي يف أحداث سنة 36هـ/ 656م، أن احلارث ( 42)
ص  ج4،  ينظر:  األزد،  والبة  من  الوالبي،  الكعب  ابن 
)الوالبة(  أن  املتيرسة  املصادر  تؤكد جّل  555؛ يف حني 
أبوسعد  السمعاين،  ينظر:  للمزيد:  األزد،  من  حّي  هم 
عبد الكريم بن حممد التميمي )ت 562هـ/ 1166م(: 
اجلنان،  دار  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  حتقيق  األنساب، 

بريوت 1987، ج5، ص 568.

الشيخ الطويس: رجال الطويس، ص 112؛ التفرييش: ( 43)
نقد الرجال، ج1، ص 390.

ينظر: ج6، ص 23.( 44)

للمزيد: يراجع عنه:( 45)

نقد  التفرييش:  الطويس، ص 104؛  الطويس: رجال  الشيخ 
الغروي  عيل  بن  حممد  االردبييل،  206؛  ص  ج3،  الرجال، 
وإزاحة  الرواة  جامع  1689م(:  1101هـ/  )ت  احلائري 
قم،  املحمدي،  مكتبة  واالسناد،  الطرق  عن  االشتباهات 
أصغر  عيل  السيد  الربوجردي،  539؛  ص  ج1،  د.ت، 
اجلابلغي )ت 1313هـ/ 1895م(: طرائف املقال يف معرفة 
طبقات الرجال، حتقيق السيد مهدي الرجائي، قم 1410هـ، 
رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم  السيد  69؛  ص  ج2، 
حممدي  حممد  الشيخ  168-169؛  ص  ج12،  احلديث، 
شمس الدين: أنصار احلسني، دراسة عن شهداء ثورة احلسني 

)الرجال والدالالت( ط2، بريوت 1981، ص 64.

ينظر: مجل الطربي: تاريخ، ج5، ص 414-413.( 46)

ينظر: مجل من انساب األرشاف، ج3، ص 410؛ الشيخ ( 47)
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حممد مهدي شمس الدين: أنصار احلسني، ص 64.

تاريخ، ج5، ص 454.( 48)

للمزيد: يراجع عنه:( 49)

العجيل،  310؛  ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
الكويف )ت 261هـ/  بن صالح  اهلل  بن عبد  أبواحلسن أمحد 
العظيم  عبد  العليم  عبد  حتقيق  الثقات،  معرفة  874م(: 
أيب  ابن  351؛  ص  ج2،   ،1985 املنورة  املدينة  البستوي، 
حاتم الرازي، أبوحممد عبد الرمحن بن إدريس )ت 327هـ/ 
املعارف  دائرة  مطبعة  نسخة  والتعديل،  اجلرح  938م(: 
بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء  دار   ،1952 اهلند  العثامنية، 
مدينة  تاريخ  الدمشقي:  عساكر  ابن  322؛  ص  ج1،  د.ت، 
الكامل،  هتذيب  املزي:  135-148؛  ص  ج64،  دمشق، 

ج31، ص 290-284.

ج1، ( 50) والتعديل،  اجلرح  الرازي:  حاتم  أيب  ابن  ينظر: 
ص322.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 384.( 51)

الطربي: نفسه، ج5، ص 385-384.( 52)

نفسه، ج5، ص 397.( 53)

نفسه، ج5، ص 397.( 54)

نفسه، ج5، ص 397.( 55)

نفسه، ج5، ص 397.( 56)

نفسه، ج5، ص 401-400.( 57)

للمزيد: يراجع عنه:( 58)

ابن أيب حاتم  الطبقات الكربى، ج6، ص 240؛  ابن سعد: 
الرازي: اجلرح والتعديل، ج3، ص 430-431؛ ابن حبان 
أباد  حيدر  طبعة  مصورة عن  نسخة  الثقات،  كتاب  الُبستي: 
رجال  الطويس:  الشيخ  286؛  ص  ج5،  1393هـ،  الدكن 
الطويس، ص 63؛ ابن حجر العسقالين: لسان امليزان، ج2، 
رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم  السيد  433-434؛  ص 

احلديث، ج8، ص 152.

الشيخ الطويس: رجال، ص 63.( 59)

ابن حجر العسقالين: لسان امليزان، ج2، ص 433. ( 60)

ابن سعد: الطبقات الكربى، ج6، ص 240؛ البخاري: ( 61)
التاريخ الكبري، ج3، ص 247-248؛ الشيخ الطويس، 
امليزان،  لسان  العسقالين:  حجر  ابن  63؛  ص  رجال، 

ج2، ص 433.

ابن حبان الُبستي: كتاب الثقات، ج4، ص 219.( 62)

القيومي ( 63) جواد  الشيخ  حتقيق  الزيارات،  كامل  ينظر: 
1417هـ،  قم  اإلسالمي:  النرش  مؤسسة  األصفهاين، 

ص 151.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 385.( 64)

ينظر: الفتوح، ج5، ص 72.( 65)

ينظر: نفسه، ج5، ص 71.( 66)

ص ( 67) ج3،  األرشاف،  انساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
املسعودي،  383؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  373؛ 
أبواحلسن عيل بن احلسني )ت 346هـ/ 957م(: مروج 
داغر،  أسعد  يوسف  حتقيق  اجلوهر،  ومعادن  الذهب 
ط6، دار األندلس، بريوت 1984، ج3، ص 55-54.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 75.( 68)

كتاب ( 69) 236هـ/850م(:  )ت  بكار  بن  الزبري  ينظر: 
املعارف  دار  بروفينسال،  ليفي  حتقيق  قريش،  نسب 
للطباعة والنرش، القاهرة 1953، ص 176؛ ابن حجر 
خريي  حتقيق  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  العسقالين: 

سعيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ج3، ص 93.

ينظر: ابن األثري: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق ( 70)
عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد  عيل  الشيخ 
املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ج2، ص 

.482

ينظر: الفتوح، ج5، ص 77.( 71)

ينظر: نفسه، ج5، ص 72 وص 73.( 72)
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ينظر: االرشاد، ص 273.( 73)

ينظر: نفسه، ص 273.( 74)

ينظر: هامش رقم )18( من الدراسة احلالية.( 75)

نزيل ( 76) والنشأة،  املولد  برصي  اإلخباريني،  بشيخ  ينعت 
بغداد، للمزيد: يراجع عنه:

ابن قتيبة الدينوري، أبوحممد عبد اهلل بن مسلم )ت 276هـ/ 
889م(: املعارف، دار الكتب العلمية، بريوت 1987، ص 
ياقوت  161-162؛  ص  الفهرست،  النديم،  ابن  299؛ 
الذهبي،  احلموي: معجم األدباء، ج14، ص 124-139؛ 
أبوحممد شمس الدين حممد بن أمحد بن قايامز )ت 748هـ/ 
االرناؤوط  شعيب  حتقيق  النبالء،  أعالم  سرّي  1347م(: 
وحممد نعيم القرقسويس، مؤسسة الرسالة ن بريوت 1993، 
ج10، ص 400-401؛ كحالة: معجم املؤلفني، ج7، ص 

.211

ينظر: رجال، ص 39؛ السيد أبوالقاسم اخلوئي: معجم ( 77)
رجال احلديث، ج13، ص189.

اللغة ( 78) علامء  وأحد  واملسكن،  والنشأة  الوالدة  برصي 
واالدب، للمزيد: يراجع عنه:

حاتم  أيب  ابن  302؛  ص  املعارف،  الدينوري:  قتيبة  ابن 
الرازي: اجلرح والتعديل، ج8، ص 259؛ ياقوت احلموي: 
معجم األدباء، ج19، ص 154-162؛ الذهبي: سرّي أعالم 

النبالء، ج9، ص 445-447، وغريها.

ينظر: ص 40.( 79)

ص ( 80) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري،  ينظر: 
385؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 253.

يطلق عنوان »أصل« عىل عدد من كتب احلديث للداللة ( 81)
متفرع  قد رّووها عن أصل أصيل غري  ان جامعيها  عىل 
من أصول أخرى، وهي متاثل يف دواعي تصنيفها كتب 
فيها  اليشرتط  أنه  غري  واجلوامع،  والصحاح  املساند 
آقابزرك  ينظر:  للمزيد:  املوضوعي،  والتبويب  التبويب 

الطهراين: الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج2، ص 126.

للمزيد: يراجع عنه:( 82)

الطهراين:  آقابزرك  83؛  ص  النجايش،  رجال  النجايش: 
السيد  139؛  ص  ج2،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

أبوالقاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث، ج2، ص 107.

ابن طاووس: اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 40.( 83)

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 341؛ ابن أعثم الكويف: ( 84)
الفتوح، ج5، ص 24-21.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 394.( 85)

ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت 1983، ج45، ص 99.( 86)

ينظر: نفسه، ج45، ص 99.( 87)

ينظر: االرشاد، ص 273.( 88)

ينظر: اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 40.( 89)

ينظر: بحار النوار، ج45، ص 99.( 90)

ابن سعد: الطبقات الكبري، حتقيق عيل حممد عمر، مكتبة ( 91)
الطربي:  426؛  ص  ج6،   ،2001 القاهرة،  اخلانجي، 
تاريخ  الدمشقي:  عساكر  ابن  388؛  ص  ج5،  تاريخ، 
مدينة دمشق، ج14، ص 209؛ املزي: هتذيب الكامل، 
ج6، ص 418؛ الذهبي: سرّي أعالم النبالء، ج3، ص 

.297

الطربي: تاريخ، ج5، ص 388.( 92)

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 373؛ ( 93)
الطربي: تاريخ، ج5، ص 385.

البالذري: نفسه، ج3، ص 373؛ أبوحنيفة الدينوري: ( 94)
األخبار الطوال، ص 244.

ص ( 95) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
375؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 245؛ 
الطربي: تاريخ، ج5، ص 385؛ الشيخ املفيد: اإلرشاد، 

ص274.
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تنظر روايات أيب خمنف عند البالذري: مجل من أنساب ( 96)
األرشاف، ج3، ص 376 وص 379 وص 381-380 
ورواية عوانه بن احلكم عند البالذري: مجل من انساب 
عند  خمنف  أيب  وروايات  376؛  ص  ج5،  األرشاف، 
-393 وص   387-386 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي: 

394 وص 395 وغريها.

ينظر: تاريخ، ج3، ص 351.( 97)

ينظر: نفسه، ج3، ص 351.( 98)

ص ( 99) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
375-394؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 
385-412؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  244-253؛ 

الشيخ املفيد: األرشاد، ص 286-274.

للمزيد يراجع عنه:( 100)

النديم:  ابن  196؛  ص  ج2،  الثقات،  معرفة  العجيل: 
النبالء،  أعالم  سرّي  الذهبي:  145-146؛  ص  الفهرست، 
ج4،  امليزان،  لسان  العسقالين:  حجر  ابن  201؛  ص  ج7، 

ص 386؛ الزركيل: األعالم، ج5، ص 94-93.

ينظر: ص 146.( 101)

ج3، ( 102) األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
-386 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  376-377؛  ص 

.387

(103 ) 351 وص   347 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  ينظر: 
وص 389.

البخاري: التاريخ الكبري، ج7، ص 28.( 104)

341؛ ( 105) ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
البخاري:  163؛  ص  الطبقات،  خياط:  بن  خليفة 
الثقات،  التاريخ الكبري، ج7، ص 28؛ العجيل: معرفة 
ص 251؛  الطويس،  رجال  الطويس:  ص 161؛  ج2، 
138-139؛  ص  ج6،  النبالء،  أعالم  سرّي  الذهبي: 
الصفدي: الوايف بالوفيات، ج22، ص 234؛ ابن حجر 

العسقالين: هتذيب التهذيب، ج7، ص 356-355.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 347 وص 389.( 106)

ينظر: نفسه، ج5، ص 351.( 107)

ينظر: نفسه، ج5، ص 347 وص 351 وص 389.( 108)

ص ( 109) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري: 
.371

تاريخ، ( 110) الطربي:  نفسه، ج3، ص 383؛  البالذري: 
ج5، ص 392 وص 394 وص 401.

البالذري: نفسه، ج3، ص 383.( 111)

نفسه، ج3، ص 387.( 112)

ص ( 113) ج5،  تاريخ،  الطربي:  382؛  ص  ج3،  نفسه، 
.405

نفسه، ج3، ص 387.( 114)

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 413-412.( 115)

ينظر: الطربي: نفسه، ج5، ص 412.( 116)

ثبيت ( 117) بن  وهاين  العبيس،  بكري  بن  فائد  منهم، 
احلرضمي، ومُحيد بن مسلم األزدي، والضحاك بن عبد 
اهلل املرشقي، وكانوا كام تؤكد نقول ايب خمنف يف العسكر 
من  نقلوا  آخر  عددًا  هناك  هؤالء  عن  وفضاًل  األموي، 
الذي   احلسني بن  عيل  العابدين  زين  اإلمام  طريق 
كان حارضًا يف وقعة الطف وكان شاهدًا عىل أحداثها، 
أيضًا راوية هي: دهلم بنت عمروامرأة زهري بن  وهناك 
باإلمام  لقاء زوجها  أبا خمنف عن  القني، حيث حدثت 
عن  للمزيد  الطريق،  مسالك  إحدى  يف   احلسني
هؤالء ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 396 وص 398 

وص 411 وص 413 وص 418-419 وغريها.

ينظر: الطربي: نفسه، ج5، ص 402-400.( 118)

ينظر: نفسه، ج5، ص 400.( 119)

نفسه، ج5، ص 402.( 120)
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نفسه، ج5، ص 402.( 121)

نفسه، ج5، ص 403-402.( 122)

نفسه، ج5، ص 403.( 123)

نفسه، ج5، ص 403.( 124)

نفسه، ج5، ص 404.( 125)

نفسه، ج5، ص 407.( 126)

نفسه، ج5، ص 408.( 127)

نفسه، ج5، ص 408.( 128)

نفسه، ج5، ص 409-408.( 129)

نفسه، ج5، ص 409.( 130)

)ذوحسم( ( 131) يف  القاها  التي  اخلطبة  اخلطب،  هذه  من 
بعد اعرتاض احلر بن يزيد له )تاريخ، ج5، ص 401-
)تاريخ،  البيضة  منطقة  يف  ألقاها  التي  واخلطبة   ،)403

ج5، ص 403(.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 402 وص 403.( 132)

للمزيد: يراجع عنه:( 133)

بن  خليفة  338؛  ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
الكبري،  التاريخ  البخاري:  160؛  ص  الطبقات،  خياط: 
305؛  ص  ج1،  الثقات،  معرفة  العجيل:  7-8؛  ص  ج3، 

السمعاين: األنساب، ج5، ص 188.

العجيل: معرفة الثقات، ج1، ص 305.( 134)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 401.( 135)

الطربي، نفسه، ج5، ص 410-409.( 136)

نفسه، ج5، ص 392 وص 393.( 137)

للمزيد: يراجع عنه:( 138)

بن  خليفة  298؛  ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
خياط: الطبقات، ص 155؛ البخاري: التاريخ الكبري، ج4، 
أيب  ابن  391؛  ص  ج1،  الثقات،  معرفة  العجيل:  60؛  ص 
السمعاين:  99؛  ص  ج4،  والتعديل،  اجلرح  الرازي:  حاتم 

هتذيب  العسقالين:  حجر  ابن  324؛  ص  ج2،  األنساب، 
التهذيب، ج3، ص 415.

ص ( 139) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري: 
383؛ الطربي: تاريخ، ج5، ص 391.

للمزيد: يراجع عنه:( 140)

البخاري:  297؛  ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
الثقات،  معرفة  العجيل:  202؛  ص  ج8،  الكبري،  التاريخ 
التهذيب،  هتذيب  العسقالين:  حجر  ابن  334؛  ص  ج2، 

ج11، ص 77-76.

ص ( 141) ج9،  والتعديل،  اجلرح  الرازي:  حاتم  ايب  ابن 
.72

الطربي: تاريخ، ج5، ص 392.( 142)

ج3، ( 143) األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
ص 383؛ الطربي: تاريخ، ج5، ص 392.


