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بسم اهللا الرمحن الرحيم ..

فكراً وسلوكاً وثورة حمطَّ اهتامم اقالم الباحثني وغايتهم   مل يزل االمام احلسني
، وجاء هذا الكتاب من سلسلة (كتاب العميد) الذي يصدر عن قسم النرش يف مركز 
العميد الدويل للبحوث والدراسات ، ليسلط الضوء عىل الرتاث احلسيني الذي ال 
تنقيض عجائبه لثباهتا وصالحيتها الراسخة بالرغم من تغريَّ الزمان واملكان ، ومن 
هنا جاء عنوانه (الثابت احلسيني يف عامل متغري) ليضمَّ بني دفتيه أربعة دراسات علمية 
حملالً  وقف  الذي   ( احلسني  االمام  نظر  وجهة  من  الوقت  (ادارة  بـ  أوهلا  وسمَ 
آخر اربع وعرشين ساعة مرت باالمام  خالل معركة الطف ، ودرس اسلوب 
بـ(قراءة  الثانية املوسومة  الدراسة  اما   . الوقت  التعامل احلسيني مع احلدث وادارة 
عرب   جاءت لتسهم يف بلورة املنهج الثوري لالمام ( يف ثورةاالمام احلسني
اكتشاف اجلوانب احلركية وخلفياهتا الفكرية والسياسية واالجتامعية واالخالقية ، 
وذلك من خالل عقد مقارنة بني عاشوراء والسياسة املعارصة يف حمورين أساسيني 

مها حقوق االنسان والبعد االخالقي .
السيايس يف أدب االمام احلسني  بـ(املوضوع  املوسومة  الثالثة  الدراسة  وجاءت 
يف  األشمل  اجلانب  صور    االمام  فيأدب  السيايس  املوضوع  ان  ليوضح   (
حياته ؛ اذ متيز بتنوع معانيه وثراء مكنوناتهِ ، وطول نصوصه غالباً ، وكثرة عديدها 
وغناه الفكري والديني ، وعكس بجالء أحوال الدولة االموية وموقفها من االمام 
(واقعة  بـ  املوسومة  االخرية  الرابعة  الدراسة  اما   .. منها  وموقفه  االمام  واحوال   ،
.. قراءة يف  الثالث والرابع اهلجريني  القرنني  التاريخ االسالمي يف  الطف يف كتب 

كلمة املركز

آخر اربع وعرشين ساعة مرت باالمام  خالل معركة الطف ، ودرس اسلوب 
٩٩



مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم النرش

النصوص) فكانت حماولة لتنقية واقعة الطف والطعن بالعديد من الروايات التي تبتعد 
لتدوين  االولني  القرنني  يف  وأساسها  منبعها  من    االمام  وعظمة  واملنطق  العقل  عن 

أحداثها .
هذه  تسهم  ان  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  يف  القائمون  يأمل  وأخرياً 
الدراسات يف اثارة فضول القاريء ليتابع ، والباحث لينقب ويدقق أمالً  يف استنهاض 
قدراته لطلب االضافة ، أو اعادة القراءة العلمية الرامية يف موضوع الزال متجدداً وهو 

الثابت احلسيني .وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني ؟
وجريا عىل عادة املجلة يف تضمني أعدادها ملفا خاصا، فقد أفردنا يف هذا العدد إضاممة 
من البحوث تتعلق برتاث اإلمام احلسني، فكان الوقت، والثورة، واملوضوع السيايس، 
وروايات الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي هي ثيامت األبحاث التي تناولت ذلك الرتاث 
الذي ال تنقيض عجائبه لثباهتا وصالحيتها الراسخة رغم تغريّ الزمان واملكان، ومن هنا 

كان عنوان ذلك امللف (الثابت احلسيني يف عامل متغري).
ونحن يف هذه املناسبة نجدد الدعوة ألقالم البحث العلمي الرصني ملتابعة إصدارات 
جملة العميد أوال، ويف رفدها بكل ما يتطلعون إىل إنجازه من بحوث علمية تسهم باإلضافة 

النافعة التي ختدم سري احلركة العلمية يف عراقنا احلبيب.

١٠



م. علي عبد احلسني خليل الفضل 
جامعة الكوفة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم العلوم املالية واملصرفية

إدارة الوقت من وجهة نظر 
 اإلمام احلسني

دراسة حالة يف واقعة الطف  

م. علي عبد احلسني خليل الفضل 
جامعة الكوفة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم العلوم املالية واملصرفية

دراسة حالة يف واقعة الطف  



١٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

   متهيد  

املنهجية   ( احلسني  اإلمام  نظر  وجهة  من  الوقت  (إدارة  بـ  املوسوم  البحث  تضمن 
اإلطار  ،وتناول  البحث  وفرضية  واألمهية  واألهداف  البحث  بمشكلة  املتمثلة  العلمية 
النظري والتحلييل، مفهوم إدارة الوقت، وإدارة الوقت يف الفكر اإلسالمي، وإدارة الوقت 

من وجهة نظر اإلمام احلسني ، ويمكن حتديد مشكلة البحث بالنقاط الرئيسة اآلتية:

أن  الرغم من  للوقت عىل  العربية واإلسالمية  واملنظامت  املؤسسات  ١. إمهال كبري يف 
الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا مساحة كبرية يف أدبياهتم  هلذا املورد املهم.

٢. عدم وجود منهج إداري إسالمي،  يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة املنظامت 
بكل أصنافها كبريةً وصغرية، هادفة للربحية أو غري هادفة للربحية ،من التجارب واحلاالت 

الدراسية يف األدب العريب اإلسالمي،  واالكتفاء بالنظريات والدراسات الغربية.

 أما األهداف البارزة يف البحث فكانت:

١. توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات إدارة األعامل واألدب اإلسالمي.

التارخيية  الطف  معركة  خالل    باحلسني  مرت  ساعة  وعرشين  أربع  آخر  حتليل   .٢
ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

. ٣. دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور اإلمام احلسني

وقد جاء يف اإلطار النظري ما من شأنه إثبات فرضية البحث وحتقيق أهدافه وإبراز أمهيته، 
مستخدما املراجع واملصادر التي من شأهنا إغناء البحث وترصينه ،ويف ضوء ذلك توصلنا 
إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات نعرض أمهها، فعىل مستو االستنتاجات كان أمهها:



١٣

سلسلة كتاب العميد(٤)

أن اإلمام احلسني  تعامل مع الوقت بوصفه موردا رئيساً، سعى باستمرار إىل حتقيق 
االستغالل األمثل فيه، ويف كثري من املواقف جتنب اإلمام   حاالت هدر الوقت وضياعه، 
 (Maslow)حتى جتنب النوم العميق الذي هو رضورة وحاجة أساسية يف سلم ماسلو
والتنسيق  التنظيم  عىل  بناء  املستقبلية  قيمته  ترتفع  الوقت  مورد  أن  واثبت  للحاجات، 
Add) من خالل تعظيم  value) قيمة مضافة   لقد خلق احلسني  والتخطيط اجليد، 
التوصيات  من  بمجموعة  البحث  ختم  وقد  الوقت،   استغالل  من  تتحقق  التي  النتائج 
التي يمكن أن نوجهها للمنظامت الصغرية والكبرية سواء كانت هادفة للربحية أم منظامت 

أعامل، وكانت أهم التوصيات:

١. االستغالل األمثل ملورد الوقت، طاملا خصائصه تنبئ عن قيمته الكبرية عىل الرغم 
من وفرته لد الكثريين واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض سيجعل املستقبل أكثر 
عكس  جديدة  رؤية  وفق  اإلداريــة  املستويات  كل  عىل  معه  التعامل  ورضورة  إرشاقــا،  

القديمة القائمة عىل هدره وضياعه     .

،وظيفتها  األعامل  ومنظامت  املؤسسات  يف  ودائمة  متخصصة  علمية  جلان  تشكيل   .٢
األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه، تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة أهل البيت  ومن 
كنوز إرثهم الفكري وهي مقولة أن (من استو يوماه فهو مغبون...) وهذه املقولة حتث 

عىل استثامر الوقت وحتقيق قيمة مضافة وحتقيق الرقابة الذاتية عىل سري األعامل  .



١٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

املنهجية العلمية
(Problem) مشكلة البحث

 حتتاج اغلب قياداتنا اإلدارية يف خمتلف املؤسسات اهلادفة للربحية وغري اهلادفة للربحية 
ومؤسسات الدولة ومؤسسات املجتمع املدين،  إىل وضع إسرتاتيجيات وسياسات مستقبلية 
لبلوغ أهدافها كليا أو جزئيا، ولصياغة تلك اإلسرتاتيجيات والسياسات حتتاج إىل عملية 
حتليل وتقصٍ للبيئة الداخلية واخلارجية ملؤسساهتا وإىل خرباء واستشاريني ومتخصصني 
لبلوغ أقىص نسبة ممكنة من تلك األهداف ،ويف كثري من األحيان تلجأ املؤسسات املتطورة 
إىل حاالت دراسية سابقة أو جتارب سابقة لإلفادة منها وهو حق مرشوع، وقد يكون شيئا 
مميزا إن تم اإلفادة من جتارب اآلخرين أو جتارب املايض،  لقد رشع الباحثون والكتاب 
)الغربيون عىل وجه اخلصوص( بتوثيق تلك التجارب والتعليق عليها وكثريا ما أسسوا 
نظرياهتم عليها ،وبعد هذه املقدمة البسيطة يمكن حتديد مشكلة البحث بالنقاط الرئيسة 

اآلتية:

١. إمهال كبري يف املؤسسات واملنظامت العربية واإلسالمية للوقت عىل الرغم من أن 
الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا هذا املورد املهم مساحة كبرية يف أدبياهتم.

٢. عدم وجود منهج إداري إسالمي، يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة املنظامت 
التجارب  من  للربحية،  هادفة  غري  أم  للربحية  وهادفة  وصغرية  كبرية  من  أصنافها  بكل 
والدراسات  بالنظريات  ،واالكتفاء  اإلسالمي  العريب  األدب  يف  الدراسية  واحلاالت 

الغربية.



١٥

سلسلة كتاب العميد(٤)

)Objective( أهداف البحث 

١. مناقشة وحتليل املواقف واحلاالت الدراسية التي من شأهنا أن تكون نقطة انطالق 
ملبادئ وأسس إدارية يف التعامل مع الوقت مستوحاة من فكر اإلمام احلسني  ألحداث 

وقعت يف معركة الطف.

٢. توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات ادارة األعامل واألدب اإلسالمي.

التارخيية   خالل معركة الطف  ٣. حتليل آخر أربع وعرشين ساعة مرت باحلسني 
ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

. ٤. دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور احلسني

)Importance(أمهية البحث

تنبع أمهية البحث من:

سياساتنا  بناء  عملية  وتعزيز  إغناء  يف  اإلسالمي  والفكر  التارخيي  اإلرث  دور   .١
وإسرتاتيجيتنا املستقبلية يف املؤسسات اإلدارية كافة.

٢. استعامل األساليب واألفكار الفريدة يف مدة زمنية مل يكن حجم األنشطة ومستواها 
واملصطلحات اإلدارية فيها متطورة كام هو احلال هذه األيام، وتلك األساليب تعد اليوم 

من أرقى أدوات اإلدارة الناجحة.

٣. أسلوب التعامل مع املوارد وخصوصا مورد الوقت عىل انه عنرص بالغ األمهية يف 
احلدث اإلداري وان استغالله سبب نجاح املنظامت وهدره سبب تأخرها .



١٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

)Hypothesis( فرضيات البحث

تم حتديد فرضيات البحث بام يأيت:

لِّقت عليه مفاتيح النجاح والتقدم. ١. اكتسب الوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالمي، عُ

 احلسني  اإلمام  «منظمة  تسمية  عليها  أطلقنا  التي    احلسني  منظمة  خضوع   .٢
الثورية»  لكل املعايري واملفاهيم والنظريات اإلدارية احلالية خصوصا إدارة الوقت.

٣. توفر العنارص الرئيسة إلدارة الوقت يف كل األحداث التي واجهت منظمة اإلمام 
احلسني  يف األحداث السابقة والالحقة ملعركة الطف سنة ٦١ هجرية.

)InformationResources(  مصادر مجع املعلومات

والكتب  والبحوث  اجلامعية  بالرسائل  االستعانة  تم  تارخيية:   ومراجع  مصادر   .١
املتعلقة بموضوع البحث والقريبة منها.

٢. مصادر ميدانية: 

االنرتنت. .
. املقابالت الشخصية.
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  مفهوم إدارة الوقت  
... متهيد... 

ير الكتاب واملختصون يف العلوم اإلدارية املعارصة أن إدارة الوقت هي مهارة 
إدارة وقته ال  املتاح، وان الشخص الذي ال يستطيع  الفرد يف السيطرة عىل الوقت 
التي أعطيت  الفريدة  يستطيع إدارة شؤون اآلخرين، ويعد الوقت من أهم املوارد 
بالتساوي لكل الناس دون متييز، ومل يمتلك الناس القدرة عىل السيطرة عليه لكن 
من املمكن أن حيققوا االستغالل األمثل له، والوقت بوصفه مورداً يمتاز بجملة من 
الصفات الفريدة التي ال تتوفر يف املوارد األخر(١) املوجودة يف الطبيعة ،ومن أهم 

هذه اخلصائص والصفات ما يأيت(٢):

. الوقت يمر برسعة ثابتة وحمدودة.
. يتحرك الوقت بموجب نظام معني وحمكم ال يمكن تغيريه أو إيقافه أو إعادة تنظيمه.

. إن هلذا املورد (الوقت) كلفة.
. ال يمكن استالفه أو ادخاره أو إحالله.

. ال يمكن بيعه أو رشاؤه أو تأجريه أو استعارته أو مضاعفته أو تصنيعه أو توفريه.
. ير بعضهم أن الوقت ال يمكن رسقته(٣).
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وبام إن للوقت كل هذه اخلصوصية واألمهية بوصفه مورداً من موارد اإلدارة ،فإن إدارة 
الشخصيات  أعطى كثري من  املنظامت، وقد  املوارد األخر يف  إدارة  الوقت ختتلف عن 

واملتتبعني واملهتمني هبذا اجلانب رأيه بذلك فقالوا يف الوقت ما يأيت(٤):

إدارة  يستطيع  ذاته  إدارة  يستطيع  من  الن  الذات،  إدارة  تعني  الوقت  إدارة  «إن  .
 (Draker -دراكر) «اآلخرين

(جنيرت بحكمة»  استخدامه  جيب  بل  ادخاره  يمكن  ال  فريد  مورد  «الوقت   .
nitrMitra -ميرتا ) .

 «جيب أن يميض الوقت بنفس الرقابة الشديدة التي نوليها للممتلكات األخر» .
(Dell Temp -ديل تيمب)

Peter الوقت هو أندر املوارد فان مل تتم إدارته، لن تتم إدارة أي يشء آخر» (بيرت» .
Drucker -دراكر )

تاب إدارة الوقت املعارصون صعوبات كثرية يف االتفاق عىل تعريف حمدد  وقد واجه كُ
إلدارة الوقت( TimeManaement)  لكنهم توصلوا إىل مجلة عنارص اتفقوا عليها 

أحصيناها بالنقاط اآلتية:

. هذا املفهوم هو القدرة عىل إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية(٥).
. القدرة عىل انجاز األعامل خالل وقت حمدد.

. االختيار الصحيح والتخطيط والرتتيب والتنظيم لألعامل بام حيقق اهلدف املنشود(٦).
. مهارة الفرد يف السيطرة عىل الوقت املتاح للعمل يف ظل املعوقات اخلارجية.
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إدارة الوقت يف الفكر اإلسالمي
لقد نّبه القرآن الكريم يف كثري من آياته وأشار إىل الصيغ املختلفة للوقت ومنها (الدهر، 
احلني، اآلن، األجل، األمد، الرسمد، العرص...) وغريها من األلفاظ التي تدل عىل الوقت 
وترتبط بالفعل وتنظيمه، وبعضها هلا عالقة باإلدارة واالستغالل األمثل له ودل بعضها 
عىل معاين الكون واخللق ووجه العالقة بني اإلنسان وربه يف العقيدة والعبادة، وما يمكن 

مالحظته من خالل ظواهر اآليات الرشيفة ما يأيت:

1. الوقت نعمة من اهللا عز وجل عىل اإلنسان:

ةَ اهللاِ  مَ وا نعِْ دُّ إنِْ تَعُ بنيّ القرآن الكريم أن نعم اهللا عىل عباده كثرية ال حتىص قال تعاىل: ﴿وَ
وها﴾(سورة إبراهيم اآلية ٣٤)، فنجد أن اجل وأعظم النعم عىل اإلنسان هي نعمة  ال تُْصُ

الوقت التي هي من أصول النعم فالوقت هو عمر احلياة وميدان وجود اإلنسان.

2. قسم اهللا سبحانه وتعاىل بالوقت:

لألمهية البالغة والعظمة اجلليلة للوقت، أقسم الباري عز وجل به يف مواطن كثري ومن 
﴾(سورة الليل اآلية (١-٢) ) ا تََىلَّ النَّهارِ إذِ شى * وَ ا يَغْ يْلِ إذِ اللَّ ذلك قوله تعاىل: ﴿وَ

٣. ارتباط اخللق بالغاية من اخللق:

خلق اهللا تعاىل الوقت لغاية نبيلة وهدف سام وهي عبادة اهللا وإعامر األرض حيث قال 
﴾(سورة الذاريات اآلية ٥٦)، وقوله تعاىل:  ونِ دُ بُ َّ ليَِعْ اإلِنْسَ إالِ تُ الِْنَّ وَ قْ لَ ما خَ تعاىل: ﴿وَ

﴾(سورة األنعام اآلية ١٦٥). ضِ رْ الئفَِ األَ مْ خَ كُ لَ عَ ي جَ وَ الَّذِ هُ ﴿وَ
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4. جدولة الوقت والتخطيط للحياة:

ارتبطت العبادات وأغلب األنشطة اليومية بمواعيد وأوقات حمددة مما يرفع من أمهية 
﴾(سورة  وتاً قُ وْ تاباً مَ َ كِ مِننيِ ىلَ املُْؤْ الةَ كانَتْ عَ الوقت يف حياة املسلمني قال تعاىل: ﴿إنَِّ الصَّ
النساء اآلية ١٠٣)، فضال عن ذلك ارتباط التقويم اإلسالمي باألشهر القمرية قال تعاىل: 
﴾(سورة البقرة اآلية ١٨٩)، وهذه  جِّ َ احلْ واقِيتُ للِنَّاسِ وَ يَ مَ لْ هِ ةِ قُ لَّ هِ نِ األَ ونَكَ عَ ئَلُ ﴿يَسْ
دالالت عىل أن اإلسالم قد سبق يف التنبيه عىل أمهية الوقت كل النظريات احلديثة يف علم 

اإلدارة.

أما سرية النبي  وآل بيته  فمليئة بام يؤكد أمهية مورد الوقت والتشديد عىل اغتنام 
الفرص واالستغالل األمثل (للزمن املتاح) ( ٧) ،وهو يشكل نسبة قليلة من حياة اإلنسان 
 تقدر بــ ٥٠% من عمر اإلنسان أو اقل بالنسبة لإلنسان الطبيعي ،فعن النبي األكرم
قال: اغتنم مخسا قبل مخس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 

وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك (٨) .

وقال أمري املؤمنني عيل  خماطبا ابن آدم: إنام أنت عدد أيام،  فكل يوم يميض عليك 
القواعد ليحقق  يميض ببعضك(٩)، وهنا عىل اإلنسان العاقل املدرك أن يستفيد من هذه 
وتنظيم  التدبري  التفكري وحسن  الوقت وذلك من خالل  من  القليل  النتائج يف  من  كثريا 
 :  أيضا عدم هدر الوقت وضياعه فقال   الوقت واألعامل، وقد أكد أمري املؤمنني
متر  الفرصة   : أيضا   وقال  بقي،  ما  حلفظت  عمرك  مايض  من  أضعت  بام  اعتربت  لو 
مرور السحاب فانتهزوا فرص اخلري(١٠)، وهذه إشارة واضحة إىل اغتنام الفرص وحتقيق 

املقاصد من خالل اليقظة يف العمل والدراية والعلم والرتقب املستمر.

ويف احلث عىل العمل واستغالل الوقت تطرق أئمتنا األبرار إىل معان عديدة ،فعن أيب 
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عبد اهللا الصادق   قال: من استو يوماه فهو مغبون.... ومن كان آخر يوميه خريمها 
نفسه فهو إىل  الزيادة يف  ير  فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون ومن مل 
الكاظم   له من احلياة(١١)، وقال اإلمام  النقصان، فاملوت خري  النقصان.... ومن كان إىل 

: إن اهللا تعاىل ليبغض العبد النوام، إن اهللا تعاىل ليبغض العبد الفارغ(١٢).

ومما تقدم نفهم أن الفكر اإلسالمي سبق علامء اإلدارة يف االهتامم بالوقت ورشع أسسه 
ووضع معايريه، ونفهم أن الوقت اكتسب قدسية فضال عن خواصه الفريدة، من خالل 
تأكيد الكتب الساموية عليه وآخرها القرآن الكريم عالوة عىل ما أثرانا به رسولنا الكريم 
 والعرتة املنتجبون، فأصبح من باب أوىل أن يعمل به األئمة األطهار  قبل غريهم ملا 

امتلكوه من مهام إدارية، نابعة من تكليفهم اإلهلي باإلمامة وقيادة األمة.
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 إدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني
Case) واملواقف التي تستدعي  Studies )سأعرض يف هذا املحور احلاالت الدراسية
االنتباه والتقيص وفق املداخل األساسية لعلم اإلدارة التي تنحرص يف النظريات والوظائف 
وأنامط القيادة، ويف بحث سابق لنا توصلنا إىل أن الركب احلسيني هو منظمة مصغرة كونه 
ن هذا الركب  وحدة اجتامعية هادفة، حتققت به رشوط الرتابط واالنتامء واألهداف،  وتكوّ
أو املنظمة يف ضوء تكامل نوعني من أنواع املنظامت(١٣)، وعليه فإن الركب احلسيني يكون 
هبيئة منظمة طبيعية وتلقائية (NaturalorSpontaneousOranization) بحكم 

االنتامء العائيل والديني ملكوناته(١٤)، ويطلق عليه كتاب اإلدارة بـ(منظمة األمر الواقع ) .

ون( FormedOranization)  تم تكوينه  أما النوع الثاين فهو ركب حسيني مكّ
يف ضوء أهداف وتوجهات اإلمام احلسني  اإلصالحية التي خرج من أجلها وجعلها 
،لتنشأ منظمة مركبة  املنظمة   هذه  أفراد منظمته اآلخرين فأسس   أهدافا مشرتكة مع 
النوع وهي منظمة الركب احلسيني (الطبيعية - املكونة)، وهذا الركب هو منظمة من النوع 

الصغري يف مرحلة التأسيس ألهنا تتكون من( ٤٩٥) فرد يف إحصائية سابقة(١٥).
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أوال: الوقت ونظريات اإلدارة
برزت بشكل واضح يف أوائل القرن املايض أمهية الوقت يف نظريات اإلدارة الكالسيكية 
وتلتها النظريات احلديثة التي وسعت اهتاممها بالوقت بنسبة اكرب(١٦)، ونجد مفاهيم هذه 
 مع أفراد منظمته عند التوجه للعراق،فنر  النظريات ماثلة يف تعامل اإلمام احلسني 
مبادئ مدرسة التقسيامت اإلدارية تارة وأخر مبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية ونظرية 
النظم واإلدارة العلمية،  أي مجع خصائص املدارس الكالسيكية واحلديثة،  وقد ال نصل 
د من املدارس اإلدارية التي اتبعها اإلمام   والسبب يعود إىل أن اإلمام  إىل حتديد نوع حمدّ

احلسني  انفرد بأسلوب خاص ومميز يف اإلدارة، استلهم قيمه من عدة مصادر أمهها:

. الترشيع الساموي املتجسد يف القرآن وهو الدستور اإلهلي.
واإلداري  عموما  اإلنساين  التعامل  يف  الفريد  والسلوك  الفكر  هو  الثاين  املصدر   .
خصوصا لرسول اهللا  وأمري املؤمنني   يف حياهتم الرسالية ويف حروهبم(١٧) التي خاضوها.

 ويف ما يأيت يمكن وضع سامت رئيسة مستوحاة من النظريات اإلدارية جمتمعة وتأخذ 
بنظر االعتبار عامل الوقت (Time) مورداً ويمكن أن نطلق عليها أنموذج الطف اإلداري

 يف مسريته إىل كربالء  �Ta)، طبقها اإلمام احلسني  Manaerial Model  )
وحتديدا اليوم األخري من حياته الذي يمثل قمة هرم األزمة التي واجهها يف واقعة الطف:

١. االهتامم بالوقت بوصفه مورداً نادراً واستغالله بشكل يتناسب مع حجم أهداف 
مضامني  إلبراز  وقفة  من  لنا  البد  البعيدةوهنا  اإلسرتاتيجية  ونظرته    احلسني  اإلمام 
  طلب من خصومه  الروايات أن اإلمام احلسني  عليا ال يمكن جتاوزها، فقد ذكرت 
أن تكون املناجزة يف القتال شخصا لشخص عىل مستو اجليش بالكامل، وهذا خمالف 
كال  من  شجعاهنا  من  ثالثة  خترج  أن  احلروب  يف  العرب  فعادة  آنذاك،  القتال  لقواعد 
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الفريقني يقتتلون، بعدها يكون اللقاء مجاعي بينهم بحسب التقسيامت التقليدية للجيشني 
ميمنة اجليش األول قبال ميرسة اجليش الثاين والقلب مع القلب، وكل حسب خطته بني 
كر وفر ،ويعود سبب هذه املخالفة يف أعراف القتال إىل أمرين، األول أن موكب اإلمام 
دبلوماسيا  سلميا  موكبا  كان  موكبه  الن  احلجم  هبذا  معركة  إىل  مهيأ  يكن  مل    احلسني 
(Diplomatic) واضطر للقتال فأصبح من املنطق أن تكون املناجزة شخصا لشخص 
حتى يلحق اكرب رضر بالفريق املقابل، والسبب الثاين وهو األرجح واألكثر أمهية أن اإلمام 

احلسني  أراد إطالة وقت املعركة لعدة أسباب نذكر أمهها:

املسلمني  أمر  وإصالح  السالم  واحلث عىل  الدماء  من  مزيد  إراقة  الرغبة يف  . عدم 
التوبة،  وما استطالة وقت املعركة إال لغرض كسب مشاعر مجوع  وتشجيع املرتدين إىل 
بدأ  قبل  واإلرشاد  النصح  طريق  عن  احلق  إىل  واستاملتهم  عدوهلم  اجل  من  املحاربني 
يعلن  الطف كان  واقعة  للميدان يف  فارس عندما خيرج  أن كل  تذكر  فالروايات  املنازلة، 
بأعىل صوته معرفا بنفسه وبعدها يبدأ بنصح وإرشاد الفريق املقابل لعله يرجع إىل رشده 

 . واإلعراض عن سفك دماء ابن خري خلق اهللا احلسني

التاريخ وميدان أقالم  . االستغالل األمثل لوقت املعركة وإطالتها لتكون حمط أنظار 
األدباء والشعراء واحلكامء واملنصفني ورجال الفكر والعقيدة واملتتبعني للفكر اإلسالمي 

واملسلمني أنفسهم واألديان األخر وأصبحت كربالء دستورا ألحرار العامل.
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٢. حتقيق األهداف املنشودة بأقىص غاية من الدقة وأفضل استخدام للعقل والعلم دون 
عشوائية أو تردد.

٣. بناء املنظمة احلسينية يف إطار العالقات االجتامعية واإلنسانية عىل املستو األفقي 
والعمودي مع املرؤسيني ومع من هم من خارج املنظمة، ويظهر عامل الوقت جليا هنا من 

خالل إعطاء الفرصة والوقت الكايف دون إجبار لتحديد سلوكيات أعضاء املنظمة.

٤. وقد تضمنت النظرية اإلدارية التي انتهجها اإلمام أيضا ما يأيت:

.  تقسيم الواجبات و تفويض الصالحيات واملسؤوليات قبل العارش من حمرم وبعده.

 واإلمام زين   يف حياته، السيدة زينب  .  وحدة إصدار األوامر (اإلمام احلسني 
العابدين  بعد العارش من حمرم ).

مع  املنسجمة  العامة  واملصلحة  اإلهلية  للتوجيهات  الشخصية  املصلحة  خضوع    .
توجهات الدين احلنيف.

.  مكافأة األفراد (وعد اإلمام احلسني  ألصحابه باجلنة واملنزلة الرفيعة ).  

العيال وأيب   عن   والسيدة زينب  الكليّة للحسني  التسلسل اهلرمي (املسؤولية   .
الفضل العباس  عن املقاتلني من أهل بيت النبوة وحبيب بن مظاهر  عن األصحاب).

 يف الذود والدفاع عن اإلمام زين العابدين  روح املبادرة (موقف السيدة زينب .
يف جملس ابن زياد يف الكوفة).

. استقطاب الطاقات الصاحلة (كام هو احلال يف استقطاب حبيب بن مظاهر األسدي 
وزهري بن القني ووهب بن حباب الكلبي وغريهم)(١٨).
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ثانيا: الوقت ووظائف اإلدارة
الوقت هو احد العنارص املهمة الداخلة يف مفاصل ومراحل العملية اإلدارية ،لذا سيتم 
فيام يأيت تسليط الضوء عىل عالقة الوقت بعنارص العملية اإلدارية وفق رؤ اإلمام احلسني 

 يف واقعة الطف:

)Plannin andTime( 1. التخطيط والوقت

التخطيط يعني إعداد اخلطة اإلدارية، التي يراعى فيها التسلسل الزمني لكل مرحلة 
من مراحل العملية اإلدارية، وهذه اخلطة كي تكون ناجحة البد أن تكون هلا أهداف معينة 
( Objectives) تتميز بالوضوح الكمي والزمني(١٩)، لقد تم حتديد املراحل والوسائل 
وضعها  رئيسة  خطط  ثالث  خالل  من  مسبقا  احلسينية  املنظمة  أهداف  لتحقيق  الالزمة 
اإلمام احلسني  وهيأ منظمته لتحقيقها وأخذت بعدين زمانيني (البعد الزمني القريب 

والبعد الزمني البعيد أو اإلسرتاتيجي) وهي: 

احلسني  منظمة  أهداف  لتحقيق  الكوفة  وحتديدا  العراق  باجتاه  للسري  التخطيط   .
 الثورية،  وهذه اخلطة ذات الوقت املحدود تضمنت التهيئة السلوكية للفرد والتهيئة 
التكتيكية حلركة الركب احلسيني وهتيئة املستلزمات املادية واللوجستية، بام يسهل حتقيق 

. األهداف اإلسرتاتيجية بعيدة املد

. التخطيط ملا بعد عاشوراء والتهيؤ للظروف الطارئة واستكامل الرسالة التي خرج 
 العابدين   واإلمام زين  بالدور املوكل للسيدة زينب    من أجلها اإلمام احلسني 
بكشف املخطط األموي خصوصا ما جاء به يزيد وفضح األمويني ونقل الصورة احلقيقية 

عام جر يف كربالء.
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من  انه  عنه  نعربّ  أن  يمكن  الذي  هذا  ليومنا  استمر  الذي  اإلسرتاتيجي  التخطيط   .
إيقاظ  األهداف من خالل  ملسنا جزءاً من  لكن    اإلمام   عنها  يعلن  مل  التي  األهداف 
 ، املصطفى  ورسالة  اهللا  دين  وحمريف  الطغاة  ضد  الثوري  احلس  وإحياء  األمة  ضمري 
حتققت  فرعية  أهدافا  تضمنت  الذكر  سابقة  الرئيسة  األهداف  أن  إىل  اإلشارة  من  والبد 
ضمنا ساعدت عىل تعزيز اخلطط الرئيسة املوضوعة وتقوية املنظمة احلسينية،  عىل العموم 
والعامة  اخلاصة  اآلخرين  ختطيط وجتارب  يستفيد من  أن  واملدير البد  الناجح  القائد  أن 
والبد أن تكون لعملية التخطيط هذه رشوط وحمددات كالدقة والوضوح واختيار التوقيت 
التخطيط هو احتاملية  ابرز رشط يف  اهلدر يف اجلهود والطاقات،  ولعل  لتجنب  املناسب 

وقوع األحداث الطارئة واألزمات التي تقود إىل االهنيار فيام إذا مل تؤخذ باحلسبان(٢٠).
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 ) Oranizin andTime ( 2. التنظيم والوقت

املحاور نذكر بعضاً  ارتباطا وثيقا من خالل جمموعة من  الوقت  بعامل  التنظيم  ارتبط 
يف  ختصصهم  وحتديد  وعادل  موضوعي  بشكل  وتقسيمها  األفراد  مهام  حتديد  منها، 
Deleationof  ) السلطة  بتفويض  ويقصد  السلطة،  تفويض  مبادئ  تطبيق  املنظمة، 

Authority) أن يمنح املدير املرؤوسني سلطة اختاذ القرار بخصوص موضوع معني يقع 
،  فليس هناك  حتت مسؤولية املدير، والغرض األساس من التفويض هو جعل التنظيم ممكناً
شخص يستطيع أن يؤدي كافة األعامل الرضورية لتحقيق أهداف املجموعة،و أهم مزايا 
التفويض األساسية، توفري وقت املدير لعملية اإلبتكار واإلبداع، ومن خالل حتليل طبيعة 
اختلفت  أهنا  نجد    زينب  للسيدة    احلسني  أوكلها  التي  واملسؤوليات  الصالحيات 
العراق، ففي مرحلة ما قبل  باجتاه  انطالقهم من احلجاز  التي مرت هبا منذ  تبعا للمرحلة 
عاشوراء كانت املسؤوليات اقل تعقيدا مقارنة بام بعد العارش من حمرم، وبعد اليوم العارش 
لرتتقي  وصالحياهتا  مسؤولياهتا  حجم  وازداد    زينب  للسيدة  التنظيمي   املستو تغري 
 تبعا لتغري الزمن واختالف اجلهد عام كان قبل ذلك،  إىل مستو القيادة مع السجاد  
الثورية    احلسني  منظمة  أعضاء  عىل  واملسؤوليات  األعامل  تقسم  زينب  وأصبحت 
ومتارس دورها يف التنظيم وضامن أن كل عمل يف هذه املجموعة ال يبقى من دون مسؤول .
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) Motivation andTime (  ٣. التوجيه والوقت

االتصاالت  خالل  من  هبم،  املناطة  الواجبات  تأدية  كيفية  إىل  األفراد  إرشاد  وهو 
بمختلف أنواعها خصوصا (الشفهية والكتابية فقط وفقا للحقبة التارخيية قيد الدراسة)،  
معه،  يصطحبهم  ومل  خلفهم  ملن  واملدينة  مكة  يف  احلسينية  الرسالة  قواعد  أوىل  فكانت 
وكانت التوجيهات مستمرة عىل طول الطريق إىل العراق وقبلها البن عمه وسفريه مسلم 
بن عقيل   حتى جاء اليوم األخري وقسمت املهام املوقفية يف حينها واملواقف العسكرية، 
 لكل من السيدة زينب   ويبهر أنظارنا املهام والتوجيهات الثقيلة التي أودعها اإلمام
، قالت:  كِ الشيطانُ واإلمام زين العابدين   فقد قال   ألخته: يا أُخيّةُ ال يُذهبنَّ حلمَ
ي  تعزّ ... وقال هلا: يا أُخيَّة اتّقي اهللاَ وَ بأيب أنتَ وأمي يا أبا عبد اهللا استقتلتَ نَفيس فداكَ
بعزاءِ اهللاِ واعلمي أنَّ أهل األرضِ يَموتون، وأنَّ أهل السامءِ ال يبقونَ وأنَّ كلَ يشءٍ هالكٌ 
ه، أيب خريٌ  هو فردٌ وحدَ يبعثَ اخللقَ فيعودونَ وَ ، وَ درتهِ لقَ األرض بقُ إال وجهَ اهللاِ الذي خَ

سلمٍ برسولِ اهللاِ أسوة(٢١).  ملَ ولكلِ مُ يل وَ مني، وأمي خريٌ مني، وأخي خريٌ مني، وَ

) Leadership andTime( 4. القيادة والوقت

(Wastae) ترتبط القيادة بالوقت ارتباطا غري مبارش،  فسوء القيادة يعني حتقق اهلدر
يف الوقت ومن ثمّ هدر مورد مهم جدا من موارد املنظمة، وتذكر لنا الروايات أن اإلمام 
التالع(٢٢)والعقبات(٢٣) يتفقد  اخليام  خارج  بنفسه  األخرية  الليلة  يف  خرج    احلسني 
والروايب(٢٤) املحيطة هبم واملرشفة عٰىل بيوهتم خمافة أن تكون مكمناً هلجوم اخليل، األمر 
املهامت  أنجز  قد    يكون   وهبذا  القيادة،  يف  وحنكته  وبصريته  إحاطته  عٰىل  يدل  الذي 
استعداداً  عاشوراء  صباح  أصحابه  نظم  أنه  ،كام  للمواجهة  استعداداً  الرضورية  القيادية 
للقتال فعني زهري بن القني عىل امليمنة، وحبيب بن مظاهر عىل امليرسة، وثبت هو وأهل بيته 
يف القلب، وأعطٰى رايته أخاه العباس ، ألنه وجده أكفأ من معه حلملها(٢٥)، ولكل مدير 
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منظمة نمطه اخلاص يف القيادة، وتوجد تصنيفات عديدة يف علم اإلدارة ألنامط القيادة منها 
األوتوقراطي،  والديمقراطي،  ونمط املدير املتساهل،  واملتوازن،  والبريوقراطي ،ونمط 
املدير الفعال، ولعل اإلمام احلسني  حرص دائام عىل التاميز يف التعامل مع منظمته فكان 
 وهي مستوحاة من قيادة  نمط قيادته عنرصا موروثا لقيادة أبيه(٢٦)عيل بن أيب طالب 
الرسول األعظم  التي منبعها روح اإلسالم احلقيقي ،ويمكن أن نوجز أهم سامت نمط 

القيادة عند اإلمام احلسني  بالنقاط اآلتية(٢٧):

. للوقت أمهية قصو ال يمكن التساهل فيها أو إغفاهلا،  ومل يمل إىل التأجيل، ويعتقد 
  انه كلام ازداد إمعانا يف املايض ازداد بصرية يف املستقبل .

. تفويض السلطة كان ابرز سامت نمط القيادة احلسينية.
. التشجيع عىل الرقابة الذاتية للفرد واملتابعة هبدوء من قمة اهلرم اإلداري.

.( أهل بيته وأصحابه) االهتامم باجلانب اإلنساين لألفراد، وحسن االستامع للمرؤوسني .
. عىل الرغم من صعوبة املوقف وخطورته ينظر للحياة بنظرة تفاؤلية ،ويؤمن بجدو أي 

نشاط يقوم به.

. يقيم وزنا كبريا للتخطيط والتخطيط اإلسرتاتيجي.
متطور،    فكر  ذات  عمل  مستويات  ويضع  املقدسة،  الرسالية  األهداف  بمنطق  .يدير 

ويستنهض مهم العاملني لتحقيقها.

يقول الكاتب حممد نعمة الساموي يف موسوعة الثورة احلسينية: «كشف لنا اإلمام احلسني   
،  األداء الدقيق كقائد خالل واقعة الطف وقبلها،  وهو أداء يكشف سعيه الواضح الستثامر 
الوقت واجلهد إليصال رسالته لألمة كلها يف حماولة منه إلرشاك كل أفرادها مهام طال الزمن»...(٢٨).
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اتفق اغلب املؤرخني وكثري منهم كان حياديا، وبعضهم كان يؤيد مسار حكم الدولة 
 كان قائدا بارعا وقد حقق كل األهداف املرجوة من  األموية، عىل أن اإلمام احلسني 
الثورة، عىل الرغم من أن الظروف املحيطة مل تكن تسري يف صاحله من حيث عدد األعوان 
واإلدارة  للوقت  األمثل  واالستثامر  السديدة  توجيهاته  إن  القول  يمكن  لكن  والسالح، 
الصحيحة من ترتيب العسكر وأسلوب املعركة وتوقيتات قتال األنصار وأهل بيته، كانت 
 باستشهاده، وير بدأ مسريته وانتهاء  ابتداء من حلظة  كلها حمسوبة ومدروسة ومتوازنة 
املحللون أن املواقف التي واجهته مل تشذ عن بقية املواقف يف أي مرحلة، فكانت ساعة 

الصفر األوىل واإلنذار األول بدأ يف املدينة من حلظة طلب البيعة منه ليزيد .
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)Coordination andTime( ٥. التنسيق والوقت

 وهي اإلجراءات والرتتيبات التي تتعلق باجلهود اإلدارية وإجياد االنسجام بني وحدات 
Henry)(٣٠) أمهيتها وعدها أساسا رئيسا يف  Fayol)العمل(٢٩)، وقد أكد هنري فايول
(التخطيط،    األخر اإلدارية  الوظائف  كافة  مع  تتداخل  الوظيفة  وهذه  املنظمة،  نجاح 
التنظيم،  القيادة،  الرقابة،...الخ)  وتكون جزءا منها،  وهذا التداخل حيتم ارتباط الوقت 

بالتنسيق كتحصيل حاصل الهتامم باقي الوظائف بالوقت.

٦. الرقابة) Controllin( والوقت

ط هلا يف السابق، فيستلزم  عملية مرادفة للتخطيط وهي ال تتم إال بعد معرفة األهداف املخطّ
للعوامل  تبعا  مدهتا  وتقرص  تطول  وقد  ومعاجلتها،  حدوثها  وقت  األخطاء  عن  الكشف 
والظروف املحيطة باحلدث، فكان اهلاجس الرقايب واضحا يف خطب احلسني  ومنها كلمته 
الرائعة: إين مل اخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، إنام خرجت لطلب اإلصالح يف امة 

جدي ، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب(٣١).

7. اختاذ القرارات) DecisionMakin( والوقت

الوقت  يف  يؤثر  الذي  األمر  اإلدارية،   املستويات  بني  ما  القرارات  وتتنوع  تتفاوت   
الالزم الختاذ أي قرار، واالهتامم بالوسائل والطرق املتاحة يف عملية اختاذ القرار يساهم 
بشكل كبري يف توفري الوقت واجلهد وتقليل اخلسائر، ويظهر جليا هنا يف أهم قرار اختذه 
اإلمام احلسني  وهو قرار بدء الثورة، فعندما طلب منه (وايل يزيد)عىل املدينة الوليد بن 
أيب سفيان مبايعة يزيد باخلالفة بعد موت معاوية، فقال له اإلمام  : أهيا األمري! إنا أهل 
بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة ،بنا فتح اهللا وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، 
مثله، ولكن نصبح  يبايع  للفسق، ومثيل ال  ،معلن  املحرتمة  النفس  قاتل  للخمر،  شارب 



٣٣

سلسلة كتاب العميد(٤)

القرارات  أوىل  هذا  فكان  والبيعة(٣٢)،  باخلالفة  أحق  أينا  وتنظرون،  وننظر  وتصبحون، 
احلاسمة التي اختذها اإلمام وهو البديل األمثل من بني جمموعة من البدائل (البديل األول 
خروج احلسني  من املدينة إىل مرص تفاديا للبيعة، والبديل الثاين مبايعة يزيد والتخلص 
الثورة احلسينية  للمراحل األخر من  اإلعداد  فتسارعت األحداث وبدأ  املواجهة)  من 
وبوجود متغري الوقت الذي لو أهدر منه اليسري لكان عائقا أمام ملحمة تارخيية كملحمة 

الطف واكتفينا بندب احلسني  بسبب مقتله عىل يد مرتزقة اخلليفة يف مكة أو املدينة .

يقول الدكتور (عيل القائمي): «إن اإلمام احلسني  توفرت فيه ثالث خصال مكنته من التميز 
يف القيادة وهي: (الورع واحللم وحسن اإلدارة)»(٣٣)، ويقول أيضا: «إن اإلمام رضب مثاال رائعاً يف 
التنظيم وخصوصا تنظيم الوقت وإدارته بشكل حيقق فيه االستغالل األمثل، وجتسد ذلك يف وضعه 
اجليد وتوزيع  والتنسيق  العايل  التنظيم  برناجمه  العارش حيث ساد عىل  الليلة األخرية وهنار  برنامج 
إعالميا  املعركة  كسب  يف  واضح  أثر  العسكري  والسرتاتيج  للتكتيك  وكان  واملسؤوليات،   املهام 
واسرتاتيجيا عىل الرغم من خسارهتا ميدانيا وبشكل مؤقت، حيث قصمت واقعة الطف بعدها ظهر 

الدولة األموية وكانت سببا للسخط الشعبي وتأجيج الرأي العام ضد بني أمية يف كل األمصار».



٣٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

ثالثا: أنواع الوقت 
الطف  واقعة  وفقا ألحداث  اإلدارية سنطرحها   الرؤ تصنيفات وفق  أربعة  للوقت 

والتعامل مع الركب احلسيني بوصفها منظمة إدارية وهي(٣٤):

1. الوقت اإلبداعي

ملعاجلة  السليم  والتوجيه  املستقبيل  والتخطيط  العلمي  التفكري  يبذل يف  الذي  الوقت  وهو 
املشكالت، وتقديم حلول موضوعية تضمن فاعلية ونتائج منطقية للقرارات، فاملتتبع ألحداث 
والتدابري  السلوكيات  فنية من  بانوراما ملحمية ولوحة  ٦١ جيد  العارش من حمرم سنة  ليلة 
املتنوعة التي تارة تكون دعوة اإلمام   ألصحابه للتخيل عنه وتارة يكون الطلب من أعدائه 
 اإلمام احلسني (Simulate) للعدول عن حماربته ونرصته ،مل يكن ذلك تناقضا بل حاكى
نفوس    اإلمام   وحاكى  الثابت،   بموقفهم  التاريخ  أمام  يستعرضهم  كي  أصحابه  مبادئ 
 أعدائه ودعاها لنرصته ليلقي عليهم احلجة ويكشف للتاريخ مع من تعامل اإلمام احلسني
وأي صنف من أصناف البرش هؤالء؟ واخذ هذا السلوك وقتا كثريا يف ليلة العارش من حمرم 

ما بني فك رقبة أصحاب احلسني  من بيعته وبني ناصح ومرشد ألعدائه وطالبي دمه(٣٥). 

2. الوقت التحضريي

ويعني املدة الزمنية التحضريية التي تسبق عملية بدء املهمة من كلِّ ما له ارتباط مبارش أو 
غري مبارش يف تنفيذ املهام، تنوعت التحضريات واالستعدادات للمهام قبيل الرشوع يف الثورة 
ما  خصوصا  ووصايا(٣٦)  ونفسية  روحية  وتعبئة  معنوية  استعدادات  بني  ما  فكانت  احلسينية 
أوىص به اإلمام   خاصته وأهل بيته ومنهم أخوه حممد بن احلنفية  ، وتارة استعدادات 
خره من مفاجآت  (٣٧) وميدانية للسفر الطويل إىل العراق وما يدّ Loistic مادية لوجستية

ذات سامت متوقعة للجميع.
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سلسلة كتاب العميد(٤)

٣. الوقت اإلنتاجي

ا ،سواء يف  ة الزمنية التي استُغرِقت يف تنفيذ املهام املخطط هلا مسبقً وهو عبارة عن املدَّ
ة اإلبداعية والتحضريية الستثامر  ة زمنية توازي تلك املدَّ دَّ اإلبداع أم التحضري،  أي إنه مُ

ا أمثل. الوقت واملوارد املتاحة استثامرً

4. الوقت العام أو غري املبارش

ف يف إنجاز بعض األنشطة التي هلا تأثريها الداخيل عىل مستقبل  وهو الوقت الذي يُرصَ
املنظمة، ولكن بشكلٍ غري مبارش، بل فرعي يقبل اإلنابة والتفويض ،ولعل ما قام به احلر 
بن يزيد الرياحي  من خماطبة الفريق األخر داللة واضحة عىل هذا النوع من الوقت، 
فخاطبهم احلر  قائال: «... بئسام خلفتم حممدا يف ذريته، السقاكم اهللا يوم الضمأ إن 
 مل تتوبوا وتنزعوا عام انتم عليه من يومكم هذا يف ساعتكم هذه» فقد كان خطاب احلر
له بالغ األثر يف زعزعة صفوف اجليش األموي بقيادة عمر بن سعد ألنه كان قائدا بارزا 
يف جيش عمر وكان اخلطاب حيمل قيام ومعاين مشاهبة خلطابات اإلمام احلسني  وهي 

اقرب لإلنابة(٣٨). 
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. أذان الظهر الساعة (١١:٥٠)
.صالة احلسني  مجاعة مع أصحابه.(الوقت 

   املستغرق/٣٠ دقيقة) 

ويف عرص يوم اخلميس التاسع من حمرم تلقى ابن سعد أمراً من ابن زياد 
(٥٠). وهجمت طائفة من جيش الكوفة   ب ملقاتلة احلسني  يتأهّ جعله 
أن  ،وما  بسيفه  حمتبياً  خيمته  جانب  إىل  جالساً  اإلمام  كان  فيام  اخليام  عىل 
مت  الذي هوّ اإلمام  املهامجني حتى سارعت إليقاظ  زينب جلبة  سمعت 
 عيناه وأخذته إغفاءة،  وبعد أن استيقظ اإلمام فقال: إين رأيت رسول

يا  أخته وجهها، وقالت:  فلطمت  قال:  إلينا،  تروح  انك  فقال يل  املنام  يف 
ويلنا! فقال: ليس لك الويل يا اخية اسكني ،رمحك الرمحن، وقال العباس 
بن عيل: يا أخي أتاك القوم، قال: فنهض ،ثم قال: يا عباس! اركب بنفيس 
وتسأمل عام جاء  بدالكم؟  وما  مالكم  مل:  فتقول  تلقاهم  أخي حتى  يا  أنت 
هبم، ويقول املؤرخون أيضا «ثم إن عمر بن سعد ناد: يا خيل اهللا اركبي 
وابرشي! فركب يف الناس ،ثم زحف نحوهم بعد صالة العرص، وحسني 
ركبتيه!»(٥١).(الوقت  عىل  برأسه  خفق  إذ  بسيفه،  حمتبيا  بيته  أمام  جالس 

املستغرق:٣٠ دقيقة)

ساعات انتظار وترقب

ساعات انتظار وترقب

صالة العرص الساعة (٣:٠٦)
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العباس، فاستقبلهم يف نحو من عرشين فارسا فيهم زهري بن  فأتاهم 
القني وحبيب بن مظاهر فقال هلم العباس: ما بدالكم وما تريدون؟ قالوا: 
جاء أمر األمري بأن نعرض عليكم أن تنزلوا عىل حكمه، أو ننازلكم. قال: 
فال تعجلوا حتى ارجع إىل أيب عبد اهللا فأعرض عليه ما ذكرتم، قال: فوقفوا، 
ثم قالوا: القه فأعلمه ذلك، ثم القنا بام يقول ،قال: فانرصف العباس راجعا 
يركض إىل احلسني  خيرب باخلرب، ووقف أصحابه خياطبون القوم، فقال 
م القوم، إن شئت، وان شئت كلمتهم،  حبيب بن مظاهر لزهري بن القني كلّ
بن  حبيب  هلم  فقال  تكلمهم،  أنت  فكن  هبذا،  بدأت  أنت  زهري:  له  فقال 
قتلوا  قد  عليه  يقدمون  قوم  غدا  اهللا  عند  القوم  لبئس  واهللا  أما  مظاهر: 
املجتهدين  املرص  هذا  أهل  وعباد    بيته  وأهل  وعرتته،    نبيه  ذرية 
باألسحار والذاكرين اهللا كثريا، فقال له عزرة بن قيس: انك لتزكي نفسك 
فاتق اهللا  يا عزرة! إن اهللا قد زكاها وهداها،  له زهري:  ما استطعت، فقال 
يا عزرة إن تكون ممنّ يعني  الناصحني، أنشدك اهللا  يا عزرة! فأين لك من 
يا زهري! ما كنت عندنا من شيعة  الزكية، قال:  النفوس  ل عىل قتل  الضالّ
أين  هذا  بموقفي  تستدل  أفلست  قال:  عثامنيا!  كنت  إنام  البيت  هذا  أهل 
منهم؟ أما واهللا ما كتبت إليه كتابا قط، وال أرسلت إليه رسوال قط، وال 
به  ذكرت  رأيته  فلام  وبينه،  بيني  مجع  الطريق  ولكن  قط،  نرصيت  وعدته 
عليه من عدوه وحزبكم؟  يقدم  ما  منه، وعرفت   ومكانه  اهللا  رسول 
فرأيت أن أنرصه، وأن أكون يف حزبه، وأن اجعل نفيس دون نفسه حفظا ملا 
ضيعتم من حق اهللا، وحق رسوله . استمهال احلسني  عنهم: قال 
«واتى العباس بن عيل حسينا بام عرض عليه عمر بن سعد، فقال له: ارجع 
إليهم فان استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصىل 
لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه 
وكثرة الدعاء واالستغفار. قال: وأقبل العباس بن عيل يركض حتى انتهى 
إليهم، فقال: يا هؤالء إن أبا عبد اهللا يسألكم أن تنرصفوا هذه العشية، حتى 
ينظر يف هذا األمر فإن هذا أمر مل جير بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا 
التقينا إن شاء اهللا، فإما رضيناه، فأتينا باألمر الذي تسألونه وتسومونه، أو 
كرهنا فرددناه، وإنام أراد بذلك إن يردهم عنه تلك العشية، حتى يأمر بأمره 
ويويص أهله، فلام أتاهم العباس بن عيل بذلك(٥٢)، قال عمر بن سعد: ما 
تر يا شمر! قال: ما تر أنت ،أنت األمري والرأي رأيك! قال قد أردت 
أن ال أكون، ثم اقبل عىل الناس فقال: ماذا ترون؟ فقال عمرو بن احلجاج 
الديلم ثم سألوك هذه  الزبيدي. سبحان اهللا! واهللا لو كانوا من  بن سلمة 

٤:
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املنزلة، لكان ينبغي لك أن جتيبهم إليها، وقال قيس بن األشعث: أجبهم 
إىل ما سألوك فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة، فقال: واهللا لو اعلم إن 
يفعلوا ما أخرهتم العشية. ورو عن عيل بن احلسني  قال: أتانا رسول 
من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يسمع الصوت فقال: إنا قد أجلناكم 
إىل غد ،فإن استسلمتم رسحنا بكم إىل أمرينا عبيد اهللا بن زياد وإن أبيتم 

فلسنا تاركيكم.(٥٣)(الوقت املستغرق:٤٥ دقيقة)
اللحظة؛  تلك  يف  رآها  التي  الرؤيا  قص    احلسني  استفاق  وملا 
إلينا.(الوقت  تروح  إنك   : له  فقال   ، اهللا  رسول  رأي  أنه  وهو 

املستغرق/١٥ دقيقة)

فاخرج من جنده من  أن حيكم موقفه،  األيام،  اإلمام يف هذه  حاول 
يف    اإلمام   فقال  فاجتمعوا،  األصحاب،  جيتمع  بان  وأمر  اخرج، 
خطاب هبم ،إن القوم مل يريدوا إال قتيل، وأنا رافع بيعتي عنكم، فمن أراد 
الفاجعة املوحشة  الليل له سرتا، وينجو بنفسه من  الفرار، فليتخذ  منكم 
معه،   كان  ممن  كثري  مجع  وتفرق  الضياء،  بإطفاء  فأمر  بنا،  ترتبص  التي 
الذين مل تكن أهدافهم سو املادة والقضايا املادية،  ومل يبق معه إال مريدو 
احلق ومتبعو احلقيقة، وهم ما يقارب من أربعني شخصا، وعدد من بني 

هاشم.(الوقت املستغرق/٢٠ دقيقة)

. وللمرة الثانية،  مجع اإلمام احلسني  أصحابه،  فخطب فيهم 
قائال:

أما بعد، فاين ال اعلم أصحابا أوىف وال خريا من أصحايب، وال أهل 
ال  واين  إال  خريا،  عني  اهللاّ  فجزاكم  بيتي،  أهل  من  أوصل  وال  ابر  بيت 
حل  يف  مجيعا  فانطلقوا  لكم  أذنت  قد  واين  إال  هؤالء،  من  لنا  يوما  أظن 
ليس عليكم مني زمام، هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال، فقال له إخوته 
وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهللا بن جعفر، مل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك قال 
بعضهم: ما نفعل ذلك،  ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل 

معك حتى نرد موردك، فقبح اهللاّ العيش بعدك.
فقام مسلم بن عوسجة خطيبا، قال: أنحن نخيل عنك وبم نعتذر إىل 

. صالة املغرب الساعة (٥:٣٦)
. صالة احلسني  مجاعة مع أصحابه.(الوقت املستغرق/٢٤      

    دقيقة)من الساعة (٥:٣٦ مساء حتى الساعة ٦:٠٠).
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برحمي وارضهبم  اطعن يف صدورهم  واهللاّ حتى  أما  أداء حقك؟  اهللا يف 
بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به ،لقذفتهم 
إنا قد حفظنا غيبة رسوله  انه  باحلجارة، واهللا ال نخليك حتى يعلم اهللا 
ثّم أحيا، ثم احرق ثم أحيا، ثم  أقتل  لو قد علمت أين   ، أما واهللاّ فيك، 
لك يب سبعني مرة، ما فارقتك حتى القى محامي (املوت) اذر، يفعل ذّ
دونك، وكيف ال افعل ذلك، وإنام هي قتلة واحدة ،ثم هي الكرامة التي 

ال انقضاء هلا أبدا(٥٤). (الوقت املستغرق/ساعة) 
. صالة العشاء الساعة (٦:٥٣)

كله  الليل  قاموا  وأصحابه    احلسني  أمسى  «فلام  الراوي:  قال 
للقاء  كذلك  واستعدوا  ويترضعون».   ويدعون  ويستغفرون  يصلون 
خصومهم وإمتام احلجة عليهم يف يوم غد، فأمر اإلمام بمكان منخفض 
من وراء اخليام كأنه ساقية فحفروه يف ساعة من الليل وأمر فأيت بحطب 
وجعلوا  بوجوههم  القوم  استقبلوا  أصبحوا  فلام  فيه،   فألقي  وقصب 
البيوت  وراء  من  والقصب  احلطب  بذلك  وأمر  ظهورهم  يف  البيوت 
من  اإلمام  منعهم  وبذلك  ورائهم،  من  يؤتوهم  ال  كي  بالنار  فأحرقت 
هو  عليهم  ألقى  بل  عليهم  احلجة  إمتامه  قبل  وقتله  بغتة  عليه  احلملة 
وأصحابه اخلطبة تلو اخلطبة حني تقابل اجليشان يف يوم عاشوراء.(٥٥)

(الوقت املستغرق/١:٣٠ دقيقة)

.وهي ليلة العارش من حمرم عام ٦١.  وقد قضاها اإلمام احلسني 
وا أنفسهم وسالحهم   وأصحابه بالدعاء واملناجاة والصالة.  وأعدّ
دوا عهد الوفاء وميثاق التضحية استقباال للملحمة العظمى التي  ،وجدّ

كان من املقرر أن تقع يف اليوم التايل.(الوقت املستغرق/ساعة) 
ث  حتدّ وقد  يديه،  بني  بالشهادة  اإلمام  أصحاب  استبرش  .و 
املؤرخون عنهم بام يبهر العقول فهذا حبيب بن مظاهر خرج إىل أصحابه 
وهو يضحك قد غمرته األفراح فأنكر عليه يزيد بن احلصني ذلك، فرد 
عليه: أي ساعة أوىل من هذه بالرسور، واهللا ما هو إالّ أن متيل علينا هذه 

الطغاة بسيوفها فنعانق احلور العني.(الوقت املستغرق/١٥ دقيقة)

تتمة اخلطبة لغاية الساعة (٧:٣٠)
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يعالج سيفه ويصلحه وهو  فأخذ  إىل خيمته    احلسني  .وأقبل 
يقول: يا دهر أُفٍ لك من خليل كم لك باإلرشاق واألصيل

العربة،  فأخذته  أراد  ما  عرف  أبيه  كالم  السجاد  اإلمام  سمع  ملا  و 
وبكت زينب،  فقال هلا أخوها: ال يذهبن بحلمك الشيطان.(٥٦)(الوقت 

املستغرق/١٥ دقيقة)
: ...فال تشققن عيلّ جيبا  وصية احلسني  إىل العلويات، فقال هلنّ
وال ختمشن وجها وال تقلن هجرا...(٥٧).(الوقت املستغرق/٣٠ دقيقة) 

ويف ليلة عاشوراء من املحرم قالت زينب : خرجت من خيمتي 
ألتفقد أخي احلسني وأنصاره، وقد افرد له خيمة، فوجدته جالسا وحده 
يناجي ربه ويتلو القرآن ،فقلت يف نفيس أيف مثل هذه الليلة يُرتك أخي 
وحده، واهللا ألمضني إىل إخويت وبني عمومتي و أعاتبهم بذلك، فأتيت 
ظهرها  عىل  ،فوقفت  ودمدمة  مههمة  منها  فسمعت  العباس  خيمة  إىل 
جمتمعني  أخويت  وأوالد  وإخويت  عمومتي  بني  فوجدت  فيها  فنظرت 
فام  الصباح  كان  إذا  عمومتي  وبنى  إخويت  من  العباس  وبينهم  كاحللقة 
تقولون؟ فقالوا: األمر إليك يرجع ونحن ال نتعد لك قولك،  فقال 
العباس: إن هؤالء - أعني األصحاب - قوم غرباء، واحلمل الثقيل ال 
نحن  أنتم،  القتال  إىل  يربز  من  فأول  الصباح  كان  فإذا  بأهله،  إال  يقوم 
عاجلوا  قتلوا  فلام  أصحاهبم،  قدموا  الناس:  يقول  لئال  للموت  نقدمهم 
سيوفهم  وسلوا  هاشم  بنو  فقامت  ساعة،  بعد  ساعة  بأسيافهم  املوت 
 : يف وجه أخي العباس وقالوا، نحن عىل ما أنت عليه، قالت زينب
فلام رأيت كثرة اجتامعهم، وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم، سكن قلبي 
وفرحت، ولكن خنقتني العربة، فأردت إن ارجع إىل أخي احلسني واخربه 
فمضيت  ودمدمة،  مههمة  مظاهر  بن  حبيب  خيمة  من  فسمعت  بذلك 
بني  نحو  فوجدت األصحاب عىل  فيها  بظهرها ونظرت  إليها ووقفت 
هاشم جمتمعني كاحللقة وبينهم حبيب بن مظاهر وهو يقول: يا أصحايب 
مل جئتم إىل هذا املكان، أوضحوا كالمكم رمحكم اهللا، فقالوا: أتينا لننرص 
غريب فاطمة، قالت زينب: ففرحت من ثباهتم ،ولكن خنقتني العربة، 
فسكنت  عارضني  قد  احلسني  بأخي  وإذا  باكية،  وأنا  عنهم  فانرصفت 
نفيس وتبسمتُ يف وجهه فقال  : أُخيّة. فقلت: لبيك يا أخي. فقال  
: يا أختاه منذ رحلنا من املدينة ما رأيتك متبسمة، اخربيني ما سبب 
تبسمك. فقلت له: يا أخي رأيت من فعل بني هاشم واألصحاب كذا 
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وكذا. فقال يل: يا أختاه اعلمي، إن هؤالء أصحايب من عامل الذر، وهبم 
أقدامهم.  ثبات  إىل  تنظري  إن  تبني  هل    اهللا  رسول  جدي  وعدين 
فقلت: نعم. فقال  : عليك بظهر اخليمة. قالت زينب: فوقفت عىل 
أين إخواين وبنو أعاممي؟ فقامت   أخي احلسني ظهر اخليمة فناد
فقال  تقول؟  ما  لبيك  لبيك  وقال:  العباس  منهم  وتسابق  هاشم،  بنو 
: أريد إن أجدد لكم عهدا. فأتى أوالد احلسني، وأوالد   احلسني 
باجللوس  فأمرهم  عقيل،  وأوالد  جعفر،  وأوالد  عيل،  وأوالد  احلسن، 
نافع،  أين هالل بن  أين زهري  أين حبيب بن مظاهر   ناد ثم  فجلسوا. 
أين األصحاب؟ فاقبلوا وتسابق منهم حبيب بن مظاهر وقال: لبيك يا 
فجلسوا،  باجللوس  فأمرهم  بأيدهيم،  وسيوفهم  إليه  فأتوا  اهللا،  عبد  أبا 
القوم  هؤالء  إن  اعلموا  أصحايب  يا  قال:  ثم  بليغة  خطبة  فيهم  فخطب 

ليس مل قصد... إىل هناية اخلطبة(٥٨). (الوقت املستغرق/٥٠ دقيقة)

التالع  يتفقد  اخليام  خارج  إىل  الليل  جوف  يف    اإلمام   .خرج 
(الوقت  بينهم.  حوار  ودار  اجلميل  هالل  بن  نافع  فتبعه  والعقبات 

املستغرق/٣٥ دقيقة)
. ثم دخل احلسني  إىل خيمة زينب ووقف نافع بن هالل بإزاء 
اخليمة ودار حوار بني زينب وأخيها حول نوايا األصحاب ورباطة جأشهم 

وصالبة عزيمتهم. (الوقت املستغرق/٢٠ دقيقة )
وا  . جاء حبيب بن مظاهر مع األصحاب لطمأنة النساء وقال هلمّ
، فجاء حبيب ومعه أصحابه وصاح:  معي لنواجه النّسوة ونطيّب خاطرهنّ
آلَوا أالّ يغمدوها إالّ يف  فتيانكم  يا معرش حرائر رسول اهللا، هذه صوارم 
موا أالّ يركزوها إالّ  وء فيكم، وهذه أسنةّ غلامنكم أقسَ ن يريد السّ رقاب مَ
اء إليهم ببكاء وعويل وقلن:  ق ناديكم.  فخرجن النسّ ن يفرّ يف صدور مَ
ا الطيّبون حاموا عن بنات رسول اهللا وحرائر أمري املؤمنني.  فضجّ القوم  أهيّ

بالبكاء حتّى كأنّ األرض متيد هبم(٦٠).(الوقت املستغرق/٢٠ دقيقة).

احلسني  وأصحابه أحيوا ليلة العارش من املحرم بالصالة والدعاء 
وتالوة القرآن،  باتوا وهلم دوي كدوي النحل ما بني قائم وقاعد وراكع 

وساجد.(٥٩)(الوقت املستغرق/٢ ساعة)

وبات اإلمام احلسني  وأصحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء، وهلم 
ٌّدوي ّكدوي النحل، ما بني قائم وقاعد وراكع وساجد.
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. اإلمام نائم. (ساعة) 
وأخرب  استيقظ  ثمّ  خفقة  احلسني  خفق  الليلة  هذه  من  حر  السّ ويف 
عليه  ها  وأشدّ تنهشه  عليه  ت  شدّ كالباً  منامه  يف   رأ بأنّه  أصحابه 
أبرص.(الوقت  رجل  هؤالء  من  قتله  ّىل  يتو  الذي  ّوإن  أبقع،   كلب 

املستغرق/١٥ دقيقة) 

.رشوق الشمس الساعة(٦:٠٣)
. جتمع احلسني  مع أصحابه ورفع يديه للدعاء (اللهم أنت 

ثقتي يف كل كرب....إىل آخر الدعاء).(الوقت املستغرق/١٥ دقيقة)
.اخلطبة األوىل:

. وخاطب جيش الكوفة عندما اقرتبوا من خيامه: أهيا الناس، 
اسمعوا قويل وال تُعجلوين حتى أعظكم … أما بعد فانسبوين           

فانظروا من أنا ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل حيلّ 
لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم  وابن وصيه 

وابن عمه؟ …(٦١).(الوقت املستغرق/١٥ دقيقة)
.اخلطبة الثانية:

. وخاطب جيش العدو يف صبيحة العارش من حمرم قائال: احلمد هللا 
الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، مترصفة بأهلها حاال 

ته، والشقي من فتنته…(٦٢).(الوقت  بعد حال، فاملغرور من غرّ
املستغرق/٢٠ دقيقة)

. وقت وساعة الصفر: بعد ساعتني من الفجر ،(٦:٤٢). 

. صالة الفجر الساعة (٤:٤٢)
. استعدادات عامة والتجهيز للقاء
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.حصول كرامة لإلمام احلسني  من بعد لقائه بعبد اهللا بن حوزة 
التميمي(٣٦).(الوقت املستغرق/١٥ دقيقة)

. خطبة زهري بن القني.)الوقت املستغرق/١٥ دقيقة)
. خطبة برير .(١٥ الوقت املستغرق/ دقيقة) 

اً لكم أيتها املاعة  . وخطب بجيش ابن سعد يف يوم الطف قائال: تبّ
ين  ين فاسترصخناكم مؤدّ تحريّ ، أفحني استرصختمونا ولني مُ وترحاً

مستعدين، سللتم علينا سيفا يف رقابنا وحششتم علينا نار الفتن 
ة والذلة  … أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني؛ بني السلّ

وهيهات منا الذلة … مع لقاء عمر بن سعد واحلديث معه حول 
حكم الري(٦٤).(الوقت املستغرق/٣٠ دقيقة)

.توبة احلر بن يزيد الرياحي،  ونصحه ألهل الكوفة.(الوقت 
املستغرق/٢٥ دقيقة) 

. احلملة األوىل
. كان اشتباك الطرفني يف العارش من حمرم بعد أن تقدم عمر بن سعد 
نحو معسكر احلسني  ورمى بسهم وقال: اشهدوا يل عند األمري إين 

أول من رمى. ثم حلقه يف ذلك رجاله، فلم يبق من أصحاب احلسني 
 أحد إال أصيب من سهامهم(٦٥)، فحمل أصحاب اإلمام 

احلسني  محلة واحدة واقتتلوا ساعة فام انجلت الغربة إال عن 
مخسني رصيعا(٦٦). (الوقت املستغرق/٧٠ دقيقة)

.ويف يوم العارش من املحرم سنة ٦١. ق استعد اإلمام مع مجعه 
القليل (ال يتجاوز عددهم تسعني شخصا، أربعون ممن جاءوا معه،  

ونيف وثالثون التحقوا باإلمام يف ليلة احلرب وهنارها من جيش 
األعداء، والبقية كانوا من اهلاشميني، بام فيهم ولده وإخوته وابنا 
إخوته وابنا أخواته وابنا عمومته) استعدوا يف معسكر واحد أمام 

العدد الغفري من جيش األعداء، فاشتعلت نار احلرب،  حارب 
هؤالء من الصباح الباكر حتى الظهرية ،واستشهد اإلمام مع سائر 

الفتية اهلاشميني، فلم يبق منهم احد (٦٧).
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.بداية املناجزة:
لغاية أن التفت أبو   استمرت املناجزة بني أنصار اإلمام احلسني
ثاممة الصائدي إىل الشمس قد زالت وحان موعد الصالة، فصىل اإلمام 
بيته صالة اخلوف (ركعتان فقط) لغاية  مع ما تبقى من األنصار وأهل 

الساعة (١٢:٠٠ ظهرا) .

دقيقة)   ١٠-١٥ (من  تقريبا  يستغرق  للقتال  خيرج  فارس  كل  كان 
الفارس بنفسه ثم  املناجزة أحيانا الرجز ويعرف  يف قتاله، حيث تتضمن 
:  يقاتل، الوقت املستغرق(٦٨) لقتال اجلندي يف عسكر اإلمام احلسني

. االستئذان من اإلمام احلسني ، يستغرق (٢ دقيقة) مع املسري.
.االرجتاز (يقرأ بعض الشعر الذي ينبئ عن نسبه ويفصح عن 

  بعض صفاته)،( ٢ دقيقة) مع املسري.

. يقاتل حتى يقتل ،(٦ دقائق ) .
. املجموع الكيل للوقت (١٠ دقائق لكل مقاتل كحد أدنى) .

.أذان الظهر الساعة (١١:٥٠)
. احلملة الثانية

. محلة ما بعد الصالة قتل فيها ما تبقى من أصحاب اإلمام احلسني 
يقتل، زهري،ابن  ثاممة - جرح ومل  (أبو   وهم ستة عرش شخصا هم 
واسلم،برير،حنظله  اجلميل،واضح  نافع  قرضة،  بن  مضارب،عمرو 
جنادة،احلجاج  بن  ،عمرو  الكاهيل  انس   ، جون  الشبامي،عابس،  

اجلعفي،  سوار،  سويد).(الوقت املستغرق/٦٠ دقيقة) 
. قال اإلمام احلسني  إىل أم سلمة زوج النبي : إين اقتل يف 

يوم عاشوراء.. وهو اليوم العارش من حمرم بعد صالة الزوال(٦٩).

. صالة الظهر الساعة (١١:٥٠)

.احلملة الثالثة 
. محلة بني هاشم وال بيت النبي  التي أدت إىل استشهاد 

اإلمام  .(بدأت الساعة ١:٤٥ظهرا)
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سلسلة كتاب العميد(٤)

استشهد    احلسني  اإلمام  إن  الروايات  يف  جاء  ما  عىل  .بناء 
أن  املتوقع  ومن  عرص،  الثالثة  والساعة  ظهرا  الواحدة  الساعة  بني  ما 

الشهادة متت بعد الساعة الثانية بحدود (٢:٤٥) عرصا .
. بعد ظهر يوم العارش من املحرم سنة ٦١،  تم إرسال الرأس 

الرشيف إىل ابن زياد يف الكوفة وذلك عىل يد خوىلّ بن يزيد(٧٠).

.صالة العرص الساعة (٣:٠٦)
. انتهى عمر بن سعد وزمرته من قتل اإلمام الثالث احلسني بن عيل 
بن أيب طالب  وآله وصحبه يف ساحة كربالء بُعيد ظهرية يوم اخلميس 
اليوم  بقية ذلك  ابن سعد يف  أمر  ٦١، ثم  العارش من حمرم احلرام سنة 
وأمسيته ويف صبيحة اليوم التايل (١١ حمرم ٦١) بدفن أجساد جنده بعد 
أن صىل عليها، تاركاً أشالء اإلمام احلسني  والذين استشهدوا معه يف 

العراء(٧١).

األمام  مع  اجلامعة  صالة  اآلخرين  مع  صىل  الصائدي  ثاممة  أبو   .
احلسني  وكان واحدا من آخر ثالثة بقوا عىل قيد احلياة حتى عرص يوم 
العارش من املحرم: وقال بعضهم إنه سقط من أثر اجلراح فحمله أقاربه من 

امليدان و تويف بعد مدة (٧٢) .
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) رابعا: تأجيل القتال ليلة العارش من حمرم )مقرتح اإلمام احلسني

لعل السمة األكثر إثارة للجدل هي تأجيل اإلمام احلسني  لوقت هنضته إىل حني استالم 
يزيد احلكم،عىل الرغم من أن عهد معاوية كان ال يقل سوءً عن عهد ولده، وهذا القرار مل يكن 
عشوائيا أو موقفيا بل قرار مدروس، فكل مرحلة من مراحل الدولة األموية كانت هلا ظروفها 
 وتعامالهتا وخصوصا خالل فرتة حكم معاوية، حيث كان هناك اتفاق بني اإلمام احلسن
 بخربته وحنكته أن معاوية لن  وبني معاوية تضمن مجلة من البنود،  علم اإلمام احلسني 

يصرب عىل اتفاقه وسينكل به وهو جزء أساس ومقدم للنهضة احلسينية يف عهد يزيد(٣٩). 

التاسع من  املنازلة األخرية من عرص يوم   بتأجيل موعد  لقد نجح اإلمام احلسني 
حمرم حتى صباح يوم العارش من حمرم، عندما اختار العباس  سفريا بينه وبني ابن سعد، 
أن  استطعت  فان  إليهم،  ارجع  الوصية(٤٠):  هبذه  العباس  أخاه    احلسني  أوىص  وقد 
تؤخرهم إىل غدوة، وتدفعهم عنا العشية، لعلنا نصيل لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو 

يعلم أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه ،وكثرة الدعاء واالستغفار(٤١).

توجد أسباب عديدة نقلتها الروايات هلذا التأجيل، وهذه األسباب يمكن من خالهلا 
والتأجيل   ، اإلمام احلسني   لد الوقت  إدارة  أبرز مالمح  أولية عن  ن صورة  نكوّ أن 
يف رأينا حيمل مضامني عدة مضمون ظاهري وهو رفع الروح املعنوية للمقاتلني وإشباع 
الوقت  كسب  هو  املسترت  واملضمون  القران،   وقراءة  والدعاء  بالصالة  الروحي  اجلانب 
جراء  األولية  املكاسب  إجياز  ويمكن  املعركة،  تسبق  اإلدارية  الرتتيبات  بعض  إلجراء 

التأجيل بام يأيت:

١. منح قيادة جيش العدو فرصة للتفكري بالعدول عن االقتتال.

٢. رضب الروح املعنوية ملقاتيل جيش العدو.
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٣. كسب الوقت حلفر اخلندق حول موقع ختييم احلسني ، فقال   ألصحابه ليلة 
العارش من حمرم: قوموا فاحفروا لنا حفرية حول عسكرنا هذا شبه اخلندق وأججوا فيه 
نارا، حتى يكون قتال القوم من وجه واحد، ال يقاتلون فنشتغل بحرهبم ونضيع احلرم(٤٢). 

٤. أراد اإلمام احلسني  أن يأمر بأمره ويويص أهله(٤٣). 

٥. اهلدف استغالل الوقت لإلكثار من الدعاء والصالة كون الساعات املتبقية حمدودة.

٦. أراد اإلمام النجاة ألهله وأصحابه كي يتخذوا من الليل سبيال لالنسحاب.

٧. منح الفرصة للطرف اآلخر لكي يراجع نفسه لعله يرتاجع عام أقدم عليه.

٨. القتال يف الليل قد يسبب طمراً لكثري من احلقائق التي حصلت يف كربالء، مما يفقد 
اجلانب اإلعالمي للمعركة كفاءته، فيؤثر يف صدق الروايات.

العبء  يزيد من  للنساء واألطفال وقد يكون عنرصا  يعد مشكلة  الليل  القتال يف   .٩
عليهم عام هم فيه.

مكانية  ظروف  يف  املعركة  خيوض  أن  وأراد  املبادرة،  عنرص  امتالك  اإلمام  أراد   .١٠
وزمانية وبكيفية هو من خيتارها وخيطط هلا وليس العدو .

أنظار اجلميع ال يف  النهار وأمام  لقد سعى اإلمام أن جتري األحداث يف وضح   .١١
ظلمة الليل لري وقائعها اكرب عدد من الشهود ومن كل األطراف، حتى ال يتمكن العدو 

من التعتيم عىل الوقائع واجلرائم التي سريتكبها.

يف  ذكرهم  مر  الذين  األكاديميني  احد  القائمي)  (عيل  الدكتور  يذكر  عامة  وبصورة 
م وقته عىل قسمني: األول خصص ملتابعة مهام أصحابه ومتابعة  البحث(٤٤)،أن اإلمام قسّ
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مد جاهزيتهم املعنوية واملادية من أسلحة ودعم، وقياس مد ثباهتم ومشاركتهم الدعاء 
والصلوات، القسم الثاين من الوقت خصص آلل بيت احلسني  وعياله وكان جل الوقت 
قد رصف الستذكار الوصايا واملهام التي عهدها اإلمام ملرؤوسيه الرئيسني ومها (السيدة 
زينب واإلمام السجاد ) إلدارة األمور من بعده، فضال عن حلظات وداع عاطفية بني 
الكاتب وهو ختصيص وقت  له  يتطرق  ثالثا مل  احلني واآلخر، ونحن نر أن هناك قسام 
للتعامل مع العدو والتفكري لتجنب اخلسائر بني الفريقني وحماولة إصالح من فيه أمل وكام 
حصل مع احلر بن يزيد الرياحي، وقد خصص اإلمام برناجما لذلك وكانت حماوره ما يأيت:

. ختصيص وقت للتعريف بنفسه لآلخرين هبدف التذكرة.
. ختصيص وقت لدعوة بعض الشخصيات احلارضة واملشهورة أن تعرف للجميع   

. من هو احلسني   

. ختصيص وقت لبيان سبب حركة اإلمام احلسني  لآلخرين ممن غرر هبم.
. ختصيص وقت للموعظة واإلرشاد.

. ختصيص وقت لدفع الطرف املقابل إىل التدبر والتفكر قبل اإلقدام عىل ما ال حيمد 
   عقباه.

.ختصيص وقت لالحتجاج عليهم بأدلة وبراهني دامغة.
. ختصيص وقت لتعريف كل احلارضين بالذين دعوا احلسني  للقدوم إىل الكوفة.

. ختصيص وقت إليقاظ احلس والشعور العاطفي لد الطرف املقابل.
. ختصيص وقت لعرض القرآن عىل أعدئه وإلقاء احلجة عليهم إن كانوا مسلمني.
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. ختصيص وقت لتوضيح عواقب األمور فيام إذا ارتكب املقابل احلامقات واستمر يف 
 متاديه وغيه والسعي لقتل اإلمام وترشيد عياله.

  (٤٥) خامسا: خصائص التحرك عىل أرض املعركة عند اإلمام احلسني

  وفق معيار الزمن

هندسية  ومعلومات  قصصية  وصور  أطروحات  عدة  عىل  البحث  اعتمد  لقد 
وطبوغرافية(٤٦) سامهت يف توضيح الرؤ عن الوقت املستغرق لكثري من األحداث التي 
حصلت يف واقعة الطف وما سبقها، من بني تلك املعلومات كانت خصائص املعركة وفق 

معيار الزمن، يمكن إجياز أبرزها بام يأيت: 

. االنسحاب املؤقت، يف وقت غري متوقع.
املعركة السيام  ابتكار أساليب جديدة يف  التي تساعد عىل  اختيار مساحة األرض   .

كسب الوقت يف املناجزة رجل لرجل يف ضوء مساحة األرض.

.اختيار الوقت املناسب، وسلب ميزة اختيار الوقت من يد العدو.
. األخذ بزمام املبادرة وسلبها من العدو.

. إجياد االضطراب يف نظام القرار لد قادة اجليش املعادي.
. االنسحاب املؤقت واملدروس.

. األخذ بزمام املبادرة فيام خيصّ التوقيتات.
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. إرغام العدو عىل اختاذ مواقف انفعالية بسبب ضيق الوقت.
. احليلولة دون متركز قوات العدو عند اهلجوم، وأحداث فاصلة جغرافية وزمنية بني 

  القيادة ومراكز التموين واالتصال.

.دفع العدو إىل التعجيل يف اختاذ القرار العسكري، واإلبطاء يف التنفيذ.
. سلب العدو القدرة عىل استثامر عامل الوقت.

.إحراز االستعداد يف مجيع الظروف ويف كل وقت، وحرمان العدو منها ،من خالل 
  عامل األرض.

. إحداث االضطراب يف جيش العدو لعدة ساعات من خالل احلرب النفسية ومن 
  دون أي حترك أو إهدار أية طاقة(٤٧).
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مواصفات البهة احلربية عند اإلمام احلسني  وفق معيار الزمن:

. اسم املعركة: هيهات منا الذلة.
. سنة املعركة: عام ٦١ للهجرة.

.شهر املعركة: حمرم احلرام.
م. . يوم املعركة: اجلمعة العارش من حمرّ

. املوقف احلريب: دفاعي.
. طول اجلبهة الدفاعية (قطر احلذوة:) ١٨٠ مرتا.

. طول حمور العمليات: ٣٦٠ مرتا.
. الفواصل بني اخليام: ٢ مرت.

. عدد الفرسان:٣٢ فارسا.
. عدد الرجالة:٤٠ راجال.

. عدد كل القوات املقاتلة:٧٢ مقاتال.

. القائد العام: أبو عبد اهللا احلسني.
. حامل اللواء: أبو الفضل العباس .

. قائد اجلناح األيمن: زهري بن القني.
. قائد اجلناح األيرس: حبيب بن مظاهر.
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. احلالة التموينية: حصار تام.
.حالة التجهيزات: نقص حاد.

. وقت وساعة الصفر: بعد ساعتني من الفجر.
. نوع التعبئة العسكرية: دائري، مثلث، هاليل.

. عدد مرات اإلخالل بتعبئة العدو: ثالث مراحل، وانتهت الرابعة منها بالقتال 
   الفردي.

. الوقت الذي استغرقته املعركة: ثامين ساعات.
. وقت انتهاء املعركة: غروب ذلك اليوم.

مواصفات البهة احلربية ليش يزيد

.  اسم املعركة: البيعة اجلائرة.
. حالة القوات: كاملة العدد والعدة.

. املوقع اجلغرايف: أفضل املناطق موقعا.
. العدد الكيل للقوات: ٣٠ ألفا.

. قائد العسكر: عمر بن سعد.
. حامل اللواء: دريد، موىل عمر بن سعد.
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. قائد الفرسان: عروة بن قيس األمحيص.
. قائد الرجالة: شبث بن ربعي.

. قائد اجلناح األيمن: عمرو بن احلجاج.
. قائد اجلناح األيرس: شمر بن ذي اجلوشن.

. احلالة التموينية: رسيعة وكاملة.
.وضعية العدة: تكفي لعدة أشهر.

. حالة املاء: السيطرة عىل هنر الفرات.
. حالة الطعام: يكفي لعدة أشهر.

. طبيعة احلرب: هجومية.
. مقارنة القوة: رجحان كمي( ٤٠٠ شخص مقابل شخص واحد.)

. احلشد العسكري: ثالث مرات.
. املواجهة الفردية: خطية، وتعبوية، وعامة، وفرسان.
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(٤٨) سادسا: تليل تقسيم الوقت آلخر 24 ساعة مرت باإلمام احلسني

الساعة (حيث  البحث، فضال عن اسم  اليوم قيد  فيام يأيت جدول زمني يوضح اسم 
كام  والدقائق)  (بالساعة  والوقت  الساعات)،   عىل  تسميات  تطلق  سابقا  العرب  كانت 
هو عليه اآلن، وعمود احلالة يبنيّ احلدث( Event) الذي وقع يف هذا التوقيت بناء عىل 

الروايات يف كم كبري من املصادر املعتربة، وحتليل تلك الروايات: 
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  االستنتاجات  
مما تقدم نفهم أن للوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالمي، وصل االهتامم به إىل حد القدسية، 
بداللة أن هدر الوقت ينايف سبب خلق اإلنسان الذي وجد يف احلياة الدنيا ليعبد اهللا أوال ثم يعمر 
األرض ويستثمر وقته بطلب العلم ومصلحة البرشية ،ومن هذا املنطلق نستطيع أن نقول إن اإلمام 
٦١  حتققت بفضح  أهداف عىل مستو زمانه سنة  فيه  امتلك مرشوعا إصالحيا    احلسني 
زيف الدولة األموية وأهداف ضمنية، وأهداف أخر إسرتاتيجية حتققت اليوم أبرزها اإلصالح 
الديني والسيايس واإلنساين وردع الظلم، كان الوقت فيها عامال أساسيا ال يمكن إغفاله ،والوقت 
من دون إدارة ال يمكن أن ينتج عنه حتققاً لألهداف، لذا وجدنا من تسليط الضوء عىل املواقف 
واحلاالت الدراسية لواقعة الطف أن هناك إدارة مميزة للوقت عند اإلمام احلسني  لسببني رئيسني:

األول: أن اإلمام احلسني  استلهم فكره اإلداري من القرآن واإلرث الغني جلده املصطفى 
.  وأبيه 

والتنظيم  والقيادة  التخطيط  (خصوصا  اإلدارة  وظائف    احلسني  اإلمام  مارس  الثاين: 
 (Time)والرقابة) وفقا لفهمنا احلايل هلا ووفقا آلراء علامء اإلدارة املعارصين بمعية مورد الوقت
ممارسة ريادية تستحق اإلعجاب، أوعزها لسبب رئيس هو أن اإلمام احلسني  كان حيمل مرشوعا 
إصالحيا لألمة، شكل هذا املرشوع جزءً أساسيا من شخصيته وامتداده الروحي، فضال عن إيامنه 
اإلسالمي  العامل  ساد  الذي  واجلور  الظلم  ورفض  وقيمه  اإلسالم  مبادئ  سيادة  برضورة  املطلق 

نتيجة تويل رشار القوم زمام أمورها .

*من خالل دراسة املواقف يف الروايات وحتليلها يمكن االستنتاج أن اإلمام احلسني  تعامل 
من  كثري  ويف  فيه  األمثل  االستغالل  حتقيق  إىل  باستمرار  سعى  رئيساً،   موردا  بوصفه  الوقت  مع 
املواقف جتنب اإلمام حاالت هدر الوقت ومضيعته، بحيث جتنب النوم العميق الذي هو رضورة 
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وحاجة أساسية يف سلم (Maslow)  للحاجات،  واثبت أن مورد الوقت ترتفع قيمته املستقبلية 
 (Addvalue )قيمة مضافة  بناء عىل التنظيم والتنسيق والتخطيط اجليد،  لقد خلق احلسني

من خالل تعظيم النتائج التي تتحقق من استغالل الوقت .

يمكن القول إن احلسني  تعامل مع ثالثة أزمنة )احلارض واملايض واملستقبل(:

بشكل  وإدارته  األمثل  االستغالل  وهو  له  ثان  ال  واحد  وفق هدف  معه  تعامل  احلارض:   *
يرسم معامل الزمن املستقبيل، بحيث امتدت ثقافة واقعة الطف أللف وأربعامئة عام بعد وقوعها يف 

حني التاريخ ميلء باملالحم واحلروب التي مل تكتسب شهرة كام يف الطف.

خيصّ  فيام  خصوصا  اإلمام  عىل  مرت  التي  والعرب  املواقف  حتليل  من  االستفادة  املايض:   *
التعامل مع الطغاة وعىل رأسهم بنو أمية والوصول إىل قرارات حاسمة بناء عىل الكم اهلائل من 
املعلومات،  أوىل هذه القرارت هي رضورة الوقوف بوجه الدولة األموية ورموزها، الن املعلومات 
اإلمام  وجتربة  التفاوض  وال  املهادنة  معها  ينفع  لن  ورموزها  الدولة  هذه  أن  هو  األكيدة  املاضية 
احلسن  خري دليل.* املستقبل: وهو الزمن األهم الذي كان حمور اهتامم اإلمام احلسني  إذ 
س كل جهوده وطاقاته ليكون أفضل، وخلق جيل يف هذا الزمن حيمل مبادئ اإلسالم الصحيح  كرّ
وقيمه، ال إسالم بني أمية وهذا ما حصل اليوم عىل الرغم من أن النهج األموي ما زال موجودا رغم 
زوال دولته، وقد أسس اإلمام قواعد وأسساً يف املايض جليل املستقبل متمثلة بمواقف وحاالت 
املعركة  خالل  للوقت  احلكيمة  اإلدارة  نتائج  كل  تضمنت  املستقبل  يف  والتأمل  الدراسة  تستحق 
وخري مصداق ما قدمه اإلمام من مساحة وقتية رائعة الستعراض البطولة والثبات ألصحابه وأهل 
الشكل  فيها  نفقد  قد  واحدة  معركة  يف  اجلهود  ضياع  من  بدال  لشخص  شخص  املناجزة  يف  بيته 

القصيص والصوري ملا صنعه األبطال يف تلك املعركة. 
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  التوصيات  
بناء عىل ما جاء يف هذا البحث من نتائج وأفكار وقناعات، توصل الباحث إىل مجلة 

توصيات يمكن إجيازها بام يأيت:

١. رضورة االستفادة من اإلرث الغني للرتاث والفكر اإلسالمي واعتامده يف املجتمع 
املدين والعميل واستخراج احللول ملشاكل األمة،  بعد أن صارت جتتهد يف نظريات الغرب، 
وترك الكتّاب والباحثون أعظم ارث فكري تركه هلم اإلسالم متمثال بالثقلني كتاب اهللا 
الباحثني  من  كبري  لتقصري  انه  والسالم،  الصالة  أفضل  آله  وعىل  عليه  املصطفى  وعرتة 
فكرية،  ملوارد  ه هدرا  اإلسالمي وعدّ العامل  واإلنسانية يف  اإلدارية  العلوم  واملختصني يف 
لقد كرس الغرب جل وقته وجهده لالنتفاع من هذه العلوم وما نراه عىل الساحة العاملية 
وخصوصا يف السويد والنرويج ومنظمة األمم املتحدة خري دليل عىل هذا االنتفاع، حيث 
الفكري اإلسالمي  والقانونية عىل اإلرث  الدستورية  الدول يف ترشيعاهتا  اعتمدت هذه 
متمثال بعهد اإلمام عيل   إىل مالك األشرت، لذا صار من باب أوىل أن ال نقبل بالتباهي 
األعامل  منظامت  تطوير  عىل  جاهدين  نعمل  أن  جيب  بل  فقط  احلدث  هبذا  واالفتخار 
 وخصوصا يف قطاع اإلدارة، إذا هي دعوة للكتاب  ومؤسساتنا وفق فكر أهل البيت 

والباحثني للتنقيب يف هذا اإلرث الغني.

يف    احلسني  اإلمام  انتهجه  الذي  املتاميز  والنموذج  الفريد  األسلوب  استخدام   .٢
اإلدارة عموما وإدارة الوقت عىل وجه اخلصوص، وبعيدا عن التفاصيل 

إال أننا وجدنا التوازن يف كل يشء بني الشدة واللني وبني احلزم واإلنسانية بني املشورة 
والتفرد،  الذات  وحب  األنانية  عن  البعيد  الكامل  اإلنسان  ملسنا  والقيادة،  اآلخرين  مع 
تفكريه  وطريقة  وعقله  إنسانيته  يف    باحلسني  يقتدي  أن  إداري  كل  إىل  دعوة  وهذه 
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الطبيعية، لكن اخللل يف تقبل قادتنا اإلداريني احلاليني للمنهج اإلنساين املتوازن.

الرغم  الغايل عىل  ثمنه  تنبئ عن  الوقت، طاملا خصائصه  ٣. االستغالل األمثل ملورد 
من وفرته لد الكثريين، واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض سيجعل املستقبل أكثر 
إرشاقا، ورضورة التعامل معه عىل كل املستويات اإلدارية وفق رؤية جديدة عكس الرؤية 

القديمة القائمة عىل هدره وضياعه .

٤. تشكيل جلان علمية متخصصة ودائمة يف املؤسسات ومنظامت األعامل ،وظيفتها 
األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه، تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة أهل البيت  ومن 
كنوز ارثهم الفكري وهي مقولة أن (من استو يوماه فهو مغبون...) وهذه املقولة حتث 

عىل االستثامر يف الوقت وحتقيق قيمة مضافة وحتقيق الرقابة الذاتية عىل سري األعامل .
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اهلوامش       
١)  طبقا آلراء جمموعة كبرية من الكتاب.

املناهج،  وتطوير  لتأسيس  العامة  اإلدارة  الوقت)  (إدارة  املهني،  والتدريب  للتعليم  العامة  املؤسسة   (٢
اململكة العربية السعودية، دار ٢٦٧، ص ٤.

أو  االدخار  الرضر ال  إحلاق  أو  اإلساءة  اآلخرين هبدف  يمكن رسقته من  الوقت  أن  الباحث   ير  (٣
االستغالل.

٤) املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني، (إدارة الوقت)، مصدر سبق ذكره، ص٥.
٥)  محودة، د.عبد النارص (دليل املدير العريب إلدارة الوقت) جامعة الدول العربية، القاهرة ،٢٠٠٣م، ص٧.
١، عامن  ط   – والطباعة  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  الوقت)  إدارة  إىل  (مدخل  نادر  د.  شيخة،  أبو   (٦

،٢٠٠٩م، ص٣٩. 
٧) الزمن املتاح: عمر اإلنسان االفرتايض مطروحا منه وقت النوم والراحة واحلركة خالل ٢٤ ساعة 

لبنان  ط٢،  للطباعة،  األمني  دار  اإلسالمية)  لآلداب  امليرس  التعليمي  (الربنامج  اهللا  عبد  اهلاشمي،   (٨
،٢٠٠٩م، ص١٧٧، ويراجع املستدرك ج١٢، ص١٤. 

٩)  يرجع (غرر احلكم) لآلمدي، ص١٥٩.
١٠) يراجع(بحار األنوار للمجليس)، ج٦٨، ص٣٣٧.

١١) ( الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره، ص١٨١.
١٢) (الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره، ص١٧٧، ويراجع من ال حيرضه 

الفقيه ج٣، ص١٦٩. 
١٣) الشامع، د.خليل، محود، د.خضري كاظم «نظرية املنظمة» ط١، ١٩٨٩م، ص ٢١.

١٤) العيل،  د.صالح امحد «اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل»  رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، ط١، 
لبنان ،٢٠٠١م، ص ٥٩.

١٥) الفضل، عيل (األزمة والكيان التنظيمي - دراسة حالة الركب احلسيني يف واقعة الطف) جملة كلية 
الدراسات اإلنسانية، بحث قيد النرش، النجف األرشف ،٢٠١٢م، ص١٦. 

١٦) الشامع، د.خليل (مبادئ اإلدارة مع الرتكيز عىل إدارة األعامل) ط١ ، ١٩٩٩م، ص٣٢.
اإلدارية  والسياسة  كالتكتيك  العسكرية  الضوابط  من  مستوحاة  اإلدارة  علم  مبادئ  من  الكثري   (١٧

واإلسرتاتيجية وغريها من املفاهيم.
١٨) املطهري، د.مرتىض (امللحمة احلسينية) دار املرتىض للطباعة والنرش ، ط١، لبنان ، ٢٠٠٩م ،ص٣٨٠.
للبحوث  االلوكة  موقع  واإلداري)  اإلسالمي  املنظور  من  الوقت  (إدارة  د.خالد   ، اجلرييس   (١٩

اإلسالمية، الرياض ، ٢٠١٢م، ص٦.
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٢٠) املوسوي، د.حمسن باقر «اإلدارة والنظام اإلداري عند اإلمام عيل  » مطبعة الغدير ،ط١، لبنان 
،١٩٩٨م، ص ١٢٥. 

٢١) احلسن،  عبد اهللا (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب)  النارش املؤلف،  ط١،   ١٩٩٨م ،ص٤٣٢.
: ما ارتفع من  ع ، وهي جمر املاء من أعىل الوادي ، وهي أيضاً ع وتلَِ ٢٢ ) التلعة : مجعه تلعات وتالِ

األرض وما أهنبط  منها فهي من األضداد. املصباح املنري للفيومي: ص ٧٦، املنجد: ص٦٣.
٢٣) العقبات: مجع عقبة، وهي املرقى الصعب من اجلبال. املنجد: ص ٥١٨.

٢٤)مفردها: رابية، وهي املكان املرتفع من األرض.
٢٥)احلسن، عبد اهللا (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) مصدر سبق ذكره، ص٤٧.

٢٦) حبيل، د.عبد عيل حممد (القيادة اإلدارية يف حياة اإلمام عيل  بني النظرية والتطبيق) دار الكوثر 
للطباعة والنرش ،٢٠٠٨م.

٢٧) أبو شيخة، د. نادر (مدخل إىل إدارة الوقت) مصدر سبق ذكره، ص٤٣. 
٢٨) حممد نعمة الساموي ، «موسوعة الثورة احلسينية- دراسات وحتليالت عن الثورة 

احلسينية أهدافها وظروفها وواقعها ونتائجها»  دار املرتىض للنرش،  الطبعة األوىل،  ج٥،                                                                                          
بريوت ،٢٠٠١م، ص ١٦٠.

٢٩) الشريازي، السيد نارص مكارم، مصدر سبق ذكره، إيران ،١٩٩٣م، ص ٦٦.
Henry): مفكر إداري ومهندس فرنيس ( ١٨٤١م –١٩٢٥م) . Fayol )٣٠) هنري فايول

٣١) املطهري، د.مرتىض (امللحمة احلسينية) مصدر سبق ذكره، ص٧٧٦.
٣٢) القزويني، عبد الكريم احلسيني (الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني )قسم الشؤون الفكرية 

والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة، ط٧، كربالء املقدسة ، ٢٠١١م، ص٥٥.
،٢٠٠٢م  بريوت  ط١،  فخراوي،  مكتبة   ( الشهداء  سيد    احلسني   ) القائمي  عيل  الدكتور   (٣٣

،ص٣٢٧.
٣٤) اجلرييس، د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري) مصدر سبق ذكره، ص٣.

٣٥) إعداد قسم احلديث ، معهد حتقيقات باقر العلوم  ،  (موسوعة كلامت اإلمام                                     احلسني 
،٢٠٠٥م،  املقدسة  قم  ط١،   اإلسالمي،   اإلعالم  منظمة   - اخلريية  واألمور  األوقاف  منظمة   (  

ص٥٠١.
٣٦) الشاوي، عيل (مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة - اإلمام احلسني يف املدينة املنورة) مركز 

الدراسات اإلسالمية، ج١، ط٢، إيران ،٢٠٠٨م، ص٣٨٧.
٣٧) بيضون، د.لبيب (موسوعة كربالء) مؤسسة االعلمي للمطبوعات،ط١، بريوت ،٢٠٠٦م ،ص ٥٢٣.
– دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية) دار  ٣٨ ) الساموي، حممد نعمة ( موسوعة الثورة احلسينية 
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املرتىض للنرش، ج٧ ، ط١، بريوت ،٢٠٠١م، ص٧٨. 
٣٩ )  د.  أنطوان بارا «احلسني يف الفكر املسيحي»  دار العلوم للطباعة والنرش،  ط٥،  سوريا ،٢٠٠٩م، 

ص٢٧٤.
٤٠) تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني » منظمة اإلعالم اإلسالمي، 

دار األسوة للطباعة والنرش، طهران ،١٤٢٥ هجرية، ص٤٧٤.
٤١) حممد نعمة الساموي ، «موسوعة الثورة احلسينية-  دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية أهدافها 

وظروفها وواقعها ونتائجها»  دار املرتىض للنرش،  الطبعة األوىل،  ج٥، بريوت،٢٠٠١م، ص ٣٧٤.
٤٢) تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني » منظمة اإلعالم اإلسالمي، 

دار األسوة للطباعة والنرش، طهران ،١٤٢٥ هجرية، ص٤٧٦.
٤٣) الشيخ عزت اهللا املوالئي، الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة» 

مصدر سبق ذكره ، ص١٣٠.
٤٤) الدكتور عيل القائمي (احلسني  سيد الشهداء) مكتبة فخراوي، ط١، بريوت ، ٢٠٠٢م ،ص٣٢٧.

٤٥) الكتاب : موسوعة عاشوراء - الشيخ جواد حمدثي ج ١ ص ٢٨.
٤٦) الطبوغرافيا: متثيل دقيق لسطح األرض بعنارصه الطبيعية والبرشية.

ساحة  خارطة  استنادا  النقاط  هذه  املؤلف  عرض  وقد  عاشوراء»٢٧:٢٤،  توحيدي  «تشكيالت   (٤٧
املعركة وتصوير املشاهد ، والوثائق التارخيية.

٤٨) توقيت الروايات وتوقيت األنشطة واملدة املستغرقة لكل نشاط يف اجلدول أعاله اغلبها كان ختمينيا 
وليس يقينيا، وتم حتليل الروايات ثم االستدالل واحلصول عىل نتيجة، لقد استخدم الباحث عدة طرق 
التنقل بني  املعركة وحساب وقت  الطرق معاينة خرائط  املستغرق لكل نشاط من هذه  الوقت  حلساب 
الكالمية وحساب  إلقاء اخلطب   ،(oole)وخرائط (PS  ) تقنية  استخدام  مكان وآخر، 

وقتها باستخدام عدادات وموقتات زمنية، وغري ذلك  .
http://www.almaany.com ( ٤٩

٥٠) الشيخ عزت اهللا املوالئي، الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة» 
اجلزء الرابع – دار زمزم للنرش – الطبعة الثالثة – قم املقدسة، ص١٢٦.

٥١) الشيخ عزت اهللا املوالئي والشيخ حممد جعفر الطبيس «مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة –
اإلمام احلسني يف كربالء» ج٤، مركز الدراسات اإلسالمية، ط٣، إيران ، ٢٠٠٧م.

٥٢) الكتاب: موسوعة عاشوراء - الشيخ جواد حمدثي – ج١، ص٩٩.
٥٣) الكتاب: معامل املدرستني - السيد مرتىض العسكري – ج٣– ص٩٣.

العالمة السيد عبد الرزاق املقرم،  مقتل احلسني ،  مؤسسة اخلرسان للمطبوعات ،بريوت.  (٥٤
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٥٥) الكتاب: معامل املدرستني - السيد مرتىض العسكري – ج٣- ص٣.
٥٦) الكتاب: موسوعة عاشوراء - الشيخ جواد حمدثي – ج١ -٥٨٩ص.

٥٧) العالمة السيد عبد الرزاق املقرم،  مقتل احلسني ،  مؤسسة اخلرسان للمطبوعات ،بريوت.
٥٨) كلامت اإلمام احلسني  - الشيخ الرشيفي – ج١- ص٦.

٥٩) الكتاب: شجرة طوبى - الشيخ حممد مهدي احلائري، منشورات املكتبة احليدرية النجف ت             ( 
٣٦٨) حمرم ١٣٨٥c، ط٥،ج٢.

٦٠) العالمة السيد عبد الرزاق املقرم،  مقتل احلسني ،  مؤسسة اخلرسان للمطبوعات ،بريوت.
٦١) بحار االنوار٦:٥، أعيان الشيعة ٦٠٢:١

٦٢) مناقب ابن شهراشوب١٠٠:٤، بحار األنوار ٥:٤٥
٦٣) عبد الرزاق املقرم «مقتل احلسني » مؤسسة اخلرسان للمطبوعات – بريوت – ص٢٤٠.

٦٤) نفس املهموم:١٣١، مقتل اخلوارزمي ٧:٢.
٦٥) أزمة اخلالفة واإلمامة تأليف: الدكتور أسعد القاسم ج ٧ ص٢٢.

٦٦) العالمة السيد عبد الرزاق املقرم،  مقتل احلسني ،  مؤسسة اخلرسان للمطبوعات ،بريوت، ص 
.٢٤٧

٦٧) الكتاب: الشيعة يف اإلسالم – ج٨–ص١.
٦٨) د. لبيب بيضون «موسوعة كربالء» مؤسسة األعلمي للمطبوعات، اجلزء الثاين – بريوت –٢٠٠٦م 

، ص٥١.
٦٩) قصص املعصومني ، ج٣ ص ٥.

٧٠) نفس املصدر السابق.
٧١) الكتاب: تاريخ النياحة عىل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل ، ج٥ ص٣.

٧٢) الكتاب: موسوعة عاشوراء - الشيخ جواد حمدثي ج ١ ص١٨.
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 املصادر واملراجع 
القرآن الكريم

١)  (الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) - من 
ال حيرضه الفقيه ج٣. 

دار  الوقت)  إدارة  إىل  (مدخل  نادر  د.  شيخة،  أبو    (٢
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة – ط ١، عامن ،٢٠٠٩م .
 ، ٣)  إعداد قسم احلديث، معهد حتقيقات باقر العلوم
األوقاف  منظمة   ( احلسني   اإلمام  كلامت  (موسوعة 
قم  ط١،  اإلسالمي،  اإلعالم  منظمة  اخلريية-  واألمور 

املقدسة ،٢٠٠٥م.
٤)  بيضون، د.لبيب (موسوعة كربالء) مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات،ط١، بريوت ،٢٠٠٦م.
٥)  اجلرييس، د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي 
الرياض  اإلسالمية،  للبحوث  االلوكة  موقع  واإلداري) 

،٢٠١٢م.
حياة  يف  اإلدارية  (القيادة  حممد  عيل  د.عبد  حبيل،    (٦
اإلمام عيل   بني النظرية والتطبيق) دار الكوثر للطباعة 

والنرش ،٢٠٠٨م.
٧)  احلسن، عبد اهللا (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) 
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توطئة 
ان دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسية املعارصة يتخذ احد اجتاهني ،فالسياسة 
العملية  ،واملامرسة  جانب  من  الفكري  والتبني  التنظري  بني  حقيقية  ازمة  تعيش  املعارصة 

ومد انسجامها مع التنظري من جانب اخر.
ان عاشوراء ثورة مبادئ،  وهي هبذا املستو من القيم اليمكن ان تقارن بفلسفة قائمة 
الفكرية  املتبنيات  بني  تناقضا فضيعا  اخلارجية، وتعيش  امليكافييل يف سياستها  الفكر  عىل 
واملامرسة العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي تبرش هبا. ولعل من اهم عنارص 
االختالف بني عاشوراء والسياسة املعارصة، هي ان عاشوراء تنطلق من عقيدة تعترب احلياة 
السامء، وان هناك حياة  تعاليم  االنسان ويعيش يف ضوء  فيها  الدنيا حمطة قصرية يمكث 
اخر تتشكل معاملها وطبيعتها تبعا للقيم واالخالقيات التي يتمثل هبا يف احلياة الدنيا. اما 
السياسة الغربية فهي تنطلق من اقصاء الدين عن كل يشء فهو يف نظرها جمرد عالقة بني 

الفرد وخالقه وال يشكل بالرضورة اساسا للمفاهيم العامة الدارة الدولة .

بني  املقارنة  يف  البحث  هذا  يتناوهلا  التي  االفكار  جممل  يف  تؤثر  جوهرية  املسالة  وهذه 
عاشوراء والسياسة املعارصة. ففيام تعلق بموضوع حقوق االنسان فمع ان هذا املوضوع 
يمثل العنرص االساس الذي تقوم عليه فلسفة احلكم يف اوربا وبالشكل الذي يضمن حرية 
التي تقدمها   الفاضحة  التناقضات  اننا نجد  الفرد واملجتمع واحلد من سلطة احلاكم، اال 
واضحة  باتت  التي  االنسان  حقوق  مسالة  يف  وازدواجيتها  متييزها  يف  املعارصة  السياسة 
مع تنامي وسائل االعالم وانتشارها،  فهنا حقوق االنسان اساسية وجيب تطبيقها، الن 
وتسلب  حرماته  تنتهك  واالنسان  هتان  حقوق  وهناك  مصاحلها،  مع  يتناىف  ال  تطبيقها 
حريته فال تستطيع عيوهنم اكتشاف ذلك ،بل اصبح االمر ان يقفوا مع منتهكي احلقوق وحماربة 
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املظلوم ويف املقابل جتد االمام احلسني يؤدي النصيحة ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي حتى 
تستهدف  رسالة  حيمل  النه  قاتليه  وجه  يف  يبتسم  ان  االمر  به  وصل  بل  حياته،  حلظات  اخر 
هذا االنسان فحقوق االنسان عند عاشوراء تايت بربط االنسان من خالل العبودية هللا سبحانه 
اىل  الغريب  الفكر  يسعى  بينام  وكرامته،  النسانيته  مالكا  قيد  كل  من  حرا  بذلك  فيكون  وتعاىل 
حترير اإلنسان من كل القيود فتكون ذاته هي املقدسة فينتهي بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه 

إنسانيته.

املعارصة هو  املهمة بني عاشوراء والسياسة  الفوارق  تعلق بموضوع األخالق فمن  ما  اما   
الثابت واملتغري فيام خيص االخالق والقيم، ففي حني ان األخالق والقيم تكون ثابتة يف الفكر 
احلكم  ليتحرك  املوضوعي  الظرف  تفاصيل  فيها  تعمل  ضيقة  مساحة  وجود  مع  االسالمي 
الرشعي بام يتناسب مع ذلك الظرف، فان مساحة املتغري يف الفكر الغريب والسياسة املعارصة 
يتسع كثريا لتحركه املصلحة حينا والرباغامتية حينا اخر، وذوق املجتمع يف كثري من االحيان. 
يف حني يقاس عمل االنسان يف نظر عاشوراء والدين االسالمي بمد نزاهة الدوافع ايل حترك 
االنسان نحو الفعل والعطاء بغض النظر عن النتائج وحجم ذلك العطاء، يبقى الغرب اسريا 

لالنتاجية التي توفر املال االكرب بعيدا عن أي قيمة حركت االنسان لتحقيق تلك االنتاجية.
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املقدمة  
هو  بل  الثوري،  اإلسالمي  للخطاب  العلمي  التأسيس  اىل  احلايل  البحث  هيدف  ال 
حماولة للمسامهة يف البلورة البحثية للمنهج الثوري لإلمام احلسني من خالل اكتشاف 
اجلوانب احلركية وخلفياهتا الفكرية والسياسية واالجتامعية واألخالقية ،وذلك من خالل 
اإلنسان  حقوق  مها  أساسني  حمورين  يف  املعارصة  والسياسة  عاشوراء  بني  مقارنة  عقد 

والبعد األخالقي.

 وقبل عقد هذه املقارنة البد لنا من ان نبني معنى الثورة ويف هذا الصدد يمكن القول بان 
الثورة ماهي اال اخلروج عىل نظام احلكم القائم يف بلد معني تشارك فيه قطاعات واسعة من 
أبناء الشعب تتبنى فلسفة واضحة املعامل وتسري وفق خط مبدئي يتبناه القائمون عىل الثورة 
وهتدف الثورة اىل حتقيق أهداف ومكاسب مادية ومعنوية من شاهنا ان حتدث تغريا أساسيا 

يف األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية يف املجتمع.
وحيتاج حدوث الثورة اىل انتشار الوعي بني اجلامهري ووجود اإلرادة السياسية لدهيا اىل 

التغيري، وتوفر القيادة التي متتلك الشجاعة واالستعداد اىل التضحية.

وال تكون الثورة صحيحة ومقبولة اال عندما تكون موجهة ضد نظام منحرف عقائديا 
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ومستبد من اجل اقامة احلق وحتقيق التقدم والعدالة واملساواة بني أفراد املجتمع كافة وعدم 
التمييز بينهم عىل اساس املذهب او الدين او اجلنس وغري ذلك.وقد حتدث الثورة بصورة 
او تدرجيية،عنيفة أو سلمية وينتج عنها سقوطالدستور ونظام احلكم، ولكنها ال  فجائية 
متس شخصية الدولة والتزاماهتا الدولية، فالثورة ليست ممارسة عنيفة ضد االوضاع دون 
االخذ بعني االعتبار ظروف الساحة وكافة ابعادها يف احلارض واملستقبل انام تعني الرتكيز 
عىل اهلدف، وتنظر اىل القوة والتسامح بوصفهام أسلوبني طبيعني لكل واحد منهام مكانه 
ورشوطه التي ينبغي التأكد من مالءمتها قبل املامرسة، فال تنازل عن موقف حيتاجه اهلدف 

وال ضعف عن املواجهة التي يفرضها التحدي، وال استخدام للقوة دون سبب.
وللثورة اسباهبا املقبولة لد القائمني عليها منها: االنحراف اإليديولوجي للنظام عن 
واملشكالت  واحلرمان  الظلم  وتفيش  الدولة  يف  واملايل  االداري  والفساد  الشعب  عقيدة 
االجتامعية املزمنة والتفاوت الطبقي الفاحش بني ابناء الشعب، والتمييز الديني بني ابناء 
والفرنسية  االنكليزية عام ١٦٨٨ واالمريكية عام ١٧٧٦  الثورة  الواحد، وتعد  الشعب 
عام ١٧٨٩ والروسية عام ١٩١٧ والصينية عام ١٩٤٩ والثورة االسالمية االيرانية عام 

١٩٧٩ من اشهر الثورات يف التاريخ احلديث واملعارص.

اما دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسة املعارصة يتخذ احد اجتاهني ،فالسياسية 
 املعارصة تعيش ازمة حقيقة بني التنظري والتبني الفكري من جانب واملامرسة العملية ومد

انسجامها مع التنظري من جانب اخر.
عاشوراء ثورة مبادئ قادها عظيم من عظامء هذه االمة محل روحه عىل كفه فداء لدينه 
الفكر  عىل  قائمة  بفلسفة  تقارن  ان  اليمكن  القيم  من   املستو هبذا  وثورة  امته.  وعزة 
واملامرسة  الفكرية  املتبنيات  بني  فضيعا  تناقضا  وتعيش  اخلارجية  سياستها  يف  امليكافييل 

العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي تبرش هبا.
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عاشوراء وحقوق االنسان
مْ  ناهُ لْ فَضَّ يِّباتِ وَ مْ مِنَ الطَّ ناهُ قْ زَ رَ رِ وَ بَحْ الْ مْ يفِ الْبَِّ وَ ناهُ لْ حََ مَ وَ نا بَنيِ آدَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ قال تعاىل: ﴿وَ

﴾(االرساء:٧٠). يالً ضِ نا تَفْ قْ لَ نْ خَ ٍ مَِّ ثريِ ىل كَ عَ
وعن ايب محزة الثاميل عن ايب جعفر الباقر قال: «ملا حرضت عيل بن احلسني الوفاة ضمني 
أباه  الوفاة، وبام ذكر أن  يا بني اوصيك بام اوصاين به ايب حني حرضته  اىل صدره، ثم قال، 
أوصاه به،إياك وظلم من ال جيد عليك نارصا اال اهللا »(راجع وسائل الشيعة ج١٦، ص٤٨).

يف  احلكم  فلسفة  عليه  تقوم  الذي  االســاس  العنرص  متثل  االنسان  حقوق  مسالة  ان 
(مفتي  استخدامها  اساءة  وعدم  احلاكم،  سلطة  من  احلد  رضورة  عىل  تركز  وهي  اوربا، 
والوكيل،١٩٩٠)  وضامن حرية الفرد واملجتمع،  وقد متكنت اوربا من صياغة عهد يعطي 

لالنسان كرامة بعد عناء طويل تعرضت فيه امم اىل الظلم والبشاعة واملامرسة الدونية.

بدأت فكرة حقوق االنسان عىل يد جون لوك يف القرن السابع عرش يف نظريته مدرسة 
هذا  كثريا  هيمنا  وال  املنظرين،  تعدد  فهام  ان  اال  والوكيل،١٩٩٠)،  الطبيعي(مفتي  احلق 
الذي  والشكل  بالصياغة  اإلنسان  حقوق  إىل  التنظري  انتهى  سواء  البحث  هذا  يف  االمر 
عن  والدفاع  الفرد  حلامية  تؤسس  التي  الدولة  مفهوم  عىل  يعتمد  والذي  اليوم،  نعرفه 
حقوقه، وصون كرامته وانسانيته. وحلقوق االنسان يف مسرية عاشوراء مكانة كبرية،  بل 
احلسني موقف  ذلك  ومثال  ايضا،  احليوان  لتشمل  املسرية  لقائد  العملية  املامرسة  تعدت 

 مع احلر حني سقى اخليل والرجال باملاء.ومع ان مصطلح حقوق االنسان اليربز يف 
عاشوراء كام هو عليه من استخدامفي عرصنا احلديث، اال ان مضامني النصوص الواردة 
عىل لسان االمام احلسني تؤكد وتعزز املفاهيم نفسها التي تتبناها السياسة املعارصة، بل 
تزيد عليها يف بعدها العميل، والدوافع التي تنبع من حب حقيقي حيمله احلسني حتى 

للذين حاربوه.
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بن  املؤمنني عيل  امري  يد  تربى عىل  قد   االمام احلسني ان  اىل  هنا  االشارة  من  والبد 
الوثيقة اخلالدة (عهده ملالك االشرت)التي تعد من املصادر  ، وهو صاحب  ايب طالب 
التي وصفت ما جيب ان يكون عليه أي عهد حلقوق االنسان. وحيث  النادرة والشاملة 
ان نور االمامة يستمر يف عطائه، فقد مثلت عاشوراء سعيا صادقا يف تطبيق املعنى الوارد 
حلقوق االنسان، والذي يدعو اىل احلد من سلطة احلاكم والدفاع عن احلرية وكرامة الفرد 
واملجتمع،  وقد كان هذا واضحا يف خطاب االمام احلسني:  ويزيد رجل فاسق،  شارب 
اخلمر،  قاتل النفس املحرتمة ،معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله(اليارسي ،٢٠٠٩). فساد 
يزيد وخروجه عىل القيم الساموية، وظلمه لإلنسان الذي كرمه اهللا (قاتل النفس املحرتمة)، 
يعني انه متاد يف سلطته اىل ابعد ما يكون، وهذا التامدي يكون عىل حساب بقية املجتمع 

الذي امتهنت كرامته، والبد من حركة جادة إليقافه.
 قال: من رأ  اهيا الناس ان رسول اهللا : ويف خطابه يف أثناء طريقه إىل كربالء قال
منكم سلطانا جائرا مستحال حلرم اهللا، ناكثا لعهد اهللا، خمالفا لسنة رسول اهللا  يعمل يف 
عباد اهللا باإلثم والعدوان، فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان حقا عىل اهللا ان يدخله مدخله  
(اجلوزي ،١٩٨٧). وهنا جيعل مقارعة الظامل املنتهك حلقوق االنسان مسؤولية اجلميع، 
 ليكون حمل تقدير واحرتام  معتمدا يف ذلك عىل قوة اخلطاب بتضمينه قول الرسول 
وقبول االخرين،  والقاء احلجة عليهم .احلب الذي رافق روح احلسني كان حبا صادقا، 
لذلك مل يقاتل بدافع احلقد بل كان يبكي الجل القوم، وبذلك جسد اخالق رسول اهللا 
 حيث كانت حركته تستنهض بقايا الضمري يف داخلهم. ويف خطابه ملعسكر يزيد قال: 
 ،(٢٠٠٩، عىل(اليارسي  حق  هو  بام  اعظكم  حتى  تعجلوا  وال  قويل  اسمعوا  الناس  اهيا 

فاخلطاب هنا دقيق رصيح يف ان االرشاد والنصح حق هلوالء، فال بد من تقديمه هلم.

ان التناقضات الفاضحة التي تقدمها السياسة املعارصة يف متييزها وازدواجيتها يف مسالة 
حقوق االنسان باتت واضحة يف ظل تنامي وسائل االعالم وانتشارها فهنا حقوق االنسان 
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رضورية وجيب تطبيقها الن تطبيقها ال يتناىف مع مصاحلهم وهناك حقوق هتان، واالنسان 
تنتهك حرماته وتسلب حريته فال تستطيع عيوهنم اكتشاف ذلك بل اصبح االمر ان يقفوا 
مع منتهكي احلقوق وحماربة املظلوم. ويف املقابل،جتد االمام احلسني يؤدي النصيحة، 
ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي حتى اخر حلظات حياته، بل وصل به االمر ان يبتسم يف 
وجه قاتليه،النه حيمل رسالة تستهدف هذا االنسان. فحقوق االنسان عند عاشوراء تأيت 
بربط االنسان من خالل العبودية هللا سبحانه وتعاىل، فيكون بذلك حرا من كل قيد، مالكا 
إلنسانيته وكرامته (مفتي والوكيل ،١٩٩٢) يف حني يسعى الفكر الغريب اىل حترير االنسان 
من كل القيود فتكون ذاته هي املقدسة، فينتهي بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه إنسانيته.
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البعد األخالقي :
 أ. عاشوراء واولوية القيم االجتامعية

املعارصةهناك  السياسات  القيم يف منطق عاشوراء ومنطق  ثمة فجوة واسعة بني امهية 
اجتاه يف الفكر الغريب لتأصيل احلرية الفردية بمفهومها الذي جيعل القيم امرا نسبيا وانطالقا 
من احلرية الفردية باتت القيم امرا ثانويا وخاضعا لفهم اإلنسان وعرف املجتمعات.  يف 
املقابل فان ثورة عاشوراء سعت اىل تثبيت االخالقيات التي داست عليها الدولة األموية، 
الفاسد  السلطان  حلال  فاضحا  نموذجا  اعطت  التي  السلطة  يف  الفساد  مظاهر  وحاربت 

الذي يعيش لياليه احلمراء دون رادع ويبذر مال املسلمني عىل العطايا ورشاء الذمم.
وقد عزز االمويون مناخا مدعوما ببعض االحاديث املوضوعة، وفتاو علامء البالط 
 خللق ثقافة متهاونة يف االمة جتاه فساد السلطان وربام من املفارقات اجلوهرية التي تتحد
هبا ثورة عاشوراء السياسة املعارصة والفكر الغريب هو ان عاشوراء تطرح مرشوع حماربة 
االستبداد ونرش القيم وبناء االنسان وحتريره من الداخل مستمدة ذلك من الدين القويم، 
مُ  هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ آياتهِِ وَ مْ  يْهِ لَ وا عَ تْلُ يَ مْ  نْهُ مِ والً  سُ يِّنيَ رَ مِّ ثَ يفِ األُ بَعَ ي  الَّذِ وَ  قال تعاىل ﴿هُ
والنظام  املنهج  الن  ﴾(اجلمعة:٢)  ٍ بنيِ مُ اللٍ  ضَ لَفِي  بْلُ  قَ مِنْ  كانُوا  إنِْ  وَ ةَ  مَ ِكْ احلْ وَ تابَ  الْكِ
الذي يستهدف ادارة احلياة ال يمكن ان يكون بمعزل عن بناء املحتو الداخيل لإلنسان   

(القبانجي ،١٩٨٩).

عاشوراء حركة تغيريية تستهدف بناء االنسان، وحماربة مظاهر الفساد التي حترف مسار 
حياته، ومظاهر الظلم التي تكبله عن بناء احلضارة، منطلقة من مفهوم قرآين واضح وهو 
﴾ (القيامة: ٣٦) وهذا ما  ًد كَ سُ َ بُ اإلِنْسانُ أَنْ يُرتْ ان النظام جاء من رب العباد ﴿أَ يَْسَ
تفقده السياسة املعارصة، فهي وان كانت هلا خطوات حثيثة الجياد النظام االصلح،معتقدة 
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أهنا تستطيع ابتكار القوانني التي تضمن سعادة االنسان، اال اهنا جتاهلت امهية بناء الفرد 
بناء صاحلا ليكون الدافع لتطبيق ذلك النظام واملحامي عنه. واحلقيقة ان الدين الذي منه 
ومن اجله انطلقت ثورة عاشوراء ير ان القيم واالخالق هي االساس الذي جيب أن 

حيكم احلياة (القبانجي ،١٩٨٩).

 ب. االنحدار االخالقي عند الغرب
                    ﴾ ْ َ ملُ  ًثْو مَ ارُ  النَّ وَ نْعامُ  األَ لُ  أْكُ تَ ام  كَ ونَ  لُ أْكُ يَ وَ ونَ  تَّعُ تَمَ يَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ تعاىل  قال 

(حممد: ٤٧).
خيص  فيام  واملتغري  الثابت  هو  املعارصة  والسياسة  عاشوراء  بني  املهمة  الفوارق  من 
الفكر االسالمي مع وجود  ثابتة يف  ان االخالق والقيم تكون  االخالق والقيم، يف حني 
مساحة ضيقة تعمل فيها تفاصيل الظرف املوضوعي ليتحرك احلكم الرشعي بام يتناسب 
مع ذلك الظرف، فان مساحة املتغري يف الفكر الغريب والسياسية املعارصة يتسع كثريا لتحركه 
نسبية  فنظرية  االحيان.   من  كثري  يف  املجتمع  اخر،وذوق  حينا  والرباغامتية  حينا  املصلحة 
قوالب  يف  انضباطه   ومد الفرد،  سلوك  يف  اساسيا  حمركا  الفردية  احلرية  جتعل  االخالق 
اخالقية، طاملا هو مل يتعد دائرة احلرية الفردية، ويدخل يف مساحات االخرين اخلاصة، فهو 
حر فيام يريد ان يامرس من رذائل وموبقات النفعية التي تسري حياة الروماين هي نفسها التي 
تتجه بحياة الغريب وتغريه بام يندفع اليه من اعامل، والنظرة عىل ان احلياة غاية ال جيوز التعدي 

عنها هي الفكرة التي تتحكم يف العقلية احلديثة بصورة عامة (شمس الدين،١٩٩٠).
وانكار االيامن باليوم االخر راجع اىل انكار الغرب للقضايا الغيبية التي يتناوهلا احلس 
اذ  اإلنسان  تأثري يسء يف حياة  هلا  كان  الرصفة  املادية  النزعة  ان هذه  والتجربة، والشك 
جعلته ال هيتم اال بخصوص مصاحله الشخصية ومنافعه اخلاصة (الغريفي ،٢٠١٠). يف 
الدين اإلسالمي عىل  حني يقاس عمل االنسان يف نظر عاشوراء عىل نحو خاص ونظر 
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النظر عن  الفعل والعطاء بغض  التي حترك االنسان نحو  الدوافع  نزاهة   نحو عام بمد
النتائج وحجم ذلك العطاء، يبقى الغرب اسريا لالنتاجية التي توفر املال األكرب، والرخاء 
حيركها  فعاشوراء  اإلنتاجية.  تلك  لتحقيق  اإلنسان  حركت  قيمة  أي  عن  بعيدا  االشمل 
رضا اهللا واالعتقاد بان هذه الدنيا مزرعة لالخرة اما الغرب فانه حيرص تفكريه يف الدنيا 

وملذاهتا الن احلياة تنتهي عند املوت.

 ج.الغرب بني االدعاء واملصداقية
 مع تصاعد الثورة الصناعية وتسنم الغرب ناصية العلم، فقد اصابه تراجع عىل مستو
بالتخلف   االخر الشعوب  وصنف  العنرصية،  النزعات  لدية  فتنامت  واملبادئ،  القيم 
انساقه  فرض  لنفسه  وبرر  النامية،  والدول  الثالث،  كالعامل  دونية  القابا  واعطاها  العرقي 
ثرواته اصدق مثال عىل  العامل واستغالل  الثقافية والسعي لفرض سيطرته عىل مقدرات 
املستو الفكري التنظريي، الذي حتول فيام بعد اىل مكون اساس يف اسرتاتيجية الغرب 
وبالذات امريكا يف التعامل مع االخر نظرية هناية التاريخ لفرانسيس فوكوياما،  ونظرية 
صدام احلضارات لسامويل هنتنغتون.  فاالوىل صنفت الليربالية عىل اهنا قمة ما قد يصل 
اليه االنسان عىل املستو االيديولوجي والثانية بررت حترك االساطيل الخضاع االخرين 

ومتكني الغرب.

ويعد كتاب فرانسيس فوكوياما (هناية التاريخ واالنسان االخري) والذي جاء بعد مقالته 
التي  امريكا  لسياسة  اساسيا  مرجعا  يعد  تقريبا،  سنوات  بثالث  التاريخ)  (هناية  الشهرية 
املاضية، وقد  العرشين سنة  القطب خالل  احادية  املعارصة  للسياسة  املحرك االكرب  متثل 
اسس فوكوياما نظريته من خالل قراءته لنظريات فالسفة مثل: هيغل واستاذه الني بوم، 
ومن خالل قراءته لالهنيارات املتتالية للدول التي كانت حتت مظلة االحتاد السوفيتي يف 
اوربا  يف  املعرفة  يف  التجريبي  املذهب  سيادة  ولعل  املايض.  القرن  من  االخري  قبل  العقد 
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وامريكا واثره عىل االراء الفلسفية -كان عامال ايضا- عمل عىل تشكيل رؤ فوكوياما 
ليتبنى نظريته التي جتزم بوصول االنسان اىل منتهى ما يمكن ان يصل اليه يف صياغة النظام 
الديمقراطية  قيم  بحاكمية  االدعاء  السعادة. ورغم  اىل  االنسان  الذي يوصل  االجتامعي 
يف الدول الغربية، غري ان هذه الديمقراطية حتمل حتفظا حني حيمل أي حترك رؤية منافية 
الفرض ترتاجع  (القبانجي ،١٩٨٩) ففي مثل هذا  الديمقراطية ،ويستهدف كياهنا  لقيم 
املعارصة  السياسة  ان  نقول:  تقدم  ما  ضوء  .وعىل  والتنظيم  والتعبري  االتصال  حرية  قيم 
حتمل مكاييل متعددة يف تعاملها مع االخر وهي تعتمد املصلحة اوال واخريا فاالثبات يف 
املواقف والقيم وال ديمومة للعالقات اال عىل اساس من النفع املرتقب، واالمن القومي 
الذي اليعطي اعتبارا لالنسان خارج حدود الوطن والتحالفات االقليمية بعكس عاشوراء 
التي دأب قائدها عىل ترسيخ قيمة االنسان والذود عنه وحماربة السلطة التي خرجت عن 

حدودها لتسلب االمن، وتصادر الراي، وتنتهك احلق.
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وما تقدم يمكن استنتاج االيت:
يف  االجتامعية  العدالة  وارساء  االنسان،   مبادئ حقوق  تنقيح  املتواصل يف  التطور  مع 
فكر الدول الغربية، اال ان املسافة بني هذه املبادئ النظرية وحقيقة املامرسة تزداد اتساعا 
وتتمظهر حالة التناقض هذه يف املواقف جتاه حقوق االنسان وحركات التحرر من العبودية 

التي تظهر يف ما يسمى بالعامل الثالث.
متيزت السياسة املعارصة بازدواجية مفرطة يف تعاملها مع قضايا العامل، حتى باتت تعمل 
بوجه مكشوف دون خجل او وجل وتسوق املربرات لفعلها يف وسائل االعالم الضخمة 
التي تسيطر عليها.  ما حيرك السياسية املعارصة هو املصلحة واملبدأ امليكافييل بعيدا عن امهية 
العدالة وقدسيتها فهي تتشكل وتتغري يف تعاملها مع الشعوب االخر بحسب املصلحة.

ثورة عاشوراء قامت عىل مبادئ ثابتة متثلت يف عقيدة القائد واالتباع. واصبح السلوك 
املكان.  تغري  او  الزمان  جتدد  كلام  حلوال  توفر  فاهنا  ولذا  واملبادئ،  القيم  لتلك  مصداقا 
باملصداقية والنزاهة واعتمد اسرتاتيجيات التقل شانا عن ما  تبنت خطابا متيز  عاشوراء 

يتم توظيفه يف اكرب املؤسسات االعالمية واالسرتاتيجيات املعارصة.
شتان بني الفكر السيايس النظري واملامرسة العملية،  وتعد ثورة االمام احلسني من 

الظواهر النادرة التي يتجانس فيها املبدأ مع املامرسة يف أروع صورة.
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 توطئة 
تناول البحث احلايل (املوضوع السيايس يف أدب االمام احلسني بن عيل  ) ؛ اذ جاء 
واملوضوعة  عام  بشكل    االمام  أدب  يف  األدبية  املوضوعات  لتحديد  حماولة  البحث 
السياسية بشكل خاص،  ملا هلذه املوضوعة من أمهية كبرية أخذت احليز األكرب من مساحة 
من  العديد  عىل  الضوء  يسلط  احلايل  البحث  ان  نجد  أذ   .احلسني االمام  موضوعات 
الفقرات التي تبني أحقية االمام احلسني باخلالفة اإلسالمية من خالل تضمني خطب 
بأسلوب  ابتدأت  والتي  الطف  واقعة  السياسية يف رحاب  واملوضوعة   االمام احلسني
الطف  واقعة  أصبحت  بالدعاء.   وانتهت    االمام  خطب  أول  يف  والنصيحة  الوعظ 
طب الشعوب املستضعفة وأملها وعلة حكام اجلور وداءها، فقد صار احلسني طاقة ترفد 

املجتمع اإلنساين لتغيري الواقع املرتدي، بمبادئ سامية ومواقف حتررية صلبة اإلرادة.

وتأسيسا عىل ما تقدم بات واضحا أن املوضوع السيايس يف أدب اإلمام احلسني صور 
غالبا،   نصوصه  ،وطول  مكنوناته  وثراء  معانيه  بتنوع  متيز  إذ  حياته؛  يف  األشمل  اجلانب 
وكثرة عديدها،  وغناه الفكري والديني،  وعكس بجالء أحوال الدولة األموية وموقفها 
من اإلمام، وأحوال اإلمام وموقفه منها؛ وكل ذلك استدعى طول املقام يف البحث احلايل.
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مدخل
املوضوع األديب هو املادة التي يتمركز عليها البحث شفويا أو خطيا(١). واملوضوعات 
األدبية هي العنوانات الرئيسة التي تنطوي حتتها وتندرج ضمنها النامذج األدبية الكثرية(٢). 
األديب  املوضوع  بني  ومواشجتها  العالقة  بجذرية  القول  يف  خالف  ال  أنه  املعروف  ومن 

والنوع األديب، فمن خالل هذه العالقة احلتمية بينهام تربز مالمح العمل األديب(٣).

ومن هنا، فإن حماولة حتديد املوضوعات األدبية يف أدب اإلمام احلسني تستند إىل فرض 
الفصل بني النوع األديب وموضوعه األديب، وهبذا الفصل بني النوع واملوضوع نتمكن من 
البحث، بشكل أكثر دقة وأجد نفعا واضعني يف احلسبان أن التحامهام وتساندمها جيعالن 

أي حديث عن نوع دون موضوع، أو عن موضوع دون نوع، حديثا سطحيا(٤).
ومن خالل حماولتنا الفصل بني قضية النوع األديب وقضية موضوعه، ظهرت لدينا عدة 

موضوعات، أمهها- املوضوع السيايس.
اإلمام  أدب  موضوعات  مساحة  من  األرحب  احليز  السيايس  املوضوع  قضية  شغلت 
ه  جدّ بفقده  بدأت  خطرية،  سياسية  بوقائع  غصت  خاصة،  حياة  خرب  فقد  احلسني؛ 
بمعركة  وانتهاء   ،احلسن وأخيه  أبيه   باستشهاد  مرورا    الزهراء  وأمه   املصطفى
تاريخ  يف  عصيبة  زمنية  حقبة  متثل  حياته  غدت  حتى  استشهاده،  إىل  أدت  التي  الطف 
اإلسالم)٥(، تلك احلقبة التي أناخت عليه بأمحاهلا وأثقلت كاهله فواجهها صابرا أحيانا 
التي  املشحونة  السياسية  احلوادث  لتلك  مكابدته    أدبه  ر  صوّ وقد  جماهدا.  وأحيانا 

انبجست عنها معان سياسية عدة، أمهها:
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أوال: بيان أحقيته  باخلالفة
مل يفتأ احلسني بعد استشهاد أخيه احلسن من الدعوة الشجاعة إىل ممارسة تكليفه 
الرشعي يف تويل أمور املسلمني، إذ كان ال يني وال يكسل يف إظهار أحقيته باخلالفة، مزجيا 

. ه املصطفى البيانات عليها(٦). وأهم هذه البيانات هو كتاب اهللا  وأحاديث جدّ
لتتحمل  الرسائل  جاءت  فيام  السيايس،  املعنى  هذا  إبراز  يف  عنده  اخلطب  تألقت  وقد 
قسطا أيرس إىل جانب اخلطب، بينام ختلفت األدعية واألحاديث الفنية عن املشاركة يف بيان 

هذا املعنى.

1( اخلطبة واملوضوع السيايس
استجاب  بعد  سفيان  أيب  بن  معاوية  من  بطلب  خطبها  التي    خطبه   إحد يف  جاء 
معاوية لرغبة أعوانه بعد إحلاح طويل، يبغون من ذلك حرصا يف كالمه أو كاللة بلسانه(٧)، 
فصعد املنرب، فحمد اهللا وأثنى عليه وصىل عىل النبي ، فسمع رجال يقول: من هذا الذي 
بيته  وأهل  األقربون    اهللا  رسول  وعرتة  الغالبون  اهللا  حزب  نحن   : فقال  خيطب؟ 
الطيبون وأحد الثقلني الذين جعلنا رسول اهللا  ثاين كتاب اهللا تعاىل الذي فيه تفصيل كل 
يشء ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه واملعول علينا يف تفسريه، ال يبطئنا تأويله، 
بل نتبع حقائقه فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إن كانت بطاعة اهللا ورسوله مقرونة، قال 
وهُ  دُّ رُ ءٍ فَ ْ مْ يفِ يشَ تُ عْ نَازَ إنِ تَ مْ فَ نكُ رِ مِ مْ لِ األَ وْ أُ ولَ وَ سُ واْ الرَّ يعُ أَطِ َ وَ وا اهللاَّ يعُ اهللا عزّ وجل: ﴿أَطِ
رِ  مْ لِ األَ وْ إىلَِ أُ ولِ وَ سُ وهُ إىلَِ الرَّ دُّ لَوْ رَ ﴾(٨) ثم قال متمثال بقوله تعاىل:﴿وَ ولِ سُ الرَّ ِ وَ إىلَِ اهللاّ
 َّ إالِ انَ  يْطَ الشَّ مُ  تُ بَعْ تَّ الَ هُ  تُ حَْ رَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ  ِ اهللاّ لُ  فَضْ الَ  لَوْ وَ مْ  نْهُ مِ ونَهُ  تَنبطُِ يَسْ ينَ  الَّذِ هُ  لِمَ لَعَ مْ  نْهُ مِ
﴾(٩)، وتابع قائال: وأحذركم اإلصغاء إىل هتوف الشيطان بكم فإنه لكم عدو مبني  لِيالً قَ
اءتِ  مَّ تَرَ لَ مْ فَ ارٌ لَّكُ ِ جَ إينِّ مَ مِنَ النَّاسِ وَ يَوْ مُ الْ البَِ لَكُ فتكونوا كأوليائه الذين قال هلم: ﴿الَ غَ
وردا،  وللرماح  رضبا  للسيوف  ﴾فتلقون  مْ نكُ مِّ بَرِيءٌ   ِ إينِّ الَ  قَ وَ يْهِ  بَ قِ عَ لَ  عَ صَ  نَكَ تَانِ  ئَ فِ الْ
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أَوْ  بْلُ  قَ مِن  نَتْ  آمَ نْ  تَكُ لَْ  نَُا  نفسٍ ﴿إيِمَ من  يقبل  ثم ال  وللسهام غرضا،  وللعمد حطاما 
ا﴾(١٠).  ً ريْ نَِا خَ بَتْ يفِ إيِمَ سَ كَ

إن املتأمل يف مناسبة خطبته  يلحظ أن املناخ االجتامعي هو الذي فرض سياق اخلطبة، 
فأعداؤه راموا أن حيطوا من مكانته، بعد أن رمت الناس بأبصارها نحوه، فاجتهدوا يف ذلك 
، حتجيام ملكانته يف املجتمع وتقليصا  رتَجَ عليه، فيُصيب منطقه احلرص أو العيّ يُ عسى أن 

ألثره الفاعل يف املسلمني .

وسؤال السائل عن شخص اخلطيب (اإلمام ) بصوت عال - بدليل أنه سمعه وسط 
حشد يضم شخصية رسمية ترتبع قمة اهلرم السيايس - وهو خيطب ،كان من املتوقع أن 
يضع اخلطيب يف حرج،  وربام يتخلخل التواصل بينه وبني اجلمهور أو ينقطع، ما مل يكن 
كالم  من  آنفا  له  أعدّ  ما  يرتك  أن  منه  يتطلب  أي  القرحية،  وافر  البدهية،  حارض  اخلطيب 

واالنعطاف فورا نحو جواب السؤال .

وقد رأينا من خالل النص كيف استطاع اإلمام أن يستثمر املناسبة ليجيب عن السؤال، 
وأن يوظف اإلجابة يف عضد دعوته السياسية، إذ ساق البيانات تلو البيانات التي تُظهر 
منزلة أهل البيت  املتمثلني آنذاك يف شخصه ، منوها بأصله الرشيف ونسبه الكريم، 
من  عدد  وبمضامني  الكريم  القرآن  من  بآيات  كالمه  داعام   ، اهللا  رسول  من  وقرابته 
أحاديث الرسول  يف حقهم؛ ففي النص إشارتان إىل حديثني رشيفني؛ أوهلام: إين تركت 
سبطيه،  بحق  وثانيهام   ،(١١) تضلوا  لن  هبم  فتمسكوا  بيتي  وأهل  اهللا  كتاب  الثقلني  فيكم 
احلسن واحلسني : إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا (١٢). وكل ذلك مل يكن ألجل الفخر، 

وإنام لتطمئن إليه النفوس اجلاهلة بحقه؛ فيكون لكالمه فيهم وقع أشد، وداللة أعمق.
ح بالعالقة الوثقى بني أهل البيت  والقرآن الكريم، بقوله: واملعول علينا يف  ثم رصّ
م البيانات طلب الطاعة منهم: فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة، والسيام  تفسريه، وبعد أن قدّ
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أنه قد قرهنا بطاعة اهللا وطاعة رسوله  متكئا عىل النصوص القرآنية التي انطلقت متدافعة 
.﴾ مْ نكُ رِ مِ مْ لِ األَ وْ أُ ولَ وَ سُ واْ الرَّ يعُ أَطِ َ وَ وا اهللاَّ يعُ تشهد له هبذا احلق املستحق: ﴿أَطِ

ر من املعصية وعدم الطاعة وغواية الشيطان، وكل ذلك يتمثل يف األعداء  وبعدها حذّ
وأتباعهم وهنجهم يف الدنيا، موظفا هلم قصة من القرآن جتسد ذلك املعنى .

وخيتتم  خطبته يف وصف حاهلم وسوء عاقبتهم إذا ما أرصوا عىل العصيان: 
فتلقون للسيوف رضبا [...] ثم ال يقبل من نفس إيمنا ل تكن آمنت من قبل.

 أن يوصل إىل اجلمهور ما أراد، وأن ينال استحساهنم وثقتهم،  لقد استطاع اإلمام 
وحيظى بقناعتهم، وذلك جزء مهم من بنية التواصل(١٣)، وآية ذلك قول معاوية له: حسبك 
يا أبا عبد اهللا قد بلغت(١٤). وهذه الكلامت متثل أعىل درجات التوصيل واالعرتاف بمنزلة 
اإلمام احلسني ومجهوره. و «اجلمهور ال يتفاعل مع النص أو يستجيب له إال إذا كان 
يف  «منخرطني  واملتلقي  املتكلم  يكون  أن  من  بدّ  ال  إنه  أي  وحياته»(١٥)،  بواقعه  صلة  ذا 
التفاعل  التفاهم والتواصل»(١٦). ومما زاد من هذا  إطار حيايت معييش يمثل هلام مرجعية 
التوصييل تضمني خطبه  أحاديث نبوية مشهورة، وذكره لنصوص قرآنية رصحية تروي 
قصصا معروفة حتمل دالالت معينة، فضال عن رشاقة اخلطبة ذاهتا التي راعى اإلمام فيها 

البنيات املصنوعة قصدا ،ومثل هذه املراعاة هتدف إىل حتصيل االستجابة(١٧).
ولعل ما حيسن االلتفات إليه هو أن معاوية كان من أشهر اخلطباء األمويني وقريبا من 
ذلك كان ابنه يزيد، وكذلك كان عبيد اهللا بن زياد ومروان بن احلكم وغريهم من رموز 
أعداء اإلمام ،  وأن اخلطابة األموية انحرصت بخلفائها وأمرائها وأحزاهبا، زيادة عىل 

قدراهتم األدبية األخر(١٨). 
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ومن شأن تلك املؤهالت األدبية كلها أن حتقق من جانب، قدرا من التقارب يف التكافؤ 
الثقايف بني اإلمام  وأعدائه،  ومثل هذا األمر يقتيض أن يمتلك كال الطرفني مهارات 
اتصالية عالية تعمق عمليات التواصل بينهام عرب اخلطابات واخلطابات املتبادلة(١٩)،  وتدفع 
من جانب آخر،  باجتاه احتدام النزاع السيايس وتأجيجه من خالل حماولة كل طرف كسب 

رأي اجلامهري واستاملتهم نحوه.
 وإنْ تضمن النص السابق التلميح باملطالبة بحقه  يف اخلالفة،  فإنّ مقتضيات الواقع 
املعيش وإرهاصاته يمليان عىل اإلمام  ذلك، فقد جاء عدد من نصوصه يف مقام آخر 
وهي ترصح بذلك، كام يف إحد خطبه: أما بعد، أهيا الناس! فإنكم إن تتقوا وتعرفوا احلق 
ألهله يكن أرىض هللا، ونحن أهل البيت أوىل بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدعني 

ما ليس هلم(٢٠).
وال عجب يف إحلاحه  يف املطالبة باسرتجاع حقه بني الفينة واألخر ،إذا علمنا أهنا 
عملية جيل للحقائق مارسها كيال تصدأ أو تندثر تلك احلقائق مع تقادم األيام.  جاء يف 
تم  إحد خطبه: أسألكم بحق اهللا عليكم وحق رسول اهللا وحق قرابتي من نبيكم، ملا سريّ
مقامي هذا ووصفتم مقالتي ودعوتم أمجعني يف أنصاركم وقبائلكم من آمنتم من الناس 
ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا فإين أختوف أن يدرس هذا األمر ويذهب احلق 

.(٢١)﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تمُِّ نُورِ ُ مُ اهللاَّ ويغلب ﴿وَ

2( الرسالة واملوضوع السيايس
مل يكتف اإلمام بالتلميح أو الترصيح يف املطالبة بحقه يف والية أمور املسلمني ،وسوقه 
الرباهني العقلية والنقلية ألجل ذلك، بل عمد إىل إماطة اللثام عن احلقائق واألسباب التي 
وقفت خلف تسنم أعدائه السلطة الرسمية. جاء يف إحد رسائله ألنصاره: أما بعد، فإن 
اهللا اصطفى حممدا  عل خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه اهللا وقد نصح 

.(٢٢) لعباده، وبلغ ما أرسل به
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وبعد أن أملح اإلمام إىل أثر الرسول، وإخالصه يف دعوته املباركة، وهيأ أذهان املتلقني 
للمزيد، ولج إىل ذكر منزلة أهل البيت  والسبب يف دفعهم عن مقامهم، إذ تابع ذلك 
بقوله: وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه يف الناس؛ فاستأثر علينا 
احلق  بذلك  أحق  أنا  نعلم  ،ونحن  العافية  وأحببنا  الفرقة،  وكرهنا  فرضينا  بذلك،  قومنا 

املستحق علينا ممن تواله(٢٣). 
ه  جدّ وبني  بينه  النسب  رابطة  عىل    تشديده  احلسينية  الدعوة  مظاهر  أهم  من  ولعل 
املصطفى ، إذ كانت من أسطع الرباهني وأوهجها يف تدعيم دعوته للناس باتباع جادة 
لقرابتي من  األمر  أحق هبذا  وإين  إحد رسائله:  السالطني. ورد يف  احلق وهجر درب 

 .(٢٤) رسول اهللا
وير الباحث أن القرابة بني اإلمام  والرسول ، وإن كانت متحققة نسبا،  وهلا ما 
هلا من التأثري العظيم يف شخص احلسني،  من علم وتقو وشجاعة إال أن اإلمام انطلق 
من هذه القاعدة نحو القرابة األسمى من الرسول ،  بوصفه أنموذجا رساليا لإلنسانية 
مجعاء،  وهذا ما يدعمه قول النبي : حسني مني وأنا من حسني(٢٥). فالقرابة الرسالية 
ه املصطفى،  التي جاهد  ألجلها،  ولذلك  هي الثمرة احلقيقية للقرابة النسبية من جدّ

قيل: «اإلسالم بدؤه حممدي وبقاؤه حسيني»(٢٦).
إذ  األعــداء،  مسمع  عن  بمعزل  تكن  مل  حقه،   طلب  يف  املستمرة   احلسني دعوة  إن 
اإلمام يف  ،ليدخل  وأهلبت عداءهم  كامئنهم  وأعيت جفوهنم، فحركت  شغلت عقوهلم، 

مرحلة الحت فيها بيارق النزاع السيايس السلمي.
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ثانيا: الرصاع السيايس مع السلطة األموية
احلسن اإلمام  أخيه  عىل  أحلت  التي  واألسباب  الظروف   احلسني اإلمام  واكب 

للقبول كرها ببيعة معاوية بن أيب سفيان حتى استشهاد احلسن وهو كظيم(٢٧). 
من هنا، هنض اإلمام احلسني بعبء اإلمامة، ملتزما بصلح أخيه، واكتفى بالدعوة 
– كام رأينا - يف املطالبة بحقه، ولكن رسعان ما جاءت ردود السلطة احلاكمة،  السلمية 

لتبدأ صفحة أخر من النزاع املزمن مع السلطة األموية.
وكشف خبايا النزاع وأضاء فحواه ما ورد عنه من رسائل وخطب شغلتا مساحة هذا 
الرسائل عىل اخلطب؛  أدبه مع ميل نسبي يف زيادة مساحة  السياسية يف  املعاين  النوع من 
ألن الرسائل حينئذ أنسب األنواع األدبية يف نزاع تباعد طرفاه؛ كالبعد السحيق بني املدينة 

موطن اإلمام ، والشام مركز اخلالفة األموية.

 وآثر  الصرب يف هذه املرحلة وفاء بالعهد وانتظارا ملا تؤول إليه األمور؛ لذا فقد كان 
يويص أتباعه بضبط النفس واحلذر، وأن يكون كل واحد منهم )حلسا من أحالس بيته ما 

دام هذا الرجل حيا)(٢٨).
1( الرسالة والرصاع السيايس مع السلطة األموية

عىل الرغم من متسكه  بعهد الصلح وبنوده دأبت السلطة األموية عىل إرسال سهام 
الشك والريبة نحوه، متهمة إياه باإلعداد للنهوض عليها، يف الوقت الذي كانت السلطة 
ذاهتا متارس انتهاكات متكررة للعهد بني احلني واآلخر، حتى غدت تلك اخلروقات تشكل 
ملمحا بارزا يف هنج السياسة األموية. ومما يكشف عن تلك املالمح رسالته اجلوابية لكتاب 
معاوية، جاء فيها: أما بعد، فقد جاءين كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور ،ل تكن 
تعاىل(٢٩)،  اهللا  إال  إليها  يسدد  وال  هلا،  هيدي  ال  احلسنات  وإن  هبا،  عني  رغبة  هبا،  تظنني 
أنه رقي  ما ذكرت  وأما  اجلواب:  تفصيل  معاوية رشع يف  أعاد مضمون رسالة  أن  وبعد 
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إليك عني، فإنم رقاه املالقون ،املشاؤون بالنميمة، املفرقون بني اجلمع، وكذب الغاوون 
ومن  ومنك  ذلك  ترك  يف  تعاىل  اهللا  ألخشى  وإين  خالفا،   وال  حربا  أردت  ما  املارقون، 

حزبك القاسطني املُحلني، وحزب الظال وأعوان الشيطان الرجيم(٣٠).

كانوا  الذين  املخبتني،  العابدين  وأصحابه  حجر،  قاتل  ألستَ  قائال:    أردف  ثم   
يستفظعون البدع، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، فقتلتهم ظلم وعدوانا، من بعد 
ما أعطيتهم املواثيق الغليظة، والعهود املؤكدة، جراءة عل اهللا واستخفافا بعهده، أولست 
بقاتل عمرو بن احلمق، الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة، فقتلته من بعد ما أعطيته من 
اإلسالم  زيادا يف  املدعي  أولست  اجلبال،   نزلت من شغف  العصم  فهمته  لو  ما  العهود 
،فزعمت أنه ابن أيب سفيان، وقد قىض رسول اهللا  (أن الولد للفراش وللعاهر احلجر)، 
ثم سلطته عل أهل اإلسالم، يقتلهم ويقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف ،ويصلبهم عل 

جذوع النخل، سبحان اهللا يا معاوية! لكأنك لست من هذه األمة ،وليسوا منك(٣١).
 ،وهذه األعامل العدوانية لزياد تتطابق مع ما فعله فرعون بالسحرة الذي آمنوا بموسى
مْ يفِ  نَّكُ بَ لِّ صَ ألُ الفٍ وَ نْ خِ م مِّ كُ لَ جُ أَرْ مْ وَ يَكُ يْدِ نَّ أَ عَ طِّ قَ قال تعاىل حكاية لقول فرعون: ﴿فَألُ

.(٣٢)﴾ لِ وعِ النَّخْ ذُ جُ
ثم قال : أولستَ قاتل احلرضمي الذي كتب فيه زياد أنه عل دين عيل كرم اهللا وجهه، 
ودين عيلّ هو دين ابن عمه ، الذي أجلسك جملسك الذي أنت فيه، ولوال ذلك كان 
أفضل رشفك ورشف آبائك جتشم الرحلتني: رحلة الشتاء والصيف، فوضعهم اهللا عنكم 
بنا، منّة عليكم، وقلت فيم قلت: ال تردن هذه األمة يف فتنة، وإين ال أعلم هلا فتنة أعظم من 
إمارتك عليها، وقلت فيم قلت: انظر لنفسك ولدينك وألمة حممد، وإين واهللا ما أعرف 
أفضل من جهادك، فإن أفعل فإنه قربة إىل ريب، وإن ل أفعله فاستغفر اهللا لديني، وأسأله 
التوفيق ملا حيب ويرىض، وقلت فيم قلت: متى تكدين أكدك، فكدين يا معاوية فيم بدا لك، 
فلعمري لقديم يكاد الصاحلون، وإين ألرجو أن ال ترض إال نفسك، وال متحق إال عملك، 
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فكدين ما بدا لك(٣٣). ثم اختتم  جوابه بقوله: واتقِ اهللا يا معاوية، واعلم أنّ هللا كتابا 
ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها.  واعلم أنّ اهللا ليس بناسٍ قتلك بالظنة،  وأخذك 
بالتهمة، وإمارتك صبيا يرشب الرشاب ويلعب بالكالب، ما أراك إال وقد أوبقت نفسك، 

وأهلكت دينك، وأضعت الرعية والسالم(٣٤). 
بيان مصدر  إىل  اهتامات معاوية يف مقدمة اجلواب، عمد   كثريا من  أن أوجز  وبعد 
كتاب  أن يف  نفسه، والسيام  الوشاية عن  منع  إىل  (املالقون)(٣٥)،ورشع  االهتامات، وهم 
استبطنت  إذ  الذات،  حول  حتلقت  (متورمة)  وبلغة  امليثاق،  وتر  عىل  مكثفا  نقرا  معاوية 
الغاوون  «كذب  له:  قال  ولذلك  اإلسالمي،  باخلطاب  تغلفت  وإن  السلطان  نــوازع 
 حقيقة معاوية وأعوانه  املارقون، ما أردت حربا وال خالفا». ويتلو ما تقدم أن يقرر 
منذرة  ببطء  تتنفس  بنودها  باتت  التي  املعاهدة  بخروقات  مذكرا  أفعاهلم،  عليهم  معددا 
 [...] القاسطني  حزبك  ومن  ومنك  ذلك  ترك  يف  تعاىل  اهللا  ألخشى  وإين  تام:  بانفالت 
ألستَ قاتل حجر، وأصحابه [...] أولست بقاتل عمرو بن احلمق [...] أولست املدعي 
زيادا يف اإلسالم [...] ثم سلطته عل أهل اإلسالم ،يقتلهم ويقطع أيدهيم وأرجلهم من 

خالف، ويصلبهم عل جذوع النخل. 
معززا  رسالته  دالالت  معمقا  األموية،  السلطة  جتــاوزات  بذكر    تسلسل  وهكذا 
يرسم  أن  استطاع  وبذلك  كريمة،  قرآنية  آلية  وبتمثله  رشيف  نبوي  بحديث  توصيلها 
صورة وافية موضحة لشخصية معاوية وحكمه كام رآها وعارصها(٣٦) فـ «الكتاب سجل 
للدماء التي سفكها األمويون،  وهو رصخة يف وجه العبث والتالعب والتجاوز، كام أنه 

بيان حلقوق الشعب التي ال يمكن التغايض عنها مهام كلف األمر»(٣٧).
وقول اإلمام متعجبا: سبحان اهللا يا معاوية! لكأنك لست من هذه األمة وليسوا منك، 
أيضا،  بعقيدته  وربام  أقول:  وقوميته(٣٨)  وطنيته  يف  ملعاوية   احلسني من  اهتام  هو  إنام 
والسيام أن عقيدة فرعون عىل غري عقيدة أصحاب نبي اهللا موسى، زيادة عىل الدماء 
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الغزيرة املسفوكة التي اختذها اإلمام  عنوانا عىل ذلك(٣٩). 
وبعد أن أهنى كالمه عىل سلسلة اخلروقات بقوله: أولست قاتل احلرضمي؟ عرج عىل 
بيان فضل أهل بيته  عىل معاوية (ودين عيل هو دين ابن عمه  الذي أجلسك جملسك)، 
ثم مىض يف نقضه ملزاعم خصمه معلنا رغبته يف جهاده، لو علم نضوج مقومات الثورة 
اللهاة  بني  غصة  صار  حتى  برمه  بُعيد  كؤودا  عقبة  كان  الذي  امليثاق  ولوال  وجاهزيتها، 
واحلالقيم بعد نقضه(٤٠): وإين ال أعلم هلا فتنة أعظم من إمارتك عليها [...] وإين واهللا ما 

أعرف أفضل من جهادك.

ويبلغ التحدي ذروته قبيل ختام الرسالة بقوله : فكدين ما بدا لك، وهذا إحراج غري 
يسري ملعاوية، وقد رأ بعض الباحثني أنه  وضع خصمه، حيال اهتاماته له، فلم يقل 
له: (كدين بم تريد) بل ما بدا لك مني، أي ما بدا منه  حتى جميء كتاب معاوية له، وهذه 
أملعية تفوق بصدقها وعفويتها بمراحل دهاء معاوية وبالنتيجة إسكاته إىل حني(٤١). وقوله 
: اعلم أن اهللا ليس بناسٍ لك [...] إمارتك صبيا يرشب الرشاب، ويلعب بالكالب، 
إنام هو تكثيف لغاية الرسالة وموضوعها؛ إذ انبثقت منه إشارة عميقة يتجىل من خالهلا 
جانب من األسباب التي أحلت عليه  يف اخلروج عىل يزيد فيام بعد، فضال عن داللتها 
الزمنية للنزاع وتفاقمه يف آخريات أيام معاوية.  وختم  كالمه بقوله: ما أراك إال أوبقت 

نفسك...؛ واخلامتة هذه إنام هي ردّ عىل مواعظ معاوية(٤٢) وتوبيخ له.
معناها وجيل  الرسالة والكشف عن  أثر جوهري يف إضاءة  التارخيي  للسياق  كان  لقد 
مقاصدها وغايتها وحتديد القضايا التي جر التعبري فيها(٤٣). وكذلك كان لسياق احلال 
أثر فاعل يف إعالن موقف اإلمام  وظروف إبداعه للرسالة ومناسبتها، وما تطلب ذلك 
من أن تنفرد هذه الرسالة بطول موضوعها واختفاء مقدماهتا،  وإجياز خامتتها،  وبالنتيجة 

بنية نص متميزة؛ ومعروف أن (بنية النص حمكومة بسياق احلال)(٤٤). 
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 ،الرد عىل جواب اإلمام احلسني التي دعت معاوية إىل عدم  وإذا تقصينا األسباب 
وجدنا أنّ أمهها - كام نحسب - سببان:

األول: أن رسالة اإلمام  بددت شكوك معاوية وخماوفه من هنضته ، وما استتىل 
لَ معاوية ألجله وبرد. ذلك من اطمئنان ثَقُ

أن   وتعنيفه: ما عسيت  يتضح من قول معاوية ملن حثه عىل جواب اإلمام  الثاين: 
أقول يف حسني ولست أراه للعيب موضعا(٤٥)؛ فهذا القول يمثل حقيقة احلسني عند 
رسالة  هبا  جاءت  التي  احلقائق  دفع  عن  معاوية  عجز  عن  فضال  أعدائه،  وسائر  معاوية 

احلسني التي متيزت برسوخ املعاين وقوة التوصيل.
ومل يقترص رصاعه  مع السلطة األموية عىل التحديات اخلطابية أو الكتابية ،بل أخذ 
الرصاع صورة واقعية أحيانا، إذ عمد إىل مصادرة أموال قافلة أقبلت من اليمن إىل الشام؛ 
ليسد هبا حوائج املحتاجني من بني هاشم وغريهم، وكتب إىل معاوية: من احلسني بن عيل 
إىل معاوية بن أيب سفيان، أما بعد: فإن عريا مرت بنا من اليمن حتمل ماال وحلال وعنربا 
إليها  احتجت  وإين  أبيك،  بني  النهل  بعد  هبا  وتعل  دمشق،  خزائن  لتودعها  إليك  وطيبا 

فأخذهتا والسالم(٤٦). 
 وال ريب يف أن ترصف اإلمام  هبذه األموال إنام يمثل إشارة فعلية قصد توصيلها إىل 
السلطة األموية واجلامهري للتنبيه عىل جور السياسة االقتصادية للسلطة األموية،  وللتشديد 
عىل حق اإلمام  الرشعي بمزاولة مسؤولياته وتنشيط فاعليته متى ما طلب األمر ذلك. 
ومن الدالئل العميقة التي تدعم املعنى السابق يف هذا السياق، ابتداء اإلمام  بنفسه يف 

الكتابة هبذا الشأن ملعاوية، فضال عن عدم تسميته ملعاوية بأمري املؤمنني.
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2( اخلطبة والرصاع السيايس مع السلطة األموية
تباينت أساليب النزاع السيايس وتعددت وقائعه حتى بلغ اخلالف قرنه –  أو كاد - حني 
قدم معاوية املدينة طلبا لبيعة يزيد، وملا أقعده اليأس عنها التمس املكر هلا، سعيا منه لقضم 
فاعلية الرموز املناوئة للسلطة ومصادرة آرائهم وكان يف مقدمة هذه الرموز اإلمام احلسني

 وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا ابن عمر بن اخلطاب وعبد الرمحن ابن 
أيب بكر(٤٧). 

وإبان تلك األحداث خطب معاوية مربزا مكانة يزيد منوها بفضله وعلمه مصدقا حلسن 
الظن به معتقدا بصالحه للخالفة بعده،  وقد أطنب معاوية يف مقدمته، حتى جاوزت شطر 

خطبته؛ رغبة منه يف التواصل مع اجلمهور إلقناعه بصحة تولية يزيد العهد(٤٨). 

 عند أعدائه: فتيرس   وجاء يف تتمة اخلرب ما يشري إشارة واضحة لعظم خطر اإلمام 
ابن عباس للكالم، ونصب يده للمخاطبة، فأشار إليه احلسني وقال: عل رسلك، فأنا 
املراد، ونصيبي من التهمة أوفر، فامسك ابن عباس، فقام احلسني، فحمد اهللا، وصىل 
عىل الرسول ثم قال: أما بعد يا معاوية، فلن يؤدي القائل، وإن أطنب يف صفة الرسول 
 من مجيع جزءا [...] وهيهات هيهات يا معاوية: فضح الصبح فحمة الدجى، وهبرت 
أجحفت،ومنعت  حتى  ،واستأثرت  أفرطت  حتى  فضلت  ولقد  الرسج،  أنوار  الشمس 
أو  أو تنعت غائبا،  حتى حملت [...] وفهمت ما ذكرته عن يزيد ،كأنك تصف حمجوبا، 
خترب عم كان مما احتويته بعلم خاص ،وقد دل يزيد من نفسه عل موقع رأيه فخذ ليزيد فيم 
أخذ فيه من استقرائه الكالب املهارشة عند التهارش،واحلمم السبق ألتراهبن،  والقيان 
ذات املعازف ورضب املالهي جتده بارصا ودع عنك ما حتاول، فم أغناك أن تلقى اهللا من 
 نقض مزاعم معاوية  بأكثر مما أنت القيه(٤٩). وهكذا استطاع اإلمام  وزر هذا اخللق 

وإطرائه ليزيد من خالل تسفيهه آلراء معاوية معتمدا التهكم والتحقري.
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وقد متكن  من إزاحة النقاب عن احلياة املرتفة الناعمة الالهية التي كانت حتيط بيزيد، 
حياة األمراء يف القصور، يلهون بالتحارش بني الكالب، والتسابق بني احلامم، والعيش بني 
املعازف والقيان(٥٠)، وكان اإلمام يبتغي من وراء ذلك تبصري اجلامهري بخروقات السلطة 

األموية.
املزدوجة  وفاعليته  املوجز    خطبته  استهالل  حسن  إىل   - هنا   - اإلشارة  املناسب  ومن   
شأن  «من  إن  ،إذ  نحوه  املخاطبني  اهتامم  وجذب  واملتلقني،  معاوية  بني  التواصل  حتجيم  يف 
االستهالل اجليد أن يبقي وظيفة التلقي قائمة إىل أقصاها»(٥١) كام أسلفنا. وقول معاوية مذهوال 

عقب خطبة اإلمام :ما هذا يا ابن عباس؟(٥٢)، يشكل جتليا واضحا للمعاين السابقة.
ومل يفرت  من طلب الفرصة إلهناض املسلمني وإيقاظهم وحتذيرهم من إمارة يزيد، 
 والتابعني مع أهله  الرسول  إذ مجع عددا كبريا من أصحاب  والسيام يف موسم احلج 
ومواليه، فقام هبم خطيبا، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ،فإن هذا الطاغية قد فعل 
بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإين أريد أن أسألكم عن يشء، فإن صدقت 
التي جاءت  الرشعية  النصوص  ذكر  اسرتسل يف  ثم  فكذبوين(٥٣)  كذبت  وإن  فصدقوين 

.(٥٤)  بحق أهل البيت
الزمان  انتقاء  عىل  حرص  إذ  ثقايف،  اجتامعي  سياق  وفق  عىل  اإلمام  خطبة  وسارت 
وانتخاب املشاركني ونوع النص،  ملواجهة تغري األحداث وبث دعواه .وحيصل مثل هذا 

االنتقاء بغية إحداث الفاعلية يف التوصيل إىل املتلقني(٥٥). 

 وإن إرصار اإلمام عىل املطالبة بحقه يف اخلالفة ومالزمته للدعوة هلا ألكثر من عقد، ال 
ينطلق من رؤيته للخالفة بوصفها مغنام أو امتيازا بل بوصفها تكليفا رشعيا رساليا. ومن 
نى: اللهم إنك تعلم أنه ل يكن ما كان تنافسا يف سلطان،  ذلك قوله يف خطبة له  يف مِ
وال التمسا من فضول احلطام، ولكن لنُري املعال من دينك ،ونظهر اإلصالح يف بالدك، 

ويأمن املظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك(٥٦). 
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ومل يقترص الرصاع السيايس بني اإلمام احلسني والسلطة األموية عىل شخص معاوية 
فحسب،  بل امتد أيضا إىل يزيد بن معاوية الذي حاول كسب الرصاع السيايس مع احلسني
 بيل حركة اإلمام الثورية، فقد بعث يزيد برسالة شعرية(٥٧)مدح فيها نسب اإلمام  قُ

وحذره وأصحابه من القتل الذي ينتظرهم بخروجهم عىل السلطة احلاكمة، داعيا اإلمام 
إىل الطاعة، عامدا عىل إضفاء الطابع اإلسالمي عىل تلك املحاولة، والسيام أنه أمر عامل 
مكة بقراءهتا أمام الناس يف موسم احلج وكذا فعل يف املدينة، وقد عمد بعض أهل املدينة 
إىل تسليمه  رسالة يزيد من دون إعالمه هوية صاحبها فام أن تأمل فيها حتى عرفها من 
يئُونَ  مْ بَرِ نتُ مْ أَ كُ لُ مَ مْ عَ لَكُ يلِ وَ مَ ل لِّ عَ قُ بُوكَ فَ ذَّ إنِ كَ يزيد، فكان جوابه عنها بآية قرآنية: ﴿وَ

.(٥٨)﴾ ونَ لُ مَ َّا تَعْ اْ بَرِيءٌ ممِّ نَ أَ لُ وَ مَ ممَِّا أَعْ

إشاراته  له - كام أحسب -  آخر،  أي نص  قرآين من دون  بنص   إجابة احلسني إن   
الرئيسة واألهم يف  اإلمام  اشتغال  يمثل ساحة  الذي  الوقت  القرآين يف  فالنص  العميقة، 
فإن  القيادية،  واستحقاقاهتا  اإلمامة  قضية  وبخاصة  اإلسالمية،  األمة  لقضايا  التصدي 
مدلول النص قطع السبيل أمام يزيد الذي حاول أن يترسبل بلباس الدين والرحم؛ لتمرير 
نواياه يف هدم مرتكزات احلركة احلسينية املرتقبة واإلساءة إىل مستقبلها ونتائجها، إذ أعلن 
اإلمام من خالل سياق النص القرآين براءته من يزيد وأعوانه الذين ال يؤمنون، وبراءهتم 
من عمله(٥٩)، تشديدا منه  عىل فصم عر العالئق غري اإلسالمية معهم، وتشديدا عىل 
 عدم استعداده للتعاطي مع يزيد بأي حال من األحوال، إىل جانب عدم ميل اإلمام 

لتضمني نتاجه أبياتا شعرية(٦٠).
إن السياق اإلعالمي الذي وردت فيه رسالة يزيد،  وقدرة اإلمام عىل فهم احلالة الذهنية 
لشخوص الدولة األموية، من خالل جتربته العريضة معهم، ساعده  يف الكشف عن 
هوية الباعث؛ ألن الكاتب متموضع يف كلامته ولذلك يقال: أعرفك من كلامتك(٦١).ومن 

هذا نلحظ أنه  انامز بقوة التلقي واإلرسال معا.
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ومن خالل النصوص السابقة يف هذا املبحث يتجىل موقف اإلمام  ونجاحه يف عهد 
معاوية، إذ كان منكفئا عىل حتصني األمة ضد االهنيار التام فأعطاها من املقومات املعنوية 
القدر الكايف،  حتى تتمكن من البقاء صامدة يف مواجهة املحن(٦٢)، ليتمكن  من أن يعد 
نفسه لالنتفاضة بعد حكم معاوية(٦٣). وما رسالة يزيد األخرية وجواب اإلمام عليها إال 

إشعار بدنو املواجهة العسكرية املرتقبة مع السلطة األموية.
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ثالثا: الدعوة إىل اجلهاد
وفاة  بني  الفاصلة  اخلمسني  السنوات  يف  والسيام  اإلسالمية  األمة  خالفات  أغلب  إن 
لَّ  الرسول وشهادة احلسنيمتحورت حول مقومات اإلمامة واستحقاقاهتا؛  «إذ ما سُ

لَّ عىل اإلمامة يف كل زمان»(٦٤). سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما سُ
كانت اخلالفة األموية يف تلك احلقبة عىل الرغم من السلبيات التي أحاطت هبا ،تتمتع 
رقاب  من  أمية  بني  متكن  الرشعية  هذه  وكانت  املسلمني،  من  كثري  نظر  يف  بالرشعية 
املسلمني، وتشل عمل املعارضة ودورها(٦٥). فقد أفلح معاوية بشكل خاص يف تدجني 
نُعي  إن  ما  املسلمني(٦٦)، ولكن  النظام وسطوته يف نفوس  للسلطة، وتثبيت رهبة  الناس 
عن  متواريا  كان  ما  وافتضح  ة  اجلرّ رست  كُ حتى  يزيد  عهد  وحان  سنة٦٠#(٦٧)،  معاوية 

النظارة ردحا من الزمن(٦٨).
ومل يلبث يزيد أن استو عىل كريس اخلالفة حتى طفق يأمر وايل املدينة بأخذ البيعة من 
احلسني أخذا شديدا ليس فيه رخصة(٦٩)، فام كان من اإلمام  إال أن جييبهم بالرفض 
قائال: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة وحمل الرحة، بنا فتح اهللا وبنا 
ختم، ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر قاتل النفس املحرتمة معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع 
مثله(٧٠)، وهبذه الكلامت التارخيية أعلن اإلمام موقفه رصاحة حيال بيعة يزيد ال يستهويه 

ح به خوف . طمع أو يطوّ
وقد حققت الرسائل واخلطب حضورا متميزا يف دعوته للجهاد،  فغالبا ما يكون القلم 
واللسان مها السالح األبرز يف رحى تلك النزاعات(٧١)، مع تفوق بنيّ يف مساحة الرسائل، 
وهذا ما تقتضيه طبيعة الدعوة اجلهادية وحاجتها لبعث الرسائل إىل أمصار خمتلفة، بينام 

كانت مشاركة بقية األنواع األدبية مشاركة خجولة يف هذا امليدان .
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1( الرسالة والدعوة إىل اجلهاد
مل خيفَ عىل اإلمام  أن ترد دعوته؛ لعلمه بغرائر الناس، وحبهم للعافية ،وحرصهم 
عىل الدنيا؛ وطبيعي أن تكون يف «ذهن كل قائم باالتصال صورة الشخص الذي يتلقى 
رسالته»(٧٢)،  ولذلك وعد  بالصرب،  والصرب عىل أية حال، تسليم لقضاء اهللا وحكمته، 
وهبذه املعاين ختم اإلمام وصيته، إذ قال: ومن رد عيلَّ هذا أصرب حتى حيكم اهللا بيني وبني 

القوم وهو خري احلاكمني(٧٣). 

ه املصطفى والدعاء بجنبه آخر العهد باملدينة، بقوله:   لقرب جدّ وقد كان توديعه 
اللهم إن هذا قرب نبيك حممد  وأنا ابن بنت نبيك، وقد حرضين من األمر ما قد علمت، 
اللهم! إين أحب املعروف وأنكر املنكر، وإين أسألك يا ذا اجلالل واإلكرام! بحق هذا القرب 
ومن فيه إال اخرتت ل من أمري ما هو لك رىض ،ولرسولك رىض، وللمؤمنني رىض(٧٤). 
ب دعوة احلسني للجهاد وبيان أسبابه،  إعالنه لواقع السلطة األموية ونعتهم   وصحِ
بنعوت تتجىل يف قوله: قد لزموا طاعة الشيطان،  وتركوا طاعة الرحن وأظهروا الفساد،  

وعطلوا احلدود،  واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اهللا وحرموا حالله(٧٥). 

وال شك يف أن خروج اإلمام إىل مكة إنام هو تعبري عن رفضه للبيعة وتثوير جذري ألفكار 
املسلمني وإعالن رصيح لنهضته، والسيام أنه لزم الطريق األعظم عند رحيله إىل مكة ومل 
يتنكب الطريق كام فعل بعض معاريض الدولة األموية مثل عبد اهللا بن الزبري(٧٦)، إذ قام 
 يف هذه املرحلة الزمنية احلرجة بدور توعوي تعبوي(٧٧)؛ قاصدا االحتجاج مستثمرا 
موقع مكة اجلغرايف املتميز،  زيادة عىل قداستها ومنزلتها الرفيعة يف قلوب املسلمني، مربزا 

القضية بأجىل صورها من حيث إن «املكان والزمان يشكالن إطار احلدث»(٧٨). 
من  بسيل    اإلمام  يمطرون  فراحوا  الكوفة  أهل  حركته  أصداء  بلغت  ما  ورسعان 
رسائلهم(٧٩)التي تدعوه إىل القدوم عليهم ويستحثونه يف الشخوص عليهم ألخذ البيعة 
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وتويل اإلمامة(٨٠). 
الذي  كل  فهمت  فقد  بعد  أما  كتب:  ثم  الكتب،  فقرأ    عنده  كلها  الرسل  وتالقت 
اقتصصتم، وقد بعثتُ إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته 
وذوي  ملئكم  رأي  اجتمع  قد  أنه  إلَّ  كتب  فإن  ورأيكم،  وأمركم  بحالكم  إلَّ  يكتب  أن 
احلجى منكم عل مثل ما قدمت به رسلكم، أقدم إليكم وشيكا إن شاء اهللا(٨١). وال شك 
يف أن قوله : وقد بعثتُ إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، إنام 

هو تدعيم لقناة التوصيل، ومتتني ألدائها، وبالنتيجة تعزيز ملهمة مسلم بن عقيل.
ومن املناسب اإلشارة - هنا - إىل أن دعوة «أهل الكوفة ليست هي السبب يف تكوين 
دعوهتم  الكوفة  أهل  يقدم  أن  سببت  أو  أوجدت  التي  هي  اإلمام  هنضة  إن  بل  النهضة، 
لإلمام»(٨٢)، أي إهنم مل حيركوه، وإنام هو الذي حركهم(٨٣)، إذ مل تذكر كتب التاريخ والسري 
التي اطلع الباحث عليها، أن اإلمام استقبل رسالة يف املدينة من أهل الكوفة هبذا الصدد أو 

غريه، بعد موت معاوية، وإنام حصل ذلك يف مكة .

وبعد أن استقر احلال بـ (مسلم) سفري اإلمام احلسني يف الكوفة أقبلت عليه اجلموع 
تبايعه، فكتب إىل اإلمام: أما بعد فإن الرائد ال يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 

ثمنية عرش ألف رجل، فاقدم فإن مجيع الناس معك، وال رأي هلم يف آل أيب سفيان(٨٤). 
يفصح هذا الكتاب عن والء كبري من أهل الكوفة ونزوعهم الشديد إىل إمامة احلسني

، وهو - بعد - إشارة رصحية إىل النجاح الكبري الذي حققه مسلم يف توصيل ما أنيط 
به من مهام السفري األمني.

وال ريب يف أنَّ كثرة رسائل الكوفة أسهمت بشكل فاعل يف حتديد وجهة مسرية اإلمام 
اجلهادية، وجعلته أمام استحقاقات تارخيية زيادة عىل تكليفه الديني.

ومل تتفرد الكوفة بكتب اإلمام  طويال حتى انضمت إليها البرصة، إذ كتب اإلمام إىل 
أرشافها: أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه ، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت، 
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وإن تسمعوا قول وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد(٨٥).
بينهم من أخذ ورد،  امللتهب بني اإلمام ومريديه، وما  السيايس  ويف غمرة هذا احلراك 
أن  هاشم،  بني  من  أرحامه  وبعض  والرسمية،  اإلسالمية  الشخصيات  من  عدد  حاول 
اإلمام  أنصار  بوعود  وثوقهم  لعدم  العراق،  إىل  الذهاب  أو  بالنهضة  القيام  من  يمنعوه 
مشفق  بني  كانوا  الناصحون  وهؤالء  احلاكمة(٨٦)،  األموية  السلطة  بطش  عن  فضال   

ومغرض(٨٧). 
 ويبدو أن هذه النصائح كانت تسري عىل وفق خطوط عابرة وحسابات مادية ال تدلف 
إىل العمق احلسيني، بقدر ما متس السطح أو تالمس القشور؛ «ألن الواقع اإلسالمي كان 
اهلامدة  الروح  يف  ليبعث  مأساته»(٨٨)،  وبحجم  احلسني  استشهاد  بحجم  هزة  إىل  حيتاج 
 أُوارها عىل مر السنني، وربام يطابق هذا الرأي جواب اإلمام  جذوة جديدة ال خيمد 

ألغلب الناصحني: إين قد رأيت جدي رسول اهللا  يف منامي فأخربين بأمر أنا ماض له، 
.(٨٩) كان ل أو عيلّ

وهبذا يتضح رفضه  ألي اختزال جلوهر الثورة،  أو تسطيح لغاياهتا ،وعدم السامح 
بتهميش نصوصها وهتشيم اسمها، والنأي هبا عن التأويالت املادية إذ «أصبحت الشهادة 

مطلبا حمتام وقضية الزمة سعى إليها اإلمام»(٩٠)، بكل إرادة وفداء.
عنوانات  خالل  من  انطالقها    ، اإلمام  حركة  وسمت  التي  البارزة  السامت  ومن 
إسالمية عامة ال من خالل خصوصية إمامته التي ال يقتدي هبا إال اخلاصة معه(٩١)، كقوله: 
ن  إين ل أخرج أرشا [...] خرجت أطلب اإلصالح(٩٢)، وقوله: إن رسول اهللا  قال: مَ
أنه ليس علينا  الذي اقتصصتم [...]  رأ سلطانا جائرا...(٩٣)، وقوله: وقد فهمت كل 
إمام(٩٤)؛ فاحلسني كان يتمثل اإلسالم يف خطواته الثورية(٩٥)، وهو إذ ثار من أجل احلق 
إنّ  حيث  من    وكلامته  أقواله  تأثري  جاء  وأمثاله  ذلك  ومن  الشعوب(٩٦)،  لكل  فاحلق 
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«العمل الفني حني يمس جوهر اإلنسان يرشك أكرب عدد من الناس يف االستجابة لألثر 
الفني»(٩٧). 

وهكذا أراد  أن تكون هنضته «منارا ييضء الدرب أمام مجيع املصلحني عىل خمتلف 
أهوائهم ونحلهم، كل يرتشف منها بمقدار سعة ظرفه، وطهارة نفسه»(٩٨). ومن هنا،  فإن 
العنوانات العامة تلك،  جعلت ثورة احلسني عاملية إنسانية متجاوزة يف خطاهبا الزمان 

واملكان لتستوعب أوسع األمكنة مع اختالف املجتمعات وتطورها .

2( اخلطبة والدعوة إىل اجلهاد
مل يكتف اإلمام  بإبراز العنوانات العامة لثورته، بل كشف عام كان ينتظره من عظيم ابتالء 

وفادح خطب وكيفية مواجهتهام، وما سببا له من جزاء آخروي.
ع فيها مكة، وعىل عجل، قاصدا العراق من دون إمتام  جاءت تلك املعاين يف خطبته التي ودّ
احلج(٩٩)، إذ أُخرب أن السلطة األموية دست إليه عرشات الرجال الغتياله يف مكة عىل أية حال 
طّ  اتفق(١٠٠): احلمد هللا وما شاء اهللا وال حول وال قوة إال باهللا وصل اهللا عل رسوله وسلم، خُ
املوت عل ولد آدم خمطّ القالدة عل جيد الفتاة، وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، 
وخري ل مرصع أنا القيه، كأين بأوصال تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء، فيمألن 
طّ بالقلم، رىض اهللا رضانا أهل البيت،نصرب  مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، ال حميص عن يوم خُ
عل بالئه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول اهللا  حلمته بل هي جمموعة له يف حضرية 
القدس، تقر هبم عينه وينجز هبم وعده(١٠١)، ثم يناشد اجلمهور قائال: من كان باذال فينا مهجته 

صبحا إن شاء اهللا(١٠٢).  نا عل لقاء اهللا نفسه، فلريحل معنا ،فإين راحل مُ وموطّ

ل بعض ما يميز هذه اخلطبة هو رسعة اإلمام  يف بيان فحو الرسالة من خالل  لعّ
بذكر سمة  بدأ  إذ  أال وهو(املوت)،  والتسليم،  التحميد  بعد  أول كالمه  إبراز عنواهنا يف 
املوت الكرب وتوأمه الويف حني ذكر (حتمية املوت) بقوله: خط املوت عل ولد آدم خمط 



١٠١

سلسلة كتاب العميد(٤)

القالدة عل جيد الفتاة، واملقصود بـ (خمط القالدة)، موضع خط القالدة أي اجللد املستدير 
من جيد الفتاة(١٠٣)، وعليه فإن «خمط القالدة عىل جيد الفتاة أمر تقريبي وتعبري أديب، وإال 
فهو ليس بأمر دائم؛ ألن كثريا من النساء ال يلبسن القالئد لفقر أو غريه، مع أن املوت عام 
للجميع»(١٠٤)، وكأن اإلمام أراد أن يقول: ال تتومهوا يف أنكم لو ل تشهدوا القتال لكنتم 
مُ  ككُّ رِ دْ واْ يُ ونُ نَمَ تَكُ يْ يف مأمن من املوت. ويناغم هذا املعنى، ما جاء يف القرآن الكريم: ﴿أَ

.(١٠٥)﴾ ةٍ يَّدَ شَ وجٍ مُّ رُ مْ يفِ بُ نتُ لَوْ كُ تُ وَ املْوَْ
ثم ينتقل يف كالمه  فيقول: وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وملا كان 
الوله شدة الشوق، ثم ضاعف الوله بدخول (ما) التعجبية عليه ،فيصري املعنى أنه  أراد 
أن خيرب عن عظيم شوقه إىل آبائه، فـ «التعجب رضب من اخلرب»(١٠٦)، وبالدقة أراد أن خيرب 
عن عظيم شوقه، إىل املقامات العليا ألرواح أسالفه تلك التي ال يناهلا إال بالشهادة(١٠٧). 

 وهبذا أخذ  من شوق يعقوب إىل يوسف  شدة الشوق، أما نوع الشوق فمختلف، 
 كان يف الدنيا كام هو معروف، وأما اشتياق احلسني  ألن اشتياق يعقوب إىل يوسف

إىل  يعقوب  اشتياق  أنَّ  زيادة عن  اآلخرة  وإنام حيصل يف  الدنيا  اشتياق ال حيصل يف  فهو 
 فإنه يتجهمن   يتجه من السلف إىل اخللف، وأما اشتياق احلسني إىل آبائه  يوسف 

اخللف إىل السلف، كام يوضحه الرسم اآليت:

      
يعقوب

 أسالفه احلسني

 يوسف اشتياق

اشتياق
                                  

     

ولذلك خييل ملن ينظر إىل شيبته املقدسة بأنه مل يعد موجودا عىل هذه األرض إال بجسده 
 فهو  يل،  تعاىل  اهللا  اختاره  بمعنى،  القيه)  أنا  مرصع  ل  (وخري  وعبارة  فحسب(١٠٨). 

ما خيتاره اهللا  أن نختار  فعلينا  الصحيح،  له، وهذا هو االختيار  تعاىل  اهللا  اختاره  ما  خيتار 
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(بني  أيضا  مرصعه  مكان  حدد  فإنه  مرصعه،  وصف  يف  الدقة  مع  واتساقا  تعاىل(١٠٩). 
ه املصطفى(١١٠). النواويس وكربالء) كام أخربه جدّ

منه  تأكيدا  بالقلم)؛  خط  يوم  عن  حميص  بقوله:(ال  الصورة  تلك    اإلمام  أطر  وقد 
ج عىل منزلة أهل  للمعنى األول (خط املوت) زيادة عىل التسليم املطلق ألمر اهللا. ثم عرّ
قال  إذ  إليه،  الوسيلة  بوصفهم  برضاهم،  وتعاىل  سبحانه  اهللا  رضا  قرن  فقد   ، البيت 

:(رىض اهللا رضانا أهل البيت) وهو يف كل ما تقدم من بالء، صابر حمتسب .
مته)، فاإلمام يؤكد ويقول:  وبعدها ينتقل إىل صورة أخر: (لن تشذ عن رسول اهللا حلُ
نحن قطعة من رسول اهللا وفلذة كبده وأنا من النسيج املحمدي بمثابة حلمته فالذي يريد 
أن يدخل يف نسيج الرسالة فليأت معنا(١١١). وبعد كل ذلك التبصري جلأ  رصاحة إىل 

الدعوة إىل النرصة، ولكن عىل وفق رشطني:

؛  األول: أن يكون (باذال فينا مهجته) والبذل قمة الكرم، و(فينا) يعني أهل البيت 
لكوهنم بنية تفكري واحدة،  وغاية واحدة،  وهي من قرينة (رضانا) السابقة، فيكون الزما 
عىل(النارص) أن يكون كريام جوادا بنفسه، واجلود بالنفس ،أقىص غاية اجلود. وبناء عىل 
ما تقدم، فإن «احلسني يريد من الناس أن يبذلوا له مهجهم ودماءهم، بذال عن وعي 

واختيار من غري قرس وال إجبار»(١١٢). 
الثاين: أن يكون: (موطنا عىل لقاء اهللا نفسه)، فاإلمام  يروم أن يرتقي بنفس النارص 
أي  من  النفس  لتخلوهذه  فحسب،  سبحانه  اهللا  للقاء  ووطنا  ومسكنا  حمال  جيعلها  حتى 

استعداد للقاء غريه جلّ وعال.

 : كالمه  خيتتم  ثم  معنا)  (فلريحل  والتوطني:  البذل  أي  الرشطان  هذان  حتقق  وإذا 
(فإين راحل مصبحا إن شاء اهللا).

احلسني لنرصة  العراق  إىل  احلجاز  من  الرحلة  ظاهر  أن   ير األخري  املقطع  يف  املتأمل 



١٠٣

سلسلة كتاب العميد(٤)

، ولكن باطن هذه الرحلة من األنا إىل اهللا، ومن الدنيا إىل اآلخرة ومن االستئثار إىل 
اإليثار(١١٣).

 وال مراء يف أن إعداد الفرد ملرشوع استشهادي أمر بالغ التعقيد، ومن أجل ذلك، سعى
– من مجلة ما سعى إليه - إىل أن تكون خطبته يف هذا السياق مركبة من عدة صور  

متازجت وتسلسلت عىل وفق هرمية حفظت لكل صورة هيكلها وعنرصها الذايت املميز؛ 
ليثري نزوع املتلقي إىل فهم النص وتذوقه، ساعيا إىل أن يوصل إليه ما أراد؛ من خالل جعله 

بالصورة التي أراد.
عىل  (المتناه)  وعزم  الرحيل،  عىل  عجيب  إرصار  من  خطبته  خامتة  يف  ما  خيفى  وال 
خوض غامر واقعة الطف، ومما طيب نفسه وطمأن روحه أن شيع ذلك الرحيل بمشيئة 

اهللا وحكمته .
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رابعا: واقعة الطف
إن معركة الطف هي الواقعة األشهر يف حياة اإلمام احلسني، إذ فجرت هذه امللحمة 
العديد من اخلطب،  حتى غدت لساهنا الناطق وقلبها النابض احلافظ؛ وهذا أمر متوقع، 
فاخلطب سالح بارز وقت التصاول والتجاول يف ميدانالفتنة(١١٤)، وهي بعد «فن توصييل 

متعدد اجلوانب واألطراف واملواقف»(١١٥)، وكل هذا مما يتطلبه سياق املعركة.
– بفارق ملحوظ - تتلو خطبه يف مساحة هذا املضامر السيايس،   ثم جاءت أدعيته

فيام انتحت بقية أنواعه األدبية عن سابقتيهام مكانا قصيا.
خطوات  أوىل  ليخط  املكرمة  مكة  مودعا  األخرية  رحلته  يف    اإلمام  قافلة  انطلقت 
مسريته اجلهادية صوب العراق، فام إن ناهز مشارف العراق، حتى بلغه استشهاد سفريه 
الكوفة  أهل  وعود  أن  شعر  ذاك  وعند  وأنــصــاره(١١٦)،  رسله  وبعض  عقيل  بن  مسلم 
هم  إليهم علّ فأوجس منهم حنثا ونكثا؛ لذلك كتب  تتمطى وتتثاءب،  بدأت  ومواثيقهم 
سلكم ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال  يفيقوا أو يرشدوا: وقد أتتني كتبكم وقدمت عيلَّ رُ
شدكم،  ونفيس مع أنفسكم،  وأهيل  ختذلوين، فإن وفيتم ل ببيعتكم، فقد أصبتم حظكم ورُ
وولدي مع أهليكم وأوالدكم،  فلكم يب أسوة حسنة،  وإن ل تفعلوا ونقضتم عهودكم 
عمي،  وابن  وأخي  بأيب  فعلتموها  لقد  بنكر،  منكم  هي  ما  فلعمري،   ببيعتكم  ونكثتم 

كم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم(١١٧).  واملغرور من اغرت بكم، فحظَّ
تيش  ــم)  وأوالدك أهليكم  مع  وولــدي  وأهيل  أنفسكم،  مع  (نفيس  اإلمــام  كلامت  إن   
فريدة  رسالية  لقيادة  نادرا  أنموذجا  رسمت  جانب،  من  فهي  الغور؛  بعيدة  بدالالت 
سحقت الذات وطلّقت األنا، ومن جانب آخر متثل فكا لشفرة من شفرات أرساره، التي 
إىل  وعياله  أهله  اصطحاب  إىل  دعته  التي  األسباب  أحد  عن  الكشف  خالهلا  من  يتجىل 
النفوس،  أغوار  سابرا  بخباياه  ملام  اإلنسان  بطبيعة  عاملا  كونه  من  متـأت  وهذا  كربالء، 
ونزوعها يف الظروف املصريية احلرجة إىل تقديم كم من املسوغاتواألعذار بجملة أسباب 
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ال تصمد أمام احلقائق .
لقد   [...] سلكم  رُ عيلَّ  وقدمت  كتبكم  أتتني   : رسالته  قراءة  مراجعة  خالل  ومن 
فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي، نجد أن السياق التارخيي هو السياق املهيمن يف النص، 
ومثل ذلك جيعله عنرصا مهام يف إنجاح املوقف االتصايل(١١٨)، قصد منه اإلمام  تذكري 
 وتداعيات تلك املواقف  بيته  أهل الكوفة بعهودهم معه وبمواقفهم السالفة مع أهل 

كم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم). بحق دينهم ودنياهم: (فحظَّ
وساقت األقدار ركب احلسني حتى حطّ يف كربالء، فرأ من أهل الكوفة ما كان حيذر 
بالبيعة - حتت رايات  الذين راسلوه  من خذالن ونكوص وعناد، حتدو هبم رموزهم - 
باملاديات(١١٩)،  املعنويات  وسحق  والغلبة  بالقوة  احلق  حمق  قررت  التي  األموية  السلطة 
وقوة  القوة  منطق  بني  الرشعية،  وقوة  القوة  رشعية  بني  الرصاع  املرتقب،  الرصاع  ليبدأ 

املنطق.

1( اخلطبة وواقعة الطف
بعد أحد أدعيته - وهو الذي سيأيت ذكره يف بداية الفقرة الثانية - بدأت خطبه ، إذ 
ركب أسلوب الوعظ والنصيحة يف أول خطبه، قائال: أهيا الناس اسمعوا قول وال تعجلوا 
(١٢٠)، وجاء يف خطبة أخر: ال تغرنكم هذه الدنيا فإنا تقطع  حتى أعظكم بم حيق لكم عيلَّ
رجاء من ركن إليها، وختيب طمع مع طمع فيها ،وأراكم قد اجتمعتم عل أمر أسخطتم اهللا 

فيه عليكم،  فأعرض بوجهه الكريم عنكم(١٢١).
وقد خالط االحتجاج تلك املواعظ حتى غدا االحتجاج سمة بارزة خلطبه  مجيعها يف 
لكم: أن أقدم علينا، فإنه ليس  كربالء. قال: إين ل آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدمت عيل رسُ
علينا إمام(١٢٢)، وجاء يف خطبة أخر: أهيا الناس إذا كرهتموين فدعوين أنرصف عنكم إىل 

مأمني من األرض(١٢٣). 
يتجىل من تلك النصوص سمو املعاين وحجم اإلنسانية التي كان يتحىل هبا سيد الشهداء، 
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إىل  يتجه  أحد  ئي  رُ وما  املصلحني،  اهلداة  خطاب  الباغني  أعــداءه  خياطب   فاحلسني
البغاة عليه، الظاملني له ولقومه، املشمرين عن سواعد الفتك والقتل بالنصيحة واملوعظة 
احلسنة(١٢٤). وكل مرامه  إمتام احلجة وقطع املعذرة ،وسوق من سبقت له العناية إىل 
جانبه(١٢٥)، وعمال بقول الرسول إىل عيل: فاستظهر احلجة عليهم وادعهم ليهلك 
الناصبون لك والباغون عليك(١٢٦)، وقد أكد تلك الداللة حني قال: إين أدعوكم إىل سبيل 
واستمر  املهلكني(١٢٧).  من  كان  عصاين  ومن  املرشدين،  من  كان  أطاعني  فمن  الرشاد، 
سبل  خطبه  استوعبت  إذ  يكلمونه»(١٢٨)،  ال  «جعلوا  حتى  القوم  حماكمة  يف   احلسني
االحتجاج كافة، والذ األكثرون بالصمت القاتل(١٢٩). وهذا الصمت وعدم الكالم يدالن 
عىل أن اإلمام  تفنن يف توصيل كالمه وما تضمنه من أدلة وبراهني حتى حاروا له جوابا 
،فضال عامّ يضمرون له من سوء، فالفرد ال يتحمس للحديث إىل آخره مادام اجتاهه نحوه 

سلبيا(١٣٠).

وعندما تقدم أعداء احلسني وأحاطوا به، أيقن أن تلك املواعظ واالحتجاجات مل جتد 
يف قلوب األعم موضعا، ومل ترتك يف نفوسهم أثرا، عندها عزم عىل أن خيطب هبم خطبة 
فيهم،  ،ثم خطب  فرسه واستنصتهم  فركب  أفعاهلم،  الناقم عىل  اليائس من إصالحهم، 
وبعد أن محد اهللا وأثنى عليه قال: تبا لكم أيتها اجلمعة وترحا حني استرصختمونا واهلني 
فأرصخناكم موجفني، سللتم علينا سيفا لنا يف أيمنكم ،وحششتم علينا نارا اقتدحناها عل 
كم، فأصبحتم ألبا ألعدائكم عل أوليائكم بغري عدلٍ أفشوه فيكم وال أمل  نا وعدوَّ عدوِّ

أصبح لكم فيهم(١٣١).
ملا  والــرأي  ضامر  واجلأش  مشيم  والسيف  تركتمونا  الويالت  لكم  فهال   :قال ثم 
فسحقا  الفراش  كتهافت  إليها  وتداعيتم  با،  الدِ كطري  إليها  أرسعتم  ولكن  يستحصف، 
اآلثــام،  عصبة  الكلم  وحمــريف  الكتاب،  ونبذة  ــزاب،  األح وشــذاذ  األمــة،  عبيد  يا  لكم 
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تقصدون وعنا  أهوالء  األعداء:   خماطبا  وتابع  السنن(١٣٢).  الشيطان، ومطفئي  ونفثة 
تتخاذلون؟ أجل واهللا غدرٌ فيكم قديم وشجت عليه أصولكم ،وتأزرت عليه فروعكم، 
فكنتم أخبث شجا للناظر وأكلة للغاصب. أال وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بني اثنتني: 
ا الذلّة، يأبى اهللا لنا ذلك ورسوله واملؤمنون وحجور طابت  ة، والذلة، وهيهات منّ بني السلّ
وحجور طهرت وأنوف حيّة ونفوس أبيّة: من أن نؤثر طاعة اللئام عل مصارع الكرام. أال 
وإين زاحف هبذه األرسة مع قلة العدد وخذالن النارص(١٣٣).  ثم أوصل كالمه  بأبيات 

سيك املرادي [من بحر الوافر]: فروة بن مُ

ــا ــن ــي ــب مــغــل ــــــري  ــغـ فـ ـــغـــلـــب  نُ إن   
آخــريـــنـــا ودولـــــــــة  مـــنـــايـــانـــا    
  كــــالكــــلــــه أنــــــــاخ بـــآخـــريـــنـــا
األولــيــنــا الــــقــــرون  أفـــنـــى  كـــام    
بقينا إذا  الــــكــــرام  بــقــي  ولــــو   
لــقــيــنــا(1٣4( كــام  الــشــامــتــون  سيلقى    

قدما فـــهـــزامـــون  ـــــــزم  هنُ فــــــــــــــإن 
ولــكــن جــــــــبــــــــن  ـــنـــا  ـــبُّ طِ إنْ  ــا  ـــ ـــ ـــ ومـــ
نـــاس أُ عــن  ــــع  رفّ املــــوت  مــا  إذا 
ــي ــوم ق رسوات  ــم  ـــ ـــ ــك ـــ ـــ ذل فـــأفـــنـــى 
خــلــدنــا إذا  ـــــوك  ـــ ــلـــ ـــ ـــ املـــ ــد  ــل خ ــو  ــل ف
ــوا ــق ــي ــا: أف ــنـ ــني بـ ــت ــام ــش ــل ـــــل ل ــقـــ ـــ  فـــ

 ثم قال: أما واهللا ال تلبثون بعدها إال كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى 
مَّ الَ  مْ ثُ اءكُ كَ َ رشُ مْ وَ كُ رَ واْ أَمْ ِعُ أَمجْ ويقلق بكم قلق املحور، عهدٌ عهده إلّ أيب عن جدي ﴿فَ
ا  م مَّ بِّكُ رَ يبِّ وَ ِ رَ لَ اهللاّ لْتُ عَ كَّ ِ تَوَ ون﴾ .. ﴿إينِّ رُ نظِ الَ تُ واْ إلََِّ وَ ضُ مَّ اقْ ةً ثُ مَّ مْ غُ يْكُ لَ مْ عَ كُ رُ نْ أَمْ يَكُ
﴾(١٣٥). ثم ختم  خطبته بالدعاء  يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُّ َ لَ رصِ يبِّ عَ ا إنَِّ رَ يَتهَِ ذٌ بنَِاصِ وَ آخِ َّ هُ آبَّةٍ إالِ مِن دَ
ط  عىل أعدائه: اللهم احبس عنهم قطر السمء،  وابعث عليهم سنني كسنني يوسف وسلّ
نا عليك توكلنا  بونا وخذلونا، وأنت ربُّ عليهم غالم ثقيف يسومهم كأسا مصربة، فإنم كذّ

وإليك أنبنا وإليك املصري(١٣٦).
أسدلت هذه اخلطبة الستار عىل فصول خطبه مجيعها(١٣٧)؛ فقد باح من خالهلا عامّ جاش 
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يف صدره وما اضطرب يف نفسه حيال القوم الناكثني، فاضحا ما ران عىل صدورهم من 
 شك وخذالن، كاشفا عن معادهنم الصدئة؛ لتكون تلك الكلامت محام ملتهبة قذفها 

صوب األعداء.
[  ... لكم[  (تبا  املحاكمة:  أسلوب  عىل  مشتملة  وتعنيفه،  العدو  بتوبيخ  اخلطبة  بدأت 

حني استرصختمونا واهلني فأرصخناكم موجفني [ ... ] ولكن أرسعتم إليها كطري الدبا). 
ويف هذا املقطع من اخلطبة حدثهم احلسني  عن أنفسهم وواقعهم ،وعن زيف وعيهم 
اجلالدين  هؤالء  مع  انكفأوا  ثم  جالدهيم  عىل  استرصخوه  أهنم  كيف  حدثهم  وحياهتم، 
بالعدل،  وكل ذلك مقابل عيش خسيس،  فيهم  مل يسريوا  أولئك اجلالدين  أن  عليه؛مع 
عيش مرشوط بعمل وضيع(١٣٨).  فأهل الكوفة كانوا «حياربون رأهيم الذي يدينون به، 
ووليهم الذي يضمرون له احلرمة والكرامة»(١٣٩)، وبذلك «فقدوا الدهشة والتورع أمام 
الرش والعار»(١٤٠). وبعدها تسارعت وترية التصعيد املثري يف خطبته  ليصب جام غضبه 

عىل األعداء: (فسحقا لكم يا عبيد األمة [ ... ] ومطفئي السنن).
اإلمام عىل  اعتمد  اخلطبة  اجلزء من  الدكتور حسني حسن: «يف هذا  قول  أن  وأحسب 
يف  هجني  قوم  الكوفة  أهل  أن  عرفنا  إذا  والسيام  نظر،  فيه  قول  املتكررة»(١٤١)  األلفاظ 
أهوائهم وسلوكهم وكلياهتم؛ وهذا ما تدل عليه رسائلهم إىل اإلمام ، ثم ما آلوا إليه 
من مواقف. وألجل ذلك اتكأ اإلمام يف وصفهم إىل ألفاظ متعددة املعاين، فـ «كل واحدة 

منها حتمل داللة خاصة ترتبط بطبيعة الرتكيبة النفسية واالجتامعية للمخاطبني»(١٤٢). 
أطياف  بني  تنساب  عاطفته  أن  نلحظ  إذ  والعاطفة،  املحاججة  بني  مازجت  واخلطبة 
خطبته ، كام يف قوله: )أهؤالء تعضدون، وعنا تتخاذلون(؛ ولذلك فإن «عناية اإلمام 
باألداء األديب مل ترصفه عن العناية بالواقع النفيس، كام أن نقمته عليهم مل تثنه عن التوسل 
ما  ابتغى- من مجلة  ولعله  يثري عواطفهم، ويصور ضالهلم وعنادهم وجبنهم»(١٤٣).  بام 
ها تنتبه  ابتغاه - يف تلوين كالمه بني املحاججة والتقريع والعاطفة، وخز ضامئر األعداء علّ
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فتصيبها عناية الرمحن جلّ ثناه.
 وبعدها انتقل إىل مقطع آخر يف خطبته: (أال وإن الدعي ابن الدعي قدر ركز بني اثنتني 
[ ... ] مع قلة العدد وخذالن النارص). وهذا وصف ملحك عصيب وامتحان عسري ركب 
الثورة: (هيهات  النهضة وشعار  نحره رمز  فيه احلل األصعب، لريسم من فيض  اإلمام 
انحنت  الذي  العلوي  املحمدي  اإلباء  عن  كشفت  املدوية  الكلامت  فتلك  الذلة).   منا 
عليه أضالعه، وعن األنفة التي كان أهل البيت ، يتدارسوهنا دوما وتلهج هبا أنديتهم 

أبدا(١٤٤). 
وربام استطاع هذا املقطع أن خيتزل موضوع خطبته  كله، مثلام استطاعت خطبته هذه 

نفسها أن ختتزل أحداث واقعة الطف كلها.

يف  ضري  ال  أن  معنى  إبراز  عىل  خالهلا  من  حرص  محاسية،  شعرية  بأبيات    متثل  ثم 
العدة  يف  العظيم  التفاوت  هذا  مثل  أن  والسيام  ذلك،  يف  سببا  ليس  اجلبن  مادام  قتلهم، 
بداللة  التوصيل  قناة  لرفد  هذا؛  وكل  ألعدائهم،  ال  هلم  فاملجد  بقتلهم،  كفيل  والعدد 
َّ إليه مما ينتظرهم من دوامة  جديدة بغية متتني التواصل. وبعدها آثر  أن خيربهم بام أُرسِ
عذاب ال تفرت وعظيم بالء ال هيدأ: (أما واهللا ال تلبثون بعدها إال كريث ما يركب الفرس                                          
تَقِيم﴾). وينجيل هذا املقطع  سْ اطٍ مُّ َ لَ رصِ يبِّ عَ [ ... ] عهد عهده أيب عن جدي [ ... ] ﴿إنَِّ رَ
من كالمه عامّ متيز به  من علوم غيبية استقاها من آبائه،  وكيف أنه أحسن توظيفها يف 
عملية توصيلها إىل أعدائه،  من خالل جعلهم يعيشون مناخا نفسياعصيبا. وملاّ ردّ األعداء 
دعوته ، ومل يرشحوا هدفا إال قتله،توجه إىل ربه (سبحانه) يشكو إليه ظلمهم وعنادهم 
وجرأهتم، ويدعوه (جل ثناه) إىل إنزال العذاب املوعود، الذي تفيض فيه الدماء ويقرت فيه 

املطر: (اللهم احبس عنهم قطر السمء [ ... ] عليك توكلنا وإليك املصري).
أنه  . جاء يف األخبار،  اء خطبه  وقد دقّ ناقوس اخلطر بني صفوف األعداء من جرّ
استنصتهم فأبوا أن ينصتوا، فقال(١٤٥): ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلَّ فتسمعوا قول(١٤٦)، 
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إذ يُفهم من تلك الرواية أن حماولة تشويش مورست حيال خطبه ،  هتدف إىل تعويق 
عملية توصيل كالمه  إىل معسكر األعداء ،ولعل ذلك بأمر من رؤساء العسكر(١٤٧)، 

والسيام بعد أن مال منهم إىل معسكر احلسني نحو ثالثني فارسا(١٤٨).
وقد حيار القارئ من موقف أهل الكوفة الذي اكتنفه االضطراب واخلذالن من نرصة 
البطش  بسياسة  الكوفة  أهل  وبخاصة  العراق  أهل  معاوية  ساس  أن  بعد   ،احلسني
بشكل   – العراق  أهل  وعامة  الناس  من  كثري  كان  معاوية  مات  إذا  «حتى  والقمع(١٤٩)، 

خاص- يرون بغض بني أمية وحب أهل البيت ألنفسهم دينا»(١٥٠). 
الكوفة من عهود ومراسالت(١٥١)،   بينه وبني أهل   هنضته وما كان  أعلن  أن  وبعد 
اهتبلت نفوسهم شوقا إليه،  حتى إهنم كانوا يبكون عندما كانت تقرأ عليهم كتبه(١٥٢)، 
السيوف  تناهبت  وقد   احلسني إىل  ينظرون  عاشوراء،  يوم  يف  كانوا  أهنم  عجب  وال 
ابن  عىل  نرصك  أنزل  اللهم  قائلني:  اهللا  ويدعون  يبكون،  وهم  الرشيف  جسمه  والرماح 

بنت نبيك(١٥٣). 
وقد أحسن الفرزدق وصف أهل الكوفة حني أخرب احلسني بحاهلم ،قائال: «خلفتهم 
وقلوهبم معك، وسيوفهم عليك»(١٥٤)، بمعنى أهنم كانوا يعيشون حالة ضياع «والنتيجة 
احلتمية للضياع هي تعدد القيم أو ازدواجها يف األقل»(١٥٥)، ولذلك يقول أحد الباحثني: 
«الذي اعتقده أن هناك أسبابا عديدة لظهور ازدواج الشخصية يف أهل العراق، ولكني ال 
أستبعد مع ذلك أن يكون للنزاع الطائفي الذي استفحل أمره يف العراق منذ قديم الزمان 

أثر ال يستهان به يف هذا الشأن»(١٥٦). 
الرعب  هو  القزحية،  اإلرهاصات  هذه  خلف  وقفت  التي  األسباب  تلك  بقية  وأهم 
معهم  تعاطى  األموي  احلكم  فإن  عموما(١٥٧)،   الكوفة  أهل  عىل  هيمن  الذي  والقمع،  
ة فرماهم بأقسى الوالة وأشدهم عنفا، أمثال املغرية بن شعبة وزياد  بمنتهى القسوة والشدّ
بن أبيه(١٥٨)، فام إن علموا بدخول عبيد اهللا بن زياد بن أبيه إىل مدينتهم حتى انقلب ميزان 
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الوالء خوفا من مرارة التقتيل والتعذيب الذي اعتمدته السلطة األموية، وهكذا رجعت 
هبم الذكريات إىل مايض العهد اللئيم ،فانقلب جيش الكوفة من منارص يستغيث باحلسني 
إىل معاد حياول أن يثبت حسن والئه لألمويني عرب الفظائع التي ارتكبها يوم الطف(١٥٩)، 
طباعها  يف  ومتباينة  لغاهتا،  يف  خمتلفة  عنارص  فيها  امتزجت  أممية  الكوفة  أن  عىل  زيادة 
وعاداهتا وتقاليدها، فكان فيها العريب والفاريس والنبطي إىل جانب العبيد وغريهم، فضال 
عن التفاوت الطبقي بني أفرادها(١٦٠)، وال نستثني من تلك احلقائق سببا خطريا، أال «وهو 
نكسة الرش يف النفس البرشية، حني تلج هبا مغالطة الشعور وحني تغالب عناهنا حني تعييها 

املغالبة فينطلق هبا العنان»(١٦١). إهنم كانوا يعانون من استالب الشخصية.

ويقف أصحاب احلسني عىل اجلانب اآلخر من أعدائه، ليس بني هاتني الفئتني من 
تلك  سبق  فيام  أتباعه  من  كانوا  عاشوراء  أيام  يف  أعدائه  أغلب  أن   سو مشرتكة  سامت 
يمتلك  أن  بد من  فهم شعارها ووقودها؛ ولذلك ال  برجاهلا،  الثورة  أن  األيام. ومعلوم 
املنشود؛  اهلدف  وبلوغ  الصمود  من  الثورة  ثورية، متكن  عقائديا وروحا  أفرادها حمموال 
والثبات   التقو ،معتمدا  أصحابه  انتقاء  عىل  كله  احلرص  اإلمام  حرص  ذلك  وألجل 
معيارا يف آلية االختيار،وطبقا لذلك املعيار، كان معظم أصحاب اإلمام ينتمون إىل قبائل 
هم علامء أتقياء»(١٦٣)،  بينام شكل املوالون األتقياء  عربية عريقة(١٦٢)،  زيادة عىل أن «جلّ
فاحلركة  اإلمــام(١٦٤)،  جيش  من  جزءا   - أعجمية  أقوام  من  أنساهبم  انحدرت  الذين   -
احلسينية صهرت األعراق واألصول يف بوتقة واحدة(١٦٥). وتتجىل دقة اختياره خللصائه 
التي تفصح عن اختبارات متكررة، كان  املتكررة يف هذا الصدد،  أيضا من خالل خطبه 
أوهلا ملا أزف الرحيل من مكة إىل العراق، إذ قال: «من كان باذال فينا مهجته، وموطنا عىل 
هبوية  املتلقي  ف  يعرّ أن  هذه  بخطبته    حاول  لقد  معنا»(١٦٦)،  ،فلريحل  نفسه  اهللا  لقاء 
األصحاب املطلوبني. وما إن تقادمت األيام وقرب اإلمام من ختوم العراق حتى تدافعت 
أخبار مقتل مسلم بن عقيل وأصحابه وانقالب األمر بالكوفة، عندها قرر اإلمام مواجهة 
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أتباعه بتلك األنباء، فخطب فيهم: أما بعد، فقد أتانا خرب فظيع قتل مسلم بن عقيل وهاين 
بن عروة وعبد اهللا بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا فمن أحب منكم االنرصاف فلينرصف 

غري حرج ليس عليه ذمام(١٦٧).
ويبدو أن اإلمام قد عمد إىل أن تكون خطبته هذه بلغة تقريرية؛ حرصا منه عىل توصيل 
احلقيقة بشكل جيل وصارم؛ كي يضع اجلميع يف صورة الواقع ،فاحلسني ال يغرر بأتباعه 
أو يغوهيم من أجل حتقيق النرص،ثم إنه جعل من تلك اخلطبة اختبارا عسريا يتهاو فيه 
طالب الدنيا؛ «ألنه علم أن األعراب ظنوا أنه يأيت بلدا قد استقامت له طاعة أهله، فأراد 
أن يعلموا عالمَ يقدمون عليه»(١٦٨)، ومل يلبثوا هنيئة حتى «تفرق الناس عنه وأخذوا يمينا 
وشامال حتى بقي يف أصحابه الذين جاؤوا معه من املدينة ونفر يسري ممن انضووا إليه»(١٦٩). 
وهكذا جاءت نتائج عملية الغربلة ألصحابه كام كان يعتقد فقد «علم أنه إذا بنيّ هلم األمر 

مل يصحبه إال من يريد مواساته يف املوت معه»(١٧٠). 
أن خيطب  فآثر  األهل واألصحاب،  املختارة من  الصفوة  تلك  اإلمام   لد وترشحت 
فيهم، فقال: أما بعد، فإين ال أعلم أصحابا أوىل وال خريا من أصحايب، وال أهل بيت أبر 
وال أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهللا عني مجيعا خريا،أال وإين قد رأيت لكم فانطلقوا 
مجيعا يف حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا ليل قد غشيكم، فاختذوه مجال(١٧١). وجاءت 
بيتي،  أهل  من  رجل  بيد  منكم  رجل  كل  وليأخذ  األثري:  ابن  رواية  يف  اخلطبة  هذه  تتمة 
فأجابه  غريي(١٧٢).  عن  هلوا  أصابوين  ولو  يطلبوين،  القوم  فإن  خريا،  مجيعا  اهللا  فجزاكم 
عن أهل بيته أخوه العباس بن عيل بن أيب طالب : معاذ اهللا، بل نحيا بحياتك ونموت 
معك(١٧٣)، ومل يكن جواب أصحابه بأقل من ذلك ،إذ قالوا: «ال واهللا يا ابن رسول اهللا! 
ال نخليك حتى يعلم اهللا تبارك وتعاىل أنا حفظنا فيك غيبة رسوله»(١٧٤)، وقال آخر: «ما 
أمسى عىل ظهر األرض قريب وال بعيد أعزّ عيلّ وال أحب إيلّ منك ولو قدرت عىل أن 
تنامت  وهكذا  لفعلت»(١٧٥)،  نفيس ودمي  من  أعزّ عيلّ  والقتل بيشء  الضيم  أدفع عنك 
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صحبة احلسني يف نفوس األصحاب حتى غدت عشقا ملكت منهم األرواح  .
وقد رصح اإلمام  يف خطبته ألصحابه عن يقينه بحقيقة تارخيية إسالمية مثرية؛ وهي 
أن ليس هناك أصحاب أفضل وال أوىل من أصحابه : )ال أعلم أصحابا أوىل وال خريا 
من أصحايب(، من حيث إن غريهم «يقدمون عىل احلرب مع احتامل النجاة، وأما أصحاب 

احلسني فقد قدموا عىل احلرب مع اليقني باملامت»(١٧٦).
 ولست أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور إيليا حاوي بصدد غاية هذه اخلطبة ،حني رأ
دموع  عليهم  يسفح  أن  ويكاد  هبم  ويرتأف  وأهله  مجاعته  مصري  عىل  «يشفق  احلسني  أن 
ز دور أصحابه تارخييا  البؤس والندم»(١٧٧). والذي أميل إليه أن هذه اخلطبة جاءت لتربّ
 ومواقفهم يف واقعة الطف، ولتميط احلجب عن أصالتهم العقيدية وعمق إيامهنم ومد
ترصمهم يف ذات اهللا ولبيان عظمة املرابطة الذاتية(١٧٨)، وليُعلم أجيال اإلنسانية املتعاقبة 
الثورية  الرسالية  الثبات والتفاين والفداء من أجل حتقيق األهداف  مها كيف يكون  ويعلِّ
العظيمة. فاحلسني وأصحابه الذين مل يبتغوا عنه بدال، ال جيدون للقلق واحلزن موضعا 
ح مرارا بام يؤول إليه أمره وأمرهم، وشكل تسليمهم بذلك  يف قلوهبم، والسيام أنه قد رصّ
فيام  يتهازلون  فرحني مطمئنني،  كانوا  فقد  والبؤس؛  بالندم  لوأد كل شعور  لدهيم  حافزا 
مِن   ُ اهللاّ مُ  آتَاهُ بمَِ  نيَ  حِ رِ ﴿فَ تعاىل:  قال  باحلرب(١٧٩)،  العدو  يعاجلهم  أن  ويتمنون  بينهم 
﴾(١٨٠). وأما داللة االختبار يف هذه اخلطبة فإهنا تقع يف آخر الدالالت، بل إهنا تقع  لِهِ فَضْ
يف الشكل فحسب؛ ألن «نزول كربالء كان إيذانا بالتخلص من مجيع عشاق الدنيا»(١٨١). 

األصحاب،  من  نظري  هلم  ليس  أصحايب  إنّ  يقول:   أن  أراد  اإلمام  إنّ  القول  وصفوة 
لوم،  وال  تذميم  غري  من  بأنفسهم  النجاة  إىل  أدعوهم  سوف  أنني  أقول  ما  عىل  ودلييل 
فاسمعوا جواهبم ثم اقضوا بام تسمعون. وقد جعل  أهل بيته وأصحابه أرسة واحدة 
جتمعهم طاعة اهللا ورسوله وحب احلسني. جاء عنه يف هذا الصدد: أال وأين زاحف هبذه 

األرسة مع قلة العدد وخذالن النارص(١٨٢). 
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2( الدعاء وواقعة الطف
ملا صبحت اخليلُ احلسنيَ يوم عاشوراء، رفع يديه مصليا كاملسيح يف جبل الزيتون قبل 
أن يسلم نفسه إىل اليهود(١٨٣)، فقال: اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،ورجائي يف كل شدة، 
احليلة،  فيه  الفؤاد، وتقل  فيه  ة، كم من هم يضعف  دّ ثقة وعُ نزل يب  أمر  وأنت ل يف كل 
ن  وخيذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ،وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمّ
سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولّ كل نعمة ،وصاحب كلّ حسنة، ومنتهى كل رغبة(١٨٤). 
ى بأسامء عدة يف هذا النص: )كرب، شدة ،أمر نازل(،   إنه وصف دقيق للبالء الذي تسمّ
املنزلة العظمى  ثناؤه، ورشط لنيل  فالبالء هو اختبار للمجاهدين ومتحيص من اهللا جل 
.(١٨٥)﴾ ينَ ابرِِ الصَّ مْ وَ نكُ ينَ مِ دِ اهِ مَ املُْجَ لَ تَّى نَعْ مْ حَ نَّكُ وَ لُ بْ نَ لَ التي هبا يوعدون، قال تعاىل: ﴿وَ

وهكذا كان يقني اإلمام  يف بالئه، مفصحا عن أهم مكنوناته، وما أراه أنه كان يعني 
الفؤاد يف الشدائد واطمئنانه ألمر اهللا أصل يف كل تدبري وحيلة، ويعظم  بدعائه: أن قوة 
االبتالء يف خذالن الصديق وشامتة األعداء. وال خيفى أن هذا الوصف جييء متسقا وحال 
اإلمام احلسني التي كان عليها وهو يف ذلك كله ال يرجو غري الظفر بالصرب نحواً لذات 
فأسلم خلالقه واستلقى عىل  والناس  احلياة  نفسه  فقد «تضاءلت يف  اهللا وقصدا ملرضاته، 

أحضانه إىل األبد»(١٨٦).
 وكانت أدعيته  آخر رفيق له قبل استشهاده، فمنها - وقد سال الدم عىل وجهه وحليته 
اللهم! فاحصهم عددا، واقتلهم  العتاة،  العصاة  فيه من عبادك  أنا  ما   اللهم! قد تر  -:

بددا، وال تذر عل وجه األرض منهم أحدا، وال تغفر هلم أبدا(١٨٧).
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  اهلوامش 
١) ينظر: املعجم األديب: ٢٧٢.

٢) ينظر: النثر األندليس يف عرص الطوائف واملرابطني، د.حازم عبد اهللا:٣٩١.
٣)ينظر: االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب، سلمى اخلرضاء اجليويس: ٣٧، والنصوص األدبية: ٢١.

٤) ينظر: النثر الصويف: ١٨٣.
٥) ينظر: اإلرشاد:٢٩٠- ٢٩١، وترمجة رحيانة رسول اهللا اإلمام الشهيد احلسني بن عيل بن أيب طالب 

 من تاريخ مدينة دمشق:١٤.
٦)  فن اخلطابة وتطوره عند العرب، إيليا حاوي:٢٢١.

٧) ينظر:االحتجاج: ١٩١/٢، وكان معاوية يعتذر ألعوانه من املوافقة ويقول: «قد ظننا ذلك باحلسن 
فلم يزل حتى عظم يف أعني الناس وفضحنا». ولالطالع عىل خطبة اإلمام احلسن  التي قصدها معاوية 

يف كالمه، ينظر:تاريخ الطربي: ١٦٣/٥، ومجهرة خطب العرب: ٢٢/٢- ٣١.
٨) االحتجاج:١٩١/٢. والنص القرآين يف: النساء/من ٥٩. 

٩)ينظر:االحتجاج:١٩١/٢. والنص القرآين يف: النساء/من٨٣.
يف:األنفال/من٤٨،  القرآنيان  ومحاسته:٧٠.والنصان  احلسني  أدب  وينظر:  االحتجاج:١٩١/٢،   (١٠
صورة  يف  متثل  الذي  إبليس  قصة  إىل  األول  القرآين  النص  توظيفه  يف    ويشري  واألنعام/من١٥٨. 
الطربي،   الطربي،   ،ينظر:  تفسري  بدر  املسلمني يف  الراية حلرب  الكفار رافعا  تقدم  إذ  رجل من قريش 
ضبط وتعليق:حممود شاكر احلرستاين،  تصحيح:عيل عاشور:٢٤/١٠، وجممع البيان يف تفسري القرآن، 

الطربيس:٤٨٣/٤، والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرناطي:٣٢٧/١.
 الور وإعالم  الكليني:٣١٨/١،  الكايف،  أصول  اهلاليل:٧٩٢/٢،وينظر:  قيس  بن  سليم  كتاب   (١١

بأعالم اهلد، الطربيس:٢٠٩، وموسوعة اإلمام احلسني ، حممد عبد الرسول البالغي:٢.
 الطربيس:٢٠٩، وموسوعة اإلمام احلسني ،بأعالم اهلد ١٢) اإلرشاد:٢٩٠، وينظر: إعالم الور

، حممد عبد الرسول البالغي:٢.
١٣)  ينظر: األصول املعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خرض:٣٤.

١٤)  االحتجاج:١٩١/٢.
١٥)  استقبال النص عند العرب:٨٣.

١٦)  النص والسلطة واحلقيقة، نرص حامد أبو زيد:٣٨.
١٧) ينظر:  األصول املعرفية لنظرية التلقي:٢٥،  والنثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص األموي، د. مي 

يوسف خليفة:٢٣٣، واالنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي، د. حممد أمحد ويس:٥٨.
طه  احلسيب  عبد  د.  الشيعة،  وأدب  اآلداب:٥٣/١،  وزهــر  والتبيني:٣٥٣/١،  ينظر:البيان   (١٨
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محيد:١٨٧،  وفن اخلطابة،  انطوان القوال:٨٧،  واألدب اإلسالمي-  املفهوم والقضية:١٣٨.
١٩) ينظر:مستقبل الشعر وقضاياه النقدية،  عناد غزوان:٤٤،  ونظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، حممد عبد احلميد:٦٦. 

٢٠)  وقعة الطف:١٧٠، وينظر:تاريخ الطربي:٤٠٤/٥، ومجهرة خطب العرب:٤٦/٢- ٤٧.
٢١) كتاب سليم بن قيس:٧٨٩/٢، وينظر:االحتجاج:١٨٩/٢. والنص القرآين يف:الصف/من ٨. 

٢٢)  تاريخ الطربي:٣٥٧/٥، وينظر:الكامل يف التاريخ:٤٧٧/٣.
٢٣)  تاريخ الطربي:٣٥٧/٥، وينظر:الكامل يف التاريخ:٤٧٧/٣. 

.٢٧١/٢: ٢٤) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣٣٥/١، وينظر: موسوعة اإلمام احلسني
٢٥) مسند أمحد بن حنبل:١٧٢/٤،  واملستدرك عىل الصحيحني،  حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري، 

دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا:١٩٤/٣-١٩٥، واإلرشاد:٣٦٣.
٢٦)  احلسني يف الفكر املسيحي، انطوان بارا:٦٦.

الصلح  أحوال  عن  ولالستزادة  ٤٩هـ،  سنة  واستشهاده  سنة٤١هـ،    احلسن  اإلمام  صلح  كان   (٢٧
ورشوطه،  ينظر:األخبار الطوال،  أبو حنيفة الدينوري،  قدم له ووثق نصوصه ووضع حواشيه: د.عصام 

حممد احلاج عيل:٣١٩- ٣٢١، وتاريخ اليعقويب:١٤٩/٢.
لْسُ بيته  ٢٨) أنساب األرشاف: ١٥٢/٣. واملقصود بالرجل: معاوية، ينظر: م. ن: ١٥٢/٣. و (فالن حِ

ه)، لسان العرب: مادة (ح ل س) . حْ َ إذا مل يَربْ
 ،١٥٣/٣ األرشاف:  وأنساب  الــطــوال:٣٣٢،  وينظر:األخبار  والسياسة:١٤٦/١،  اإلمامة   (٢٩
اإلمامة  معاوية:  كتاب  عــن  وينظر  الـــعـــرب:٥٨/٢.  رســائــل  ومجــهــرة   ،١٨٩/٢ واالحــتــجــاج: 

والسياسة:١٤٥/١، أنساب األرشاف:١٥٣/٣.
٣٠) اإلمامة والسياسة: ١٤٦/١. و(القاسطون): الذين يميلون عن احلق، ينظر: كتاب العني: مادة (ق 

ِلُّ عليهم القتال، ينظر: لسان العرب: مادة (ح ر م). لِّون): الذين حيَ س ط). و(املُحِ
٣١) اإلمامة والسياسة: ١٤٧/١. و (املخبتون): املطمئنون وقيل املتواضعون، ينظر: لسان العرب: مادة 
ينظر:  والندرة،  الفرط  إال يف  تنزل  اجلبال، وال  تسكن رؤوس  التي  الظباء  و(العصم): هي  (خ ب ت)، 
طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، تح: حممود حممد شاكر: ٢٦٤/٢ (يف اهلامش)، ولسان 
العرب: مادة (ع ص م). وورد هذا احلديث النبوي الرشيف يف: صحيح مسلم:٥٥٠ (باب الولد للفراش).

٣٢)  طه/٧١، ينظر:تفسري الكشاف، الزخمرشي:٦٦١/١٦.
٣٣)  اإلمامة والسياسة:١٤٧/١.

٣٤) م.ن: ١٤٧/١،  وينظر:  األخبار الطوال: ٣٣٢،  وأنساب األرشاف: ١٥٣/٣، واالحتجاج: ١٨٩/٢، ومجهرة رسائل العرب: 
٥٨/٢. ويعني بـ (الصبي) يزيد الذي واله أبوه معاوية العهد سنة ٥٦هـ، من دون رىض من املسلمني، ينظر: تاريخ الطربي: 

.٥/٣٠١
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٣٥)  بعث مروان بن احلكم وهو إذ ذاك وايل املدينة كتابا إىل معاوية، جاء فيه: «قد كثر اختالف الناس إىل 
حسني، واهللا إين ألر أن لكم منه يوما عصيبا»، أنساب األرشاف:١٥٢/٣.

٣٦) احلسني يف الفكر املسيحي:٢١٣.
٣٧)اإلمام احلسني سمو املعنى يف سمو الذات، د.عبد اهللا العالييل:٣٣٨.

٣٨)م.ن:٣٣٨. 
٣٩) ينظر:م.ن:٣٣٨.

٤٠) يتحقق هذا املعنى من خالل معرفة كراهيته  للصلح: «لكنت طيب النفس باملوت دونه!  ولكن 
أخي عزم عيلّ وناشدين فأطعته وكأنام جيز أنفي باملوايس ويرشح قلبي باملد!! وقد قال اهللا عزَّ وجل: 
القرآين  والنص  األرشاف:١٤٩/٣.   أنساب  ا﴾»،  ً ثريِ كَ ا  ً ريْ خَ فِيهِ   ُ اهللاّ لَ  يَْعَ وَ ئًا  يْ شَ واْ  هُ رَ تَكْ أَن  ى  سَ عَ ﴿فَ

يف:النساء/٩،  زيادة عىل دالالت رسالته  التي نحن بصددها.
٤١) ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي:٢١٦.

٤٢)  اإلمام احلسني بن عيل سيد الشهداء:١٠٥.
صادق  تر:د.عباس  الينز،  جون  والسياق،  واملعنى  ينظر:اللغة  عموما،  التارخيي  السياق  أثر  عن   (٤٣

الوهاب:٢٢٥.
٤٤) علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق:١٠٨/١، وينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه، عبد احلكيم 

بلبع:١٢٧.
٤٥)  أنساب األرشاف:١٥٤/٣.

٤٦) رشح هنج البالغة: ٣٢٧/٤، وينظر: ناسخ التواريخ، حممد تقي السبهر، ترمجة وحتقيق: سيد عيل 
.٢٣٢/٢ : مجال أرشف: ١٢٧/١،  ومجهرة رسائل العرب: ٢٥/٢،  وحياة اإلمام احلسني

٤٧) لالطالع عىل تفاصيل حيلة معاوية هبذا الصدد، ينظر:تاريخ الطربي:٣٠٣/٥- ٣٠٤، والكامل يف 
التاريخ:٤٤٨/٣. 

٤٨)  لالطالع عىل خطبة معاوية، ينظر:اإلمامة والسياسة:١٥٠.
وحياة  احلسني:١٦،  بالغة  من  وملعة  العرب:٢٥٥/٢،  خطب  وينظر:مجهرة   ،١٥١ م.ن:١٥٠-   (٤٩

 .٢١٩/٢- ٢٢٠: اإلمام احلسني
٥٠) اخلطابة يف صدر اإلسالم:٢٧٣/٢.

٥١) استقبال النص عند العرب:٦٩- ٧٠.
٥٢) اإلمامة والسياسة:١٥١/١.

احلسني  وأدب  اآلمال: ٣٣٦/١،  وينظر:منتهى  اهلاليل: ٢ /٧٨٨- ٧٨٩،  قيس  بن  كتاب سليم   (٥٣
األفعال  بقية  وإىل  يزيد  البنه  العهد  والية  إعطاء  إىل  إشارة  يف  معاوية  هو  و(الطاغية)   .٩٢ ومحاسته: 
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.العدوانية حيال شيعة أهل البيت
٥٤)ينظر: كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ٧٨٩/٢. 

والتطبيق:١٠٩/١،  النظرية  بني  النيص  اللغة  وعلم  األديب:٢٣٦،  النقد  يف  البنائية  ٥٥)ينظر:نظرية 
والنظرية والنقد الثقايف:١٢.

٥٦) حتف العقول:١٧٠- ١٧١، وينظر:بحار األنوار:٧٩/١٠٠.
٥٧) القصيدة تتألف من أحد عرش بيتا، اخرتنا منها أربعة أبيات [من بحر البسيط]: 

والـــرحـــم  اهللا  احلـــســـني  ــني  ـــ ـــ ـــ وب ــي  ــن ــي ب
الـــكـــرم ــا  ــه ــم ع ــان  ــصـ حـ لـــعـــمـــري  أم 
ـــــم ـــــرخـــ ـــ ــان وال ــب ــق ــع ــم ال ــادكـ ــىل هتـ ــت ق
واعتصموا اخلـــري  بــحــبــال  واســتــمــســكــوا 

هبا املــــــــــــــزار  نـــأي  عــىل  قــريــشــا  ــلــغ  أب
بأمكم فـــخـــرا  قــومــكــم  عنيتم 
بــه ــون  ــ ــدع ــ ت ــا  ــ م يـــرتكـــكـــم  ــوف  ــ سـ إن 
سكنت إذ  احلـــرب  تــشــبــوا   ال  قــومــنــا!  ــا  ي

ابن  والنهاية،  والبداية  اخلــوارزمــي:٣١٣/١،   احلسني،   ينظر:مقتل  كاملة،   القصيدة  عىل  ولالطالع 
كثري:٥٣٦/٨. 

٥٨) ينظر:مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣١٣/١، وملعة من بالغة احلسني:١٠٧- ١٠٨. والنص القرآين 
يف:يونس/٤١. 

٥٩) ينظر:  تفسري امليزان،  الطباطبائي: ٢٥٦/١١،  وتفسري القرآن الكريم،  عبد اهللا شرب: .١١/٢١٣
٦٠) من أدلة ذلك إحجام اإلمام عن جواب معاوية كذلك حينام بعث األخري رسالة تضمنت شعرا. 

ينظر:ناسخ التواريخ:١٢٧/١.
النقد األديب،  البكاء:٥٦،ينظر:ومبادئ  ٦١) لغة اإلعالم - دراسة نظرية تطبيقية، د.حممد عبد املطلب 

آي. أي. ريتشاردز:١٧٠،ومنهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،د.عيل زوين:٤٤.
٦٢)  أعالم اهلداية:١١٥.

٦٣)  امللحمة احلسينية:٢٣/١.
٦٤)  امللل والنحل، الشهرستاين:١٣/١.

.٣٥:  مركز دراسات هنضة احلسني ، ٦٥)  ينظر:رسالة احلسني
٦٦)  ينظر:م.ن:٤٢. 

٦٧)  ينظر:األخبار الطوال:٣٣٣، واإلرشاد:٢٩٢.
٦٨)  ينظر:امللحمة احلسينية:٢٠١/١- ٢٠٢.

٦٩) ينظر:وقعة الطف:٧٥، وتاريخ اليعقويب:١٦٨/٢.
سامت  من  املزيد  وملعرفة  املقرم:١٢٩،  احلسني،  وينظر:مقتل   ،٢٢٢:اهلد بأعالم   الور إعالم   (٧٠
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يزيد، ينظر:يزيد بن معاوية، أبو جعفر أمحد املكي، إمجاال.
٧١)  ينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه:١١٤.

٧٢)  األسس العلمية لنظريات اإلعالم:٣٦٨- ٣٦٩.
٧٣)  مقتل احلسني، املقرم:١٣٩، وينظر:الفتوح، ابن أعثم:٣٥/٥.

٧٤) مقتل احلسني،  اخلوارزمي:٢٧٠/١،  وينظر:مثري األحزان،  الرشيف اجلواهري:١٦، ومقتل اإلمام 
احلسني أو واقعة الطف:١٣٣.

٧٥)  تاريخ الطربي:٤٠٣/٥، وينظر:الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني:١٠٠.
٧٦)  ينظر:تاريخ الطربي:٣٤٠/٥- ٣٤١. 

٧٧)  هنضة احلسني، هبة الدين الشهرستاين:٥٤.
٧٨)  الزمكان بني العلم واخليال (مقال)، حيدر حممد:٣٠.

:  أما بعد، فإن الناس ينتظرونك، ال رأي هلم غريك،   ٧٩) جاء يف أحد كتب أهل الكوفة إىل احلسني
فالعجل العجل يا ابن رسول اهللا، امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٠٦.

٨٠)  ينظر: وقعة الطف:٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢عىل سبيل املثال، ومقاتل الطالبيني:٩٩.
٨١)  الكامل يف التاريخ:٤٧٥/٣، وينظر:البداية والنهاية:٢٢٥/٨،واإلرشاد:٢٩٧.

٨٢)  امللحمة احلسينية:٣٠/٢.
٨٣)  اإلمام احلسني شمس لن تغيب، مجيل الربيعي:١٢٠.

٨٤)  األخبار الطوال: ٣٥٩،  وينظر:  أنساب األرشاف: ١٦٧/٣،  ومجهرة رسائل العرب: ٧٧/٢، 
الغيث،  ومساقط  الكأل  هلم  يبرص  القوم  يتقدم  الذي  و(الرائد):هو  عقيل:١٤٨.  بن  مسلم  والشهيد 

ينظر:لسان العرب:مادة(ر و د)، والتوسع يف االستعامل واضح هنا.
٨٥)  تاريخ الطربي:٣٥٧/٥. 

٨٦)  ينظر:اإلرشاد:٣١٩- ٣٢٠عىل سبيل املثال، والكامل يف التاريخ:٤٩٠/٣- ٤٩١.
٨٧)  ينظر:منتهى اآلمال:٤٥٥/١، وسرية األئمة اإلثني عرش:٦٥/٢- ٦٦.

٨٨)  مسرية احلسني يف األسلوب واهلدف (مقال فيشبكة املعلومات)، السيد حممد حسني فضل اهللا .
٨٩) مقتل احلسني،  اخلوارزمي: ٣١٢/١،  وينظر:  مثري األحزان: ٤٩-  ٥٠.  وقد ورد عن النبيa أنه قال: من 
رآين يف النوم فقد رآين، فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب، صحيح مسلم:٨٩٤، وينظر: صحيح البخاري:١٢٣٩.

٩٠) الرسالية يف الثورة احلسينية:١٨٦.
٩١)  ينظر: وقفات فكرية مع بعض مضامني عاشوراء (مقال فيشبكة املعلومات)، السيد حممد حسني فضل اهللا.

٩٢) ينظر:مقتل احلسني، اخلوارزمي:٢٧٣/١.
٩٣) ينظر:الكامل يف التاريخ:٥٠٢/٣.
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٩٤) ينظر:تاريخ الطربي:٣٥٣/٥.
٩٥) ينظر:اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري، د. حممد حسني عيل الصغري:٣٩٩.

٩٦) ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي:٧١.
٩٧) النصوص األدبية:٢٣.

٩٨) اإلمام احلسني شمس لن تغيب:٤٢١.
،ينظر:تاريخ  الرتوية  يوم  الثالثاء  يوم  لثامن مضني من ذي احلجة  العراق  إىل  من مكة   ٩٩) خرج 

الطربي:٣٨١/٥.
١٠٠) تنظر رسالة عبد اهللا بن عباس إىل يزيد،  يف:  تاريخ اليعقويب:١٧٣/٢،  ولواعج األشجان:٥٦.

١٠١) امللهوف عىل قتىل الطفوف: ١٢٦، وينظر: كشف الغمة:٢٢١/١، ومثري األحزان:٤٧، واملجالس 
السنية: ٧٦. و(عسالن): مجع عاسل وهو الذئب الذي اشتد اهتزازه واضطرابه ،ينظر: لسان العرب: 
ينظر:  قرية كانت عند كربالء،  للنصار، واملراد هبا هنا  (مادة ع س ل)، و(النواويس): أصلها مقربة 
إبصار العني: ١٨، و(أجربة): مجع جراب وهو الوعاء ،و(سغبا):السغب:اجلوع،  ينظر:املعجم الوسيط،  
جممع اللغة العربية:  مادة:(ج ر ب) ،ومادة(س غ ب)، و(املحيص):تعني اخلالص من اليشء، ينظر:لسان 

العرب، مادة (م ح ص)، و(حضرية القدس):مقامات اجلنة العالية، ينظر:إبصار العني:١٩.
١٠٢) امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٢٦.

١٠٣) ينظر:إبصار العني:١٨.
١٠٤) منرب الصدر، السيد حممد صادق الصدر:٥٩.

١٠٥) النساء/من ٧٨،  و(بروج مشيدة):حصون مرفوعة،  وملزيد من التفصيل،  ينظر:معاين القرآن، أبو 
جعفر النحاس، تح:د.حييى مراد:٢٢٥/١- ٢٢٦.

١٠٦) أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني، د.قيس إسامعيل األويس:٤٢٤.
١٠٧) منرب الصدر:٦١.

١٠٨) ينظر:احلسني يف الفكر املسيحي:١٠١.
١٠٩) ينظر:يف ظالل الطف، حممد مهدي اآلصفي:١٢٤.

١١٠) ينظر:اإلرشاد:٣٢٠، والبداية والنهاية:٥٣٦/٨.
١١١) يف ظالل الطف:١٢٥.

١١٢) تأمالت يف اخلطاب احلسيني(مقال)، حممد مهدي اآلصفي:٤٥.
١١٣) تأمالت يف اخلطاب احلسيني:٥٤. 

١١٤) ينظر:النثر الفني وأثر اجلاحظ فيه:١٢١، واألدب يف عرص النبوة والراشدين:١٦٥.
١١٥) النثر الفني يف صدر اإلسالم والعرص األموي:٢٣٣.
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١١٦) ينظر:تاريخ الطربي: ٣٨٢/٥و ٣٨٩ عىل سبيل املثال، واإلرشاد:٣٢٣- ٣٢٤.
١١٧) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣٣٤/١- ٣٣٥، وينظر:الكامل يف التاريخ:٢٠٥/٣، وخطب اإلمام 

احلسني عىل طريق الشهادة:١٥٥- ١٥٦.
١١٨) ينظر:الشعر بني اإليصال والتلقي، إدريس الناقوري:٤٢.

١١٩) ملعرفة حال اإلمام  بني أعدائه قبيل الواقعة، ينظر:االحتجاج:١٩٢/٢، ومطالب السؤول:٦٠، 
وهنضة احلسني:٢٣.

١٢٠) اإلرشاد:٣٣٩، وينظر:مجهرة خطب العرب:٥٢/٢.
١٢١) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣٥٧/١، وينظر:مثري األحزان:٩٠.

١٢٢) تاريخ الطربي:٤٠١/٥، وينظر:املجالس السنية:٨٨/١.
١٢٣) تاريخ الطربي:٤٢٥/٥، وينظر:مقتل احلسني، املقرم:٢٣٨.

١٢٤) ينظر:اخلطابة يف صدر اإلسالم:٣٦٠.
١٢٥) ينظر:مقتل احلسني، حممد كاشف الغطاء:٢٠.
١٢٦) كتاب سليم بن قيس اهلاليل:٧٦٩/٢- ٧٧٠.

١٢٧)مقتل احلسني، اخلوارزمي:٨/٢- ٩.
١٢٨) أنساب األرشاف:١٨٨/٣.

١٢٩) ينظر:اإلمام احلسني عمالق الفكر الثوري:٣٩١.
١٣٠) ينظر:نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري:٦٧.

١٣١)امللهوف عىل قتىل الطفوف: ١٥٥- ١٥٦، وينظر: مطالب السؤول: ٦٠، ومثري األحزان: ٩٦/١،  
واملجالس السنية: ١١٠/١- ١١١، ومقتل احلسني، املقرم:٢٤٣. 

١٣٢) امللهوفعىل قتىل الطفوف: ١٥٦، وينظر: مطالب السؤول: ٦٠، ومثري األحزان: ٩٦/١، واملجالس 
السنية: ١١١/١، ومقتل احلسني، املقرم: ٢٤٣. و (مِشيم): شام السيف شيام: سله وأغمده، وهو من 
األضداد، ومن خالل السياق، يكون املراد مغمدا، و(يستحصف): يستحكم، لسان العرب: مادتا (ش 
ب النمل وغريه من حيوانات األرض،  با): الطري معروف ،و(الدبا) من دَ ي م) (ح ص ف)، و(طري الدِّ
ينظر:  الطريان بعد،  الذي مل يقدر عىل  العرب: مادة (د ب ب)، ولعل املقصود منه اجلراد  ينظر: لسان 

إبصار العني: ٢٧ (يف اهلامش) .
عليه  يدل  كام  زياد  بن  اهللا  واملراد:عبيد  نَسبه،  يف  مُ  ):املُتَّهَ عيُّ الطفوف:١٥٦.و(الدَّ قتىل  عىل  امللهوف   (١٣٣
لة):من استالل السيوف،  ينظر:لسان العرب، مادتا (د ع ا) و(س ل ل). السياق التارخيي لواقعة الطف،و(السِّ
الطبقات الكرب:٦٣/١، واألعالم ،خري  الطفوف:١٥٧، وينظر عن فروة:  امللهوف عىل قتىل    (١٣٤

الدين الزركيل:١٤٣/٥. 
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١٣٥) امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٥٧.والنصان القرآنيان يف: يونس/من ٧١، وهود/٥٦ عىل التوايل.
١٣٦) امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٥٧.وغالم ثقيف:إشارة إىل جميء املختار الثقفي قاتل قتلة احلسني
املثال، ومقتل احلسني،  تاريخ الطربي:٥٦٩/٥، ٥٧٠، ٥٧١ عىل سبيل  ينظر تفصيل احلدث يف:   ،

اخلوارزمي:٢٣٢/٢.
، ينظر:حتف العقول:١٧١ عىل سبيل املثال،   ١٣٧) تكاد تتفق املصادر مجيعها عىل أهنا آخر خطبه

ومقتل احلسني، اخلوارزمي:٩/٢.
١٣٨) ينظر:ثورة احلسني وظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية:١٧٨.

١٣٩) أبو الشهداء احلسني بن عيل:١٣٨.
١٤٠) فن اخلطابة وتطوره عند العرب:٢٢٣.

١٤١) الرسالية يف الثورة احلسينية:٢٤٧.
١٤٢) تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي:٣١٢.

١٤٣) الرسالية يف الثورة احلسينية:٢٤٦.
١٤٤) ينظر:خطب اإلمام احلسني  عىل طريق الشهادة:٢٠٧/٢.

١٤٥) ينظر:مقتل احلسني، اخلوارزمي:٨/٢.
١٤٦) م.ن:٨/٢.

١٤٧) ينظر:أدب احلسني ومحاسته:١٦١.
مدينة  تاريخ   من  أيب طالب  بن  بن عيل  الشهيد احلسني  اإلمام  اهللا  ينظر:ترمجة رحيانة رسول   (١٤٨

دمشق:٢٢٠، ومقتل أيب عبد اهللا احلسني:٤٧٤/١. 
١٤٩) كام هو واضح من نصوص اإلمام  السابقة، وينظر:تاريخ الطربي:٢٥٣/٥- ٢٨٠.

١٥٠) الفتنة الكرب، طه حسني:٤٩.
١٥١) ينظر:تاريخ األدب العريب- العرص األموي:٤٥٩.

١٥٢) ينظر:اإلرشاد:٢٩٨، وامللهوف عىل قتىل الطفوف:١٠٨، والكامل يف التاريخ:٤٧٦/٣.
.٤٤٢/٢:  ١٥٣) ينظر:تاريخ الطربي:٣٩٢/٥، وحياة اإلمام احلسني

١٥٤) األخبار الطوال:٣٦٣، وينظر:الكامل يف التاريخ:٤٩٣/٣.
١٥٥)البحث عن معنى، د. عبد الواحد لؤلؤة:٢٢.

١٥٦) أسطورة األدب الرفيع، د.عيل الوردي:٢٢٨.
١٥٧) ينظر:امللحمة احلسينية:٤٧/٣.

١٥٨) ينظر:أدب الشيعة:٣٤٥.
١٥٩) ينظر:اإلمام احلسني بن عيل  سيد الشهداء:٣٣٥.
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.٤٣٢/٢:  ١٦٠) ينظر:حياة اإلمام احلسني
١٦١) أبو الشهداء احلسني بن عيل:١٣٩.

١٦٢) ينظر:أعيان الشيعة، العاميل:٢٩٨/٤.
١٦٣) الرسالية يف الثورة احلسينية:١٨٨.

١٦٤) الدوافع الذاتية ألنصار احلسني، حممد عيل عابدين:٢٣٥.
١٦٥) ينظر:حلقة نقاشية حول أدب الطف والنزعة القبلية(فيشبكة املعلومات)، ملتقى البحرين.

١٦٦) امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٢٦.
١٦٧) اإلرشاد:٣٢٤.

١٦٨) الكامل يف التاريخ:٤٩٦/٣.
١٦٩) اإلرشاد:٣٢٤.

١٧٠) البداية والنهاية:٥٤١/٨.
ومثري    ،٢٣٨:الـــور وأعــالم  الطالبيني:١١٢،   وينظر:مقاتل  ــربي:٤١٨/٥،   ــط ال تاريخ   (١٧١
أبو  األمثال،  ينظر:  جممع  احلاجة،   للرجل جيد يف طلب  و(اختذوه مجال):مثل يرضب  األحــزان:٧٩.  
الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين(ت ٥١٨ هـ) ،حتقيق وتعليق: سعيد حممد 

اللحام:١٧٠/١.
١٧٢) الكامل يف التاريخ:٥١١/٣، وينظر:مجهرة أمثال العرب:٤٩/٢. 

١٧٣) مقاتل الطالبيني:١١٢.
١٧٤) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣٥٠/١، وينظر:مقتل أيب عبد اهللا احلسني:٤٠٥/١.

١٧٥) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٢٦/٢- ٢٧، وينظر:البداية والنهاية:٥٥٦/٨.
١٧٦) منرب الصدر:٤٨.

١٧٧) فن اخلطابة وتطوره عند العرب:٢٢٤.
١٧٨) الدوافع الذاتية ألنصار احلسني:٢٢٦.

١٧٩) ينظر:تاريخ الطربي:٤٢٣/٥، والبداية والنهاية:٥٥٠/٨.
عىل  والتفضيل  الكرامة  من  إليهم  اهللا  ساق  وما  الشهادة  يف  التوفيق  وهو  عمران/من١٧٠،  آل   (١٨٠

غريهم، ينظر: تفسري الكشاف:٢٥/٤.
١٨١) الدوافع الذاتية ألنصار احلسني:٢٠٤.

١٨٢) امللهوف عىل قتىل الطفوف:١٥٦.
١٨٣) ينظر: فن اخلطابة وتطوره عند العرب، إيليا حاوي:٢٢٥.

أيب  بن  عيل  بن  احلسني  الشهيد  اإلمام  اهللا  رسول  رحيانة  وينظر:ترمجة  الطربي:٤٢٣/٥،  تاريخ   (١٨٤



١٢٤
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طالب  من تاريخ مدينة دمشق:٢١٣- ٢١٤، ومقتل احلسني، حممد كاشف الغطاء:٣،ومجهرة خطب 
العرب:٥١/٢. 

١٨٥) حممد/من٣١، أي نعاملكم معاملة املخرب بام نخلفكم به من األمور الشاقة، حتى يتميز املجاهدون 
يف سبيل اهللا من مجلتكم والصابرون عىل اجلهاد، ينظر:جممع البيانفي تفسري القرآن:١٦١/٦.

١٨٦) فن اخلطابة وتطوره عند العرب:٢٢٥.
١٨٧) مقتل احلسني، اخلوارزمي:٣٨/٢، وينظر:مقتل أيب عبد اهللا احلسني:٥٧٣/١.
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 املصادر واملراجع 
القرآن الكريم .

وعليهم  (عليه  احلسني  أنصار  يف  العني  ١)إبصار 
املكتبة  الساموي، منشورات  السالم)، حممد طاهر 

احليدرية ،ط١، ١٤٢٣#.
٢)  أبو الشهداء - احلسني بن عيل، عباس حممود 

العقاد، منشورات الرشيف الريض، ط٢، د.ت.
د.سلمى  العريب  الشعر  يف  واحلركات  االجتاهات   (٣
مركز  لؤلؤة،  الواحد  د.عبد  ،تــر:  اجليويس  اخلــرضاء 
دراسات الوحدة العربية، بريوت ،لبنان، ط١، ٢٠٠١م.
األعلمي،  مؤسسة  الــطــربيس،  االحتجاج،   (٤

بريوت، لبنان، د.ت.
٥) األخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري، قدم له ووثق 
نصوصه ووضع حواشيه: د.عصام حممد احلاج عيل، 

دار الكتب العلمية ،بريوت، لبنان، ط١، ٢٠٠١م.
،د.عيل  والقضية  املفهوم  اإلسالمي-  األدب   (٦
كويت،  ،بريوت-  اجليل  دار  وآخران،  صبح  عيل 

ط١، ١٩٩٢م.
اهلمداين،  صابري  أمحد  ومحاسته،  احلسني  أدب   (٧
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم، إيران، ط٣، ١٤١٥#.
اهلجري،  الثاين  القرن  هناية  إىل  الشيعة  أدب   (٨
مرص،  السعادة،  مطبعة  محيد،  طه  احلسيب  د.عبد 

ط٢، ١٩٦٨م.
٩)األدب يف عرص النبوة والراشدين ،صالح الدين 

اهلادي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٨٧م.
١٠)  اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد  الشيخ 
املفيد، منشورات حمبني، قم، إيران، ط١، ٢٠٠٥م.
والبالغيني،  النحويني  عند  الطلب  أساليب    (١١
بغداد  احلكمة،  بيت  األويس،  إسامعيل  د.قيس 

،١٩٨٨م.
١٢)  استقبال النص عند العرب، د.حممد رضا مبارك، 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط١، ١٩٩٩م.
الــورديــدار  د.عــيل  الرفيع  األدب  ١٣)أســطــورة 

كوفان للنرش، بريوت، لبنان ،ط٢، ١٩٩٤م.
١٤)أصول الكايف الكليني مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت لبنان ،٢٠٠٥ م.
١٥)  األصول املعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة 

خرض، دار الرشوق، عامن ،ط١، ١٩٩٧م.
دارالعلم  الــزركــيل،  الدين  خري  األعـــالم،   (١٦

للماليني، بريوت، لبنان ،ط١٦، ٢٠٠٥م .
احلسني(سيد  ــام  ــ اإلم اهلـــدايـــة-  ــالم  أعـ   (١٧
ألهل  العلمي  املجمع  التأليف،  جلنة  الشهداء)، 

البيت ، قم، إيران ،ط٢، ١٤٢٥#.
،الطربيس،   اهلــد بأعالم   ــور ال إعــالم    (١٨
املكتبة  منشورات  اخلرسان،  مهدي  حممد  له:  قدم 

احليدرية ،النجف، ط٣، ١٩٧٠م.
حسن  ،تــح:  األمــني  حمسن  الشيعة،  أعيان   (١٩
األمني، دار التعارف للمطبوعات ، بريوت، د.ت.

الشهداء،  سيد    عيل  بن  احلسني  اإلمــام    (٢٠
الصدق،  لسان  ،منشورات  األعرجي  السيد زهري 

قم املقدسة، ط١، ٢٠٠٥م.
٢١)  اإلمام احلسني سمو املعنى يف سمو الذات، 
الريض،  الرشيف  ،منشورات  العالييل  اهللا  د.عبد 

قم ،إيران، ط١، ١٤١٥#.
،مجيل  تغيب  لن  شمس    احلسني  اإلمــام   (٢٢
الربيعي، دار االعتصام، قم ،إيران ، ط١، ٢٠٠٥م.

 - الثوري  الفكر  عمالق  احلسني  ــام  اإلم   (٢٣
عيل  حسني  حممد  د.  واملــســار،  املنهج  يف  ــة  دراس
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بريوت،  للمطبوعات،  املعارف  مؤسسة  الصغري، 
لبنان، ط١، ٢٠٠٢م.

٢٤) اإلمامة والسياسة، أبو حممد عبداهللا بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦# ) علق عليه ووضع 
العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  خليل  حواشيه: 

بريوت، لبنان، ط١، ٢٠٠١م.
د.  والبالغي،  النقدي  الرتاث  يف  االنزياح    (٢٥
دمشق   ، العرب  الكتاب  احتاد  ويس،  أمحد  حممد 

،٢٠٠٢م.
 ،(#٢٧٩ (ت  البالذري  األرشاف،  أنساب    (٢٦
دار  املحمودي،  باقر  حممد  عليه:  وعلق  حققه 

التعارف ،بريوت، د.ت.
٢٧)   بحار األنوار،حممد باقر املجليس (ت١١١١# 

)، املكتبة اإلسالمية ،طهران ، د.ت .
ــد  ــواح ال عــبــد  د.  مــعــنــى،  ــن  ع الــبــحــث   (٢٨
والنرش،                                                             للدراسات  العربية  املؤسسة  لــؤلــؤة، 

بريوت،  ط٢ ، ١٩٨٣م.
الدمشقي(ت  كثري  ابن  والنهاية،  البداية    (٢٩
وآخرون،  بيومي  حممد  أحاديثه:  خرج   ،(  #٧٧٤

مكتبة اإليامن ،املنصورة، د.ت.
 ،  ( (ت٢٥٥#  اجلاحظ  والتبيني،  البيان    (٣٠
املــدين،  مطبعة  هـــارون،  حممد  السالم  تح:عبد 

القاهرة، مرص، ط٧، ١٩٩٨م.
٣١)  تاريخ األدب العريب العرص األموي ،د.قيص 
لبنان  بـــريوت،   ، ــالل  اهل ومكتبة  دار  احلــســني، 

،٢٠٠٢م.
املنهج   ــوء  ض يف  ــعــريب  ال األدب  ــاريــخ  ت   (٣٢
البحوث  جممع  البستاين،  د.حممود   ، اإلسالمي 

اإلسالمية ، بريوت ، لبنان ، ١٩٩٠م .

٣٣)  تاريخ الطربي، الطربي ( ت ٣١٠# ) ، تح: 
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف ، القاهرة ، 

ط٤، د.ت.
٣٤)  تاريخ اليعقويب، اليعقويب (ت٢٩٢#)  ، علق 
املــــنــــصــــوري،  عليه ووضع حواشيه: خليل  

رشيعت، قم ط٢، ١٤٢٥هـ . 
ــدم  ،قـ ٣٥)  حتف العقول، ابن شعبة احلراين ،  
له وعلق عليه: حسن األعلمي ، رشيعت طهران 

، ط١، ١٣٨٤ هـ .  
جزي  بن  أمحــد   ، التنزيل  لعلوم  التسهيل   (٣٦
وضبط  بتنقحية  اعتنى   ، (ت٧٤١هـــ)  الغرناطي 
د.  بأعالمة  وعرف  وأحاديثه  آياته  وخرج  كلامته 
لبنان   ، بريوت   ، األرقــم  دار   ، اخلالدي  اهللا  عبد 

،د.ت.
شربّ  اهللا  عبد  الــكــريــم،  ــرآن  ــق ال تفسري    (٣٧
لبنان،  ،بــريوت،  اإلسالمية  ــدار  ال  ،(#١٢٤٢)

ط١٠، ١٩٩٩م. 
٣٨)  تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل ،وعيون 
األقاويل يف وجوه التأويل ،الزخمرشي (ت٥٨٣#)

اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه خليل  ،مأمون 
شيحا دار املعرفة بريوت ،لبنان ، ط١، ٢٠٠٢م.

  ٣٩) ثورة احلسني، ظروفها االجتامعية وآثارها 
أصوله  وثــق  الــديــن،  شمس  مهدي  اإلنسانية، 
دار  ،مؤسسة  الغديري  سامر  عليه:  وعلق  وحققه 

الكتاب اإلسالمي ، ط١ ، ٢٠٠٦م.
العربية  عصور  يف  العرب  خطب  مجهرة    (٤٠
العلمية،  املكتبة   ، صفوت  زكي   أمحد   ، الزاهرة 

بريوت ، لبنان ،ط١،  د.ت.
٤١) مجهرة  رسائل العرب ، أمحد زكي صفوت ، 
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املكتبة العلمية، بريوت ، لبنان،  د.ت.
 ، بــارا  انطون  املسيحي،  الفكر  يف  احلسني    (٤٢

مطبعة رسور، قم، إيران، ط١، ٢٠٠٤.
طاهر  د.حممود  اإلســالم،  صدر  يف  اخلطابة    (٤٣

درويش، دار املعارف، مرص ، ط ٢ ، ١٩٦٨م .
٤٤)  خطب اإلمام احلسني  عىل طريق الشهادة 
، لبيب بيضون، مطابع ابن زيدون ، دمشق ، سوريا 

، ١٩٧٤م.
عيل  حممد  احلسني،  ألنصار  الذاتية  ٤٥)الدوافع 
 ، إيــران   ، قم   ، اإلسالمي  الكتاب  دار   ، عابدين 

ط٣، ١٩٨٣م.
٤٦)  الرسالية يف الثورة احلسينية، د.حسني  احلاج 
حسن، دار الكرام، بريوت ،لبنان ، ط١، ١٩٩٣م.

عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  اآلداب،  زهر   (٤٧
ومرشوح  ومضبوط  مفصل  القريواين،  العرصي 
الدكتور زكي مبارك، حققه وزاد يف تفصيله  بقلم 
وضبطه ورشحه حممد حميي الدين عبد احلميد، دار 

اجليل، بريوت، لبنان ط٤، ١٩٧٢م.
معروف  هاشم  عرش،  اإلثني  األئمة  سرية   (٤٨

احلسيني، رشيعت، قم ،ط١، ١٤٢٥#. 
املعتزيل  احلديد  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح   (٤٩
دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  تح:  (ت٦٥٦#)، 

الكتاب العريب ،بغداد، العراق، ط١، ٢٠٠٥م.
املقرم،  الرزاق  الشهيد مسلم بن عقيل، عبد   (٥٠

أمري، قم، ط١، ١٤١٣#.
بن  حممد  عــبــداهللا  أبــو  الــبــخــاري،  صحيح   (٥١
إسامعيل البخاري (ت٢٥٦#)، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت ،لبنان، ط١، ٢٠٠١.
٥٢)  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 

العلمية،  الكتب  دار  دار  النيسابوري(ت٢٦١#)، 
بريوت ،لبنان، ط٢، ٢٠٠٢م.

سالم  بن  حممد  الشعراء،  فحول  طبقات    (٥٣
شاكر،  حممد  حممود  تح:  (ت٢٣١#)،  اجلمحي 

مطبعة املدين ،القاهرة ،١٩٧٤م.
منيع  بن  سعد  بن  حممد   ،الكرب الطبقات   (٥٤
اهلاشمي البرصي املعروف بابن سعد (ت٢٣٠#)، 
دراسة وحتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٩٠م.
والتطبيق   النظرية  بني  النيص  اللغة  علم    (٥٥
صبحي  د.  املكية،  السور  عىل  تطبيقية  ــة  دراس

إبراهيم الفقي، دار قباء، القاهرة، ط١، ٢٠٠٠م.
املعارف   دار  حسني،  طه   ،الكرب الفتنة    (٥٦

القاهرة، مرص، ط٦، ١٩٦٦م.
دار  (ت٣١٤#)،  الكويف  أعثم  ابن  الفتوح،   (٥٧

الكتب اإلسالمية ،بريوت، لبنان ،١٤٠٦هـ.
العلم  دار  الــقــوال،  انــطــوان  اخلطابة،  فن   (٥٨

للماليني، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٩٦م .
٥٩) فن اخلطابة وتطوره عند العرب، إيليا حاوي، 

دار الثقافة، بريوت، لبنان ،ط١، ١٩٩٢م.
ليوم  حتليلية  بــحــوث  الــطــف-  ــالل  ظ يف   (٦٠
اآلصفي،  مهدي  حممد  حمـــارضات  ــوراء،  ــاش ع
ط١،  بريوت،  الكرم،  دار  الربيعي،  حسني  بقلم: 

١٩٩٦م.
ابن األثري (ت ٦٣٠#)  التاريخ،  الكامل يف    (٦١
بريوت،  املعرفة،  ،دار  شيحا  مأمون  خليل  تح:   ،

لبنان، ط١، ٢٠٠٢ .
٦٢) كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الكويف 
مطبعة  األنصاري،  باقر  حممد  تح:   ،(#٧٦ (ت 



١٢٨

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

نكارش، قم ،إيران، ط٤، ١٤٢٦#.
اإلربيل (ت  األئمة،  معرفة  الغمة يف  ٦٣)  كشف 

٦٩٣#)، دار األضواء، بريوت ،لبنان ،٢٠٠٥م .
٦٤)  لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد 
بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي)ت٧١١#( 
ط٣،  لبنان،  بــريوت،  العريب،  الــرتاث  إحياء  دار 

د.ت .
،تر:  الينز  جون  والسياق،  واملعنى  اللغة   (٦٥

عباس صادق الوهاب، مراجعة: 
بغداد  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  عزيز،  يوئيل 

العراق، ط١، ١٩٨٧م.
٦٦) ملعة من بالغة احلسني، مصطفى املحسن 
آل االعتامد، مطبعة الغري احلديثة النجف العراق 

ط٥، ١٩٦٠م.
العاميل  تح:  ٦٧) لواعج األشجان حمسن األمني 
ط١،  لبنان،  األمــريبــريوت   دار  ــني،  األم حسن 

١٩٩٦م.
٦٨) مبادئ النقد األديب آي. أي .ريتشاردز  تر: د. 
إبراهيم الشهايب ،منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 

،سوريا، ط١، ٢٠٠٢م.
٦٩)  مثري األحزان يف أحوال األئمة األثني عرش 
أمناء الرمحن، رشيف اجلواهري، مطبعة رشيعت، 

قم ،إيران ،١٤٢٣#.
العرتة  مناقب ومصائب  السنية يف  املجالس    (٧٠
لبنان،  بريوت،  ،رشيعت،  األمني  حمسن  النبوية، 

ط١، ١٤٢٥#.
الفضل أمحد بن حممد بن  أبو  ٧١) جممع األمثال، 
أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين (ت ٥١٨#)، 
الفكر  دار  اللحام،  حممد  سعيد  وتعليق:  حتقيق 

،بريوت  لبنان ،٢٠٠٢م.
الطربيس،  الــقــرآن  تفسري  يف  البيان  جممع   (٧٢
وفضل  اهلاليت  الرسويل  هاشم  وتعليق:  تصحيح 
للطباعة  املعرفة  دار  الطباطبائي،  الــيــزدي  اهللا 

والنرش، طهران، ط١، ١٩٨٦م .
٧٣)  املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبداهللا 
احلاكم النيسابوري، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد 
لبنان  بريوت،  العلمية،  الكتب  ،دار  عطا  القادر 

،ط٢، ٢٠٠٢م.
٧٤) مستقبل الشعر وقضايا نقدية، د.عناد غزوان، 
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، ط١، ١٩٩٤م.

دار  ٧٥) مسند اإلمام أمحد بن حنبل (ت٢٤١#) 
صادر، بريوت، د.ت.

طلعة  بن  الدين  كــامل  الــســؤول،  مطالب    (٧٦
عطية،  أمحــد  ماجد  تــح:  الــشــافــعــي(ت٦٥٢#)، 
مؤسسة أم القر ،بريوت، لبنان،  ط١، ١٤٢٠#. 
النحاس(ت  جعفر  أبو  القرآن،  معاين   (٧٧
القاهرة  دار  احلديث،  ٣٣٨#)، تح:د.حييى مراد، 

،٢٠٠٤م. 
العلم  ،دار  النور  عبد  األديب، جبور  املعجم    (٧٨

للماليني، بريوت، ط١، ١٩٧٩.
٧٩)  املعجم الوسيط، إبراهيم، مصطفى وآخرون، 

دار الدعوة، طهران،  ط٥  ،١٤٢٦#.
األصفهاين  الفرج  أبــو  الطالبيني،  مقاتل    (٨٠
مطبعة  صقر،  أمحد  وحتقيق:  رشح  (ت٣٥٦#)، 

عرتت ،إيران، ط١، ١٤٢٥#.
موروث  من   ،احلسني اهللا  عبد  أيب  مقتل   (٨١
ط١،  ظهور،  احلكيم،  عيل  زهري  اخلــالف،  أهل 

٢٠٠٥م.



١٢٩

سلسلة كتاب العميد(٤)

٨٢) مقتل اإلمام احلسني أو واقعة الطف ، حممد 
وإضافات:  وتعليق  تقديم  العلوم،  بحر  آل  تقي 
رشيعت  مطبعة  التقي،  بن  املؤلف،احلسني  نجل 

،إيران، ط١، ١٤٢٦هـ.
،تح:  الغطاء  كاشف  حممد  احلسني،  مقتل    (٨٣
ط١،  إيـــران،   ، قم  أمــري،  مطبعة  ــاليل،  اهل هــادي 

.#١٤١٩
٨٤) مقتل احلسني   ، أبو املؤيد املوفق بن أمحد 
حممد   : تح   ،( هـ  (ت٥٥٦٨  اخلــوارزمــي  املكي 

الساموي ، دار أنوار اهلد ، ط٣  ، ٢٠٠٥ م . 
املوسوي  ــرزاق   ال عبد   ، احلسني  مقتل    (٨٥
ط١،  لبنان،  ــريوت   ،بـ الــنــور  مؤسسة  املــقــرم، 

٢٠٠٢م .
٨٦)  امللحمة احلسينية، مرتىض املطهري ،فيضية، 

ط١، ١٤٢٥#.
(ت٥٤٨#)   الشهرستاين  والنحل،  امللل   (٨٧
صححه وعلق عليه:   أمحد فهمي حممد، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط٧ ،  ٢٠٠٧م.
طاوس  ابــن   الطفوف،  قتىل  عىل  امللهوف   (٨٨
(ت٦٦٤#)، حتقيق وتقديم:   فارس تربيزان ، دار 

األسوة، طهران ، ط٣، ١٣٨٠#.
٨٩)  منرب الصدر السيد حممد حممد صادق الصدر 
تقرير وحتقيق: حمسن املوسوي دار الباقر بغداد، 

العراق، د.ت.
٩٠)  منتهى اآلمال يف تواريخ النبي واآلل ،  عباس 
قم، ط٢، ٢٠٠٥م  القمي، تر: نادر التقي، حمبني  
ــم  ــل وع ٩١) منهج البحث اللغوي بني الرتاث  
دار  زويــن،  ،د.عــيل  دراســـات  احلــديــث-  اللغة 
ط١،  العراق،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

١٩٨٦م.
عبد  حممد   ،    احلسني   اإلمــام  موسوعة   (٩٢
الرسول البالغي ، مطبعة الوفاء د.م، ط١  ، د.ت.

،ترمجة  السبهر  تقي  حممد  التواريخ،  ناسخ   (٩٣
قم،  قلم،  مطبعة  أرشف،  مجال  عيل  سيد  وحتقيق: 

إيران، ط١، ٢٠٠٧م .
٩٤) النثر األندليس يف عرص الطوائف واملرابطني ، 

د.حازم عبد اهللا، دار احلرية  بغداد ،١٩٨١م.
٩٥) النثر الصويف- دراسة فنية حتليلية ،د.فائز طه 
عمر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 

ط١، ٢٠٠٤م .
والعرص  اإلســـالم  صــدر  بــني  الفني  النثر   (٩٦
األموي، د. مي يوسف خليفة، دار قباء  القاهرة، 

د.ت.
احلكيم  عبد  فيه،  اجلاحظ  وأثر  الفني  النثر   (٩٧

بلبع، جلنة البيان العريب ،املنرية، د.ت .
املعرفة  إرادة  واحلقيقة-  والسلطة  النص   (٩٨
الثقايف  املركز  زيد،  أبو  اهليمنة، نرص حامد  وإرادة 

العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط٥، ٢٠٠٦.
٩٩)النصوص األدبية، جامعة قطر، دار قطري بن 

الفجاءة، قطر، د.ت.
١٠٠) نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ،د.حممد 
عبد احلميد، عامل الكتب ،حلوان ، ط١، ١٩٩٧م.

،د.صالح  األديب  النقد  يف  البنائية  نظرية   (١٠١
فضل، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،١٩٨٧.

جاسم  حمسن  الثقايف،  والنقد  النظرية   (١٠٢
املوسوي، دار الفارس، بريوت، ط١، ٢٠٠٥م.

الشهرستاين،  الدين  هبة  احلسني،  هنضة   (١٠٣
منشورات الريض، قم ،إيران، ط٢، ١٣٦٣هـ.



١٣٠

١٠٤) نور األبصار، مؤمن الشبلنجي، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، د.ت.

 ، ١٠٥) الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني
القزويني، مطبعة نمونة، قم  الكريم احلسيني  عبد 

١٩٨٦م.
حييى  بن  لــوط  خمنف  أبــو  الطف،  وقعة   (١٠٦
تح:  (ت١٥٨#)  الــكــويف  الــغــامــدي  األزدي، 
النرش  مؤسسة  الغروي،  اليوسفي  هــادي  حممد 

اإلسالمي، قم، ط٣، ١٤١٣هـ.

املكي،  أمحد  جعفر  أبو  معاوية،  بن  يزيد   (١٠٧
د.مط، د.م، ط١، ١٩٧٨م.

هنضة  دراســات  مركز   ،احلسني رسالة   (١٠٨
س١،  ع١،  مهرقم،  مطبعة   ،احلسني ــام  اإلم

.#١٤١١



أ. د . عمار حممد يونس 
الباحثة إسراء حمسن داود املرعيب (ماجستري تاريخ )

جامعة كربالء 
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم التاريخ 

واقعة الطف 
يف كتب التاريخ اإلسالمي 

يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني 
(قراءة يف النصوص)



١٣٢
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 املقدمة 
نبعت من عمق تراثنا تفاصيل العديد من الوقائع التارخيية بدقة وأمانة متأل النفوس 
فخراً، إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض من دلس ودس وزاد ما زاد يف حقب كان 

للسلطة واحلكام يد الساحر الذي لون التاريخ بألوانه ونسجه عىل منواله، حتى أصبحت 
رواياته من املسلامت واحلقائق التي نخشى جمرد التفكري أو الشك فيها وذلك لتواترها 

وشبه اإلمجاع عليها. 
ولعل ذلك من األسباب التي دعتنا إىل حماولة تنقية واقعة الطف والطعن بالعديد من 

الروايات التي تبتعد عن العقل واملنطق وعظمة اإلمام  من منبعها وأساسها يف القرنني 
، وقد انتخبنا جماميع من الكتب دون غريها،  فاكتفينا بام  األوليني لتدوين أحداثها تقريباً

جاء يف كتب األنساب والفتوح والرتاجم والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي، واقترصنا 
عىل بعض الكتب من كل جمموعة بحسب وفيات أصحاهبا ،ناقشنا فيها أبرز الروايات 

املتضاربة واملنفردة عند بعضهم وتركنا الروايات املتشاهبة، ثم قسمنا دراستنا عىل مبحثني 
اختص األول بواقعة الطف يف كتب األنساب والفتوح وجاء املبحث الثاين ملعاجلة واقعة 

الطف يف كتب الرتاجم والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي.



١٣٣

سلسلة كتاب العميد(٤)

 املبحث األول 

واقعة الطف يف كتب الرتاث اإلسالمي

يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

أنه  إال  فيه  يشك  ال  ما  والنسب  السرية  سمو  من  فيه  تراثاً    احلسني  اإلمــام  ورث 
وغري  املقصود  منها  كربالء  أحداث  السيام  واإلضافات،  التحريفات  من  بالعديد  ل  حُ
خرج  التي  واألهــداف  املبادئ  رفعة  من  الطف  واقعة  أخرجت  قد  تكون  املقصود،ربام 

اإلمام احلسني  من أجلها منتفضاً.

ــداث  األح تلك  لغربلة  الباحثني  عىل  املسؤولية  بثقل  تلقي  اإلضــافــات  هــذه  أن 
واملفارقات،علنا نصيب شيئاً من حقيقة أسباب الواقعة وأهدافها، ووصول تلك احلادثة 
إلينا من طريق مصادر قليلة يعطينا ذلك فرصة ملحاولة السيطرة عىل تلك الروايات التي 
ارتأينا أن نناقشها ضمن املصادر األولية التي تطرقت وعاجلت أحداثها يف القرنني الثالث 

والرابع اهلجريني بعد تصنيف هذه الكتب بحسب موضوعاهتا عىل الشكل اآليت:

أوال: يف كتب األنساب
تفرض طبيعة كتب األنساب االقتضاب يف اإلشارة إىل واقعة الطف،  إذ اقترصت عىل 
ذكرها يف معرض حديثها عن نسب الشخصيات التي درس هتا، ولعل فائدهتا هنا تأيت عندما 

يتم ذكر رواية أو خرب ملن شارك أو قتل يف الطف، وقد تسعفنا وترشدنا إىل حقيقة معينة.

وهناك من كتب األنساب ما سلط الضوء أكثر عىل الواقعة مثل كتاب أنساب األرشاف 
فيام  الطف  واقعة  عن  جاء  ما  نذكر  الوفيات  وحسب  /٨٩٢م)   #٢٧٩ (ت:  للبالذري 

انتخبنا من كتب األنساب وحسب التسلسل اآليت:



١٣٤
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1( كتاب نسب معد واليمن الكبري البن الكلبي )ت: 204# / ٨1٩م((١)

ورد يف كتاب نسب معد واليمن الكبري يف عرضه النساب القبائل اليمنية ذكر ملن كان 
دلَج بن  مع اإلمام احلسني يف الطف، ومن ابرز الروايات التي استوقفتنا ما جاء عن مُ
يلّ(٣) عَ بن  سني  احلُ إىل  حجيني  املذْ ر  النَفْ أَخرج  الذي  «هو  فيه:  ذكر  اذ  رثد(٢)،  مُ بن  سويد 
ويلقب  والعزة(٥)،  املنعة  أهل  طيئ(٤)ومن  بني  من  كان  أنه  دلَج  مُ يف  وجاء  بالكوفة(٣)»، 

بحامي اجلراد(٦).

وبذلك يتضح أن عبيد اهللا بن زياد(٧)وهو هييئ الكوفة وجيند رجاهلا مل يكتفِ برؤساء 
العكس  الرواية  من  يستشف  وقد  غريهم،   عىل  بعضهم  بوجوه  استعان  بل  القبائل(٨)،  
تؤكد  رواية  وجود  بدليل   احلسني معسكراإلمام  إىل  وصلوا  حتى  ساعدهم  أنه  أي 
اتصال أربعة فرسان باإلمام وهو عىل مشارف الكوفة(٩)، ذكر البالذري(١٠) أن اثنني منهم 
مذحجيان، وحيث أن استعدادات عبيد اهللا بن زياد العسكرية كانت حمكمة، فلذلك كان 
خروج هؤالء الفرسان يستوجب مساعدة الخرتاق شبكة ابن زياد، وهذا أقو وأرجح 
من الرأي األول، خاصة أن املذحجيني ساخطون عىل ابن زياد أكثر من غريهم، إذ قتل 
كبريهم هانئ بن عروة(١١)، وهو ينارص سفري اإلمام احلسني مسلم بن عقيل، ومل حيركوا 
(١٢)، وقد يستشف منها أيضا، إن هناك تنظيامً خاصاً للثوار قاده مسلم بن عقيل لكرس  ساكناً

دلَج دور فيه. طوق احلصار كان ملُ

2( كتاب مجهرة النسب البن الكلبي)ت: 204# / ٨1٩م((١٣)

اإلمام  مع  قتل  ملن  ذكر  لألنساب  الكلبي يف عرضه  النسب البن  كتاب مجهرة  جاء يف 
أهل  إىل   االمام احلسني بن مسهر(١٤) رسول  قيس  الطف، وزاد عليهم  احلسني يف 
الكوفة(١٥)، وزاد عليهم أيضاً إخوة اإلمام  الذين قتلوا معه(١٦)، وأورد ابن الكلبي(١٧)
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إىل الشام قوله: «أنا حمفز بن ثعلبة(١٨) جئت   عىل لسان أحد حلة رأس اإلمام احلسني
جمتمع  يف  بالباطل  احلق  اختالط   مد إىل  الرواية  تلك  وتشري  الكفرة»،  اللئام  برؤوس 

الكوفة حتى إن حمفز يصف ابن بنت رسول اهللا  باللئيم الكافر.

وعند ذكر نسب احلر بن يزيد(١٩) يقول ابن الكلبي(٢٠): «فلام عرض احلسني عىل ابن 
مرجانة ما عرض فلم يقبل منه، صار احلر إىل احلسني فقاتل معه حتى قتل»، وتؤكد 
«ما  كلمة  أن  إال   ، يذكرهُ مل  وإن  عرضاً  زياد  ابن  عىل    احلسني  اإلمام  عرض  الرواية 
 عرض» تشري إىل تواتر هذا العرض وشيوعه وحيث أن االختالف يكمن يف عرضه 
أن يرتك ليذهب إىل األرض العريضة حتى ينظر ما يصري اليه أمر الناس، وذكرت بعض 
الروايات أنه طالبه بالعودة من حيث أتى أو الذهاب للثغور أو إىل يزيد(٢١)،  وبام أن هذه 
اإلضافة بعيدة عن ظروف خروج اإلمام احلسني فكيف يطلب الذهاب إىل يزيد وقد 
كأنه  اإلمام  تظهر  اخلرب  أوردت  التي  املصادر  أن  بيعته(٢٢)، فضالً عن  منتفضاً عىل  خرج 
مل يكن يتوقع ما حصل فطلب هذا املطلب وهو أمر غري مقبول الن اإلمام احلسني 
 خرج لإلصالح وليس لطلب اخلالفة، لذلك نستبعد صحة ما ذكر ويبقى طلب اإلمام
الذهاب إىل األرض العريضة األنسب عقالً مع خروجه هبذا العزم الذي اصطحب من 

أجله أهل بيته(٢٣)، ربام كي ال يكونوا رهينة أو سبباً للضغط عليه من أجل البيعة.

وتشري رواية ابن الكلبي إىل وقت انتقال احلر إىل معسكر اإلمام احلسني، وربام كان 
يف عرض اإلمام  ما كان حجةً عىل املعسكر األموي يف إظهار ظلمهم وتعدهيم عىل آل 
إىل  وينتقل  يذكرون(٢٤)،  كام  النفيس  نزاعه  لينهي  احلر  أمام  الطريق  فتح  مما   ،الرسول

رقت»(٢٥). حّ عت وُ طّ طريق اجلنة كام ورد يف قوله: «واهللا ال أختار عىل اجلنّة شيئاً ولو قُ
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٣( كتاب نسب قريش البن مصعب الزبريي)ت: 2٣٦ه / ٨٥0م((٢٦)

جاء ذكر قتىل الطف من بني هاشم يف كتاب نسب قريش، يف عرضه ألنساهبم ووفياهتم، 
ومن الروايات التي ذكرها الزبريي(٢٧) قوله: «كان رجلٌ من أهل العراق دعا عيلَّ بن احلسني 
األكرب إىل األمان، وقال له: إن لك قرابةً(٢٨) بأمري املؤمنني يعني يزيد بن معاوية، ونريد أن 

م! فإن شئت، آمناك فقال عيل: لقرابة رسول اهللا  أحقُّ أن تُرعى.» يُرعى هذا الَرحِ

ويتضح من هذه الرواية اللمسات الواضحة لبني أمية عىل وضعية املجتمع اإلسالمي 
بشكل عام والكويف بشكل خاص فهم ال يراعون لقرابة الرسول حرمة ويُؤمنون من 

يمت بصلة القرابة مهام بعدت ليزيد بن معاوية.

إن الرواية تصور التناقض املوجود يف شخصية العديد من الكوفيني فالرصاع النفيس بني 
حب الدنيا وأمواهلا وبني معرفة منزلة آل البيت  وحقهم، هو ما يميز املجتمع الكويف 

آنذاك،إال أن أموال ابن زياد(٢٩) وإرهابه(٣٠) أمست هي األقو تأثرياً.

تل احلسني، قال عمر بن  ومن الروايات األخر التي أوردها الزبريي(٣١) قوله: «فلام قُ
سعد(٣٢): ال تعرضوا هلذا املريض، قال عيل بن احلسني: فغيبني رجل منهم ،وأكرم نزيل، 
 ، وحضنني(٣٣)، وجعل يبكي كلام دخل وخرج، حتى كنت أقول: إن يكن عند أحد خريُ
فعند هذا: إىل أن ناد منادي ابن زياد: أال من وجد عيل بن احلسني فليأت به! فقد جعلنا 
فيه ثالثامئة درهم! قال: فدخل عيل وهو يبكي، وجعل يربط يدي إىل عنقي، وهو يقول: 

أخاف! فأخرجني إليهم مربوطاً، حتى دفعني إليهم، وأخذ ثالثامئة درهم.»

وهو  احلسني  اإلمام  ابن  يُغيب  أن  املمكن  من  هل  ونسأل  (فغيبني)  كلمة  عند  ونقف 
مريض ويأخذه الرجل إىل بيته دون أن يعلم به أحد؟ وما غرض الرجل من أخذه؟ لذا 
نستبعد صحتها كام وردت ونرجح أن هلا عالقة بدفن اإلمام السجاد  لألجساد الرشيفة 



١٣٧
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عملية  بتسهيل  عالقة  الرجل  هلذا  فكانت  حمرم(٣٤)،  من  عرش  الثالث  اليوم  يف  كربالء  يف 
خروج اإلمام السجاد  من الكوفة يف صباح ذلك اليوم وعودته يف آخر النهار ومن ثم 
إذ مات  إذ أورد املسعودي(٣٥) «إن اإلمام ال ييل أمره  الرجل،   لينتفع هبا  تعرض اجلائزة 
الذين تولوا دفن  لبني أسد  إمام مثله» هذا من جهة، ومن جهة أخر فكيف تسنى  إال 
األجساد يف كربالء(٣٦)، معرفة جسد اإلمام احلسني من أجساد اآلخرين من ولده وأهل 
بيته وأنصاره؟ بعد أن قطعت الرؤوس وسلبت الثياب وسحقتهم اخليل(٣٧)، إال من طريق 

ن غري اإلمام السجاد  يتوىل ذلك؟. من حرض الواقعة ويعرف أصحاهبا، ومَ

وأورد رواية أخر يف ذكره خلرب طلب البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية إذ أرسل وايل املدينة 
«نصبح  فقاال:  بيعتهام  وطلب  الزبري(٣٩)  وابن   احلسني اإلمام  إىل  عتبة(٣٨)  بن  الوليد 
وجيتمع الناس، فنكون منهم، فقال له مروان(٤٠): إن خرجا من عندك ،مل ترمها، فنازعه ابن 
الزبري الكالم وتغالظا، حتى قام كل واحد منهام إىل صاحبه فتناصيا، فقام الوليد، فحجز 

بينهام حتى خلص كل واحد منهام من صاحبه»...(٤١).

املدينة  إال أن أغلب املؤرخني(٤٢)ذكروا أن اإلمام احلسني وحده من ذهب إىل وايل 
وتنازع الكالم مع مروان بن احلكم وهذا ما نرجحهُ إذ لو كان االثنان قد ذهبا فام موقف 

اإلمام احلسني من هذا النزاع وملاذا بقي متفرجاً ومل يسند صاحبه ولو بكلمة؟
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4( كتاب أنساب األرشاف للبالذري )ت: 27٩#/٨٩2م(

وأحداث  الطف  لواقعة  تفصيالً  األنساب  كتب  أكثر  من  األرشاف  أنساب  كتاب  يعد 
كربالء ومن الروايات التي ذكرها عن جواب اإلمام احلسني لشيعته بعد وفاة اإلمام 
احلسن قوله هلم: «إين ألرجو أن يكون رأي أخي رحه اهللا يف املوادعة، ورأيي يف جهاد 
احلسني- «وذكر  بقوله:   أخر البالذري(٤٤)رواية  وزاد  وســداداً»(٤٣)؛  رشداً  الظلمة 
– كراهيته لذلك االتفاق وقال: لكنت طيب النفس باملوت دونه! ولكن أخي عزم عيل 

«.وناشدين فأطعته وكأنام حيز أنفي باملوايس ويرشح قلبي باملد

ويستشف من الروايتني السابقتني أن موقف اإلمام احلسني خيتلف عن موقف اإلمام 
عقد  تقتيض  احلسنكانت  اإلمام  ظروف  إن  إال  باملوادعة،  وصفه  الذي   احلسن
االتفاق(٤٥)، إذ أدرك اإلمام  أن ال فائدة ترجتى من امة ال تدرك معنى اإلمامة ووجوب 
الطاعة، ولكشف زيف معاوية عقدت اهلدنة أو االتفاق عىل رشوط التزم هبا اإلمام احلسن

 واإلمام احلسني ومل يلتزم هبا معاوية بن أيب سفيان(٤٦)، وأول بنود االتفاقية وأمهها 
هو أن يتنازل اإلمام احلسن عن حقه يف اخلالفة إىل معاوية عىل أن تعود اخلالفة اليه أو 
إىل اإلمام احلسني بعد موت معاوية(٤٧)، وهذا ما جهد معاوية عىل العمل لرضبه، فعمد 
إىل تصفية أقطاب املعارضة كحجر بن عدي الكندي وغريه(٤٨)، ثم هتيئة أذهان من واىل 
الدين والسياسة سو بضع كلامت اشرت هبا  التي ال تفقه من  معاوية وباقي األعراب 
(٥٠)، وما إن تم ملعاوية ما أراد حتى 

معاوية ذممهم(٤٩)، وكذلك دس السم لإلمام احلسن
بدأ يعد العدة لوالية العهد ليزيد(٥١)، ولذلك جاء قول اإلمام احلسني يف الرواية األوىل 

ترمجة للبند األول من االتفاق ورشيطة جهاد من ينقض بنوده.

وفاته  بعد   احلسن اإلمام  أخيه  باتفاق   احلسني اإلمام  التزام  البالذري(٥٢)  وأكد 
هذا  دام  ما  بيته  احالس  من  حلسا  منكم  امرئ  كل  «ليكن  بقوله:  للمعرتضني(٥٣)  ورده 
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الرجل حيا –أي معاوية- فإن هيلك وانتم أحياء رجونا أن خيري اهللا لنا ويؤتينا رشدنا وال 
يكلنا إىل أنفسنا، فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون.»

:إىل العراق بذكره إلنشاد احلسني وأورد البالذري(٥٤) أسباب خروج اإلمام احلسني

وكذلك أورد ما قاله  البن الزبري: «ألن أقتل خارجاً من مكة بشرب أحب إيلّ من أن 
أسباب  مع    اإلمام  بحياة  كان حيدق  الذي  اخلطر  أن  ويتضح من ذلك  فيها»(٥٦) أقتل 
التي  هي  بوفاته،  مدهتا  انتهت  التي  االتفاقية  بنود  لكل  معاوية  نقض  مقدمتها  ويف  أخر 
من مكة إىل العراق وبام أن تغري الظروف والتزام اإلمام احلسني أدت إىل خروجه

ببنود االتفاق هي التي ساقت باإلمام احلسني لرتك املدينة ومن ثم مكة، فأين اعرتاضه 
وكراهيته التفاق اإلمام احلسن كام ذكر البالذري يف الرواية الثانية؟

ومن الروايات التي ممكن أن نقف عندها ما جاء عن ابن عباس(٥٧) بقوله: 

«استشارين احلسني يف اخلروج فقلت: واهللا لوال أن يزري(٥٨) ذلك يب وبك لنشبت يدي 
يف رأسك!!! فقال: واهللا ألن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إيلّ من أن يستحل يب هذه احلرمة 

غداً »(٥٩).

الصبـح وضــح  يف  ــوام(٥٥(  ــس ال ذعــرت  ال 
املــــــــــــــوت ضيام  ــة  ــاف ــي خ ــط يـــــــــــوم أع

يــزيــدا دعـــيـــت  وال  مـــغـــرياً 
أحــيــدا أن  تـــرصـــدين  واملـــنـــايـــا 
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،وهذه  األسلوب  هبذا   (٦٠) اجلنة  أهل  شباب  سيد  عباس  ابن  خياطب  أن  هنا  ونستبعد 
الرواية تناقض نفسها بنفسها، فإن كان اخلطر املهدد لإلمام احلسني، مقرراً بأن حيسم 
منع  يريد  فلامذا  غداً،  سيجري  ماذا  يعلم  وكأنه  عباس  البن    اإلمام  وخطاب  قريباً، 
أن  نعرج عىل  أن  القوة من موت حمتمل عن موت حمقق ،وجيب  اإلمام احلسني هبذه 
 البالذري وغريه مل يرصحوا ما هو التخطيط الذي دبر لإلمام أو حتى ذكر لبعض ما جر
من أحداث يف أثناء مكوث اإلمام احلسني يف مكة إال النزر اليسري عنها. أما عن سفارة 
مسلم بن عقيل فقد جاء يف مقتله أن عامرة بن صلحب(٦١) كان ممن نرص مسلم بن عقيل 
فقتله ابن زياد، وانفرد البالذري(٦٢) بقوله إن ابن زياد: «بعث برأسه مع رأس مسلم وهانئ 

إىل يزيد بن معاوية.»

وإن صحت هذه الرواية فلامذا عامرة قد أرسل برأسه إىل يزيد وهو شاب بسيط ،وليس 
من القيادات البارزة يف الكوفة مثل هاين بن عروة حتى أن ابن زياد سأله: «ممن أنت؟»(٦٣)، 
به األقو فهو قد قتل هاين بن عروة ،وهو سيد من  ابن زياد حياول أن خييف  وإن كان 
سادات الكوفة قبله دون أن حيرك قومه ساكن(٦٤). وربام نستشف من الرواية السابقة أن 
فيها حماولة إلظهار أن اثنني فقط هم من نرصوا مسلم بن عقيل دون أن خيذلوه ويرتاجعوا 

.عن بيعتهم ونرصهتم لإلمام احلسني

عن  عجز  أن  بعد    اإلمام  إىل  وجهه  الذي  األشعث(٦٥)  بن  حممد  رسول  عن  وجاء 
بلغ اإلمام احلسني بام جر البن عقيل ويطلب منه  الوفاء باألمان الذي أعطاه ملسلم(٦٦)،  ليُ
: «فلم يلتفت  العودة، فذكر البالذري(٦٧) موقف اإلمام احلسني من خرب الرسول قائالً
اإلمام احلسني  بذكر موقف  البالذري  انفراد  لقد  العراق»،  إىل  القدوم  إال  وأبى  قوله  إىل 
أو  كأنه طالب لسلطة  برأيه  متزمتاً   كان  اإلمام  أن   هبذا األسلوب حماولة إلظهار 
منزلة من منازل الدنيا، يف حني أورد الطربي(٦٨) رد اإلمام احلسني  عىل رسول حممد بن 
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األشعث بقوله: «كل ما حم(٦٩) نازل وعند اهللا نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا.»

وعند العودة إىل خرب خروج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق نجد أن من الروايات 
يتوضأ،  وهو    اإلمام  احلنفية(٧٠)شخوص  ابن  «وبلغ  قوله:  واضحة  مبالغة  فيها  التي 
فبكى حتى سمع وقع دموعه يف الطست»(٧١)، وأما عن أحداث مسرياإلمام احلسني
: «ثم سار إىل زبالة(٧٣).  وقد استكثر من املاء، وكانكلام مر بامء  فأورد البالذري(٧٢) قائالً
اتبعه منه قوم وبعث احلسني أخاه من الرضاعة – وهوعبد اهللا بن يقطر(٧٤) إىل مسلم قبل أن 
يعلم أنه قتل»، ونستشف من الرواية أن اإلمام احلسني أخذ باالستعدادات العسكرية 
بأحداثها ومقتل  بعد  يعلم  ومل  الكوفة  مقربة من  باملاء وهو عىل  فكر  إذ  تفاصيلها،  بأدق 
سن ختطيطه،  مسلم بن عقيل، ويف ذلك إشارة إىل براعة اإلمام احلسني العسكرية وحُ
وقد تشري الرواية إىل استعداد اإلمام املسبق للمواجهة مع بني أمية وعدم ركونه لوعود 

أهل الكوفة.

ومن أخطر الروايات هو ما جاء عن لقاء اإلمام احلسني بأربعة فرسان انضموا إليه 
الناس فيها ذكروا له أن األرشاف قد  وهو عىل مشارف الكوفة وعندما سأهلم عن حال 
عظمت رشوهتم ليستامل يف ذلك ودهم(٧٥)، إال أن ما انفرد به البالذري(٧٦) هو قوله: «وما 

كتبوا إليك إال ليجعلوك سوقاً ومكسباً».

إن يف هذه الرواية تغيرياً جذرياً حلقيقة مراسلة الكوفيني إن كان املقصود هبم األرشاف، 
ولو كان املقصود باألرشاف أهنم شيوخ وزعامء القبائل فاملعروف أن غالبيتهم ال يرغبون 
بدخول األمام احلسني إىل الكوفة وذلك أهنم كانوا يدركون أن قيام دولة يقودها األمام 

.(٧٧)
اجلميع أمام الرشيعة وهذا ما عرفوه يف خالفة اإلمام عيل تعني أن يتساو 

لذا فان املستشف من الرواية أن األرشاف هم املراسلون لإلمام احلسني وبذلك تلقى 
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مسؤولية استشهاده  بالدرجة األوىل عىل املراسلني وتغري وصفهم من أنصار يطلبون 
بيعة اإلمام احلسني وقدومه إىل جتار باعوا دينهم واختذوه جرساً ليكسبوا منه املال واجلاه 
من يزيد،  ولو صحت هذه الرواية فإن املجتمع الكويف عرف باالزدواجية وعدم الثبات 
يف العديد من املناسبات ومراسلتهم اإلمام احلسني تقربا ليزيد أمر وارد، وأما احتامل 
ضعف رواية البالذري فهو األقو إذ إن رغبة املراسلني بالتخلص من التعسف األموي 
وعودة الكوفة إىل أيام جمدها كعاصمة للخالفة بدخول اإلمام احلسني إليها،  السيام 
السالمة  حيب  بأنه  بشري  بن  النعامن  عاملها  وصف  اذ  بذلك،  تسمح  كانت  الظروف  أن 
يبايعون لإلمام  بحياهتم وهم  املراسلون  اجلها  والعافية(٧٨)، هي رغبة صادقة خاطر من 
الناس  «أمر  الــبــالذري(٧٩):  أورد  العسكرية  زياد  ابن  استعدادات  وعن   . احلسني 
زياد  ابن  «وضع  ذكر:  وكذلك  منهم»،  أحد  يتخلف  ال  أن  وأمر  بالنخيلة(٨٠)،  فعسكروا 
له،ورتب  مغيثاً  احلسني  يلحق  ألن  خمافة  العسكر  من  أحد  جيوز  لئال  الكوفة  عىل  املناظر 
من  رجالً  «فوجد  فيها:  جاء  أخر  برواية  االستعدادات  هذه  وعزز  حوهلا»(٨١)،  املسالح 
مهدان قد قدم يطلب مرياثاً له بالكوفة فأتى به ابن زياد فقتله، فلم يبق بالكوفة حمتلم إال 

خرج إىل العسكر بالنخيلة»(٨٢).

ويتضح من الروايات السابقة حصانة الشبكة العسكرية التي نرشها ابن زياد لإلحاطة 
هذه  تناقض   أخر رواية  ذكر  أنه  إال   احلسني اإلمام  نرصة  من  أهلها  ومنع  بالكوفة 
االستعدادات وتشري إىل كره الناس حلرب اإلمام   اذ قال: « كان الرجل يبعث يف ألف 
(٨٣)، ومل  الوجه»  منهم هلذا  مئة وأقل من ذلك كراهة  مئة وأربعة  إال يف ثالث  فال يصل 
يعط البالذري تفسرياً لذلك،فأن كان مل يبقَ بالكوفة رجالً إال والتحق باملعسكر واملسالح 
واملناظر منترشة متنعهم من اللحاق باإلمام احلسني فأين كان خيتفي هذا العدد الكبري 

جداً من املتخفلني عن حرب اإلمام؟
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ليلة  ألصحابه  قال   احلسني اإلمام  أن  فيها  ذكر   أخر برواية  البالذري(٨٤)  وانفرد 
العارش من حمرم: «وما كانت كتب من كتب إيلّ -فيام أظن-  إال مكيدة يل وتقرباً إىل ابن 
اللوم عىل من راسل اإلمام احلسني يلقي  أن  البالذري حياول  أن  معاوية يب»، وهنا نجد 

، ويظهر شك اإلمام  بالكوفيني، ويعزز بذلك الراوية السابقة التي أوردها يف أمر 
املراسلة، وأن انفراد البالذري هباتني الروايتني مع عدم ذكره لدليل يدعمهام، ربام يعطينا 
 ،احلسني اإلمام  بدم  أيدهيم  امللوثة  دائرة  لتوسيع  دافع  أو  ما  هدف  وجود  إىل  إشارة 
للتقليل من دائرة أنصار اإلمام  وختفيف حدهتا ونقمتها عىل منفذهيا ،وفيها أيضاً حماولة 
. وبام أن زمن املؤرخ هي اخلالفة العباسية( ١٣٢-٦٥٦#/٧٤٩-١٢٥٨م) فال نستبعد 
يف أن تكون الرواية ،حماولة إلظهار الكوفة باعتبارها مركزاً للتشيع، وكأهنا مركز للغدر، 
وعدم الوالء آلل البيت ، وأن بيعتهم لإلمام احلسني ومراسلتهم له كانت غطاء 
يتسرتون به لتحقيق مآرهبم اخلاصة، وهبذه الرواية نختم أبرز ما استوقفنا عند البالذري يف 

كتابه أنساب األرشاف من روايات انفرد يف ذكر أغلبها عن غريه من املؤرخني.
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ثانيا: يف كتب الفتوح
اعتنت كتب الفتوح بذكر احلوادث التارخيية البارزة للمدن واملناطق التي ورد ذكرها يف 
، إال أهنا شحت كثرياً فيام خيص أحداث  تتبع أخبار الفتوح العربية اإلسالمية رشقاً وغرباً
الطف،باستثناء كتاب الفتوح البن أعثم الكويف، إذ مل يرد هلا ذكر عند الواقدي يف فتوح 
الشام، وكذلك البالذري يف فتوح البلدان،مل يعرج أيضاً عىل الواقع بيشء يمكن ذكره وإنام 

اكتفى بالتعريف بعيون الطف وأسامئها.

1( كتاب الفتوح البن أعثم الكويف

انفرد ابن أعثم الكويف يف كتابه من بني كتب الفتوح بذكر تفاصيل أحداث واقعة الطف 
من  غريه  عن  فيها  النفراده  عندها،  وقفنا  التي  الروايات  من  العديد  وأورد  كربالء،  يف 
املؤرخني، وحاولنا أن نقترص عىل بعض منها، عىل أساس مد اختالف الرواية وتأثريها 
يف جمر األحداث أو مد صحتها ووثاقتها وهل العلة يف رواية ابن أعثم أو يف من خالفه 
من املؤرخني لتجاهلهم مثل تلك األحداث؟وال بأس من اإلشادة قبل اخلوض يف روايات 
كتابه «الفتوح» بمكانة ابن أعثم الكويف العلمية من وثيقة بخط العالمة حسني حمفوظ(٨٥)

نقتبس منها النص اآليت: 

«إن ابن الكويف هو أول اثنني ممن أرسيا قواعد البحث العلمية»، وإن هذه الشهادة إنام 
متيل علينا التأمل واحلذر يف مناقشة روايات ابن أعثم، إال أن ذلك ال يمنعنا من الوقوف 
عىل بعض التناقضات واالنفراد يف بعض الروايات التي وردت يف كتابه، ونبدأها بكتاب 
يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة يطلب منه أخذ البيعة بقوة من أبناء الصحابة، 
إذ أورد ابن اعثم الكويف(٨٦) أن يزيد ذكر اسم «عبد الرحن بن أيب بكر»(٨٧) يف كتابه، ولكن 
الثابت أن عبد الرحن ابن أيب بكر، تويف قبل بيعة يزيد، بل أن أصابع االهتام تدور حول 



١٤٥

سلسلة كتاب العميد(٤)

معاوية بعد اعرتاض عبد الرحن عىل أمر البيعة، إذ جاءت وفاته بعد هذه احلادثة بطريقة 
مفاجئة(٨٨)، وأضاف ابن أعثم الكويف(٨٩) عىل من سبقه من املؤرخني فيام أورد عن كتاب 

يزيد بقوله: «فمن أبى عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث إيلّ برأسه.»

وهنا نقف من هذه الرواية عىل احلياد، فإن كان غرض يزيد من ذلك إظهار قوته وبطشه 
فليس غريباً عن سريته، وإن كانت قد زيدت بعد ذلك، فإن ما تعرض له أنصار آل البيت 
 من الظلم جعل بعضهم يلجؤون إىل مثل هذه الزيادات ،إال أن سرية األئمة وما 

تعرضوا له من انتهاك حلرمتهم وسلباً حلقوقهم، هي يف غنى عن مثل ذلك.

وأورد تناقضاً بني روايتني األوىل ذكر فيها أن عبد اهللا بن مطيع العدوي(٩٠)، قد سجنه 
عدي  بنو  وثب  ثم  يزيد،  بيعة  رفض  أحداث  أثر  عىل  عتبة،  بن  الوليد  الوايل  املدينة  يف 
فأخرجوه وأخرجوا كل من كان يف السجن واإلمام احلسني ال زال يف املدينة مل خيرج 
بعد إىل مكة(٩١)، ثم عاد ليناقض هذه الرواية بذكر مالقاة اإلمام  لعبد اهللا بن مطيع وهو 
قادم من مكة بقوله: «فبينام احلسني كذلك بني املدينة ومكة إذا استقبله عبد اهللا بن مطيع 

العدوي»(٩٢).

وهنا ال يمكن لعبد اهللا بن مطيع الذي خرج تواً من السجن بحسب رواية ابن أعثم أن 
يكون قد ذهب إىل مكة وعاد منها ليستقبل اإلمام احلسني يف الطريق وبني طلب البيعة 

.(٩٣) ليزيد وخروج اإلمام من املدينة مدة قصرية جداً

اإلمام احلسني أورد مشادة كالمية بني  إذ  تناقضاً آخر،   الكويف(٩٤)  أعثم  ابن  وذكر 
 ومروان بن احلكم انتهت بتحريض مروان للوايل عىل الكتابة إىل يزيد برفض اإلمام
ملبايعته، وجاء بكتابه: «أنه ليس ير لنا عليه طاعة وال بيعة»(٩٥)، ثم يعود لذكر رد يزيد 
وكتابه إىل الوليد إذ قال فيه: «إذا ورد عليك كتايب هذا فخذ البيعة ثانياً عىل أهل املدينة... 
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وليكن مع جوابك إيلّ رأس احلسني بن عيل»(٩٦).

ونجد التناقض هنا فيام أورد من تعاظم األمر عىل الوايل الوليد بن عتبة حتى أنه أرسل 
إىل منزل احلسني لينظر هل خرج  من املدينة أو ال؟، فلم يصبه يف منزله فقال: «احلمد هللا 
الذي مل يطالبني اهللا عز وجل بدمه! وظن أنه خرج من املدينة»(٩٧)، والسؤال هنا كم يستغرق 

وصول كتاب الوليد بن عتبة إىل يزيد ثم عودت الرد إىل الوليد بأخذ رأس احلسني؟

وحيث أن مكوث اإلمام بسبب مطالبته بالبيعة مل يطل يف املدينة أكثر من ليلة أو ليلتني 
وهو الثابت عند أغلب املؤرخني(٩٨)، لذا فإن خرب املراسلة وعودة اجلواب إىل الوليد وحده 

. هللا عىل خروج اإلمام احلسني هي من الروايات الضعيفة وال تصح عقالً

ومما انفرد به ابن أعثم الكويف(٩٩) ذكره لبيعة شيعة اإلمام احلسني يف الكوفة عند قدوم 
مسلم بن عقيل إليهم، وهو يقرأ كتاب اإلمام احلسني هلم، إذ يقول بعد أن بايعوا لإلمام: 
«ثم إهنم بذلوا األموال، فلم يقبل مسلم بن عقيل منها شيئاً»، وإن صحت هذه الرواية فلامذا 
ابن زياد  اهللا  الذي دسه عبيد  له معقل(١٠٠)  بذهلا  التي  ذكر قبول مسلم بن عقيل لألموال 
ليكشف به مكان مسلم بن عقيل وأخبار شيعته وحتركاهتم، إذأورد يف ذلك قوله: «فرحب 
به مسلم وقربه وأدناه وأخذ بيعته وأمر أن يقبض منه ما معه من املال»(١٠١). وإن كان مسلم 
قد أخذ أموال معقل وهي كام ذكر ابن أعثم الكويف(١٠٢)يف «ثالثة آالف درهم»، فلامذا عندما 
أُرس مسلم بن عقيل أوىص لعمر بن سعد بقوله: «حاجتي إليك أن تشرتي فريس وسالحي 

من هؤالء القوم فتبيعه وتقيض عني سبعامئة درهم استدنتها يف مرصكم»(١٠٣).

إن الروايات السابقة تتعارض يف مضموهنا فإن كان بحسب ما انفرد ابن أعثم بأن مسلم 
أغلب  عند  متواترة  رواية  وهي  معقل  من  وقبلها  الكوفة،  أهل  أموال  رفض  عقيل  ابن 
املؤرخني، ثم يعود ليذكر أن عىل مسلم بن عقيل ديناً ألهل الكوفة أوىص عمر بن سعد أن 
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يفي به عنه، والسؤال هنا ملاذا مل يفِ دينه بنفسه؟ واملدة قليلة بني قبض أموال معقل وهي 
ثالثة آالف درهم، ودين ابن عقيل سبعامئة درهم عندما ألقى القبض عليه ابن زياد.

استالم  إىل  دعته  ما  هي  الكوفة  يف  عقيل  بن  مسلم  هبا  بارش  التي  االستعدادات  ولعل 
األموال ورشاء األسلحة ملساندة اإلمام احلسني عند قدومه بدليل ما اورد الطربي(١٠٤)

بقوله: «وأمر أبا ثاممة الصائدي(١٠٥) فقبض ماله -أي معقل- الذي جاء به وهو الذي كان 
تصبح  الرواية  وهبذه  السالح»،  يشرتي هلم  بعضاً،  بعضهم  به  يعني  وما  أمواهلم،  يقبض 
له،  الكوفة  أهل  بذهلا  التي  األموال  ألخذ  مسلم  قبول  عدم  ذكرت  التي  األوىل  الرواية 

تتعارض مع ظروف تلك املرحلة.

إال أن احتامل آخر ممكن أن يذكر موافقا للرواية التقليدية عن أحداث الطف ،وهو أن 
مسلم بن عقيل عند قدومه إىل الكوفة كانت أوضاعها مهيئة الستقبال اإلماماحلسني

فبايع أهلها وأيدوا مسلم والوايل ضعيف(١٠٦)، ولربام إن تلك الظروف كانت ال تستوجب 
مجع األموال واالستعداد العسكري بل اكتفى مسلم بأخذ البيعة لذلك رفض األموال كام 
ذكر ابن أعثم الكويف يف الرواية األوىل، إال أن تغري الظروف وقدوم عبيد اهللا ابن زياد بدالً 
عن النعامن بن بشري وسعيه يف طلب مسلم وخذالن أهل الكوفة له،  فأن هذه األحداث 
احلاجة  وأصبحت  األسلحة،   ورشاء  العسكري  االستعداد  مرحلة  إىل  التحول  فرضت 
لألموال ملحة،  لذا أصبح هناك شخص معني جلمع األموال وقبضها ورشاء ما يلزم من 
عدة احلرب املتوقعة وبذلك ممكن أن تصح الرواية األوىل التي انفرد هبا ابن أعثم الكويف، 

وفق هذا االحتامل والذي عارضناه يف معاجلتنا لسفارة مسلم بن عقيل.

إشاعة  بعد  بقرصه  وأحاطوا  وأنصاره  مسلم  أقبل  عندما  زياد  بن  اهللا  عبيد  أن  وذكر 
بقوله: «وركب أصحاب عبيد  بقتال مسلم  خرب قتل هاين بن عروة(١٠٧)، سمح ألعوانه 
تتجاهل  املصادر(١٠٩)  أغلب  أن  قتاالً شديداً»(١٠٨)،  يف حني  فقاتلوا  القوم،   اهللا واختلط 
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معه  من  مع  قرصه  يف  وحترز  حتصن  اهللا  عبيد  أن  بنقل  وتكتفي  املواجهة،   هذه  مثل  ذكر 
بعد  املواجهة  هذه  أحداث  ليتمم  عاد  الرشطة،ثم  أفراد  من  قليلة  وأعداد  األرشاف  من 
خذالن أهل الكوفة ملسلم وتركه وحيداً يف أزقة الكوفة كام أورد وهو ينفرد بوصفه «أثخن 

باجلراحات»(١١٠).

 إن اإلطالع عىل مواقف عبيد اهللا بن زياد ال تشري إىل تفضيله ألسلوب املواجهة وإنام 
اعتمد دائامً مع أهل الكوفة عىل حرب اإلشاعات والتهديد والرتغيب، فخربته هبم منذ 
عهد أبيه جعلته عىل علم بنفسياهتم ورسعة تراجعهم، فلامذا املواجهة خاصةً وان ابن أعثم 
الكويف(١١١) ذكر أن مع مسلم بن عقيل «ثامنية عرش ألفاً أو يزيدون ،»فأي مواجهة يرجتي 
ابن زياد، كام جاء إن األرشاف الذين كانوا معه يف قرصه طلبوا منه املواجهة مع قوات مسلم 
كام أورد الطربي(١١٢) قوهلم له: «أصلح اهللا األمري! معك يف القرص ناس كثري من أرشاف 
الناس ومن رشطك وأهل بيتك ومواليك ،فأخرج بنا إليهم، فأبى عبيد اهللا»، وذلك أن 
نرش اخلوف والرعب يف نفوس أنصار مسلم وهتديدهيم بجيش الشام القادم إليهم(١١٣)، 
هي السياسة األنسب مع ظروف عبيد اهللا ابن زياد وهو حمارص يف قرصه، أمام حاسة جند 
مسلم بن عقيل، اال ان رغبة عبيد اهللا ال متنع من وجود اشتباك عنيف كام اورد ابن اعثم 
الكويف، ونرجح انه دار قبل أن حيارص عبيد اهللا مع من كان معه من األرشاف يف قرصه، 
اختفى بعد ذلك أنصار مسلم أو انسحبوا تدرجييا بأمر قائدهم بحسب خطة معدة مسبقا 

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

وينفرد ابن أعثم الكويف(١١٤) بام أورد عن هناية مسلم بن عقيل، إذ ذكر أن عبيد اهللا بن 
زياد هو من أمر حممد بن األشعث بإعطاء األمان ملسلم بن عقيل من أجل إلقاء القبض 
األشعث  بن  حممد  فجعل  باألمان،  إال  عليه  تقدر  لن  فأنك  األمان،  «أعطه  بقوله:  عليه 
يقول: وحيك يا ابن عقيل! ال تقتل نفسك، لك األمان»، ثم يقول إن مسلم بن عقيل رفض 
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األمان وقاتل حتى أخذ أسرياً، إذ جاء عند ابن أعثم الكويف(١١٥): «فطعن من ورائه طعنةً 
فسقط إىل األرض، فأخذ أسرياً»، بينام هناك ثمة شبه إمجاع عىل أن ابن عقيل قبل األمان 
ومكنهم من نفسه(١١٦)، وال نجد مربراً النفراد ابن أعثم بام ذكر يف الرواية األوىل من أن 
عبيد اهللا ابن زياد هو من أمر بإعطاء األمان، وإن كان األمر موافقاً لسياسة ابن زياد باملكر 
واخلديعة إال أنه غري مضطر لذلك إذ إن ابن عقيل بالتأكيد سيقتل ولن يقاوم وحده جيشاً 
بُعث ألجله، وابن زياد ال يريد أكثر من ذلك، إذ مل يكن يعنيه أن يؤرس أو يقتل املهم هو أن 
يتخلص من خطره فقط، أما عن دافع حممد بن األشعث(١١٧)، فأن كثرة القتىل يف صفوف 
أعوانه سيشكل عاراً عليهم واألوىل أن يعطي األمان ويتخلص من خطر ابن عقيل عىل 
عند  والرفعة  الظفر  إىل  إضافة  واحد،  القبض عىل شخص  بمهمة  مكلفاً  بوصفه  سمعته 
أمريه، بإلقاء القبض عىل ابن عقيل بأرسع وقت ممكن، لذا نرجح أن األمان هو أمان ابن 

األشعث.

قاوم حتى سقط أسرياً،  أنه  قبول مسلم لألمان وتذكر  التي ترفض  الثانية  الرواية  ويف 
رفض  يف  مربراً  عقيل  ابن  يعطي  ال  املنطق  كان  وان  للصحة  األقرب  األرجح  عىل  فهي 
األمان، فالشهادة واقعة ال حمال يف كل األحوال، وأن قبولهُ لفرصة فضح ابن زيادوأعوانه، 
وغدرهم باألمان الذي أعطي ملسلم هي أوىل باالختيار، إال إن شجاعة بني هاشم، واحتامل 

املقاومة حتى املوت يبقى األقو ونستدل بقول ابن عقيل وهو يقاتلهم:

وان رأيـت املوت شيئا نكرا(11٨( أقسمت ال أقـــتـــل إال حرا 

وخيتلف ابن أعثم الكويف يف ذكره خلرب بكري بن حران حيث ذكرت أغلب(١١٩) املصادر 

بأنه هو من توىل بأمر من عبيد اهللا ابن زياد قتل مسلم بن عقيل ورميه من أعىل القرص، بينام 

اختلف عنهم ابن أعثم الكويف(١٢٠) إذ أورد أن مسلم بن عقيل قتل ابن حران قبل أن يؤخذ 

» وعن وصية مسلم  أسرياً بقوله: «ورضبه مسلم بن عقيل رضبةً فسقط إىل األرض قتيالً
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بن عقيل ذكر قول مسلم البن زياد: «فأقم إيلّ رجالً من قريش أويص إليه بام أريد. فوثب 

إليه عمر بن سعد بن أيب وقاص فقال: أوىص إيلّ بام تريد يا بن عقيل»(١٢١)، كام أنه أظهر 

خمالفة عمر بن سعد لنصيحة ابن زياد إذ قال له: «ال جيب يا بن عمر أن تقيض حاجة ابن 

عمك وإن كان مرسفاً عىل نفسه فأنه مقتول ال حمالة. فقال عمر بن سعد: قل ما أحببت يا 

بن عقيل»(١٢٢).

وهذا خيالف ما جاء عند أغلب املؤرخني(١٢٣) من امتناع عمر بن سعد لطلب مسلم بن 
عقيل ليويص إليه بسبب القرابة التي بينهام، ومل يوافق عىل ذلك إال بعد أن طلب منه عبيد 
اهللا ابن زياد القبول، ونلحظ يف رواية ابن أعثم الكويف، وكأهنا حماولة إلضافة منقبة لعمر 
التي  الروايات  بن سعد وشجاعته، وكأن العصبية ال زالت موجودة عنده، فيام عكست 
جاءت عند غريه من املؤرخني العكس متاماً فأظهرته بموقف اخلائف من عبيد اهللا،حتى مل 

يقبل طلب مسلم إال بإشارة عبيد اهللا له بالقبول.

إال إننا نجد أن اخلوف فعالً هو املسيطر وأن ما ذكره ابن أعثم بعيد عن واقع ابن زياد 
 وبطشه، وها هو مسلم أمامه أسرياً مقيداً ويعد العدو األول اآلن البن زياد،فمن يتحد
ويقف إىل جانبه ويظهر نفسه يف موقف ممكن أن يشكك فيه أمريه، ولو أن ابن زياد شاهد 
توىل حرباإلمام  الذي  اجليش  قيادة  تسليمه  تردد يف  لربام  ابن عمر  املوقف من  مثل ذلك 
عمومته،  أبناء  إىل  العصبية  وحتركه  عمر  ابن  به  يغدر  أن  من  وخلاف  وقتله،   احلسني

وينحاز إىل معسكراإلمام احلسني.

ويف رواية أخر ذكر ابن أعثم الكويف(١٢٤) أن خرب قتل مسلم بن عقيل وصل إلياإلمام 
احلسني وهو ال يزال يف مكةإذ أورد يف ذلك: «فاستعرب احلسني باكياً ثم قال: إنا هللا وإنا 

إليه راجعون. ثم أنه عزم عىل املسري إىل العراق.»
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اإلماماحلسني أن  من  (١٢٥) املؤرخون  ذكره  ما  مع  تناقضها  الرواية فضالً عن  ونجد يف 
 سمع اخلرب وهو يف طريقه إىل الكوفة، أهنا تتعارض أيضا مع تاريخ خروج اإلمام 
الذي خرج  نفسه  التاريخ  انه  إذ  الثامن من ذي احلجة عام( ٦٠#/٦٧٩م)،  من مكة يف 
فيه مسلم بن عقيل يف الكوفة(١٢٦)، وبذلك ال يمكن أن يصل خرب مقتل مسلم إىل اإلمام 

احلسني قبل مقتله، ان صحت هذه التواريخ.

عن  الكويف(١٢٧)  أعثم  ابن  ذكر  ما  هو  عندها  الوقوف  تستوجب  التي  الروايات  ومن 
 جليش احلر الذي اعرتض  مراسلة أهل الشام لإلمام احلسني، إذ ذكر قول اإلمام 
طريقه ومنعه من دخول الكوفة، حماججاً القوم بكتبهم التي بعثوا هبا إليه،حتى أمر غالمه 
بإحضارها قائال: «فجاء عقبة(١٢٨) بكتب أهل الشام والكوفة فنثرها بني أيدهيم ثم تنحى.»

ومل نجد من املؤرخني من يؤيد ابن أعثم براويته عن مراسلة أهل الشام لإلمام احلسني
وهم  ومنارصوهم،  أمية  آل  أشياع  أهنم  عنهم  واملعروف  ملراسلتهم،  مربراً  نجد  ومل   
اإلمام احلسني يكاتبون  فلامذا  اإلمام عيل يف صفني عام٣٧#/٦٥٧م،  من حارب 

، بأن  وهم أنصار السلطان وأعوانه، وأن كان يقف إىل جانب البالذري فيام ذكرنا سابقاً
من راسل اإلمام احلسني كان يعمل بذلك تقرباً إىل يزيد،  وأهنم مدسوسون فعال من 
السلطة إلغراء اإلمام  باخلروج إىل الكوفة، فهل مثل اإلمام احلسني بن عيل يغفل 
بأهنا دسيسة   الشام لإلمام أليقن اإلمام احلسني عن ذلك؟ ولو صحت مراسلة أهل 
وخديعة، وتنتفي بعد ذلك احلاجة ألن يعاتبهم. وربام أكرب تناقض يف روايات ابن أعثم 
نجده فيام أورد عن أعداد املعسكر احلسيني إذ جاء عنده: «وهم يومئذ اثنان  الكويف(١٢٩)
ينقصون،   وال  يزيدون  ال  ألفاً  وعرشون  اثنان  والقوم    ، راجالً وأربعون  فارساً  وثالثون 
النهار حلة واحدة، حتى قتل من أصحاب  فاقتلوا ساعة من  فحمل بعضهم عىل بعض 
» وبذلك فأنه أحىص اثنني وسبعني(١٣٠) فارساً وراجالً كانوا  احلسني نيف ومخسون رجالً
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يف معسكر اإلمام احلسني، ثم إن من استشهد منهم يف احلملة األوىل كان نيف ومخسني، 
فيبقى مع اإلمام بحدود العرشين مقاتل.

ثم يعود لذكر من قتل بني يدي اإلمام احلسني بعد ذكره لعدد شهداء احلملة األوىل،  
فيأخذ بذكر ثالثة وعرشين مقاتالً من أصحاب اإلمام  استشهدوا واحداً تلو اآلخر يف 
مبارزة جيش عمر بن سعد(١٣١)، ثم ذكر عدد من استشهد بني يدي اإلماماحلسني من 
آل بيته، فأحىص ثالثة عرش منهم(١٣٢)، وأخريا قال: «فبقي احلسني فريداً وحيداً ليس معه 
ثان إال ابنه عيل... وله ابن آخر يف الرضاع، وإذا بسهم قد أقبل حتى وقع يف لبة الصبي 

قتله»(١٣٣).

ويكون بذلك عدد املبارزين مع اإلمام احلسني ستة وثالثني وإذا ما أضفناهم إىل شهداء احلملة 
األوىل النيف ومخسني فأن املجموع يفوق الست وثامنني، خمالفاً بذلك ما أورده يف روايته األوىل عن 
أعداد معسكر اإلمام احلسني االثنني وسبعني، وربام يعود هذا االختالف إىل أخذ بعض املؤرخني إىل 
روايات تعد أشبه باملتواترة، دون تدقيق أو متحيص فيقع مثل ذلك االختالف والتناقض يف األعداد.

 وبذلك ننهي أبرز ما جاء عند ابن أعثم الكويف من روايات انفرد يف بعضها وناقض روايات أخر
ذكرها يف مكان الحق من كتابه الفتوح، إذ كان أنموذجاً فيام جاء عن واقعة الطف يف الكتب التي 

عنيت بالفتوح العربية اإلسالمية.
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 املبحث الثاين 
واقعة الطف يف كتب الرتاجم

والطبقات والتاريخ العام اإلسالمي
: يف كتب الرتاجم والطبقات أوالً

التي  للشخصيات  ترمجتها  أثناء  والطبقات يف  الرتاجم  كتب  الطف يف  واقعة  ذكر  جاء 
شاركت يف الواقعة من كال املعسكرين، لذا وردت رواياهتا مقترصة عىل من قتل فيها، ومع 
من كان؟ دون التعمق يف تفاصيلها إال ما ندر، وسنحاول هنا ان نسلط الضوء عىل أبرز ما 
جاء فيها من إشارات وروايات قد يكون هلا األثر يف جمر أحداث الواقعة ونبدأ بعرض 

الكتب بحسب تسلسل الوفيات عىل النحو اآليت:

1( كتاب الطبقات البن سعد )ت: 2٣0#/ ٨1٨م(

يعد ابن سعد من أوائل من كتب يف الرتاجم حسب الطبقات وأبرز ما استوقفنا يف كتابه 
ما جاء يف ترمجته لسليامن بن رصد اخلزاعي(١٣٤)، إذ ذكر أنه كان ممن كاتب اإلمام احلسني

: «فلام قدمها احلسني أمسك عنه   للقدوم إىل الكوفة، ثم أضاف ابن سعد(١٣٥) قائالً
غياب  سبب  يعزو  سعد  ابن  أن  نجد  وربام  والوقوف»،  الشك  كثري  كان  معه.  يقاتل  ومل 
فهل كانت هناك  للشك،  نر مربراً  إىل شكه، وال  الطف  أحداث  سليامن بن رصد عن 
مقارنة بني نرصة اإلمام احلسني وطاعة خليفة مثل يزيد وعدم اخلروج عليه؟، كام كان 
سليامن رافضاً التفاق اإلمام احلسن مع معاوية وتوليه خلالفة املسلمني(١٣٦)، فهل شك 

بأن يزيد مفرتض الطاعة بعد قدوم اإلمام احلسني  إىل الكوفة؟

رصد  بن  سليامن  موقف  عىل  وتعليقهم  املؤرخني(١٣٧)  من  غريه  ذكر  ما  مع  وباملقارنة 
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قدمها  فلام    : اإلمام  كاتب  ممن  كان  إنه  بقوهلم:  وذلك   ،احلسني اإلمام  نرصة  من 
ترك القتال معه،  وبالرغم من عدم ذكرهم لألسباب التي دفعت به إىل ترك نرصة اإلمام 
احلسني إال أن الذهبي(١٣٨) ذكر يف سليامن قوله: «كان ممن كاتب احلسني ليبايعه، فلام 
عجز عن نرصه ندم»، ومما يؤيد ذلك ما جاء عند الشاهرودي(١٣٩)من أن ابن زياد ملا اطلع 
عىل مكاتبة أهل الكوفة إىل اإلمام احلسني: «حبس أربعة آالف ومخسامئة من أصحاب 
أمري املؤمنني وأبطاله، منهم سليامن»، وربام نجد يف الرواية، ما يناسب السياسة املتبعة 

. من ابن زياد واستعداداته لتهيئة جمتمع الكوفة خلذالن اإلمام

وبذلك فان غياب سليامن عن أحداث الطف قد يكون إلجراءات ابن زياد يف الكوفة اثر 
فيه، إذ انه استخدم أسلوب احلبس واإلرهاب ألنصار اإلمام احلسني تارة واإلغراءات 
أمية  ببني  والراغبني  للسلطان  املتزلفني  من  يكن  مل  سليامن  إن  وحيث   أخر تارة  املادية 
 وهذا يبعده عن السعي وراء إغراءاهتم ويبقى احتامل حبسه ومنعه من نرصة احلسني

وارداً، وهبذه الروايات نختم ما انتخبنا من كتاب الطبقات الكرب البن سعد.

2( كتاب الثقات البن حبان )ت: ٣٥4# / ٩٦٥م(

عرج ابن حبان يف ذكره لألحداث التي تتابعت بعد وفاة معاوية ووالية يزيد عام ٦٠#-
٦٧٩م، عىل أحداث الطف وسلسلها بنوع من االختصار الذي ال خيلو من بعض الروايات 
التي تستوقف القارئ، خالف هبا ما جاء عند غريه من املؤرخني ومن أبرزها قوله: «بايع 
أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل اخلرب باحلسني بن عيل مجع شيعته واستشارهم وقالوا 
معاوية ونحب  قد مىض  ،فاآلن  معاوية  ملعاوية سكت وسكت  األمر  ملا سلم  احلسن  إن 
أن نبايعك فبايعته الشيعة ووردت عىل احلسني كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه 

إياها»(١٤٠).
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ونجد هنا أن ابن حبان ذكر أن اإلمام احلسني هو املتحرك األول بعد وفاة معاوية وهو 
من مجع شيعة يستشريهم، ومل يرد عنده ذكر ملطاردة الوايل يف طلب اإلمام احلسني ألخذ 
البيعة وجعل سبب خروج اإلمام يعود إىل وفاة معاوية وبيعة يزيد، إذ إن ذلك يعد نقضاً 

آلخر بنود اتفاقه مع اإلمام احلسن بعد أن جعل اخلالفة وراثة، بنقلها إىل ابنه يزيد.

: «فلام بلغ احلسني بن عيل اخلرب بمصاب الناس  ويف رواية أخر أورد ابن حبان(١٤١)قائالً
بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة»، وبذلك يتفق مع ابن أعثم الكويف وخيالف ما 
اإلمام احلسني إىل  بن عقيل  مقتل مسلم  بوصول خرب  املؤرخني(١٤٢)  أغلب  عند  جاء 

وهو يف طريقه إىل الكوفة، وهي الرواية األقرب للصحة، كام مر ذكر ذلك سابقاً.

٣( املعجم الكبري للطرباين )ت: ٣٦0# / ٩70م(

الذين  أحد  عن  نقله  ما  وأمهها  استوقفتنا  التي  الروايات  بعض  الكبري  املعجم  يف  جاء 
الظهر سبعون  قال: «حيرش من هذا  إذ  مار يف أرض كربالء  اإلمام عيل وهو  صحبوا 
ألف يدخلون اجلنة بغري حساب»(١٤٣)،  ولو صحت هذه الرواية وكان املقصود هبا شهداء 
 الطف النقلبت املوازين وسحق جيش عمر بن سعد عن بكرة أبيه، وذكر يف رواية أخر
: «ملا قتل احلسني بن عيل مل يرفع حجر ببيت املقدس إال وجد دم عبيط»(١٤٤)وقوله:  قائالً

.(١٤٥)« ما رفع بالشام حجر يوم قتل احلسني بن عيل إال عن دم »

عىل  شاهداً  أليمة،بقيت  وفاجعة  عظيمة  حادثة  وأصحابه   احلسني اإلمام  مقتل  إن   
التي  الضامئر  ولتستيقظ  األمة وتواجه طغاهتا  لتنهض    استشهد  اذ  والطغيان،   الظلم 
ماتت وخضعت للسلطان وقنعت بالعبودية، واإلسالم ال زال يف أول طريقه لذلك ضحى 
اإلمام احلسني ليعود اإلسالم إىل مساره وليفتح الطريق أمام من سلموا للظلم لينتفضوا 
فكانت أحداث الطف سبباً يف هناية الدولة األموية بام يقارب من إحد وسبعني عاماً من 
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استشهاده، وبذلك فال غرابة أن تكون لشهادة اإلمام احلسني مثل هذه الكرامات، 
إذإن حماولة األمويني طمس حقائق أحداث الطف وإظهار اإلمام  وأصحابه كخارجني 
أورد  كام  البرش  قدرات  عن  خارجة  معجزات  تفضحها  أن  املمكن  من  الدولة،كان  عىل 

الطرباين.

ومن الروايات األخر التي ذكرها قوله: «قتل احلسني بن عيل وعليه دين كثري فباع 
يف   أخر برواية  روايته  ليناقض  يعود  ثم  كذا»(١٤٦)  وعني  كذا  عني  احلسني  بن  عيل  فيها 
قوله: «أمر احلسني منادياً فناد ال يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل إن امرأيت ضمنت 

ديني فقال حسني وما ضامن امرأة»(١٤٧).

وإذا ما عدنا للرواية األوىل فالسؤال الذي ممكن أن يطرح نفسه ملاذا اإلمام احلسني
مل يف بدينه وهو يف مكة؟ وكان مكوثه هبا  مدة ليست بالقصرية(١٤٨)، ويرتك األمر إىل 
ولده اإلمام عيل بن احلسني، وماذا لو مل يسلم عيل بن احلسني من أحداث كربالء؟ 
أكان سريىض بضامن امرأة؟ وهو ما رفضه بالرواية الثانية، ثم أن اإلمام احلسني ذو مال 
باحلجاز كام جاء يف رواية ذكرهتا مصادر أخر وهي تنقل حوار اإلمام  مع عمر بن 
سعد إذ طلب منه اإلمام احلسني أن يكون معه فقال عمر كام أورد الطربي(١٤٩): «إذن 
هتدم داري ،قال: أنا أبنيها لك، قال: إذن تؤخذ ضياعي، قال: إذن أعطيك خرياً منها من 
مايل باحلجاز»، وهنا وبالرغم من أن هذه الرواية تشري إىل أن اإلمام احلسني كان ذا مال 
بيضون(١٥٠) أننا نقف مع رأي  إال  ابن سعد عن خسائره  أن يعوض  باحلجاز وقادر عىل 

بقوله: «وكأنني به وفقاً للرواية غري خمتلف عن األمويني يف دأهبم عىل اسرتضاء األنصار 
جسدهتا  التي  واألخالق  واملبادئ  القيم  مع  تتناىف  التي  الوسائل  وشتى  واملناصب  باملال 
شعارات الثورة»، كام أن رواية دين اإلمام احلسني ال تصح واإلمام قادر عىل تسديده 
االستعانة  وممكن  عظيم،  ألمر  سائر  أنه  يعلم  وهو  مكة  من  خروجه  قبل  أموره  وتسوية 
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برواية أخر، تدل عىل أن اإلمام احلسني كان قادراً عىل رشاء أرايض والتصدق هبا، 
كام يف قوهلم إن اإلمام  اشرت النواحي التي فيها قربه من أهل نينو والغارضية بستني 
ثالثة  زاره  من  ويضيفوا  قربه،   إىل  يرشدوا  أن  ورشط  عليهم،   هبا  وتصدق  درهم  الف 
تتناسب، مع   كان عليه دين كثري وهي ال  أيام(١٥١)؛ وبذلك نضعف رواية أن اإلمام 

أهداف مسري اإلمام احلسني، يف طلب اإلصالح، ومنها رد حقوق الناس إىل أهلها.

رأس احلسني» للطرباين(١٥٢)قوله:  الكبري  املعجم  من  نستلها  التي  األخرية  والرواية 
أول رأس حل يف اإلسالم» إال أن ما جاء عند أغلب املصادر(١٥٣) أن أول رأس حل يف 
اإلسالم هو رأس عمرو بن احلمق(١٥٤)، وطيف به من بلد إىل بلد أيام معاوية، وقد ناقض 
الطرباين(١٥٥) روايته يف كتابه األوائل إذ ذكر: «أول رأس حل يف اإلسالم رأس عمرو بن 

احلمق»، وبذلك نختم ما جاء عند الطرباين يف كتابة املعجم الكبري.
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ثانيا: يف كتب التاريخ العام األسالمي
،ومتيزت  الطف  واقعة  عىل  التارخيية  لألحداث  رسدها  يف  العام  التاريخ  كتب  أطالت 
بكثرة االختالفات والتناقضات يف التفاصيل التي ذكرهتا،  حتى أن من الصعب أن نجد 
رواية متفقاً عليها أو مسلامً هبا عند أغلبهم، ومع ذلك فأن ما جاء يف هذه الكتب يعد من 
اللبنات األساسية التي انطلقت منها املؤلفات يف املقاتل التي اختصت وعنيت بأحداث 
ذكرها  مر  التي   األخر باملصنفات  قورنت  ما  إذا   ،احلسني اإلمام  واستشهاد  الطف 
من كتب األنساب والفتوح والطبقات والرتاجم، وقد انتخبنا من هذه املجموعة الكتب 

اآلتية:

1( تاريخ خليفة بن خياط البن خياط )ت: 240# / ٨٥4م((١٥٦)

اقتضب ابن خياط يف تارخيه بام أورد عن أحداث الطف، واكتفى بذكر معلومات بسيطة 
تتعلق ببعض األسامء والتواريخ، إضافة إىل عدد قليل جداً من الروايات التي مل ختلُ من 
خمالفة للروايات التي تعد تقليدية التفاق أغلب املؤرخني عليها، ومنها نذكر ما ورد عن 

يف ذلك:  طلب الوليد بن عتبة البيعة ليزيد إذ يقول ابن خياط(١٥٧)

«فأتاه ابن الزبري، فنعى له معاوية وترحم عليه، وجزاه خرياً، فقال له: بايع، قال: ما هذه 
الناس عالنية غري  ويبايعك  فأبايعك  املنرب  فرتقى  هنا،  ها  يبايعك  مثيل  مبايعة وال  ساعة 
رس. فوثب مروان فقال: ارضب عنقه فإنه صاحب فتنة ورش... فقال الوليد: أخرجومها 
عني... فأخرجا عنه. فجاء احلسني بن عيل عىل تلك احلال فلم يكلم يف يشء حتى رجعا 

مجيعاً». ثم يستمر يف تتبع أخبار ابن الزبري فأورد قائال: 

إىل  انتهى  حتى  فركبها  دابته  عىل  جلس  العيون  عنه  وتراجعت  الليل  آخر  كان  «فلام 
اخلليفة(١٥٨)، فجلس عىل راحلته، ثم توجه إىل مكة وخرج احلسني من ليلته»(١٥٩).
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وأبرز ما نلحظ يف الروايتني هو تسليط الضوء عىل ابن الزبري وإعطاؤه الدور البارز، بل 
يبدو أن ابن الزبري هو املستهدف األول يف طلب البيعة، خمالفاً بذلك أغلب(١٦٠) الروايات 
التي تشري إىل أن هذا احلوار أو قريباً منه دار بني األمام احلسني  والوليد بن عتبة بحضور 

مروان بن احلكم.

2( كتاب اإلمامة والسياسة املنسوب البن قتيبة )ت: 27٦# / ٨٨٩م(

املدينة بعد وفاة  التي دارت يف  قتيبة ثالث روايات متناقضات عن األحداث  ابن  ذكر 
معاوية إال أنه يف كل رواية أورد أسامء خمتلفة،فجاء عنده أن وايل املدينة آنذاك هو خالد بن 
احلكم(١٦١)، وكان هو من دعا اإلمام احلسني للبيعة(١٦٢)، ومل نجد من بني أسامء والة 
معاوية عند وفاته أو ابنه يزيد من هو هبذا االسم(١٦٣)، ثم عاد ابن قتيبة وذكر أن يزيد بن 
معاوية عزله ووىل عثامن بن حممد بن أيب سفيان الثقفي(١٦٤) عىل املدينة ومكة واملوسم(١٦٥)، 
(١٦٦)، دون أن يوضح إىل أين خرج اإلمام إىل مكة أم 

ويف واليته خرج اإلمام احلسني
آنذاك(١٦٨)،  إىل العراق، ثم ذكر يف رواية أخر أن الوايل عىل املدينة هو الوليد بن عقبة(١٦٧)

واملشهور أن الوايل هو الوليد بن عتبة(١٦٩).

أن النعامن  وأما عن الكوفة وأوضاعها بوصول مسلم بن عقيل إليها، فذكر ابن قتيبة(١٧٠)
بن بشري قال عندما علم بأمر مسلم: «البن بنت رسول اهللا  أحب إلينا من ابن بحدل»، 
إال أن والياً تابعاً ليزيد يأمتر بأمره من الصعب أن يصدر منه مثل هذا الكالم(١٧١)، الذي 
يشري إىل حتدٍ كبري وتفضيل لإلمام احلسني، وان كان النعامن مقتنعا بقدوم اإلمام احلسني
 فلامذا مل يسانده يف مسعاه وأبقى األمر عىل حاله؟ إذ مل نجد يف تاريخ(١٧٢)ابن بشري ما 
عقيل  بن  مسلم  أن  أيضاً  وأورد  أمية،  بني  إىل  منحازاً  دوماً  كان  بل  الشجاعة  هذه  يؤيد 
املصادر  حصل عىل بيعة «ثالثني ألفاً من أهل الكوفة»(١٧٣) لإلمام احلسني، وأغلب(١٧٤)
ذكرت أن عدد املبايعني ثامنية عرش ألفاً، ومن الروايات األخر البن قتيبة(١٧٥) التي انفرد 
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هبا قوله: إن مسلم عندما خذل وترك وحيداً دخل دار هاين بن عروة، وعندما وصل اخلرب 
إىل ابن زياد استدعى هاين فقتله، وينفرد ابن قتيبة(١٧٦) برواية أخر ذكر فيها أن مسلم بن 
عقيل عندما اُرس نظر يف وجوه الناس فقال لعمرو بن سعيد(١٧٧): «ما أر ها هنا من قريش 
غريك، فأدنُ مني حتى أكلمك»، كام جاء عنده أن عمرو بن سعيد هو قائد جيش ابن زياد 
(١٧٨)، ويبدو أن ابن قتيبة استمر باخللط يف األسامء واألحداث إذ 

يف قتال اإلمام احلسني
أن خروج مسلم كان بعد إشاعة مقتل هاين بن عروة وهو يف داره كام أوردت املصادر(١٧٩)، 
وهذا أقرب للصحة، إذ ما سبب خروج مسلم بمن معه من املبايعني وهاين يف داره مل ياُرس، 
واملعروف أن قائد جيش عبيد اهللا بن زياد، عمر بن سعد بن أيب وقاص(١٨٠)، وأما عمرو بن 
سعيد فكان والياً عىل مكة واملدينة عندما خرج اإلمام احلسني من مكة إىل العراق(١٨١)، 
ويبدو أن نشأة املؤرخ يف عائلة، كانت عىل الدوام إىل جانب األمويني واعتلت مناصب 
بارزة يف ظل خالفتهم، إضافة إىل أن ابن قتيبة كان قد تتلمذ يف بغداد، ودرس عىل يد كبار 
(١٨٢)، لذا ال نستبعد أن يكون 

 علامئهم، يف حقبة ساد فيها التعتيم عن تاريخ آل البيت
هذا اللبس يف األسامء جاء من قلة إطالع املؤرخ يف ما يتعلق بواقعة الطف وما دون عنها.

ومن الروايات الغريبة التفسري ما جاء عن أمر اجليش الذي لقي اإلمام احلسني بوادي 
السباع(١٨٣) إذ أورد ابن قتيبة(١٨٤): «فلقوهم وليس معهم ماء. فقالوا: يا بن بنت رسول اهللا 
أسقنا. قال: فأخرج لكل فارس صحفة من ماء ،فسقاهم بقدر ما يمسك برمقهم»، وال 
نعلم كم كان هذا اجليش حتى متكن اإلمام احلسني من أن يؤمن هلم ما يمسك برمقهم 
وهبذه الكمية من املاء، وكم كان معه؟ ليتمكنوا من سقاية ما أطلق عليه ابن قتيبة باسم 

، وينفرد بذكر أن اإلمام التقى بجيش أموي يف وادي السباع. جيشاً

املحرض  منه  وجعل  حوشب(١٨٥)،   بن  شهر  اسم  فذكر  األسامء  يف  آخر  خلطاً  وأورد 
البن زياد عىل قتال اإلمام احلسني وذلك بقوله: «قد أمكنك اهللا من عدوك وتسريه إىل 
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يزيد، ال تسريه وال تبلعه ريقه حتى ينزل عىل حكمك»(١٨٦)، ومل نجد فيام جاء عن شهر 
بن حوشب مثل هذه الروايات،  إذ أورد احلاكم النيسابوري(١٨٧) قول شهر بن حوشب: 
ابن  إليه  أشار  الذي  الدور  ينايف  والعزاء  عيل»،  بن  احلسني  بقتل  أعزهيا  سلمة  أم  «أتيت 
عمرو  تقدم  أن  حوشب  بن  شهر  إىل  زياد  بن  اهللا  عبيد  «فأرسل  عنده:  جاء  قتيبة(١٨٨)إذ 
يقاتل، وإال فاقتله»، وأضاف املؤرخ روايات غريبة أخر، نذكر منها ما أورد عن موقف 
نفسه  كادت  حتى  يزيد  «فبكى  قال:  إذ    البيت  آل  سبايا   رأ عندما  معاوية  بن  يزيد 
تفيض، وبكى أهل الشام حتى علت أصواهتم»(١٨٩)، وال نجد مربراً ملثل هذه الرواية غري 
أن املؤلف وهو من بيئة موالية للبيت األموي، حياول من خالل ذلك تربئة يزيد ودفع عنه 
جريمة قتل اإلمام احلسني إىل غريه من العامل واألعوان ونختم بذلك ما جاء عند ابن 

قتيبة عن أحداث الطف.
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2( كتاب األخبار الطوال أليب حنيفة الدينوري)ت: 2٨2#/٨٩٥م(

كز اهتاممنا  مل خيرج الدينوري يف روايته ألحداث الطف عن الرواية التقليدية كثرياً، وقد رُ
عىل ما أورد الدينوري من تضارب يف الروايات أو ما خالف به غريه من املؤرخني ومن 
ذلك ذكره السم عبد الرحن بن أيب بكر يف حوار مروان بن احلكم مع وايل املدينة الوليد 
بن عتبة ومها هيامن بطلب البيعة من أوالد الصحابة إىل يزيد(١٩٠)، ثم ذكر الدينوري(١٩١)
أن املجري ملسلم بن عقيل يف الكوفة هو: «هاين بن ورقة املذحجي»، لكنه أورد بعد ذلك 
أن مسلم كان يف بيت هانئ بن عروة(١٩٢)، ويبدو لنا أن الدينوري أخطأ يف االسم فقط، إذ 
مل نجد هلاين بن ورقة ذكر عند غريه من املؤرخني، وأورد أن ابن زياد رضب عنق هاين بن 
عروة يف السوق قبل أن يقتل مسلم بن عقيل(١٩٣)، خمالفاً ما جاء عند أغلب املؤرخني)(١٩٤)
من أن هانئ قتل بعد مقتل مسلم بن عقيل، وربام تكون الرواية األخرية أقرب للواقع، إذ 
أن قتل هانئ بن عروة وهو كبري قومه، فيه جرأة كبرية كان من املمكن أن يثور هلا قومه 
، فلام  مع خروج مسلم بن عقيل فتنقلب األمور عىل ابن زياد، لذا نرجح قتل مسلم أوالً
استتب له األمر وأخاف أهل الكوفة مل يرتدد يف قتل هانئ أو كل من كان ممكن أن يسهل 
له الطريق يف إشاعة الرعب يف نفوس الكوفيني ليضمن خذالهنم لإلمام احلسني وعدم 

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

وثمة تضارب يف بعض الروايات نذكر منها قول الدينوري(١٩٥): «وكان قتل مسلم بن 
عقيل يوم الثالثاء لثالث خلون من ذي احلجة سنة ستني، وخرج احلسني بن عيل من 
مكة يف ذلك اليوم»، ثم ذكر أن اإلمام احلسني كتب إىل أهل الكوفة يف قوله: «وكتايب 
وإن  والسالم»(١٩٧)،  إليكم،  السري  قادم عليكم وحثيث  وأنا  الرمة(١٩٦)،   بطن  إليكم من 
احلسني اإلمام  مسري  عن  الدينوري(١٩٨)  ذكره  ما  مع  يتعارض  الروايتني  تلك  يف  جاء  ما 
عنه،  فسأل  مرضوب،  فسطاط  إىل  فنظر  زرود(١٩٩)،  إىل  انتهى  حتى  «ثم سار  بقوله:   
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فقيل له: هو لزهري بن القني(٢٠٠). وكان حاجاً أقبل من مكة يريد الكوفة»، وهنا نجد أن 
أيام، فكيف وجد أمامه زهري بن القني يف زرود  اإلمام احلسني خرج قبل احلج بعدة 
 ، وهو حاج، وقد أورد الدينوري يف كتاب اإلمام إىل أهل الكوفة أنه يسري إليهم سرياً حثيثاً
ولذا ال نؤيد التاريخ الذي أورده الدينوري خلروج اإلمام احلسني   من مكة السيام أن 
املؤرخ نفسه يضعفه برواية لقاء اإلمام احلسني بزهري، والتي أورد فيها البالذري(٢٠١)

: «وكان زهري بن القني البجيل بمكة -وكان عثامنياً- فانرصف من مكة متعجالً فضمه  قائالً
الطريق وحسيناً »، ويبدو أن اإلمام احلسني  خرج قبل زهري بمدة قصرية حتى متكن 
زهري من اللحاق به، بعد أن أد مناسك احلج، وهذا يؤيد ما ذكرته أغلب املصادر(٢٠٢)

من أن خروج اإلمام احلسني كان يف يوم الرتوية(٢٠٣).

وعند متابعة األحداث يف رواية الدينوري(٢٠٤)، نجد أنه ذكر عند اقرتاب جيش احلر بن 
يزيد نحو اإلمام احلسني كان الوقت كام أورد بقوله: «فلام انتصف النهار ،واشتد احلر، وكان 
 تراءت هلم اخليل»، ثم عاد الدينوري(٢٠٥)وذكر لقاء احلر باإلمام احلسني ، يظّ ذلك يف القَ

يلّ معنا»، وال نعلم كيف تراءت  : أتُصَ رّ : «حتى إذا حرضت الظهر قال احلسني للحُ قائالً
هلم اخليل وهم يف منتصف النهار، وكان لقاء احلر مع اإلمام احلسني قبل صالة الظهر؟

وربام أن هذا االختالف أقل وطأةَ من ذكره لعدد جيش اإلمام احلسني املشارك معه 
فارساً  وثالثني  اثنني  وكانوا  أصحابه  أيضاً   احلسني «وعبى  عنده:  جاء  إذ  الطف،  يف 
بن  املرقع  ،أحدمها  إال رجالن  يسلم من أصحابه  «ومل  يقول:  ثم   ،(٢٠٦)« راجــالً وأربعني 
اثنان  الراويتني يتضح أن عدد اجليش هم  ثاممة األسدي، واآلخر موىل»(٢٠٧)، ومن تلك 
التي  الرؤوس  ينقضُ ذلك بذكره لعدد  ما  انه رسعان  اثنان فقط إال  وسبعون والناجون 
حلت عىل الرماح من قتىل الطف بقوله: وحلت الرؤوس عىل أطراف الرماح،  وكانت 
،  جاءت هوازن منها باثنني وعرشين رأساً، وجاءت متيم بسبعة عرش  اثنني وسبعني رأساً
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األزد  وجاءت  رؤوس،  بستة  أسد  بنو  وجاءت  رأساً،  عرش  بثالثة  كندة  وجاءت  رأساً، 
(٢٠٨)، ونجد أن جمموع الرؤوس هو مخسة  بخمسة رؤوس، وجاءت ثقيف باثنى عرش رأساً
وسبعون رأساً وهذا خيالف ما ذكره من أن من كان مع اإلمام اثنان وسبعون، وبذلك ننهي 
ابرز ما جاء عند الدينوري من روايات خرج فيها عن الروايات التقليدية ألحداث الطف.

٣( كتاب تاريخ اليعقويب لليعقويب )ت: 2٩2#/ ٩04م(

يف  واضح  اهتامم  مع  التارخيية،  األحداث  رسده  يف  باالختصار  اليعقويب  تاريخ  امتاز 
ذكرعن  ما  أبرز  ومن  ذكرها،   حادثة  لكل  الفلكية  األبراج  ووضعية  واأليام  التواريخ 
أحداث الطف يف تارخيه، ما أورده عن كتاب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة 
إذ جاء فيه: «فأحرض احلسني بن عيل، وعبد اهللا بن الزبري، فخذمها بالبيعة يل، فأن امتنعا 
فأرضب أعناقهام، وأبعث يل برؤوسهام»(٢٠٩)، وقد شهدنا مثل هذه احلدة يف اخلطاب يف 
فتوح ابن أعثم الكويف(٢١٠)إذ كان قد أورد: «فمن أبى عليك منهم فأرضب عنقه وأبعث 
إيلّ برأسه»، فيام مل نجد ذلك عند غريهم من املؤرخني إذ جاء عند الدينوري(٢١١): «فكتب 

ة فيه .»  صَ خْ ذاً شديداً ال رُ يَعة أخْ بْ بَة يأمره أن يأخذهم بالَ تْ إىل الوليد بن عُ

الكتاب بقوله: «فخذ حسيناً وعبد اهللا بن عمر(٢١٣) وأما الطربي(٢١٢) فذكر ما جاء يف 
اختالفاً  نلحظ  وربام  يبايعوا»،  حتى  رخصة  فيه  ليست  شديداً  أخذاً  الزبري  بن  اهللا  وعبد 
واضحاً يف املضمون فشتان بني الشدة، وقطع الرؤوس، ونقف عىل احلياد من الفريقني، 
انفرد هبا اليعقويب(٢١٤)، فيام أورد عن خامتة أحداث الطف  التي   ومن الروايات األخر
واإلمام احلسني، كان قد بقي وحيداً، إذ ذكر يف ذلك قوله: «فإنّه لواقف عىل فرسه إذ 
ن يف أذنه، وجعل حينّكه، إذ أتاه سهم، فوقع يف  أُويت بمولود قد ولد له يف تلك الساعة، فأذّ

، فذبحه.» حلق الصبيّ
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وربام نجد يف هذه الرواية التفسري املنطقي، ملعنى وجود الطفل الرضيع، بني يدي اإلمام احلسني
 ، يف ساحة املعركة،  والسهام تنهال عليه،  والتي فسحت املجال أمام املؤرخني، لتصوير اإلمام 
وكأنه حيمل الطفل ليطلب به املاء ،وال نعلم كيف ممكن أن يتجهوا إىل مثل هذا االجتاه يف التربير وهل 
ينتظر اإلمام احلسني رحتهم بالطفل وهم من قتلوا ذرية رسوهلم حميطني بسبطه يرشقونه بالسهام 

دون أن يراعوا هلم حرمة، فأي ماء يرجتي منهم؟ وهبذه الرواية نختم ما انفرد به اليعقويب يف تارخيه.

4( كتاب تاريخ االمم وامللوك للطربي )ت: ٣10# / ٩22م(

فاق ابن جرير الطربي غريه من املؤرخني، وذلك بأنه مجع أغلب الروايات التي تتعلق 
ما  وصف  يمكن  ولذا  السند،  بسلسلة  واضح  اهتامم  مع  طرحه  الذي  التارخيي  باحلدث 
ذكره من روايات تتعلق بالواقعة بأهنا جامعة شاملة لكل ما جاء فيها ،وحيث إن األسانيد 
خمتلفة، فلذلك صببنا اهتاممنا عىل الروايات املتضاربة حتت سندٍ واحد، إضافة إىل ما انفرد 
به عن غريه من املؤرخني، والتي نبدأها بقوله عن مصري الدليلني الذين اصطحبهام مسلم 

بن عقيل إىل الكوفة إذ أورد: «فأصاهبم عطش ،فامت أحد الدليلني»(٢١٥).

،إذ جاء  بسيط  اختالف  هناك  لكن  الدليلني  أمر  املؤرخني يف  اشرتاك  الرغم من  وعىل 
 ،(٢١٨) عند غريه أن الدليلني قد ضال الطريق(٢١٦)، وماتا عطشا(٢١٧)، أو كادا يموتا عطشاً
إال أن ما نقل ليس بالرضورة أن يكون حقيقة حمضة، فكيف لدليل أن يتوه يف طريق اعتاد 
مر من ذلك أن الدليل يموت عطشاً دون مسلم، وهو من امتهن جوب  عىل دروبه؟ واألَ
الصحاري حراً وبرداً، وكيف تكون قابليته لتحمل العطش أقل من املسافر؟ إضافة إىل أن 
بعض الروايات ذكرت أن مسلم نجا ومن معه من خدم أو غريهم(٢١٩)، وبالطبع أن يف هذا 
الطرح أكثر من تساؤل، بل أنه بعيدٌ عام يوافق العقل، ولذا نشكك يف صحتها وإن كانت 

من الروايات املتواترة.
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ومن غرائب الروايات التي وردت هو اخلرب الذي وصل إىل عبيد اهللا بن زياد ،إذ جاء 
يف ذلك: «وأُخرب أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلةٍ، وأنه بناحية الكوفة، فدعا موىل لبني 
وأنزل  ومسلم  هلاين  وأقصد  باملال،  وأعنهم  األمر،  هذا  انتحلْ  وقال:   ، ماالً فأعطاه  متيم 
عليه»(٢٢٠)، وهنا أن كان مسلم بن عقيل وصل قبله بليلة، فام سبب قدومه هو؟ وبالتأكيد 
أن خرب مسلم هو بحاجة إىل مدة ليست بالقصرية ليصل إىل الشام، اذ انه دخلها رسا ومن 
ثم قدوم كتاب يزيد بن معاوية إىل عبيد اهللا بتوليه الكوفة وخروجه ومن كان معه اليها، إذا 
: «ملا جاء كتاب يزيد إىل عبيد  ورد الطربي(٢٢١) يف أول الرواية وبالسند نفسه يف ذلك قائالً
اهللا بن زياد، انتخب من أهل البرصة مخسامئة -وخرج هبم-إىل الكوفة». فضال عن التناقض 
بني الروايتني يف فارق املدة بني قدوم عبيد اهللا للكوفة وقدوم مسلم هلا، فإن الرواية حتمل 
مضموناً آخر ال يقل يف غرابته عن األول وهو أن عبيد اهللا بن زياد كان يعلم أن مسلم بن 
عقيل كان يف بيت هاين بن عروة وأن كان كذلك كام ورد يف الرواية، فلامذا يرسل موىل لبني 
متيم ليتجسس ويقصد بيت هاين وهو يعلم أن مسلامً فيه، وهذا منتهى غايته، وتستمر هذه 

(٢٢٢)بقوله:  الرواية بتناقضاهتا،إذ أورد فيها زيارة عبيد اهللا وعيادته رشيكاً

«وجاء عبيد اهللا رشيكاً يعوده يف منزل هاين، وقد قال رشيك ملسلم إذا سمعتني أقول: 
اسقوين ماءً فاخرج عليه فارضبه»(٢٢٣)، وهنا كيف يعلم عبيد اهللا أن مسلامً يف دار هاين ثم 
يأيت مطمئناً لعيادة رشيك يف الدار نفسها، وهكذا نجد أن هذه الرواية مرتبكة يف معلوماهتا 

ومتناقضة وبعيدة كل البعد عن املتواتر يف قصة مسلم بن عقيل وأمره يف الكوفة.

وجاء يف إحد الروايات التي ذكرها الطربي(٢٢٤) قوله: «فأقبل حسني بن عيلّ بكتاب 
ية ثالثة أميال، لقيه احلر بن يزيد  مسلم بن عقيل كان إليه، حتى إذا كان بينه وبني القادسّ
التميمي، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا املرص، قال له: ارجع فأين مل أدع لك خلفي 
إىل  عدل  ذلك   رأ فلامّ  اهللا،  عبيد  خيل  أوائل  يتهْ  لِقَ فَ فسار  يرجع  أن  فهم  أرجوه،  خرياً 
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كربالء»، ويبدو أن الراوي هنا ال يعد احلر بن يزيد التميمي ،من املنتسبني جليش عبيد اهللا 
بن زياد أو قياداته، بل يظهر أن طالئع جيش عبيد اهللا قد القته بعد لقائه باحلر، كام تشري 
الرواية إىل ثقة اإلمام احلسني باحلر، حتى هم من كالمه أن يرجع، وبالرغم مما جاء عن 
بام  احلادثة  بعد  دونت  وأخبار  روايات  أمام  نبقى  أننا  إال  اجليش(٢٢٥)،  لطالئع  احلر  قيادة 
يقارب املائة عام، لذا ال يمكن نفي الرواية نفياً باتاً. وكذلك جاء عن الليلة التي خذل فيها 
مسلم بن عقيل وأخذ جيوب شوارع الكوفة بال دليل أو نارص بأهنا: «ليلة مظلمة»(٢٢٦)، 
وإذا ما سلمنا بأن مسلم بن عقيل خرج عىل عبيد اهللا بن زياد يوم خروج اإلمام احلسني 
 من مكة وهو اليوم الثامن من ذي احلجة يوم الرتوية(٢٢٧)، فان الليلة ال تكون مظلمة، 

ولذا ممكن نفي هذه الرواية إن صح تاريخ خروج مسلم يف الكوفة.

ونجد يف تاريخ الطربي بعض الروايات التي خترج كثرياً عن سياق الروايات التقليدية نذكر 
منها مثالً ما كتب أهل الكوفة لإلمام احلسني : «أنه معك مائة ألف، فبعث إليهم مسلم 
بن عقيل»(٢٢٨)، واملتواتر أن ابن زياد أخرج كل من يف الكوفة وجندهم ضد اإلمام احلسني، 
(٢٢٩)، إال أن عدم توفر إحصاء بأعداد سكان الكوفة بحسب  وهم ال يزيدون عن الثالثني ألفاً
إطالعنا، جيعل اجلزم بأي الروايتني أقرب للصحة غري ممكن، ومن الروايات األخر ما جاء 
يف مسري اإلمام احلسني إىل الشام بقوله: «فانطلق يسري نحو طريق الشام نحو يزيد، فلقيته 
يف  يده  فيضع  املؤمنني،  أمري  إىل  يسريوه  أن  واإلسالم،  اهللا  يناشدهم  ،فنزل  بكربالء  اخليول 
يده»(٢٣٠)، وهنا نتساءل ملاذا خرج اإلمام احلسني ومل يبايع يف املدينة ويتجنب مشقة السفر 

، لذا ال يمكن األخذ هبا. إىل يزيد؟ فإن هذه الرواية تنفي سبب خروج اإلمام أساساً

ويف رواية أخر نقلها الطربي(٢٣١) ذكر فيها ما دار بني احلر واإلمام احلسني عندما انتقل 
؟ قال: نعم يتوب اهللا عليك  ، أفرت ذلك يل توبةً تائباً إىل معسكره إذ قال له: «إين قد جئتك 
ويغفر لك، وما اسمك؟ قال: أنا احلر بن يزيد، قال: أنت احلر كام سمتك أمك»، ويظهر من 
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يلتقِ باحلر قبل الوصول إىل كربالء وهو يتعرف عليه بعد أن  الرواية أن اإلمام احلسني مل 
انتقل إىل معسكره، ومل نجد ما يؤيد هذه الرواية عند غريه من املؤرخني، ومن غرائب ما نقل 
الطربي(٢٣٢)قول العباس بن عيل بن أيب طالب إىل أخوته: «يا بني أمي، تقدموا حتى أرثكم، 
فأنه ال ولد لكم، ففعلوا، فقتلوا»، وبالتأكيد أن مثل هذه الرواية بعيدة عن الواقع إذ إن من سار 
مع اإلمام احلسني  يعلم أنه مقتول فأي إرث يفكر فيه وكيف يضمن نجاته ،وقد استشهد 
العباس مع أخيه اإلمام احلسني ، وننهي هبذه الرواية أبرز ما نقل الطربي عن أحداث الطف.

٥( كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي )ت: ٣4٦#/ ٩٥7م(

حاول املسعودي إعطاء صورة خمترصة عن أحداث الطف، ومل يبتعد كثرياً عن غريه يف 
رسد أحداثها إال يف بعض الروايات، والتي نرصد منها ما جاء عن أمر مسلم بن عقيل إذ 
قال: «فلام ذاع خرب قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عرش ألف رجل، وقيل: ثامنية عرش 
ألفاً»(٢٣٣)، ونجد أنه يرجح العدد األول عىل الثاين الذي ضعفه بكلمة «قيل» فيام نجدهقد 
ناقض ما ذكره عندما استمر يف ذكر أخبار مسلم يف الكوفة، فعندما وصل إىل خروج مسلم 

: قائالً عىل عبيد اهللا ذكر املسعودي(٢٣٤)

«فتناد أهل الكوفة هبا، فاجتمع إليه يف وقت واحد ثامنية عرش ألف رجل، فسار إىل ابن زياد.»

وبالتأكيد أن من بايع هو من اجتمع للثورة عىل عبيد اهللا،واملسعودي هنا ذكر أهنم ثامنية 
عرش الفاً خمالفاً ما نقل قبل ذلك خاصة وأن العدد قابل للنقصان، فهي ثورة عىل عبيد اهللا 

بن زياد عواقبها بالتأكيد صعبة، بعكس البيعة.

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

«فعدل إىل كربالء وهو يف مقدار مخسامئة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل، 
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 فلام كثرت العساكر عىل احلسني أيقن أنه ال حميص له»(٢٣٥)، ويناقض هذه الرواية بأخر
إذ اورد: «وكان مجيع من قتل مع احلسني يف يوم عاشوراء بكربالء سبعة وثامنني»(٢٣٦)، وال 
يسعفنا بمعلومة عن ما مصري الباقني هل نجوا من املعركة؟ وكيف ومتى؟ ،لذا تبقى هذه 

الرواية ضمن الروايات الضعيفة واملنفية من املؤرخ نفسه.
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  اهلوامش 
١)أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب، حتقيق: ناجي حسن، ط١، عامل الكتب، بريوت  

،١٤٠٨#/١٩٨٨م .
.راجع:   اجلراد  بحامي  ويلقب  قومه  يف  رشف  ذا  الطائي،كان  خيربي  بن  مرثد  بن  سويد  بن  دلَج  مُ  (٢
ابن دريد،  أبو بكر حممد بن احلسن األزدي (ت: ٣٢١#/٩٣٣م)  االشتقاق ،حتقيق: عبد السالم حممد 
ص٤٧٦؛  ج١،  اللباب،  األثري،  ابن  ص٣٨٨؛  ،١٤١١#/١٩٩١م،  بريوت  اجليل،  دار  ط١،  هارون، 
الدمريي، كامل الدين (ت: ٨٠٨#/١٤٠٥م) حياة احليوان الكرب، ط٢، دار الكتب العلمية، بريوت 

،١٤٢٤#/٢٠٠٣م، ج١، ص٢٧٣-٢٧٤.
٣) ابن الكلبي، نسب معد، ج١، ص٢٣٤.

٤) ابن األثري، اللباب، ج١، ص٤٧٦.
٥) ابن دريد، االشتقاق، ص٣٨٨.

٦) حامي اجلراد: وهو اللقب الذي أُطلق عىل مدلج بن سويد، إذ جاء أنه خال يف خيمة ذات يوم فإذا 
هو بقوم معهم أوعية، فقال ما خطبكم قالوا سنغزو جارك قال: وأي جرياين قالوا:  اجلراد وقع بفنائك 
فقال:  وأما وسميتموه يل جاراً فال سبيل إليه وركب فرسه وأخذ رحمه وقال ال يتعرض له أحد إال قتلته فام 
زال حيميه حتى حت الشمس عليه فطار ،فأصبح مثالً يقال: أحى من جمري اجلراد. أبو هالل العسكري، 
احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد ابن حييى بن مهران (ت: ٣٩٥ #/١٠٠٥ م) مجهرة األمثال، حتقيق: 
بـــريوت،١٤٠٩#/١٩٨٨م،ح١،  الفكر،  دار  ط٢،  قطامش،  املجيد  وعبد  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد 
ص٤٠٨؛ امليداين، أبو الفضل أحد بن حممد النيسابوري (ت:٥١٨#/١١٢٤م) جممع األمثال، حتقيق: 
يف  املستقيص  الزخمرشي،   املعرفة،بريوت،بال.ت،ح١،ص٢٢١؛  احلميد،دار  عبد  الدين  حميي  حممد 
حياة  ح١،ص٨٧؛الدمريي،  /١٦٨٧م،   #١٤٠٨، بريوت  العلمية،   الكتب  دار  ط٢،   العرب،   أمثال 

احليوان،ح١،ص٢٧٣-٢٧٤.
٧) عبيد اهللا بن زياد بن أبيه،  واله معاوية عىل البرصة عام ٥٥#/٦٧٤م وأقره يزيد عام٦٠ه/٦٧٩م ثم مجع 
له البرصة والكوفة استعدادا حلرب اإلمام احلسني فكانت واقعة الطف عام ٦١#/٦٨٠م التي استشهد 
اخلازر عام ٦٧#/٦٨٦م.  الثقفي يف معركة  املختار  يد جيش  اهللا عىل  عبيد  فقتل  اإلمام وأصحابه  فيها 

راجع: البالذري، انساب االرشاف ،ج٥، ص٣٧٣-٣٧٤؛ الزركيل،األعالم، ج٤، ص١٩٣.
الطربيس،  الطربي،ح٥،ص٢٤٨؛  تاريخ  الطوال،  ص ٢٣٩؛الطربي،   الدينوري،األخبار  راجع:    (٨
إعالم الور،ح١،ص٤٤١؛ األمني،لواعج األشجان، ص٥٣،٩٥، أعيان الشيعة،ح١،ص٥٩٧،٥٩١

؛بيضون،التوابون،ص٧٣.
٩) راجع: أبو خمنف، لوط بن حييى سعيد االزدي (ت:١٥٧#/٧٧٣م) مقتل احلسني، حتقيق:  احلسن 
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الغفاري،  املطبعة العلمية،  قم،  بال.ت،  ص٨٨؛ البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٧٢؛ الطربي،  
تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٧٣؛ ابن مسكويه ،جتارب األمم، ج٢، ص٦٥؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، 
ص١٦٠؛ النويري، هناية األرب ،ج٢٠، ص٤٢١؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٨٨؛ الساموي، 
حممد بن طاهر (ت:١٣٧٠#/١٩٥٠م) ابصار العني يف انصار احلسني، حتقيق: حممد جعفر الطبيس 

،مطبعة حرس الثورة اإلسالمية، قم،١٤١٩ه/١٩٩٨م، ص١٤٦. 
١٠) أنساب األرشاف، ج٣، ص١٧٢. 

١١) هانئ بن عروة بن الفضفاض املرادي املذحجي ،صحايب ومن أعيان الشيعة وأرشاف الكوفة، أجار 
مسلم بن عقيل عند نزوله فيها ورفض تسليمه إىل عبيد اهللا بن زياد، فكان ذلك سبباً يف قتله عام ٦٠#/ 
٦٧٩م وصلبه يف السوق. راجع:ابن حجر،االصابة، ج٦، ص٤٤٥؛ الزركيل، األعالم، ج٨، ص٦٨؛ 
بحر العلوم، حممد املهدي الطباطبائي (ت: ١٢١٢#/١٧٩٧م)  الفوائد الرجالية،  حتقيق:  حممد صادق 

بحر العلوم وحسني بحر العلوم، ط١، مكتبة الصادق، طهران، بال.ت، ج٤، ص١٨-١٩.
١٢) راجع:  ابن سعد،  الطبقات الكرب،  ج٤،ص٤٢؛ البالذري،  أنساب اإلرشاف،ج٢، ص٧٩-
احلسيني  حممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  ــاووس،   ط ابن  ج٢،ص٦٥؛  األرشــاد،   املفيد،     ،٨٠
(ت:٦٦٤#/١٢٦٥م) اللهوف يف قتىل الطفوف،ط١، أنوار اهلد ،قم،١٤١٧ه/١٩٩٦م،ص٢٩-٣١؛ 
أعيان  األمــني،  الــنــبــالء،ح٣،ص٣٠٧-٣٠٨؛  أعالم  الذهبي،سري  ص٥٤٣؛  النظيم،  الدر  العاميل، 

الشيعة،ج١،ص٥٩١.
١٣)  حتقيق وخط ولوحات: حممود فردوس العظم، ط٢، دار اليقظة العربية، دمشق، بال.ت.

١٤) قيس بن مسهر بن خليد الصيداوي من أرشاف بني أسد، وأحد حلة الرسائل من أهل الكوفة إىل 
اإلمام احلسني عندما أعلن عن رفضه بيعة يزيد،وكان مبعوث اإلمام  إىل أهل الكوفة، قبض عليه 
يلعن  بأن  وأمره  عليهم  بقدومه  فيها  انصاره خيربهم  اىل  اإلمام  من  زياد وهو حيمل رسالة  بن  اهللا  عبيد 
البالذري،  أنساب  ابن زياد فرمى به من أعىل القرص وتويف عام ٦٠#/٦٧٩م.  راجع:   احلسني فلعن 
األِرشاف،  ج١١،  ص١٦٤؛ ابن األثري، اللباب، ج٣، ص٣٢٥؛ ابن نام، نجم الدين حممد بن جعفر بن 

أيب البقاء احليل (ت: ٦٤٥#/ ١٢٤٧م) مثري األحزان، املطبعة احليدرية، النجف األرشف ،١٣٦٩#/ 
١٩٥٠م،  ص٣٠؛ شمس الدين،  أنصار احلسني دراسة عن شهداء ثورة احلسني الرجال والدالالت، 

ط٢، الدار اإلسالمية، بال.م ،١٤٠١#/ ١٩٨١م، ص١٢٣-١٢٤.
١٥) ابن الكلبي، مجهرة النسب، ج١، ص٢٤٢.

١٦) ابن الكلبي، مجهرة النسب، ج١، ص١٨.
١٧) مجهرة النسب، ج١، ص١٧١-١٧٢.

١٨) حمفز بن ثعلبة وهو بن مرة بن خالد العائذي القريش أرسله عبيد اهللا بن زياد مع شمر بن ذي اجلوشن 
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برأس احلسني إىل دمشق فقال حمفز يف باب يزيد: هذا حمفز بن ثعلبة أتى أمري املؤمنني باللئام الفجرة. 
ابن  النبالء، ج٣، ص٣١٥؛  الذهبي ،سري أعالم  أنساب األرشاف، ج١١، ص٣٣؛  البالذري،  راجع: 
نارص الدين، حممد بن عبد اهللا القييس الدمشقي (ت: ٨٤٢#/ ١٤٣٨م) توضيح املشتبه يف ضبط أسامء 
بريوت  الرسالة،  مؤسسة  ط١،  العرقسويس،  نعيم  حممد  ،حتقيق:  وكناهم  وألقاهبم  وأنساهبم  الرواة 

،١٤١٤#/ ١٩٩٣م، ج٨، ص٥٧.
التميمي وكان من أرشاف متيم، وأحد أمراء  ١٩( احلر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن رياح بن يربوع 
إىل  وسايره  الكوفة  مشارف  عىل  احلسني  اإلمام  فاستقبل  ومهذان،  متيم  لربع  وقائداً  األموي،  اجليش 
إىل معسكر  فانتقل  أن يكون منهم  أبى   وأصحابه  اإلمام  قتل  تريد  الكوفة  أقبلت خيل  كربالء، وملا 
اإلمام وقاتل معه حتى استشهد عام ٦١#/ ٦٨٠م. راجع: املفيد،  اإلرشاد،  ج٢،  ص٨٥-٨٦؛ األمني،  

أعيان الشيعة،  ج٤،  ص٦١١؛ الزركيل ،األعالم، ج٢، ص١٧٢.
٢٠) مجهرة النسب، ج١، ص٣٠٧.

٢١) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٧٩؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٨٧؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 
ج٢، ص٣٠٤.

٢٢) راجع: الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٤٣؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٥٩؛ ابن كثري، 
البداية والنهاية، ج٨، ص١٧٩؛ األمني، أعيان الشيعة، ج١، ص٥٩٣؛ شمس الدين، أنصار احلسني، 

ص٣٧. 
٢٣) راجع:  البالذري،  أنساب األرشف،  ج٣،  ص١٦٢؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥، ص٢٥٩؛ ابن 
أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٦٦؛ مسكويه، جتارب األمم، ج٢، ص٥٨؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج٥، 

ص٣٢٨؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٤٠٨.
٢٤) راجع: العاميل، قاسم حممد مرصي، رسالة يف التعرب بعد اهلجرة، ط١، دار الغدير، قم ،

١٤٢٤#/ ٢٠٠٣م، ص٢١٢.
٢٥) الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٨٩؛ املفيد،  اإلرشاد،  ج٢،  ص٩٩؛ ابن نام،  مثري األحزان، 

ص٤٣؛ ابن طاووس، اللهوف، ص٦٢؛ األمني، لواعج األشجان، ص١٣٤. 
٢٦) أبو عبد اهللا املصعب بن عبد اهللا )ت: ٢٣٦#/٨٥٠م( حتقيق: ليفي بروفنيسال، ط٣، دار املعارف، 

القاهرة، بال.ت.
بعد  (ت:  داود  بن  اهللا  عبد  بن  سهل  نرص  أبو  ص٥٧.وراجع:البخاري،  ج٢،  قريش،  نسب   (٢٧
٣٤١#/٩٥٢م) رس السلسلة العلوية، حتقيق: حممد صادق بحر العلوم، ط١، املطبعة احليدرية، النجف 
األرشف ،١٣٨١#/١٩٦٢م، ص٣٠؛ أبو الفرج األصفهاين، مقاتل الطالبيني،  ص٥٢؛ املغريب،  رشح 
األخبار،  ج٣،  ص١٥٢-١٥٣؛ الرازي،  الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية، حتقيق: مهدي الرجائي، 
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سيد الشهداء، قم ،١٤٠٩#/١٩٨٨م ،ص٧٢.
٢٨) تعود القرابة التي تربط يزيد بن معاوية بعيل األكرب إىل جدته من أمه ليىل بنت أيب مرة بن عروة بن 
قريش،  ج٢،   ،نسب  الزبريي  أمية. راجع:  بن  بن حرب  أيب سفيان  بنت  ميمونة  الثقفي وأمها  مسعود 
ص٥٧؛ أبو الفرج األصفهاين،  مقاتل الطالبيني،  ص٥٢؛ املغريب ،رشح األخبار، ج٣، ص١٥٢-١٥٣؛ 

الرازي، الشجرة املباركة، ص٧٢. 
٢٩) راجع: ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٨٩؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٥؛ ابن اجلوزي ،املنتظم، 
ج٥، ص٣٢٦؛ األمني، لواعج األشجان، ص٤٥؛ الربيعي، عبد اهلادي، قبيلة بني متيم، مراجعة: عيل 

الكوراين العاميل، ط١، بال.م ،١٤٣١#/٢٠١٠م، ج٤، ص٤٥.
٣٠) راجع: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٣، ص١٧٠؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٩؛ 

األمني،  أعيان الشيعة،  ج١،  ص٥٩١؛ القريش،  حياة اإلمام احلسني،  ج١، ص٤٢٥. 
عساكر،  ابن  ص٢١٢؛  ج٥،   ،الكرب الطبقات  سعد،  ابن  ص٥٨.وراجــع:  ج٢،  قريش،  نسب   (٣١

تاريخ مدينة دمشق، ج٤١، ص٣٦٧؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج٥، ص٣٤٥.
أبا حفص كان أمري  القريش يكنى  ٣٢) عمر بن سعد بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
جيوش عبيد اهللا بن زياد حلرب اإلمام احلسني يف واقعة الطف قتله املختار الثقفي بعد ان سيطر عىل 
الكوفة عام ٦٥#/٦٨٤م. راجع: ابن سعد، الطبقات الكرب ،ج٥، ص١٦٨؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة 

دمشق، ج٤٥، ص ٣٧-٥٨؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج١،ص٣٠٦-٣٠٧.
اإلمام عيل  أخرج  الرجل  أن  هنا  واملراد  منه  أي أخرجني  األمر:  يقال حضنني من هذا  ٣٣) حضنني: 
بن احلسني وخصه وأنفرد به.راجع: احلريب، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (ت: ٢٨٥#/ ٨٩٨م)

غريب احلديث، حتقيق: سليامن بن إبراهيم بن حممد العاير، ط١، دار املدينة، جدة ،١٤٠٥#/ ١٩٨٥م، 
مادة حضن، ج٢، ص٨٩٩؛ جمد الدين ابن األثري ،النهاية، مادة: احلاء مع الضاد، ج١، ص٤٠٠؛ ابن 
حضن،  مادة:  العروس،  تاج  الزبيدي،  ص١٢٣؛  ج١٣،  املهملة،  احلاء  مادة:  العرب،  لسان  منظور، 

ج١٨، ص١٥٣. 
٣٤)  ذكر ابن األثري أن عمر بن سعد رحل من كربالء يف اليوم الثاين عرش من حمرم بقوله: «فأقام عمر بعد 
قتله-اإلمام احلسني يف اليوم العارش- يومني، ثم ارحتل إىل الكوفة .»الكامل ،ج٣،ص١٨٥. وأورد 
الرزاق  عبد   .«الشهيد أبيه  لدفن  العابدين  زين  أقبل  حمرم  من  عرش  الثالث  اليوم  «ويف  قائال:  املقرم 

املوسوي ، مقتل احلسني ، ط١، مؤسسة النور للمطبوعات، بريوت ، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م ،ص٣٣٥.
٣٥)  إثبات الوصية ، ص٢٢٠.

٣٦) راجع: البالذري، انساب األرشاف، ج٣ ص٢٠٥؛ الدينوري، األخبار الطوال.ص٢٦٠؛ الطربي، 
تاريخ الطربي،ج٥،ص٣٠٧؛ابن األثري ،الكامل ، ج٣،ص١٨٥.
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اليعقويب،  ج٢،  ص٢٤٥؛ الطربي ، تاريخ الطربي ، ج٥، ص٣٠٦- اليعقويب،  تاريخ  ٣٧) راجع:  
٣٠٧؛ ابن األثري، الكامل ، ج٣،ص١٨٤.

والبن  معاوية  لعمه  املدينة  ويل  شمس  عبد  بن  أمية  بن  حرب  بن  سفيان  أيب  ابن  عتبة  بن  الوليد   (٣٨
املدينة،  من  فخرجا  الزبري  وابن   احلسني عىل  يشدد  مل  يزيد،  وبيعة  معاوية  نعي  جاء  يزيد،وملا  عمه 
فالمه مروان، وقيل إن أهل الشام رغبوا بتوليه للخالفة بعد معاوية بن يزيد فأبى، تويف بالطاعون عام 
النبالء، ج٣،  أعالم  الذهبي، سري  الكرب، ج٤، ص٢٨٣؛  الطبقات  ابن سعد،  راجع:  ٦٤#/٦٨٣م. 
ص٥٤٤؛ الصفدي، خليل بن أيبك بن عبد اهللا (ت: ٧٦٤#/ ١٣٦٣م) الوايف بالوفيات، حتقيق: أحد 
٢٠٠٠م، ج٢٧، ص٢٧٦؛ املكي،  الرتاث، بريوت ،١٤٢٠#/  األرنؤوط وتركي مصطفى ،دار أحياء 
أبو حممد عبد اهللا بن أسعد اليافعي اليمني (ت: ٧٦٨#/ ١٣٦٧م)رآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما 
يعترب من حوادث الزمان، حتقيق: خليل منصور، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت ،١٤١٧#/ ١٩٩٧م، 

ج١، ص١١٣.
بكري  أبا  يكنى  االسدي،  القريش   العز عبد  بن  أسد  بن  خويلد  بن  العوام  بن  الزبري  بن  اهللا  عبد   (٣٩
عام  باخلالفة  له  وبويع  عائشة  وخالته  أبيه  مع  اجلمل  شهد  اهلجرة،  عام  ولد  بكر،  أيب  بنت  أسامء  وأمه 
٧٣#/٦٩٢م.  عام  مروان  بن  امللك  عبد  أيام  يف  بمكة  وصلب  قتل  لألمويني،  معارضا  ٦٤#/٦٨٣م 

راجع: البالذري، انساب اإلرشاف، ج٩، ص٤٤٨-٤٤٩؛ ابن حجر، اإلصابة، ج٤، ص٧٧-٨٢.
٤٠)  مروان: املقصود هنا مروان بن احلكم ووردت ترمجتهُ يف ص٥٠ من البحث.

٤١)  الزبريي، نسب قريش، ج٤، ص١٣٣.
٤٢) راجع: ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة،ج١، ص١٩٠-١٩١؛ الدينوري، األخبار الطوال ،ص ٢٢٨؛ 
الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٢٨-٢٢٩؛ ابن أعثم الكويف، الفتوح ،ج٥،  ص١٣؛ ابن اجلوزي،  
اللهوف،  ابن طاووس،  الكامل،  ج٣، ص١٢٨-١٢٩؛  ابن األثري،   املنتظم،  ج٥،  ص٣٢٢-٣٣٣؛ 

ص٣٨.
٤٣)  البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٥٢.

٤٤)  أنساب األرشاف، ج٣، ص١٤٩.
٤٥) راجع:  الدينوري،  األخبار الطوال،  ص٢١٧-٢١٨؛ اخلصيبي،  اهلداية الكرب ،ص١٩١-١٩٢؛ 
أبو الفرج األصفهاين،  مقاتل الطالبيني،  ص٣٩-٤٤؛ املغريب،  رشح األخبار، ج٣، ص١٢٢-١٢٣؛ 

ابن شهر آشوب، مناقب آأليب طالب،ج٣، ص١٩٣-١٩٧.
٤٦) راجع:  ابن قتيبة،  اإلمامة والسياسة،  ج١،  ص١٩١؛ اليعقويب،  تاريخ اليعقويب،  ج٢، ص٢٤١-
٢٤٢؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٢٨-٢٣٠؛ املسعودي،  مروج الذهب، ج٣، ص٦٥-٦٦؛ 

ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٢٨-١٤٨؛ املقريزي، أمتاع األسامع، ج٥، ص٣٦٣-٣٦.
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٤٧)  راجع:ابن قتيبة،اإلمامة والسياسة،ج١،ص١٥٣؛ ال ياسني،  صلح احلسن، ص٢٥٩-٢٦٠.
٤٨)راجع: ابن سعد،الطبقات الكرب،ج٦،ص٢١٧-٢١٨؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص١٦٩-

١٨٥؛ ابن اجلوزي،املنتظم، ج٥،ص٢٤١-٢٤٢.
٤٩)راجع:  اليعقويب،تاريخ اليعقويب،  ج٢،ص٢٣٨؛ املسعودي،  مروج الذهب،  ج٣، ص٤١-٤٢.

٥٠) راجع: البالذري، انساب االرشاف،ج٣، ص٥٤-٥٥؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج٢، ص٢٢٥؛ 
املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٦-٧.

ج٢،   ، اليعقويب  تاريخ  اليعقويب،  ،ج١،ص١٥٥-١٥٦؛  والسياسة  اإلمامة   ، قتيبة  أبن  راجع:   )٥١
ج٣،   ، الذهب  مروج   ، املسعودي  ج٥،ص٢٠٣-٢٠٥؛  الطربي،  تاريخ  الطربي،  ص٢٢٨-٢٢٩؛ 

ص٣٧-٣٨.
٥٢) انساب األرشاف،ح٣،ص١٥٠.

٥٣) راجع:  ابن أيب شيبه،املصنف،  ج٨،ص٦٣١؛ الدينوري،  االخبار الطوال،  ص٢٢١؛ البالذري،  
أنساب األرشاف،  ج٣،  ص٤٥؛ اخلصيبي،  اهلداية الكرب،  ص١٩٢؛ أبو الفرج األصفهاين، مقاتل 
الطالبني، ص٤٤؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ح ١٦، ص١٦؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ح١١، 

ص٣٤٨-٣٤٩. 
٥٤) أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٥٦.وراجع:  الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٣٠؛ املسعودي،  
مروج الذهب،  ج٣،  ص٦٦؛ ابن عساكر،  تاريخ مدينة دمشق،  ج١٤، ص٢٠٤؛ ابن األثري، الكامل، 
ج٣، ص١٣٠؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج٦، ص٢٦٠٥؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، ج٦، ص٣٥٣؛ 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ج١٢، ص٢٦٣؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٧٩.
ابن  ص٣٢٠؛  ج٧،  السوام،  مادة:  العني،  الفراهيدي،  راجع:  واملاشية.  الراعية  اإلبل  السوام:   (٥٥
منظور،  لسان العرب،  مادة:  السوام،  ج١٢،  ص٣١١؛ الفريوزآبادي،  القاموس املحيط،  مادة:السوام،  
ج٤،  ص١٣٣؛ الطرحيي،  جممع البحرين،  مادة:  السائمة،  ج٦، ص٩٤؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة: 

السوام، ج١٦، ص٣٧٢.
٥٦) البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٦٤. 

٥٧) ابن عباس هوعبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القريش، يكنى أبا العباس، وكان من أهل 
العلم والسري واخلرب شارك مع اإلمام عيل يف حروبه واستعمله عىل البرصة، فجاء انه أخذ ما يف بيت املال 
انه مل يشارك مع جيش اإلمام احلسن الثابت  الرواية، إال إن  وخرج اىل احلجاز وهناك من يكذب هذه 

 وال مع احلسني يف خروجه عىل حكم يزيد ،تويف يف الطائف عام ٦٨#/٦٨٧م. راجع: ابن سعد، 
الطبقات الكرب، ج٢، ص ٣٦٥-٣٧٣؛ البالذري، انساب االرشاف، ج٢،ص ١٦٩-١٧٦؛ ابن عبد 
الرب، االستيعاب ،ج٣، ص ٩٣٣-٩٣٩؛ ابن األثري، اُسد الغابة، ج٣، ص ١٩٢-١٩٥؛ ابن أيب احلديد 
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،رشح هنج البالغة،ج١٦، ص ١٦٧-١٧١.
٥٨) يزري: اي ينتقص شيئا ال عيب فيه، ويزري فالن عىل صاحبه أمراً، إذا عابه وعنفه لريجع فهو زار 
عليه. راجع: الفراهيدي، العني، الزري، ج ٧، ص٣٨١؛ الرازي، خمتار الصحاح ،مادة: زر،ص ١٤٧.

٥٩) البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٤٧.
٦٠)ابن أيب شيبة، املصنف، ج٧، ص٥١٢؛ ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج٣، ص٣؛ ابن ماجة ،أبو عبد 
دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  ماجة،  ابن  سنن  ٢٧٣#/٨٨٦م)  (ت:  القزويني  يزيد  بن  حممد  اهللا 
الفكر، بريوت، بال.ت، ج١، ص٤٤؛ الرتمذي، سنن الرتمذي ،ج٥، ص٣٢١؛ النسائي، أبو عبد الرحن 
أحد بن شعيب (ت: ٣٠٣#/٩١٥م) فضائل الصحابة، دار الكتب العلمية، بريوت، بال.ت، ص٢٠؛ 
أبو يعىل، مسند أبو يعىل، ج٢، ص٣٩٥؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج٣، ص١٦٧؛ اهليثمي، جممع 

الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بريوت،١٤٠٨#/١٩٨٨م، ج٩، ص١٦٥. 
٦١) عامرة بن صلحب وورد أيضاً عامرة بن ملخب األزدي وهو شاب كويف كان قد خرج لنرصة مسلم 
بن عقيل يف الكوفة، فقبض عليه وحبس،ثم دعا به ابن زياد بعد مقتل مسلم وهاين بن عروة وسأله ممن 
أنت؟ فقال: من األزد، فقال ابن زياد انطلقوا به إىل قومه ،فرضبت عنقه فيهم عام ٦٠#/٦٧٩م. راجع: 
الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٩، ٢٥٦؛ الرباقي، حسني بن أحد النجفي (ت: ١٣٣٢#/١٩١٣م) 
املكتبة  ط١،   العلوم،  بحر  آل  صادق  حممد  استدراكات:   العطية،   أحد  ماجد  حتقيق:  الكوفة،  تاريخ 
احليدرية ،النجف األرشف ،١٤٢٤#/  ٢٠٠٣م،  ص٣٣٥؛ الساموي،  أبصار العني،  ص١٨٧؛ األمني، 

أعيان الشيعة، ج١، ص٦١١.
٦٢) أنساب األرشاف، ج٢، ص٨٥.

٦٣) الطربي،تاريخ الطربي،ج٥،ص٢٥٦. 
ج٥،ص٦٠-٦١؛  الفتوح،  الكويف،  أعثم  ابن  ص٢٥٥؛  ج٥،  الطربي،  تاريخ  الطربي،  راجع:   (٦٤
جتارب  مسكويه،  ص٦٣-٦٤؛  ج٢،   اإلرشــاد،   املفيد،   ص٧١؛  ج٣،   الذهب،   مروج  املسعودي،  

األمم، ج٢، ص٥٥؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤٦؛ األمني، لواعج األشجان، ص٦٦. 
٦٥) حممد بن األشعث بن قيس الكندي الكويف ،يكنى أبا القاسم وأمه أم فروة بنت أيب قحافة،أخت أيب 
بكر،خرج ألخذ مسلم بن عقيل وعجز عن تنفيذ األمان الذي أعطاه ملسلم كام كان ممن شارك يف حرب 
اإلمام احلسني وقتل عام ٦٧#/٦٨٦م يف مقدمة جيش مصعب بن الزبري لقتال املختار الثقفي. راجع: 
ابن حبان، مشاهري علامء األمصار ،ص١٦٦؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٥٢، ص١٢٤-١٣٢؛ 

ابن حجر، اإلصابة ،ج٦، ص٢٥٨-٢٥٩؛ الزركيل، األعالم، ج٦، ص٣٩.
٦٦) راجع:  البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٢،  ص٨١؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥، ص٢٥٢؛ 
املفيد،  ص٦٦؛  الطالبيني،  مقاتل  األصفهاين،   الفرج  أبو  ص٧٠؛  ج٣،   الذهب،   مروج  املسعودي،  
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اإلرشاد، ج٢، ص٥٩؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤٤؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٤٠٠-
٤٠١؛ األمني، أعيان الشعية، ج١، ص٥٩٢.

٦٧) أنساب األرشاف، ج٢، ص٨٥. 
،جتارب  مسكويه  ص٥١؛   ،احلسني مقتل  خمنف،  أبو  وراجع:  ص٢٥٢.  ج٥،  الطربي،  ٦٨)تاريخ 
األمم،  ج٢،  ص٥٥؛ ابن اجلوزي،  املنتظم،  ج٥،  ص٣٢٦؛ ابن كثري،  البداية والنهاية، ج٨، ص١٧١.
٦٩) حم: حم األمر حا أي قىض وقدر. راجع: الفراهيدي، العني، مادة: حم، ج٣، ص٣٣؛ اجلوهري، 
الصحاح، مادة: حم، ج٥، ص١٩٠؛ ابن سيده، املخصص، مادة: حم، ج٢، ص١٢١؛ ابن منظور،  لسان 

العرب،  مادة:  احلمم،  ج١٢،  ص١٥١؛ الزبيدي،  تاج العروس، مادة: حم، ج١٦، ص١٧٢-١٧٣. 
٧٠) ابن احلنفية هو حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي ، يكنى أبو القاسم وقيل أبو عبد اهللا واحلنفية أمه 
وهي خولة بنت قيس بن جعفر احلنفي وكانت من سبي الردة يف أيام أيب بكر،واختلف يف تاريخ وفاته 
فجاء أهنا عام ٨٠#/ ٦٩٩م أو ٨١#/ ٧٠٠م أو ١١٤#/ ٧٣٢م ، دفن بالبقيع. راجع: الرازي، أبو حممد 
عبد الرحن بن أيب حاتم التميمي احلنظيل (ت: ٣٢٧#/ ٩٣٨م) اجلرح والتعديل، ط١، دار أحياء الرتاث 
ابن  ابن حبان، مشاهري علامء األمصار، ص١٠٣؛  ١٩٥٣م، ج٨، ص٢٦؛  العريب، بريوت ،١٣٧٢#/ 
عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  ج٥٤،  ص٣١٨؛ ابن خلكان،  وفيات األعيان،  ج٤،  ص١٦٠؛ املزي 

،هتذيب الكامل، ج٢٦، ص١٤٧.
٧١) البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٦٦. 

٧٢) أنساب األرشاف، ج٣، ص١٦٨.
٧٣) زبالة: بضم أوله عرفها ياقوت احلموي بقوله: منزل بطريق مكة من الكوفة، وهي قرية عامرة هبا 
أسواق بني واقصة والثعلبية، وسميت زبالة بزبلها املاء أي بضبطها له وأخذها منه؛ معجم البلدان، ج٣، 
جبري،  ابن  ص٣٨١؛  ج١،  املشتاق،  ،نزهة  اإلدرييس  ص٨٩؛  البلدان،  الفقيه،  ابن  وراجع:  ص١٢٩. 
أبو احلسني حممد بن أحد الكناين األندليس (ت: ٦١٤#/ ١٢١٧م) رحلة ابن جبري، دار صادر، بريوت 

،١٣٨٥#/ ١٩٦٤م، ص١٨٤. 
٧٤) عبد اهللا بن يقطر احلمريي وهو رضيع اإلمام احلسني# كانت أمه حاضنة لإلمام،  ومل يكن رضع 
عندها، ولكنه يسمى رضيعاً له حلضانة أمه، وكان رسول احلسني إىل الكوفة، فقتله عبيد اهللا بن زياد 
امللك  عبد  ذلك  فعل  من  أن  ويقال:  فذبحه  األزدي  عمرو  إليه  فقام  فتكرس  القرص  فوق  من  به  ورمى 
النخعي عام٦٠#/٦٧٩م. راجع: الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت: ٤٦٠#/  بن عمر 
قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط١،  األصفهاين،  القيومي  جواد  ،حتقيق:  الطويس  رجال  ١٠٦٧م) 
بال.ت، ص١٠٣؛ احللبي،  أبو الصالح تقي بن نجم (ت: ٤٤٧#/  ١٠٥٥م)  تقريب املعارف،  حتقيق: 
فارس تربيزيان احلسون، بال.م ،١٤١٧#/١٩٩٦م، ص٣٩٩؛ احليل، خالصة األقوال يف معرفة الرجال، 
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داود،  ابن  ١٩٩٦م، ص١٩٢؛  النرش اإلسالمي، قم ،١٤١٧#/  القيومي، ط١، مؤسسة  حتقيق: جواد 
تقي الدين احلسن بن عيل (ت: ٧٤٠#/ ١٣٣٩م) رجال ابن داود، حتقيق وتقديم: حممد صادق آل بحر 
العلوم، املطبعة احليدرية، النجف األرشف ،١٣٩٢#/ ١٩٧٢م، ص١٢٥؛ املازندراين، حممد بن إسامعيل 
(ت: ١٢١٦#/١٨٠١م) منتهى املقال يف أحوال الرجال، ط١، مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث، قم 

،١٤١٦#/ ١٩٩٥م، ص٢٥٨.
الطربي، ج٥، ص٢٧٣؛ مسكويه،  تاريخ  الطربي،  أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٨٨؛  ٧٥( راجع: 
جتارب األمم، ج٢، ص٦٥؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٦٠؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٤٢١؛ 

ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٨٨؛ الساموي، أبصار العني، ص١٤٦.
٧٦) أنساب األرشاف، ج٣، ص٧١. 

٧٧) جاء أن اإلمام احلسني أرسل إىل األحنف بن قيس زعيم قبيلة متيم طالبا نرصته فلم يرد اجلواب 
وقال: «قد جربنا آل أيب احلسن فلم نجد عندهم إيالة وال مجعا للامل وال مكيدة يف احلرب».ابن قتيبة، عيون 
األخبار ، حتقيق: يوسف عيل طويل ،ط٣، دار الكتب العلمية، بريوت،١٤٢٤#/٢٠٠٣م،ج١،ص٣١١. 
وبذالك يتضح ملاذا ال يرغب اغلب الشيوخ والزعامء بدخول اإلمام إىل الكوفة وهذا ما يفرس انضاممهم 
وعن عدالة دولة األمام عيل . اىل جيش عمر بن سعد يف واقعة الطف وبعدهم عن خط ال البيت

راجع:ابن شهر اشوب،مناقب آل أيب طالب، ج١، ص٣٧٢-٣٧٩.
٧٨) راجع: البالذري، انساب االرشاف ، ج٢، ص٧٧؛ الدينوري، االخبار الطوال ، ص٢٣١.

٧٩) أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٧٨.  وراجع:  ابن سعد،  ترمجة اإلمام احلسني ومقتله،  حتقيق:  
ابن  ص٧٠؛  ،١٤١٥#/١٩٩٤م،  قم  الرتاث،   ألحياء    البيت  آل  الطباطبائي،  مؤسسة  العزيز  عبد 

العديم، بغية الطلب، ج٦، ص٢٦٢٦.
الشام. سمت  عىل  الكوفة  من  بالقرب  موضع  بأهنا  احلموي  ياقوت  وذكر  نخلة  تصغري  النخيلة:   (٨٠
استعجم،  ما  ،معجم  البكري  ص٢٠٠؛  البلدان،  الفقيه،  ابن  وراجع:  ص٢٧٨.  ج٥،  البلدان،  معجم 

ج٤، ص١٣٠٥.
٨١) البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٧٩.

٨٢)البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٧٩.  وراجع:  الدينوري،  األخبار الطوال ،ص٢٥٥؛ ابن 
العديم، بغية الطلب، ج٦، ص٢٦٢٦.

٨٣) البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٧٩.  وراجع:  الدينوري،  األخبار الطوال ،ص٢٥٤؛ 
ابن العديم، بغية الطلب، ج٦، ص ٢٦٢٧.

٨٤) انساب األرشاف، ح٣، ص١٨٥.
٨٥)مدفن الرأس الرشيف، وثيقة خطية يف مركز اإلمام احلسني للمخطوطات والوثائق ،بغداد، حتت 
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رقم A.H٣٥١١٦.، ورقة ٣. 
٨٦) الفتوح، ج٥، ص١٠.

٨٧) عبد الرحن بن أيب بكر بن أيب قحافة القريش التميمي يكنى أبا عبد اهللا، شهد بدراً واُحد مع الكفار 
وكان شجاعاً حسن الرماية،أسلم يف هدنة احلديبية، وشهد اجلمل مع أخته عائشة، وعندما قدم معاوية 
إىل املدينة يطلب البيعة ليزيد قال له عبد الرحن: أهرقلية تبايعون ألبنائكم ال نفعل واهللا أبداً، فبعث إليه 
معاوية بامئة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد، فردها عليه وقال له: أبيع ديني بدنياي! فخرج إىل مكة 
فامت فجأة هبا قبل أن تتم بيعة يزيد بموضع يقال له احلبيش ويقال: إنه تويف يف نومة نامها عام ٥٣#/٦٧٢م 
االستيعاب ،ج٢،  الرب،  عبد  ابن  املصنف، ج٣، ص٥١٨؛  الصنعاين،  راجع:  وقيل عام ٥٥#/٦٧٤م. 
ص٨٢٤-٨٢٥؛ ابن األثري، اُسد الغابة، ج٣، ص٣٠٤-٣٠٦؛ السخاوي، شمس الدين حممد بن عبد 
العلمية،   الكتب  دار  ط١،   الرشيفة،   املدينة  تاريخ  يف  اللطيفة  التحفة  ٩٠٢#/١٤٩٧م)  (ت:  الرحن 

بريوت ،١٤١٤#/١٩٩٣م،  ج٢،  ص١٣٤؛ ابن حجر، اإلصابة، ج٤، ص٢٧٤-٢٧٦.
٨٨) راجع: أبو ريه، شيخ املضرية، ص١٧٦؛ الطائي، نجاح، اغتيال أيب بكر، ط١، دار اهلد ألحياء 

الرتاث، بريوت ،١٤١٩#/١٩٩٨م، ص١١٢.
٨٩) الفتوح، ج٥، ص١٠؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج٣، ص٢٤٠؛ ابن نام، مثري األحزان، 

ص١٣؛ ابن طاووس، اللهوف، ص١٦؛ األمني، لواعج األشجان، ص٢٤. 
٩٠) عبد اهللا بن مطيع بن األسود القريش العدوي كان من سادات قريش، وملا أخرج أهل املدينة بني 
أمية منها وخلعوا يزيد بن معاوية، أمروا ابن مطيع عىل قريش دون غريهم فيها ،فلام ظفر أهل الشام بأهل 
املدينة يوم احلرة عام٦٣#/٦٨٢م اهنزم ابن مطيع وحلق بعبد اهللا بن الزبري يف مكة وقتل معه عام ٧٣#/ 
االستيعاب، ج٣،  الرب،  عبد  ابن  أنساب األرشاف ،ج١٠، ص٤٨٠-٤٨١؛  البالذري،  ٦٩٢م.راجع: 
ص٨٩٣-٨٩٤؛ ابن األثري ،اُسد الغابة، ج٣، ص٢٦٢؛ املزي، هتذيب الكامل، ج١٦، ص١٥٢-١٥٥؛ 

ابن حجر ،اإلصابة، ج٥، ص٢١-٢٢.
٩١) راجع: ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٦. 

٩٢) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٢٢.وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص١٣؛ البالذري،  
أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٥٥؛ الدينوري،  األخبار الطوال،  ص٢٢٨؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  
ج٥،  ص٢٣٦؛ مسكويه،  جتارب األمم،  ج٢،  ص٣٨؛ ابن خلدون،  العرب،  ج٣،  ص٢١؛ ابن الصباغ،  
حتقيق:  األئمة،  معرفة  يف  املهمة  الفصول  ١٤٥١م)  (ت:٨٥٥#/  املكي  املالكي  احد  بن  حممد  بن  عيل 

سامي الغريري، ط١،دار احلديث، قم،١٤٢٢#/٢٠٠١م، ص٧٨٥.
٩٣) جاء عند العديد من املؤرخني أن اإلمام احلسني وابن الزبري عندما طلبا للبيعة خرجا من ليلتهام؛ 
عبد  ابن  ،ج٥،ص٢٣١؛  الطربي  الطربي،تاريخ  ص٥٦؛    ،احلسني اإلمام  ترمجة  سعد،   راجع:ابن 
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بغية   ، العديم  ابن  ص٢٠٧؛  ،ج١٤،  دمشق  مدينة  عساكر،تاريخ  ،االستيعاب،ج١،ص٣٩٦،ابن  الرب 
الطلب،ج٦،ص٢٥٧٢؛ املزي، هتذيب الكامل، ج٦، ص٤١٥؛ابن كثري ، البداية والنهاية ، ج٨،ص١٧٥؛ 

السيوطي، تاريخ اخللفاء ،ص٢٢٥؛ ابن العامد ، شذرات الذهب ، ص٦٧.
٩٤) الفتوح، ج٥، ص١٧.

٩٥) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٨.

٩٦) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٨.
٩٧) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٨. 

٩٨) راجع: الطربي ، تاريخ الطربي ، ج٥، ص٢٣١؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق، ج١٤، ص٢٠٧؛ 
ابن العديم ، بغية الطلب ، ج٦، ص٢٥٧٢؛ ابن كثري ، البداية والنهاية ، ج٨، ص١٧٥.

٩٩) الفتوح، ج٥، ص٣٤. 
يف  عقيل  بن  مسلم  مكان  عن  للكشف  دسه  الشام  أهل  من  زياد  بن  اهللا  لعبيد  موىل  وهو  معقل   (١٠٠
الكوفة.  راجع:  البالذري،  انساب االرشاف،  ج٢،ص٧٩-٨٠،  ابن اعثم الكويف ،الفتوح، ج٥، ص 

٤١–٤٢؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص ١٦٤.
١٠١) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٤٤. وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٣٤؛ البالذري،  
أنساب األرشف،  ج٢،  ص٨٠؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٤٥؛ أبو الفرج األصفهاين، مقاتل 
الطالبني، ص٦٥؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٤٦؛ الفتال النيسابوري، ابو عيل حممد (ت:٥٠٨#/١١١٤م) 
الطربيس،   ص١٧٤؛  بال.ت،   قم،   الريض،   الرشيف  ،منشورات  املتعضني  وبصرية  الواعظني  روضة 
املجليس،  بحار األنوار،   البداية والنهاية،  ج٨،  ص١٦٤؛  ابن كثري،   الور،  ج١، ص٤٣٩؛  اعالم 

ج٤٤، ص٣٤٢؛ األمني، لواعج األشجان، ص٤٦.
الطربي،  تاريخ  الطربي،  أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٣١؛  الفتوح، ج٥، ص٤١. وراجع:   (١٠٢
الفتال  املفيد، اإلرشاد ،ج٢، ص٤٥؛  الطالبني، ص٦٤؛  الفرج األصفهاين، مقاتل  أبو  ج٥، ص٢٤٤؛ 
النيسابوري، روضة الواعظني، ص١٧٤؛ الطربيس، اعالم الور ،ج١، ص٤٣٩؛ ابن نام، مثري األحزان، 

ص٢١؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٤؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤٤، ص٣٤٢.
١٠٣) ابن أعثم الكويف،  الفتوح،  ج٥،  ص٥٧.وراجع:  العاميل،  الدر النظيم،  ص٥٤٥؛ املجليس،  
بحار األنوار،  ج٤٤،  ص٣٥٦؛ الرباقي،  تاريخ الكوفة،  ص٣٣١؛ األمني ،لواعج األشجان، ص٦٣. 
١٠٤) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٥. وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٣٤؛ املفيد ،اإلرشاد، 
ص٣٤٢؛  ،ج٤٤،  األنوار  بحار  املجليس،  ص١٦٤؛  ج٨،  والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  ج٢،ص٤٦؛ 
فلهوزن، يوليوس (ت:١٣٣٧#/١٩١٨م) اخلوارج والشيعة املعارضة السياسية الدينية، ترمجة وتقديم: 
عبد الرحن بدوي، ط٥، دار اجليل، القاهرة ،١٤١٩#/ ١٩٩٨م،  ص١٠٥؛ القمي،  الكنى واأللقاب،  
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ج١،  ص٣٣-٣٤؛األمني،  لواعج األشجان، ص٤٦.
فرسان  الطف، ومن  الصائدي من شهداء  بن كعب  اهللا  بن عبد  الصائدي وهو عمرو  ثاممة  أبو   (١٠٥
العرب ووجوه الشيعة، كان بصرياً باألسلحة وهلذا ملا جاء مسلم بن عقيل إىل الكوفة، قام معه وصار 
يقبض األموال ويشرتي األسلحة بأمر مسلم بن عقيل.راجع: القمي،  الكنى واأللقاب،  ج١،  ص٣٣-

٣٤؛ األمني،  أعيان الشيعة،  ج٢،  ص٣١١؛ شمس الدين، أنصار احلسني، ص١٠٤. 
١٠٦) راجع: الدينوري ، االخبار الطوال ، ص٢٣١؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٢٤؛ ابن اعثم 

الكويف ، الفتوح ، ج٥ ، ص٣٥؛ املفيد، اإلرشاد ، ج٢ ، ص٤٢؛ ابن األثري ، الكامل ، ج٣، ص ١٣٥.
١٠٧) ابن اعثم الكويف ،الفتوح ، ج٥ ، ص ٤٨-٤٩. وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٤٢؛ 
الفرج  أبو  ص٦٩؛  ج٣،  الذهب،   مروج  املسعودي،   ص٢٤٨؛  ج٥،   الطربي،   تاريخ  الطربي،  
ج٢،   األمم،   جتارب  مسكويه،   ص٥٢؛  ج٢،  اإلرشاد،  املفيد،  ص٧١؛  الطالبني،  مقاتل  األصفهاين، 
ص٤٨؛ ابن شهر آشوب،  مناقب آل أيب طالب،  ج٣، ص٢٤٣؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤١؛ 

ابن طاووس، اللهوف، ص٣٣؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة، ص٣٣٥؛ األمني، لواعج األشجان، ص٥٣.
١٠٨) ابن أعثم الكويف،  الفتوح،  ج٥،  ص٤٩.  وراجع:  اليعقويب ، تاريخ اليعقويب،  ج٢، ص٢٤٣.

الطربي،  ص٢٣٨؛  الطوال،  األخبار  الدينوري،  ص٤٢؛   ،احلسني مقتل  خمنف،  أبو  راجع:   (١٠٩
تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٨؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٦٩؛ أبو الفرج األصفهاين،  مقاتل 
ابن شهر  املفيد،  اإلرشاد،  ج٢،  ص٥٢؛ مسكويه ،جتارب األمم، ج٢، ص٤٨؛  الطالبني،  ص٧١؛ 
طاووس،  ابن  ص١٤١؛   ،٣ ج  الكامل،  األثري،  ابن  ص٢٤٣؛  ج٣،  طالب،  أيب  آل  مناقب  آشوب، 

اللهوف، ص٣٣؛ الرباقي، تاريخ الكوفة ،ص٣٣٥؛ األمني، لواعج األشجان، ص٥٣.
١١٠)ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٥٣.

١١١) الفتوح، ج٥، ص٤٩. أن هناك شبه إمجاع عىل أن من بايع للحسني عند قدوم مسلم بن عقيل إىل 
الكوفة هم ثامنية عرش ألفاً، مع اختالف يف عدد من خرج معه حلصار قرص عبيد اهللا بني اربعة االف وثامنية 
عرش الفا. راجع: اهلاليل، كتاب سليم بن قيس، ص١٨٨؛ أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٤١؛ الطربي، 
تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٨؛ املسعودي ،مروج الذهب، ج٣، ص٦٦؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٤١٢؛ 
الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص٤٣٧؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤١؛ ابن نام، مثري األحزان، 
ص٢١؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج٣، ص٢٩٩؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٣؛ ابن عنبة، 
مجال الدين أحد بن عيل احلسيني (ت: ٨٢٨#/ ١٤٢٤م) عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، حتقيق: 
حممد حسن آل الطالقاين، ط٢، املطبعة احليدرية، النجف األرشف،١٣٨٠#/١٩٦١م،ص١٩١-١٩٢؛ 

املقريزي، أمتاع األسامع، ج٥، ص٣٦٣؛ املجليس، بحار األنوار، ج٢٧، ص٢١٢.
١١٢) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٩.



١٨٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

١١٣) عن أساليب عبيد اهللا بن زياد يف مواجهة حصار مسلم بن عقيل.  راجع:  أبو خمنف ،مقتل احلسني
،  ص٤٣؛ الدينوري،  األخبار الطوال،  ص٢٣٩؛ الطربي،  تاريخ الطربي،ج٥،  ص٢٤٩؛ املفيد،  
اإلرشاد،  ج٢،  ص٥٢؛ ابن األثري،  الكامل،  ج٣، ص١٤٢؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤، ص٣٤٩؛ 

األمني، لواعج األشجان، ص٥٣؛ القريش، حياة اإلمام احلسني، ج٢، ص٣٨٤. 
١١٤) الفتوح، ج٥، ص٥٣.

١١٥) الفتوح، ج٥، ص٥٣؛ وعن من أيده يف هذه الرواية راجع: ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، 
ج٣، ص٢٤٤؛ ابن طاووس، اللهوف، ص٣٥.

١١٦) راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٥٠؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٥٢؛ املسعودي، 
ج٢،  اإلرشاد،  املفيد،  ص٦٩؛  الطالبني،  مقاتل  األصفهاين،  الفرج  أبو  ص٧٠؛  ج٣،  الذهب،  مروج 
ص٤٤٣؛  ج١،   ،الور ،اعالم  الطربيس  ص١٧٦؛  الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال  ص٥٩؛ 
ج٢٠،   األرب،   هناية  النويري،   ،ص٢٤؛  األحزان  مثري  نام،  ابن  ص١٤٤؛  ج٣،  الكامل،  األثري،  ابن 

ص٤٠٠؛ الرباقي،  تاريخ الكوفة،  ص٣٢٩؛ الساموي، أبصار العني، ص٨٢.
،أنساب  البالذري  راجع:   األشعث.   بن  حممد  من  كان  األمان  أن  عىل  املصادر  أغلب  اتفقت   (١١٧
األرشاف،  ج٢،  ص٨٣؛ الطربي، تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢٥٣؛ املسعودي ،مروج الذهب، ج٣، 
الكامل،  األثري،  ابن  الور ،ج١، ص٤٤٣؛  إعالم  الطربيس،  اإلرشاد، ج٢، ص٥٨؛  املفيد،  ص٧٠؛ 
ج٣، ص١٤٣؛ ابن نام، مثري األحزان، ص٢٤؛ ابن طاووس،  اللهوف،  ص٣٤؛ النويري،  هناية األرب،  

ج٢٠،  ص٤٠٠؛ الرباقي،  تاريخ الكوفة، ص٣٢٩؛ الساموي، أبصار العني، ص٨٢. 
الفتوح،ج٥،ص٥٤؛  الكويف،  اعثم  ابن  وراجــع:  ج٥،ص٢٥٢.  الطربي،  تاريخ  الطربي،   (١١٨
النيسابوري،   الفتال  اإلرشـــاد،ج٢،ص٥٨؛  املفيد،   الطالبني،ص٦٩؛  مقاتل  االصفهاين،   الفرج  ابو 
االثري،   ابن  ،ج٣،ص٢٤٤؛  طالب  ايب  ال  مناقب  ــوب،   اش شهر  الــواعــظــني،ص١٧٦؛ابــن  روضــة 
الكامل،ج٣،ص١٤٣؛ابن نام،  مثري االحزان،ص٢٤؛ النويري، هناية االرب،ج٢٠،ص٤٠٤؛ الساموي، 

ابصار العني، ص٨٢؛ االمني، لواعج االشجان،ص٥٩.
الطربي،  ص٢٤١؛  الطوال،  األخبار  الدينوري،  ص٥٤؛   ،احلسني مقتل  خمنتف،  أبو  ١١٩)راجع: 
تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٥٥؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧١؛ املفيد ،اإلرشاد، ج٢، ص٦٣؛ 
الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص١٧٧؛ الطربيس، إعالم الور،  ج١،  ص٤٤٤؛ ابن األثري،  
الكامل،  ج٣،  ص١٤٦؛ ابن طاووس،  اللهوف ،ص٣٦؛ النويري، هناية األرب، ج٢، ص٤٠٢؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٩؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤٤، ص٣٥٨.
١٢٠) الفتوح، ج٥، ص٥٤؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج٣، ص٢٤٤. 

١٢١)ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٥٦-٥٧.



١٨٣

سلسلة كتاب العميد(٤)

١٢٢) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٥٧.
أبو  ص٢٥٤؛  ج٥،  الطربي،  تاريخ  الطربي،  ص٥٣؛   ،احلسني مقتل  خمنف،  أبو  راجــع:   (١٢٣
الفرج األًصفهاين، مقاتل الطالبني، ص٦٧؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٦١؛ الفتال النيسابوري، روضة 
الواعظني، ص١٧٧؛ ابن األثري، الكامل، ج٣،ص ١٤٥؛ ابن نام ،مثري األحزان، ص٢٥؛ النويري، هناية 
األرب، ج٢٠، ص٤٠٢؛ الرباقي، تاريخ الكوفة ،ص٣٣٠؛ الساموي، أبصار العني، ص٨٤؛ األمني، 

لواعج األشجان، ص٦٣. 
١٢٤) الفتوح، ج٥، ص٦٤.

١٢٥) راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٧٩؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٦٩؛ املسعودي،  
مروج الذهب،  ج٣،  ص٧٢؛ املفيد،  اإلرشاد،  ج٢،  ص٧٥؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، 
ص١٧٩؛ الطربيس، اعالم الور، ج١، ص٤٤٧؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٥٢؛ ابن كثري، البداية 
والنهاية، ج٨، ص٢١٤؛ ابن حجر ،هتذيب التهذيب،  ج٢،  ص٣٠٤؛ املجليس،  بحار األنوار،  ج٤٤،  
ص٣٧٤؛ الرباقي ،تاريخ الكوفة،  ص٣٢٣؛ الساموي،  أبصار العني،  ص٩٤؛ األمني،  لواعج األشجان 

،ص٨٦؛ شمس الدين، أنصار احلسني، ص٣٩.
ج٥،ص٢٥٧؛  الطربي،  تاريخ  الطربي،  ،ص٦٠-٦١؛  احلسني  مقتل  خمنف،  ابو  راجع:   (١٢٦
 ،الــور إعــالم  الطربيس،  ــاد،ج٢،ص٦٦؛  ــ اإلرش املفيد،  ج٣،ص٧٠؛  الذهب،  مــروج  املسعودي، 
ج١،ص٤٤٥؛ ابن االثري، الكامل،ج٣،ص١٤٧؛ ابن نام، مثري األحزان، ص٢٦؛ العاميل، الدر النظيم، 
األمني،  ج٤٤،ص٣٦٣؛  االنوار،  بحار  املجليس،  والنهاية،ج٨،ص١٧١؛  البداية  كثري،  ابن  ص٥٤٦؛ 

لواعج االشجان، ص٦٨، اعيان الشيعة، ج١،ص٥٩٣.
١٢٧) الفتوح، ج٥، ص٧٨.

 ،احلسني اإلمام  زوجة  الكلبية  القيس  امرئ  بنت  الرباب  موىل  سمعان  بن  عقبة  وهو  عقبة   (١٢٨
أنا عبد مملوك، فأخىل عمر سبيله. راجع: الطويس،   أخذه عمر بن سعد فقال عقبة  وملا قتل اإلمام 
رجال الطويس، ص١٠٤؛ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج٣، ص٢٣٢؛ ابن نام، مثري األحزان، 
الوسائل،  ١٩٠٢م)، خامتة مستدرك  النوري (ت: ١٣٢٠#/  تقي  بن حممد  الطربيس، حسني  ص٢٧؛ 

حتقيق وطباعة: مؤسسة آل البيت  ألحياء الرتاث، ط١، قم ،١٤١٦#/ ١٩٩٥م، ج٨، ص٢٠٣. 
١٢٩) الفتوح، ج٥، ص١٠١.

؛ راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني ١٣٠) ذكرت أغلب املصادر أن مع اإلمام احلسني اثنني وسبعني مقاتالً
،  ص١١٣؛ البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣،  ص١٨٧؛ الطربي،  تاريخ الطربي، ج٥، ص٣٠٧؛ 
ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٠١؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٩٥؛ مسكويه، جتارب األمم، ج٢، 
ص٨١؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظني ،ص١٨٤؛ الطربيس، اعالم الور، ج١، ص٤٥٧، تاج 



١٨٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم ،مطبعة الصدر، قم ،١٤٠٦#/ ١٩٨٥م، ص٣١؛ ابن األثري، الكامل، 
ج٣، ص١٨٤؛ أبو الفداء،  املخترص،  ج١،  ص١٩١؛ النويري،  هناية األرب،  ج٢٠،  ص٤٣٨؛ ابن 
العني،  أبصار  الساموي،  األنوار، ج٤٥، ص٤؛  بحار  املجليس،  والنهاية، ج٨، ص١٩٢؛  ،البداية  كثري 

ص٣١؛ األمني، لواعج األشجان، ص١٢١.
١٣١)راجع: ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١٠٢-١١٠.

١٣٢) راجع: ابن أعثم الكويف ،الفتوح، ج٥، ص١١٠-١١٥. 
١٣٣) ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص١١٥.

١٣٤) سليامن بن رصد بن اجلون اخلزاعي، يكنى أبا مطرف،كان ذا قدر ورشف يف قومه، سكن الكوفة، 
وشهد مع اإلمام عيل صفني، وكان ممن كتب للحسني يسأله القدوم إىل الكوفة، فلام قدمها مل يقاتل 
معه، وبعد مقتل احلسني، قاد جيشاً،وخرج هبم إىل الشام حتت اسم التوابني يطلبون بثأر اإلمام احلسني 
فقتل ومن معه يف عني الوردة عام ٦٥#/ ٦٨٤م. راجع: ابن سعد، الطبقات الكرب، ج٤، ص٢٩٢؛ 
ابن حجر،  الكامل، ج١١، ص٤٥٤؛  املزي، هتذيب  االستيعاب ،ج٢، ص٦٤٩-٦٥٠؛  الرب،  ابن عبد 

اإلصابة، ج٣، ص١٤٤-١٤٥؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج٣، ص١٧٥١٣٨.
١٣٥)الطبقات الكرب، ج٤، ص٢٩٢. 

ج١،  والسياسة،  اإلمامة  قتيبة،  ابن  راجع:  املعرتضني.للمزيد  أبرز  من  رصد  بن  سليامن  كان   (١٣٦
احلديد،  أيب  ابن  الفتن،ص٦١؛  حاد،  بن  نعيم  ص٤٥؛  ج٣،  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ص١٥٤؛ 

رشح هنج البالغة، ج١٦، ص١٥؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج١، ص١٧. 
١٣٧) ابن عبد الرب ،االستيعاب،  ج٢،  ص٦٥٠؛ اخلطيب البغدادي،  تاريخ بغداد،  ج١، ص٢١٥؛ 

املزي،  هتذيب الكامل،  ج١١،  ص٤٥٤؛ الصفدي،الوايف بالوفيات،  ج١٥، ص٢٤٠. 
١٣٨) سري أعالم النبالء، ج٣، ص٣٩٤. 

١٣٩) مستدركات علم رجال احلديث، ح٤، ص١٣٧-١٣٨. 
١٤٠) ابن حبان، الثقات، ج٢، ص٣٠٦-٣٠٧. 

١٤١) الثقات، ج٢، ص٣٠٩. 
١٤٢) راجع: الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٤٧؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج٢، ص٢٤٣؛ الطربي، 
تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٦٨؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧٢؛ املفيد ،اإلرشاد،  ج٢،  ص٦٥؛ 
ابن  ص٣٢٨؛  ج٥،  املنتظم،  اجلوزي،  ابن  ص١٧٨-١٧٩؛  الواعظني،   روضة  النيسابوري،   الفتال 
األثري، الكامل، ج٣، ص١٥٢ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٩٢؛ الرباقي، تاريخ الكوفة، ص٣٢٣؛ 

األمني، لواعج األشجان، ص٨٤؛ شمس الدين، أنصار احلسني، ص٣٩. 
١٤٣) الطرباين، املعجم الكبري، ج٣، ص١١١. 



١٨٥

سلسلة كتاب العميد(٤)

١٤٤) الطرباين، املعجم الكبري، ج٣، ص١١٣. وراجع: الضحاك، ابن أيب العاصم (ت: ٢٨٧# /٩٠٠م) 
اآلحاد واملثاين، حتقيق: باسم فيصل أحد اجلوابرة، ط١، دار الدراية، السعودية ، ١٤١١#/  ١٩٩١م،  
ج١،  ص١٥٢؛ احلاكم النيسابوري،  املستدرك،  ج٣،  ص١١٣؛ البيهقي، أبو بكر أحد بن احلسني (ت: 
٤٥٨# / ١٠٦٥م) دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة،  حتقيق:  عبد املعطي قلعجي،  ط١،  
دار الكتب العلمية،  بريوت ،١٤٠٥#/١٩٨٥م، ج٦، ص٤٤١؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٤٢، 
ص٥٦٨؛ الزرندي، مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد احلنفي املدين (ت: ٧٥٠#/ ١٣٤٩م)  
نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني،  ط١، بال.م ،١٣٧٧#/ ١٩٥٨م، 
ص١٤٨؛ جمري الدين احلنبيل، عبد الرحن بن حممد املقديس (ت: ٩٢٧#/ ١٥٢٠م) األنس اجلليل بتاريخ 
القدس واخلليل، املطبعة احليدرية، النجف                                                                                                األرشف 

،١٣٨٨#/ ١٩٦٨م، ج١، ص٢٨٥.
١٤٥) الطرباين،  املعجم الكبري،  ج٣،  ص١١٣.  وراجع:  البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣، ص٢٢٨؛ 
ابن عساكر، ترمجة اإلمام احلسني، حتقيق: حممد باقر املحمودي، جممع أحياء الثقافة اإلسالمية،  قم 
والفتن) بالفتن(املالحم  التعريف  يف  باملنن  الترشيف  طاووس،   ابن  ص٣٦٣؛  ،١٤١٤#/١٩٩٣م،  

الطربي،  الدين  حمب  ص٣٣٧؛  أصفهان،بال.ت،  نشاط،  مطبعة   ، األمر  صاحب  مؤسسة  حتقيق: 
ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، مكتبة القديس، القاهرة ،١٣٥٦#/١٩٣٧م، ص١٤٥؛ اهليثمي، 
جممع الزوائد ،ج٩،  ص١٩٦؛ الشامي،  سبل اهلد،  ج١١،  ص٨٠؛ القندوزي،  سليامن بن إبراهيم 
احلنفي (ت: ١٢٩٤#/١٨٧٧م) ينابيع املودة لذوي القربى، حتقيق: عيل مجال أرشف احلسيني، ط١، دار 
األسوة، قم ،١٤١٦#/١٩٩٥م، ج٣، ص١٦؛ الفريوزآبادي، مرتىض احلسيني (ت:١٤١٠#/١٩٨٩م) 
فضائل اخلمسة من الصحاح الستة وغريها من الكتب املعتربة عند أهل السنة واجلامعة،  ط٣،مؤسسة 

االعلمي،  بريوت،١٣٩٣#/١٩٧٣م ،ج٣، ص٢٩٦. 
١٤٦) الطرباين،املعجم الكبري، ج٣، ص١٢٣؛ اهليثمي، جممع الزوائد، ج٩، ص١٩٨.

١٤٧) الطرباين، املعجم الكبري، ج٣، ص١٢٣؛ اهليثمي، جممع الزوائد، ج٤، ص١٣٠. 
،ثم  القعدة  اقام يف مكة: «شعبان وشهر رمضان وشوال وذي  أن اإلمام احلسني  البالذري  ١٤٨) ذكر 

خرج منها يوم الثالثاء لثامن خلون من ذي احلجة يوم الرتوية».انساب األرشاف، ج٣، ص١٦٠.
١٤٩) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٧٩.وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٩٩؛ ابن أعثم الكويف، 
الفتوح، ج٥، ص٩٢-٩٣؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٦٤؛ ابن نام، مثري األحزان، ص٣٦؛ النويري، 

هناية األرب، ج٢٠، ص٤٢٩؛ األمني، لواعج األشجان ،ص١١٣.
١٥٠) ثورة احلسني حدثاً وإشكاليات،  ط٢،  رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،  بريوت ،

١٤٢٨#/٢٠٠٧م، ص٩.



١٨٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

الوسائل  مستدرك  الطربيس،  ٤٦٢؛  ص  الكاف،ج٥،  أوله  ما  مادة:  البحرين،  جممع  الطرحيي،   (١٥١
،ج١٠،   بـــــريوت،١٤٠٨#/١٩٨٧م    ، البيت  آل  مؤسسة  وطباعة:   املسائل،حتقيق  ومستنبط 
املطبعة  الشيعة،  أحاديث  جامع  (ت:١٣٨٣#/١٩٦٣م)   الطباطبائي  حسني  الربوجردي،   ص٣٢١؛ 

العلمية،قم،بال.ت، ج٢،ص٥٤٦. 
١٥٢) ج٣، ص١٢٥. 

١٥٣) راجع:  ابن سعد،  الطبقات الكرب،  ج٦،  ص٢٥؛ ابن قتيبة،  املعارف،  ص٢٩٢؛ البالذري،  
أنساب األرشاف،  ج٥،  ص٢٧٣؛ ابن حبان،  الثقات،  ج٣،  ص٢٧٥؛ أبو الفرج األصفهاين،  األغاين،  
مكتبة  النساء،   بالغات  ٣٨٠#/٩٩٠م)   (ت:  طاهر  أيب  بن  الفضل  أبو  طيفور،   ابن  ص٩٧؛  ج٧،  
بصرييت،  قم،  بال.ت،  ص٥٩؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب، ج٣، ص١١٧٣-١١٧٤؛ ابن عساكر، تاريخ 
مدينة دمشق، ج٦٩، ص٤٠؛ ابن األثري، اُسد الغابة، ج٤، ص١٠١؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 
ص٣٠١؛  ج٣٤،  األنوار،  بحار  املجليس،  ص٣٦٣٧؛  ج٨،  الطلب،  بغية  العديم،  ابن  ص٢٩؛  ج٢، 
عبد  الدين،   رشف  ص٢٧؛  ج١،  الشيعة،  أعيان  األمني،  ص٢١٣؛  ج٣،  واأللقاب،  الكنى  القمي، 
سيد  مطبعة  ط١،  جمتبى،  أبو  حتقيق:   واالجتهاد،   النص  ١٣٧٧#/١٩٥٧م)   (ت:  املوسوي  احلسني 
الشهداء ، قم ،١٤٠٤#/١٩٨٣م، ص٤٧٣؛ األميني، الغدير ،ج١١، ص٤١؛ شمس الدين، أنصار 

احلسني، ص٢٢٧.
١٥٤) عمرو بن احلمق بن الكاهن اخلزاعي، صحب النبي  وكان فيمن سار إىل عثامن، وأحد األربعة 
الذين دخلوا عليه الدار، ومن شيعة اإلمام عيل شهد معه مشاهده كلها وأعان حجر بن عدي ثم هرب 
يف زمن زياد إىل املوصل فقتل وحل رأسه عام ٥٠#/٦٧٠م وكان أول رأس حل من بلد إىل بلد بأمر 
معاوية. راجع: ابن سعد، الطبقات الكرب، ج٦، ص٢٥؛ البالذري، أنساب األرشاف، ج٥، ص٢٧٣؛ 
القمي،  ص١٠١؛  ج٤،  الغابة،  اُسد  األثري،  ابن  ص١١٧٣-١١٧٤؛  ج٣،  االستيعاب،  الرب،  عبد  ابن 

الكنى واأللقاب ،ج٣، ص٢١٣.
،٤٠٨#/١٩٨٧م  بريوت  الرسالة،  مؤسسة  أمرير،  احلاجي  حممود  بن  شكور  حممد  حتقيق:   (١٥٥

،ص١٠٧. 
١٥٦) حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت ،١٤١٤#/١٩٩٣م.

١٥٧) تاريخ خليفة، ص١٧٧؛. وراجع: ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري 
(ت: ٥٤٣#/١١٤٨م)  العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي، حتقيق: 
عساكر،  ابن  ص٢٢٩؛  ١٩٦٧م،   /#١٣٧٨، جدة  للنرش،  السعودية  الدار  ط٢،  اخلطيب،  الدين  حمب 

تاريخ مدينة دمشق، ج٢٨، ص٢٠٢؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج٤، ص١٦٩. 
١٥٨) احلليفة: «ذو حليفة» تصغري حلفة، وهي قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة، ومن مياه جشم 



١٨٧

سلسلة كتاب العميد(٤)

بن بكر بن هوازن، بينهم وبني بني خفاجة العقيليني وكانت منزل رسول اهللا  إذا خرج من املدينة حلج 
البلدان، ج٢،  ياقوت احلموي، معجم  ما استعجم، ج٢، ص٤٦٤؛  البكري، معجم  أو عمرة. راجع: 

ص٢٩٥؛ املكي، تاريخ مكة، ص٣١١؛ احلمريي ،الروض املعطار، ص١٩٦.
١٥٩) ابن خياط، تاريخ خليفة، ص١٧٨. وراجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢٨، ص٢٠٣؛ 

الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج٤، ص١٦٩.
١٦٠) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٥؛ الدينوري،  األخبار الطوال،  ص٢٢٨؛ البالذري، 
الكويف،   أعثم  ابن  ص٢٢٨-٢٢٩؛  ج٥،  الطربي،  تاريخ  الطربي،  ص٣٠٢؛  ج٥،  األرشاف،  أنساب 
ابن  املنتظم، ج٥ ، ص٣٢٣؛  ابن اجلوزي،  املفيد،  اإلرشــاد،  ج٢،  ص٣٣؛  الفتوح،  ج٥،  ص١٣؛ 
األثري، الكامل، ج٣، ص١٢٨؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٣٧٩؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، 

ص١٥٧.
١٦١) خالد بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أخو مروان بن احلكم، وجاء أنه كان ممن أرسله عبد امللك 
بن مروان عىل قوم لقتال عمرو بن سعيد بن العاص. راجع: البالذري، أنساب األرشاف، ج٥، ص٤٤٩.
١٦٢) راجع: ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة،ج١، ص١٩٠؛ الربي، حممد بن أيب بكر األنصاري التلمساين 
مؤسسة  ط١،  التنوجي،  حممد  حتقيق:  وآله،  عيل  اإلمام  نسب  يف  اجلوهرة  ٧٠٠#/١٣٠٠م)  قبل  (ت: 

النوري، دمشق ،١٤٠٢ه / ١٩٨١م، ص٤٢.
١٦٣) راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٢-٣؛ الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٢٧؛ الطربي،  
تاريخ الطربي،  ج٥،  ص٢١٦-٢١٧؛ ابن األثري،  الكامل،  ج٣،  ص١٢٧؛ النويري، هناية األرب، 
ج٢٠، ص٣٧٦؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٠٤؛ ابن خلدون، العرب، ج٣، ص١٩؛ األمني، 

أعيان الشيعة، ج١، ص٥٨٧.
يزيد  القريش واله  األموي  أمية  بن  حرب  بن  أيب سفيان صخر  بن  حممد  بن  عثامن  املقصود هو   (١٦٤
عىل املدينة عام ٦٢#/٦٨١م وكان فتى غر حدث مل جيرب األمور ومل يكن له رأي فخلعه أهل املدينة 
وأخرجوه منها مع من معه من بني أمية فكانت أحداث واقعة احلرة ٦٣#/٦٨٢م.  راجع:  ابن سعد،  
التحفة   ، السخاوي  ص٣١٨؛  ج٥،  األرشاف،  انساب  البالذري،   ص٣٨؛  ج٥،     ،الكرب الطبقات 

اللطيفة،ج٢، ص٢٥١. ومل نجد ترمجة لعثامن الثقفي.
١٦٥) جاء يف أغلب املصادر أن والية عثامن بن حممد عىل املدينة كانت بعد استشهاد اإلمام احلسني
ص١٩٥؛  خليفة،  ،تاريخ  خياط  ابن  ص٢٥٥؛  ج٥،   ،الكرب الطبقات  سعد،  ابن  راجع:  كربالء.  يف 
البالذري، أنساب األرشاف، ج٥، ص٣١٨؛ وكيع، أبو بكر حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي 
(ت: ٣٠٦#/٩١٨م)  أخبار القضاة،  عامل الكتب،  بريوت،  بال.ت،  ج١،  ص١٢٠؛ مسكويه،  جتارب 
املنتظم، ج٦،  ابن اجلوزي،  األمم،  ج٢،  ص٨٥؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢٨، ص٢٠٨؛ 



١٨٨

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

البداية  كثري،  ابن  ص١٩١؛   ،١ ج  املخترص،  الفداء،  أبو  ص٢٠٣؛  ج٣،  الكامل،  األثري،  ابن  ص٧؛ 
والنهاية، ج٨، ص٢٣٥؛ الزركيل، األعالم، ج٨، ص١٢١.

١٦٦) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة ،ج١، ص١٩١.
أبا وهب، وهو اخو عثامن بن عفان المه،  القريش، يكنى  الوليد بن عقبة بن أيب معيط االموي   (١٦٧
الكوفة عام ٢٥#/٦٤٥م فشهد مجاعة عليه عند عثامن برشب اخلمر فعزله عنها وعاد  واله عثامن عىل 
عام  تويف  ومعاوية،   عيل اإلمام  بني  الفتنة  واعتزل  الرقة  إىل  الوليد  انتقل  عثامن  قتل  وملا  املدينة،  اىل 
ج٥،  الغابة،  اُسد  األثري،  ابن  ٢٤-٢٥؛  ص  ج٦،   ،الكرب الطبقات  سعد،  ابن  راجع:  ٦١#/٦٨٠م. 

ص٩٠-٩٢؛ املزي، هتذيب الكامل، ج٣١، ص ٥٣-٦٠؛ الزركيل، األعالم، ج٨، ص١٢٢.
١٦٨) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٠.

١٦٩) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٢٠٣؛ البالذري،  أنساب األرشاف،  ج١١، ص٢٠؛ 
اإلرشاد،   املفيد،   ص٩؛  ج٥،  الفتوح،  الكويف،  أعثم  ابن  ص٢٢٧؛  ج٥،  الطربي،  تاريخ  الطربي، 
دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن  ص١٧١؛  الواعظني،   روضة  النيسابوري،   الفتال  ص٣٢؛  ج٢،  
ج١٤، ص٢٠٦؛ ابن نام، مثري األحزان، ص١٣؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٢٠، ص١١٥؛ 
تاريخ  الذهبي،  ص١١٠؛  الدول،  خمترص  تاريخ  العربي،  ص٢٦٠٧؛  ج٦،  الطلب،  بغية  العديم،  ابن 
اإلسالم، ج٥، ص٧؛ املكي ،مرآة اجلنان، ج١، ص١٠٧؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج٥، ص٣٦٣؛ ابن 

العامد، شذرات الذهب، ص٦٧؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤٤، ص٣٢٤. 
١٧٠) اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٠. وراجع: املغريب، رشح األخبار، ج٣، ص١٤٧.

١٧١) ذكرت اغلب املصادر أن النعامن بن بشري خطب يف أهل الكوفة وطلب منهم االبتعاد عن مسلم 
بن عقيل واتقاء الفتنة والفرقة. راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٢؛ البالذري،  أنساب األِرشاف،  
ص٣٤؛  ج٥،  الفتوح،  الكويف،  أعثم  ابن  ص٢٣٩؛  ج٥،   الطربي،   تاريخ  الطربي،   ص٧٨؛  ج٢،  
املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٤١-٤٢؛ مسكويه ،جتارب األمم، ج٢، ص٤٠؛ الفتال النيسابوري، روضة 
الواعظني، ص١٧٣؛ الطربيس ،اعالم الور، ج١، ص٤٣٧؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، 
حجر،  ابن  ص٤٢٢؛  ج٦،  الكامل،  هتذيب  املزي،  ص٢٥؛  اللهوف،  طاووس،  ابن  ص٢٤٢؛  ج٣، 

اإلصابة ،ج٢، ص٦٩.
الفرع األموي .راجع:    إىل  الرسول  النعامن بن بشري وانحيازه بعد وفاة  ١٧٢) للمزيد عن مواقف 
املنقري،  وقعة صفني،  ص٤٤٥؛ ابن قتيبة،  اإلمامة والسياسة،  ج١،  ص٤٥؛ الطربي، تاريخ الطربي، 
ج٥، ص٩٠؛ مسكويه، جتارب االمم، ج١، ص٥١١؛ الطربيس ،ابو منصور احد بن عيل بن ايب طالب 
اخلرسان،   باقر  حممد  االحتجاج،حتقيق:   امليالدي)   عرش  الثاين   / اهلجري  السادس  القرن  اعالم  (من 
ج٥،  املنتظم،  اجلــوزي،  ابن  ص٤٠٩؛  ج١،  ،١٣٨٦#/١٩٦٦م،  االرشف  النجف  النعامن،   مطبعة 



١٨٩

سلسلة كتاب العميد(٤)

ص٧٧؛ الذهبي، سري أعالم النبالء،  ج٣،  ص١٣٩؛ املجليس،  بحار األنوار،  ج٢٣،  ص٨؛ األمني،  
،ج١،  البالغة  هنج  ظالل  يف  مغنية،  ص٨٢؛  ج٢،  الغدير،  األميني،  ص٤٢٩؛  ج١،  الشيعة،  أعيان 
بال.ت،  ،بريوت،  الرتاث  إحياء  دار  العربية،  الكتب  تراجم مصنفي  املؤلفني  ص٢٤٧؛ كحالة، معجم 
قم  اإلسالمي،  األعالم  مكتبة  ط٢،  البالغة،  هنج  تصنيف  لبيب،  بيضون،  -١٠٤؛  ص١٠٣  ج١٣، 

،١٤٠٨#/١٩٨٧م، ج١، ص٥١١.
الذي  زياد  ابن  جيش  أن  ذكرت  املصادر  واغلب  ص٢١٠؛  ج٢،  والسياسة،  اإلمامة  قتيبة،  ١٧٣)ابن 
ألفاً، وربام خلط ابن قتيبة بني عدد اجليش واملبايعني  أعده حلرب اإلمام احلسني كان قد بلغ ثالثني 
املطالب، ص٢٦٥؛ املجليس،  الباعوين ،جواهر  الطالب،  ص١٩٢؛  ابن عنبة،  عمدة  ملسلم.  راجع:  
(ت:  حسن  الصدر،    ص٣٥؛  ج٤،   الرجالية،   الفوائد  العلوم،  بحر  ص٤٠؛  ج٤٥،  األنــوار،  بحار 
قم ،١٤٠٦#/١٩٨٥م،  اخليام،  احلسيني، مطبعة  أحد  األمل ،حتقيق:  أمل  تكملة  ١٣٥٤#/١٩٣٥م)  

ص٦٩؛ األمني، لواعج األشجان، ص٨٥.
أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٤١؛ الطربي،  ١٧٤)راجع: اهلاليل، كتاب سليم بن قيس، ص١٨٨؛ 
تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٨؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٦٦؛ املفيد ،اإلرشاد، ج٢، ص٤١؛ 
األحزان،  مثري  نام،  ابن  ص١٤١؛  ج٣،  الكامل،  األثري،  ابن  ص٤٣٧؛  ج١،   ،الور إعالم  الطربيس، 
ص٢١؛ ابن طاووس، اللهوف، ص٢٥؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٣٩٧؛ الذهبي، سري أعالم 
النبالء، ج٣، ص٢٩٩؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٣؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٩١؛ 

املجليس، بحار األنوار ،ج٤٤، ص٣٣٦. 
١٧٥) اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١١.
١٧٦) اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٢.

١٧٧) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس االموي القريش يكنى أبا 
امية ومعروف باالشدق واله معاوية ويزيد املدينة وبعد ذلك طلب اخلالفة فقتله عبد امللك بن مروان 
عام ٧٠#/٦٢٤م يف دمشق. راجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ،ج٤٦، ص٢٩-٣٢؛ املزي، هتذيب 

الكامل، ج ٢٢، ص ٣٤-٤٠؛ الزركيل، األعالم ،ج٥، ص ٧٨.
١٧٨) ابن قتيبة ، اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٢.

١٧٩) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٤١-٤٢؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥، ص٢٤٨؛ 
أبو الفرج األصفهاين، مقاتل الطالبني، ص٧٠؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٥٢؛ مسكويه،  جتارب األمم،  
،  ط٢،  دار األضواء، بريوت ،١٤٠٩#/١٩٨٩م،  ج٢،  ص٤٨؛ الرشيف املرتىض،  تنزيه األنبياء 
ص٢٢٨؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤١؛ ابن نام، مثري األحزان، ص٢٣؛ ابن طاووس، اللهوف، 

ص٣٣-٣٤؛ النويري، هناية األرب ،ج٢٠، ص٣٩٧؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٦٦. 



١٩٠

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣، ص١٧٧؛  ١٨٠) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٩٥؛ 
الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٥٣؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٧٦؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة 
دمشق، ج٤٥، ص٥٠؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب ،ج٣،  ص٢٤٧؛ ابن األثري،  الكامل،  
ج٣،  ص١٦٣؛ ابن العديم،  بغية الطلب،  ج٦، ص٢٦٢٦؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٤٢٥؛ 
لواعج  األمني،  ص٣٠٦؛  ج٤٤،  األنوار،  بحار  املجليس،  ص١٨٩؛  ج٨،  والنهاية،  البداية  كثري،  ابن 

األشجان، ص١٠٦.
١٨١) راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٦٧-٦٩؛ البالذري، أنساب األرشاف، ج٣، ص١٦٤؛ 
املفيد، اإلرشاد، ج٢،  الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٤٤؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٣١؛ 
ص٦٨؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج٥، ص٣٢٤؛ ابن األثري، الكامل ،ج٣، ص١٣١؛ ابن نام، مثري األحزان، 

ص٢٨؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٣٨٢؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج٨، ص١٥٨.
١٨٢) نشأ أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهيل الدينوري املروزي يف أجواء 
عبد  بن  الوليد  أيام   وبخار وسمرقند  خوارزم  فاتح  مسلم  بن  قتيبة  فكان  األموي  للبيت  الوالء  من 
عهد  حامل  كان  الباهيل،  عمرو  بن  مسلم  وجده  خراسان،  وتوىل  ــك(٨٦-٩٦#/٧٠٥-٧١٤م)  ــل امل
يد  عىل  مسلم  بن  اهللا  عبد  وتتلمذ  البرصة،  إىل  أضافة  الكوفة  عام٦٠#/٦٧٩مبوالية  زياد  البن  يزيد 
علامء بغداد يف فرتة قوة اخلالفة العباسية، وكان قاضياً يف الدينور لذلك نسب إليها. راجع: ابن النديم، 
بال.م،  جتدد،  رضا  حتقيق:  الفهرست،  ٤٣٨#/١٠٤٧م)  (ت:  اسحق  يعقوب  ايب  بن  حممد  الفرج  أبو 
بال.ت، ص٨٥-٨٦؛ ابن األثري،  اللباب،  ج٣،  ص١٥؛ البغدادي،  إسامعيل (ت: ١٣٣٩#/١٩٢٠م) 
هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت،بال.ت ،ج١،  ص٤٤١؛ 
هبمن،   مطبعة  واملعربة،   العربية  املطبوعات  معجم  ١٣٥١#/١٩٣٢م)   (ت:  الياس  رسكيس،يوسف 
الذريعة إىل  ١٩٦٩م)  بزرك (ت: ١٣٨٩#/  آغا  الطهراين،   قم ،١٤١٠#/١٩٨٩م،  ج١،  ص٢١١؛ 

تصانيف الشيعة، ط٢، دار األضواء، بريوت ،بال.ت، ج١٥، ص١.
١٨٣) وادي السباع: ويقع يف البرصة عىل طريق املدينة، سمي بذلك ألن أسامء بنت دريم بن القني، كان 

يقال هلا أم األسبع، ألن ولدها أسد وكلب والذئب والدب والفهد والرسحان ،
البكري،   راجع:  الزبري.  املنطقة  اسم  فأصبح  العوام  بن  الزبري  قتل  املوضع  وهبذا  هبم  الوادي  فسمي 
معجم ما استعجم،  ج٣،  ص٧١٥؛ ياقوت احلموي،  معجم البلدان،  ج٥، ص٣٤٣؛ الدمريي، حياة 
احليوان، ج٢، ص١٨؛ البغدادي، عبد القادر بن عمران (ت: ١٠٩٣#/١٦٨٢م)، خزانة األدب ولب 
لباب لسان العرب، حتقيق: حممد نبيل طريفي وأميل بديع اليعقوب،  ط١،  دار الكتب العلمية،  بريوت 

،١٤١٩#/١٩٩٨م،  ج١٠، ص٤٠٣. 
١٨٤) اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٢. 



١٩١

سلسلة كتاب العميد(٤)

١٨٥) شهر بن حوشب األشعري ويكنى أبو عبد اهللا وقيل أبو عبد الرحن وقيل أبو اجلعد وقيل أبو سعيد 
موىل أسامء بنت يزيد بن السكن من أهل دمشق وقيل حص، وهو فقيه وقارئ ومن رجال احلديث،  تويف 
عام ١٠٠ه/٧١٨م وقيل عام ١١١#/٧٢٩م.  راجع:  ابن قتيبة، املعارف، ص٤٤٨؛ الذهبي، سري أعالم 
النبالء، ج٤، ص٣٧٢-٣٧٨، الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب السنة، حتقيق: حممد عوامة، ط١، 
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،١٤١٣#/١٩٩٢م، ج١، ص٤٩٠-٤٩١؛ الزركيل، األعالم، ج٣، 

ص١٧٨.
١٨٦) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٣. 

احلرمني  دار  وطباعة:  حتقيق  األوســط،  املعجم  الطرباين،  وراجــع:  ص١٩.  ج٤،  املستدرك،   (١٨٧
ابن  تاريخ مدينة دمشق، ج١٤، ص١٣٩؛  ابن عساكر،  ،السعودية ،١٤١٥#/١٩٩٥م، ج١، ص٦٥؛ 
لواعج  األمني،  ص٢٠٧؛  ج٢،  النبالء،  أعالم  سري  الذهبي،  ص٢٥٨١؛  ج٦،  الطلب،  بغية  العامد، 

األشجان، ص٢١٧. 
١٨٨) اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٣.

١٨٩) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج٢، ص٢١٤. 
١٩٠) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٢٧. 

١٩١) األخبار الطوال، ص٢٣٣. 
١٩٢) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٣٣.
١٩٣) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٣٨.

١٩٤) راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٥٦؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٥٥؛ ابن أعثم 
الكويف، الفتوح، ج٥، ص٦٠؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧٠؛ أبو الفرج األصفهاين، مقاتل 
الطالبني، ص٧٠؛املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٦٣-٦٤؛ مسكويه ،جتارب األمم، ج٢، ص٥٥؛ ابن األثري، 
الكامل، ج٣، ص١٤٦؛ املجليس، بحار األنوار ،ج٤٤،  ص٣٥٨؛ الرباقي،  تاريخ الكوفة،  ص٣٣٢؛ 
الساموي،  أبصار العني،ص١٤٢؛ األمني، لواعج األشجان، ص٦٦، أعيان الشيعة، ج١، ص٥٩٣؛ 

القريش ،حياة اإلمام احلسني، ج٢، ص٤٠٩.
١٩٥)األخبار الطوال، ص٢٤٢-٢٤٣. 

١٩٦) بطن الرمة:  وادٍ معروف بعالية نجد وقاع عظيم تنصبُ فيه أودية،  وهي منزل ألهل البرصة،  إذا 
أرادوا املدينة،  هبا جيتمع أهل الكوفة والبرصة،  ومنه إىل العسيلة.  راجع: 

البكري، معجم ما استعجم، ج١، ص١٤؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج٣، ص٧١.
١٩٧) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٤٥. 

١٩٨) األخبار الطوال، ص٢٤٦. 



١٩٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

.راجع:   وأبار  وبركة  قرص  وفيها  الكوفة  من  احلاج  بطريق  واخلزيمية  الثعلبية  بني  رمال  زرود:   (١٩٩
البكري،  معجم ما استعجم،  ج٢،  ص٦٩٣-٦٩٤؛ ياقوت احلموي،  معجم البلدان، ج٤، ص٥٤؛ 

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص١٧٠. 
، له يف املغازي  ٢٠٠) زهري بن القني بن قيس البجيل، كان رجالً رشيفاً يف قومه، نازالً يف الكوفة، شجاعاً
الطريق، فدعاه  اإلمام احلسني يف  فوافق  ثم عاد  أهله،  مواقف مشهورة، حج عام ٦٠#/٦٧٩م مع 
عىل   احلسني وجعله  بسببه،  مكروه  يصيبها  ال  كي  زوجته،  وطلق  اإلمام  مع  فانتقل  لنرصته،  اإلمام 
امليمنة يف واقعة الطف، فاستشهد فيها عام ٦١#/٦٨٠م.  راجع:  البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣،  

ص١٦٧؛ الساموي،  أبصار العني ، ص١٦١-١٦٩؛ األمني، أعيان الشيعة، ج١، ص٧١-٧٢.
٢٠١) أنساب األرشاف، ج٣، ص١٦٧. 

البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣، ص١٦٠؛  ٢٠٢) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٦١؛ 
ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٦٩؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٦٦؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، ج١، 
ص٣٩٦؛ الطربيس، إعالم الور، ج١، ص٤٤٥؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق، ج٢٨، ص٢٠٦؛ 
ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤٩؛ ابن نام، مثري األحزان، ص٢٦؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 
ج٢٠، ص١١٧؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج٦، ص٢٥٧٢؛ أبو الفداء، املخترص، ج١، ص١٩٠؛ ابن 
األنوار،  بحار  املجليس،  ص٦٧؛  الذهب،  شذرات  العامد،  ابن  ص١٧١؛  ،ج٨،  والنهاية  البداية  كثري، 

ج٤٤، ص٣٦٣. 
٢٠٣) يوم الرتوية:  وهو اليوم الثامن من ذي احلجة سمي بذلك ألهنم كانوا فيه يروون أبلهم ويرتوون 
من املاء ألن تلك األماكن مل تكن إذ ذاك فيها آبار وال عيون،فيحملون معهم املاء من مكة إىل عرفات. 
راجع: املفيد، مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة ،حتقيق:  مهدي نجف،  دار املفيد للطباعة،بريوت 
احياء  البخاري،ط١،دار  الباري برشح صحيح  فتح  مقدمة  ابن حجر،   ،١٤١٤#/١٩٩٣م،  ص٣٦؛ 
الرتاث العريب ،بريوت،١٤٠٨#/١٩٨٨م، ص١٢٣؛ املرداوي، أبو احلسن عالء الدين عيل بن سلامن                                                      
(ت: ٨٨٥#/١٤٨٠م) األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أحد بن حنبل، 
ط٢، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت ،١٤٠٦#/١٩٨٦م، ج٤، ص٢٥؛ املباركفوري، أبو العال حممد 
عبد الرحن ابن عبد الرحيم (ت: ١٢٨٢#/١٨٦٥م)، حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، ط١، دار 

الكتب العلمية، بريوت ،١٤١٠#/١٩٩٠م ،ج٤، ص٣٣. 
٢٠٤) األخبار الطوال، ص٣٤٨. 
٢٠٥) األخبار الطوال، ص٢٤٩.

٢٠٦) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٥٦.

٢٠٧) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٥٩.
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٢٠٨) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٥٩. 
٢٠٩) اليعقويب،  تاريخ اليعقويب،  ج٢،  ص٢٤١.  وراجع:  ابن طاووس،  اللهوف،  ص١٦؛ املجليس،  

بحار األنوار،  ج٤٤،  ص٢٣٥؛ األمني،  لواعج األشجان،  ص٢٤،  أعيان الشيعة، ج١، ص٥٨٧.
٢١٠) ج٥، ص١٠.

٢١١) األخبار الطوال، ص٢٢٧.
٢١٢) تاريخ الطربي،ج٥،ص٢٢٨. 

٢١٣) عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القريش العدوي،  يكنى ابا عبد الرحن اسلم وهو صغري مل 
يبلغ احللم،  شهد مع رسول اهللا  غزوة اخلندق وما بعدها،  تويف عام ٧٤#/٦٩٣م ودفن بفخ وهو 
ابن اربع وثامنني عاما.  راجع:  البالذري،  انساب االرشاف،،ج١٠،ص٤٤٦-٤٥٥؛ ابن عساكر،  تاريخ 

مدينة دمشق،  ج٣١،  ص٧٩-٢٠٤؛ ابن االثري، اُسد الغابة، ج٣، ص ٢٢٧-٢٣٠.
٢١٤) تاريخ اليعقويب، ج٢،ص ٢٤٥. 

٢١٥) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٣٤. وراجع: ابن اجلوزي، املنتظم، ج٥، ص٣٢٥؛ العاميل،  
النبالء،  ج٣،   أعالم  الذهبي،  سري  الكامل،  ج٦،  ص٤٣٣؛  املزي،  هتذيب  النظيم،  ص٥٤٢؛  الدر 
هتذيب  ص٦٩،  ج٢،  ،اإلصابة،  حجر  ابن  ص١٦٣؛  ج٨،   والنهاية،   البداية  كثري،   ابن  ص٣٠٦؛ 

التهذيب، ج٢، ص٣٠٢. 
٢١٦) أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص١٩؛ الدينوري،  األخبار الطوال،  ص٢٣٠؛ املفيد ،اإلرشاد، 
ج٢، ص٤٠؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٣٤؛ ابن خلدون، العرب، ج٣، ص٢٢؛ الساموي، أبصار 

العني، ص٤٠.
٢١٧) البالذري، أنساب األِرشاف، ج٣، ص١٥٩؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٣٩؛ ابن أعثم 
الكويف،  الفتوح،  ج٥،  ص٣٢؛ املفيد،  اإلرشاد،  ج٢،  ص٤٠؛ ابن األثري ،الكامل، ج٣، ص١٣٤؛ 
ابن خلدون، العرب، ج٣، ص٢٢؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤٤، ص٣٣٥؛ األمني، لواعج األشجان، 

ص٣٧، أعيان الشيعة، ج١، ص٥٨٩.
٢١٨) أبو خمنف، مقتل احلسني، ص١٩؛ الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٣٠.

٢١٩) الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٣٠؛ الساموي، أبصار العني، ص٧٩. 
٢٢٠) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٢. 

٢٢١) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٢.
٢٢٢) رشيك بن األعور احلارثي اهلمداين، كان برصياً من شيعة اإلمام عيل، وذا قدر جليل ،شهد 
صفني ٣٧#/٦٥٧م، وأتى به ابن زياد من البرصة إىل الكوفة فنزل رشيك عىل هاين بن عروة،  وعنده 
مسلم،  فمرض رشيك وتويف عام ٦٠#/٦٧٩م.  راجع:  البالذري ،أنساب األرشاف، ج٢، ص٧٩؛ 



١٩٤
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اإلصابة،  ابن حجر،  النبالء، ج٣، ص٢٩٩؛  أعالم  الذهبي، سري  اللباب، ج١، ص٥٢١؛  األثري،  ابن 
ج٦، ص٤٤٥. 

٢٢٣) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٤٣. وراجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٢٩؛ البالذري،  
األمم،   جتارب  مسكويه،   ص٢٣٢؛  الطوال،   األخبار  الدينوري،   ص٧٩؛  ج٣،   األرشاف،   أنساب 
ج٢،ص٤٣؛ابن شهر آشوب،  مناقب آل أيب طالب،  ج٣، ص٢٤٢؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٣٨؛ 
األشجان،  لواعج  األمني،  ص٣٤٣؛  ج٤٤،  األنوار،  ،بحار  املجليس  ص٢٠؛  األحزان،  مثري  نام،  ابن 

ص٤٥؛ شمس الدين، أنصار احلسني، ص٢٢٢. 
٢٢٤) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٦٢.وراجع: املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧٢؛ املزي ،هتذيب 
البداية والنهاية، ج٨، ص٢١٤؛ ابن حجر ،اإلصابة، ج٢، ص٧١،  الكامل، ج٦، ص٤٢٧؛ ابن كثري، 

هتذيب التهذيب، ج٢، ص٣٠٤.
البالذري،  أنساب األرشاف،  ج٣، ص١٦٩؛  ٢٢٥) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٨٢؛ 
الدينوري، األخبار الطوال، ص٢٤٩؛ ابن أعثم الكويف، الفتوح، ج٥، ص٧٦؛ أبو الفرج األصفهاين، 
مقاتل الطالبني، ص٧٣؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٧٨؛ مسكويه ،جتارب األمم،  ج٢،  ص٦١-٦٢؛ 
األثري،  ابن  ص٣٣٥؛  ج٥،  املنتظم،  اجلوزي،  ابن  ص١٧٩؛  الواعظني،   روضة  النيسابوري،   الفتال 
ص٢٦٢٣؛  ج٦،  الطلب،  بغية  العديم،  ابن  ص٣٤؛  األحزان،  مثري  نام،  ابن  ص١٥٨؛  ج٣،  الكامل، 

املقريزي، أمتاع األسامع ،ج٥، ص٣٦٤.
٢٢٦) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٦٤.

٢٢٧) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص٦٠-٦١؛ الطربي،  تاريخ الطربي،  ج٥، ص٢٥٧؛ 
املسعودي،  مروج الذهب،  ج٣،  ص٧٠؛ املفيد،  اإلرشاد ج٢،  ص٦٦؛ الطربيس، إعالم الور، ج١، 
النظيم،  الدر  العاميل،  ص٢٦؛  األحزان،  ،مثري  نام  ابن  ص١٤٧؛  ج٣،  الكامل،  األثري،  ابن  ص٤٤٥؛ 
ص٥٤٦؛ النويري، هناية األرب، ج٢٠، ص٤٠٤؛ ابن كثري،  البداية والنهاية،  ج٨،  ص١٧١؛ املجليس،  

بحار األنوار،  ج٤٤، ص٣٦٣؛ األمني، لواعج األشجان، ص٦٨.
٢٢٨) الطربي، تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٦٣.

٢٢٩) راجع:  أبو خمنف،  مقتل احلسني،  ص١٧٦؛ البالذري،انساب االرشاف،  ج٣، ص١٧٨-
الطالب،   عمدة  عنبة،   ابن  ص١٩؛  اللهوف،  طــاووس،  ابن  ص٥٤؛  األحــزان،  مثري  نام،  ابن  ١٧٩؛ 
ص١٩٢؛ املجليس،  بحار األنوار،  ج٤٤،  ص٢٩٨؛ الساموي ،أبصار العني، ص٥٧؛ األمني، لواعج 
األشجان، ص١٨٥، أعيان الشيعة، ج٧، ص٤٣٠، أصدق األخبار يف قصة األخذ بالثأر، مطبعة العرفان، 

صيدا ،١٣٣١#/١٩١٢م، ص٢٣. 
٢٣٠) الطربي ، تاريخ الطربي ، ج٥ ،ص٢٦٤.
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٢٣١) تاريخ الطربي، ج٥، ص٢٨٩. 
٢٣٢) تاريخ الطربي، ج٥، ص٣٠٣. 

ثامنية  املبايعني كان  اتفقت اغلب املصادر عىل أن عدد  الذهب، ج٣، ص٦٦.  ٢٣٣)املسعودي، مروج 
عرش الفا  راجع: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص٤١؛ الطربي، تاريخ الطربي ،ج٥،  ص٢٤٨؛ً املفيد،  
اإلرشاد،  ج٢،  ص٤١؛ الفتال النيسابوري،  روضة الواعظني ،ص١٧٣؛ الطربيس، إعالم الور، ج١، 
النويري، هناية األرب،  ابن نام، مثري األحزان، ص٢١؛  ص٤٣٧؛ ابن األثري، الكامل، ج٣، ص١٤١؛ 
ج٢٠، ص٣٩٧؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج٣، ص٢٩٩؛ ابن طاووس، اللهوف، ص٢٥؛ ابن كثري، 
البداية والنهاية ،ج٨،  ص١٦٣؛ ابن عنبة،  عمدة الطالب،  ص١٩١؛ املقريزي،  أمتاع األسامع،  ج٥، 
لواعج  األمني،  ص٢٦؛  العني،  أبصار  الساموي،  ص٣٣٦؛  ج٤٤،  األنوار،  بحار  املجليس،  ص٣٦٣؛ 

األشجان، ص٣٧-٣٨،أعيان الشيعة، ج١، ص٥٨٩.
٢٣٤) مروج الذهب، ج٣، ص٦٩. 

٢٣٥) املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧٣. 
٢٣٦) املسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٧٣.
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  املصادر واملراجع  
أوال: املخطوطات

ــات  ــني للمخطوط ــام احلس ــز اإلم ــة يف مرك ــة خطي ــف، وثيق ــرأس الرشي ــن ال ــني: مدف ــوظ، حس ١) حمف
. A.H ــم ٣٥١١٦ ــت رق ــداد، حت ــق ،بغ والوثائ

ثانيا: املصادر
٢) ابــن األثــري، عــز الديــن أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم الشــيباين (ت: ٦٣٠#/ ١٢٣٢م): أســد الغابــة 

يف معرفــة الصحابــة  منشــورات إســامعيليان ،طهــران، بال.ت.
،بــريوت  العــريب  الكتــاب  دار  تدمــري،  الســالم  عبــد  عمــر  حتقيــق:  التاريــخ،  يف  الكامــل    (٣

٢٠٠٦م. /#١٤٢٧ ،
٤) اللباب يف هتذيب األنساب دار صادر، بريوت، بال.ت 

٥) اإلدريــيس، حممــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن إدريــس (ت: ٥٦٠#/١١٦٤م): نزهــة املشــتاق يف 
اخــرتاق اآلفــاق ،ط١، عــامل الكتــب، بــريوت ،١٤١٠#/١٩٨٩م.

٦)  ابــن أعثــم الكــويف، أحــد (ت:٣١٤#/ ٩٢٦م) الفتــوح، حتقيــق: عــيل شــريي، ط١، دار األضــواء، 
ــريوت ،١٤١١#/ ١٩٩١م. ب

٧) الباعــوين، شــمس الديــن أبــو الــربكات ،حممــد بــن أحــد الدمشــقي (ت: ٨٧١# / ١٤٦٦م): جواهــر 
ــاء  ــر املحمــودي ط١، جممــع أحي ــق: حممــد باق ــن أيب طالــب، حتقي املطالــب يف مناقــب اإلمــام عــيل ب

الثقافــة اإلســالمية، قــم ١٤١٦#/ ١٩٩٥م.
٨) بحر العلوم، حممد املهدي الطباطبائي ت:١٢١٢#/١٧٩٧م،الفوائد 

ــران،  ــادق، طه ــة الص ــوم ط١ مكتب ــر العل ــني بح ــوم وحس ــر العل ــادق بح ــد ص ــق: حمم ــة حتقي الرجالي
ــال.ت. ب

٩) البخاري أبو نرص سهل بن عبد اهللا بن داود (ت: بعد ٣٤١#/٩٥٢م).
١٠)  رس السلســلة العلويــة، حتقيــق حممــد صــادق بحــر العلــوم، ط١ املطبعــة احليدريــة النجــف األرشف 

١٣٨١#/ ١٩٦٢م.
١١) الــربي، حممــد بــن أيب بكــر األنصــاري التلمســاين (ت: قبــل ٧٠٠# /١٣٠٠م): اجلوهــرة يف نســب 

اإلمــام عــيل وآلــه، حتقيــق: حممــد التنوجــي ،ط١، مؤسســة النــوري، دمشــق ،١٤٠٢#/١٩٨١م.
الطنجــي  اللــوايت  إبراهيــم  بــن  حممــد  بــن  اهللا  عبــد  بــن  حممــد  اهللا  عبــد  أبــو  بطوطــة  ابــن   (١٢

١٩٦٨م.  /#١٣٨٨ ،بــريوت  الــرتاث  دار  بطوطــة،  ابــن  رحلــة  (ت:٧٧٩#/١٣٧٧م): 
ــان  ــاب لس ــب لب ــة األدب ول ــران (ت: ١٠٩٣#/١٦٨٢م): خزان ــن عم ــادر ب ــد الق ــدادي عب ١٣) البغ
العــرب ،حتقيــق: حممــد نبيــل طريفــي وأميــل بديــع اليعقــوب، ط١، دار الكتــب العلميــة ،بــريوت 
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١٩٩٨م.  /#١٤١٩،
١٤)  البكــري، أبــو عبيــد اهللا بــن عبــد العزيــز (ت: ٤٨٧#/١٠٩٤م): معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء 

البــالد واملواضــع ،حتقيــق: مصطفــى ســقا، ط٣، عــامل الكتــب، بــريوت ،١٤٠٣#/١٩٨٢م.
١٥) البــالذري، أحــد بــن حييــى بــن جابــر (ت: ٢٧٩#/٨٩٢م): أنســاب األرشاف، حتقيــق: حممــد حيــد 

اهللا ،دار املعــارف، القاهــرة ،١٣٧٩#/ ١٩٥٩م.
١٦) البيهقــي، أبــو بكــر أحــد بــن احلســني (ت: ٤٥٨#/١٠٦٥م): دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال 
صاحــب الرشيعــة حتقيــق: عبــد املعطــي قلعجــي ط١ دار الكتــب العلميــة، بــريوت ١٤٠٥#/١٩٨٥م.

١٧) الرتمــذي أبــو عيســى حممــد بــن عيســى (ت: ٢٧٩#/٨٩٢م): ســنن الرتمــذي، حتقيــق وتصحيــح: 
عبــد الرحــن حممــد عثــامن، ط٢، دار الفكــر ،بــريوت ،١٤٠٣#/ ١٩٨٣م.

ــن  ــة اب ــيس (ت:٦١٤#/ ١٢١٧ م)رحل ــاين األندل ــد الكن ــن أح ــد ب ــني حمم ــو احلس ــري، أب ــن جب ١٨) اب
جبــري، دار صــادر، بــريوت ،١٣٨٥#/١٩٦٤م.

ــم يف  ــد (ت:٥٩٧#/١٢٠٠م): املنتظ ــن حمم ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرح ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن اجل ١٩)  اب
تاريــخ امللــوك واألمــم، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، تصحيــح: نعيــم 

زرزور، ط١ دار الكتــب العلميــة بــريوت ،١٤١٢# /١٩٩٢م.
ــة  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــاد (ت: ٣٩٣# /١٠٠٢م) الصح ــن ح ــامعيل ب ــري إس ٢٠)  اجلوه

ــق:  حتقي
أحد عبد الغفور العطار، ط٤ دار العلم للماليني، بريوت ١٣٠٥#/١٩٨٧م.

بــن عبــد اهللا ت:٤٠٥#/١٠١٤م ،املســتدرك عــىل  أبــو عبــد اهللا حممــد  النيســابوري،  ٢١) احلاكــم 
الصحيحــني، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط١، دار الكتــب العلميــة، بــريوت ١٤١٠#/ 

١٩٩١م.
٢٢)  ابــن حبــان، أبــو حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أحــد التميمــي البســتي (ت: ٣٥٤#/ ٩٦٥م): الثقــات، 

دائــرة املعــارف العثامنيــة، حيدر آبــاد الدكــن ، ١٣٩٥#/ ١٩٧٥م.
٢٣) مشــاهري علــامء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، حتقيــق: مــرزوق عــيل إبراهيــم ،ط١، دار الوفــاء، 

املنصــورة، بــال.ت.
ــز  ــة يف متيي ــقالين (ت:٨٥٢#/١٤٤٨م) اإلصاب ــيل العس ــن ع ــد ب ــن أح ــهاب الدي ــر، ش ــن حج ٢٤) اب
ــريوت  ــة ب ــب العلمي ــد املوجــود وعــيل حممــد معــوض، ط١دار الكت ــق: عــادل أحــد عب ــة، حتقي الصحاب

/١٩٩٥م.  #١٤١٥،
٢٥)  هتذيب التهذيب، ط١، دار الفكر ،بريوت ،١٤٠٤#/١٩٨٤م.

بــريوت  العــريب،  الــرتاث  احيــاء  دار  ط١،  البخــاري،  صحيــح  بــرشح  البــاري  فتــح  مقدمــة   (٢٦
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١٩٨٨م. /#١٤٠٨ ،
٢٧) ابــن أيب احلديــد (ت: ٦٥٦#/١٢٥٨م): رشح هنــج البالغــة، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ط١، دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ،١٣٧٨#/ ١٩٥٩م.
٢٨)  احلــريب، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق(ت: ٢٨٥#/٨٩٨م):غريــب احلديــث، حتقيــق: ســليامن 

بــن إبراهيــم بــن حممــد العايــر، ط١، دار املدينــة ،جــدة ،١٤٠٥#/١٩٨٥م.
٢٩)  احللبــي أبــو الصــالح تقــي بــن نجــم (ت:٤٤٧#/١٠٥٥م) تقريــب املعــارف، حتقيــق فــارس 

بــال. م ،١٤١٧#/١٩٩٦م. تربيزيــان احلســون، 
٣٠) احلــيل، احلســن بــن يوســف بــن املطهــر (ت: ٧٢٦#/١٣٢٥م): خالصــة األقــوال يف معرفــة 

النــرش اإلســالمي، قــم ،١٤١٧#/١٩٩٦م. الرجــال، حتقيــق: جــواد القيومــي، ط١، مؤسســة 
٣١) احلمــريي، حممــد بــن عبــد املنعــم (ت: ٩٠٠#/١٤٩٤م): الــروض املعطــار يف خــرب األقطــار، 

حتقيــق: إحســان عبــاس، ط٢، مؤسســة نــارص للثقافــة ،بــريوت ،١٤٠١#/١٩٨٠م.
٣٢)  ابــن حنبــل، أحــد بــن حممــد(ت: ٢٤١# /٨٥٥م): مســند أحــد بــن حنبــل وهبامشــه منتخــب كنــز 

العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، دار صــادر ،بــريوت، بــال.ت.
٣٣) اخلصيبــي، أبــو عبــد اهللا احلســني بــن حــدان (ت: ٣٣٤#/٩٤٥م): اهلدايــة الكــرب، ط٤، مؤسســة 

البــالغ ،بــريوت ،١٤١١#/١٩٩١م.
٣٤) اخلطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحــد بــن عــيل (ت: ٤٦٣#/١٠٧٠م): تاريــخ بغــداد، حتقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط١، دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،١٤١٧#/١٩٩٧م.
٣٥) ابــن خلــدون، عبــد الرحــن بــن حممــد احلرضمــي املغــريب (ت: ٨٠٨#/ ١٤٠٥م): العــرب وديــوان 
ــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الســلطان األكــرب ،مؤسســة  ــام العــرب والعجــم والربب املبتــدأ واخلــرب يف أي

ــريوت ،١٣٩١# / ١٩٧١م. ــي، ب األعلم
ــات  ــر (ت: ٦٨١#/ ١٢٨٢م): وفي ــن أيب بك ــد ب ــن أح ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان، أب ــن خل ٣٦)  اب

ــال.ت. ــريوت، ب ــة، ب ــاس، دار الثقاف ــان عب ــق: إحس ــان، حتقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب األعي
ــخ  ــرصي (ت:٢٤٠هـــ/٨٥٤م): تاري ــري الب ــاط العصف ــن خي ــة ب ــرو خليف ــو عم ــاط، أب ــن خي ٣٧)  اب

ــريوت ، ١٤١٤هـــ/١٩٩٣م. ــر ، ب ــهيل زكار ، دار الفك ــق : س ــاط حتقي ــن خي ــة ب خليف
٣٨)  ابــن داود، تقــي الديــن احلســن بــن عــيل احلــيل(ت: ٧٤٠# / ١٣٣٩م): رجــال ابــن داود، حتقيــق 

وتقديــم: حممــد صــادق آل بحــر العلــوم ،املطبعــة احليدريــة، النجــف األرشف ،١٣٩٢#/١٩٧٢م.
ــالم  ــد الس ــق: عب ــتقاق ،حتقي ــن (ت: ٣٢١#/٩٣٣م): االش ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو بك ــد، أب ــن دري ٣٩) اب

حممــد هــارون ،ط١، دار اجليــل، بــريوت ،١٤١١# /١٩٩١م.
٤٠) الدمــريي، كــامل الديــن (ت: ٨٠٨#/ ١٤٠٥): حيــاة احليــوان الكــرب ،ط٢، دار الكتــب العلميــة، 
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،١٤٢٤#/٢٠٠٣م. بريوت 
٤١) الدينــوري، أبــو حنيفــة أحــد بــن داود (ت: ٢٨٢#/ ٨٩٥م): األخبــار الطــوال، حتقيــق: عبــد املنعــم 

عامــر ،مراجعــة: مجــال الديــن الشــيال، اهليئــة املرصيــة العامة للكتــاب، القاهــرة ١٤٣٠هـــ/٢٠١٠م .
٤٢)  الذهبــي، شــمس الديــن حممــد بــن أحــد  بــن عثــامن (ت: ٧٤٨#/١٣٧٤م):ســري أعــالم النبــالء، 

حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، ط٩، مؤسســة الرســالة ، بــريوت ،١٤١٣#/١٩٩٣م.
٤٣)  الكشــاف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف كتــب الســنة، حتقيــق: حممــد عوامــة ،ط١، دار القبلــة للثقافــة 

اإلســالمية ،جــدة ،١٤١٣#/١٩٩٢م .
ــم التميمــي احلنظــيل (ت: ٣٢٧#/ ٩٣٨م): اجلــرح  ــن أيب حات ــد الرحــن ب ــو حممــد عب ــرازي، أب ٤٤) ال

ــريوت ،١٣٧٢#/١٩٥٣م. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــل، ط١، دار أحي والتعدي
ــة يف  ــجرة املبارك ــني(ت: ٦٠٦#/١٢٠٩م) : الش ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــن حمم ــر الدي ــرازي، فخ ٤٥) ال

ــم ،١٤٠٩#/١٩٨٨م. ــهداء، ق ــيد الش ــة س ــي، مطبع ــدي الرجائ ــق: مه ــة ،حتقي ــاب الطالبي أنس
٤٦) الــرازي، حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر (ت: بعــد ٦٦٠#/١٢٦١م): خمتــار الصحــاح، ط١، 

ــريوت ،١٤١٥#/١٩٩٤م. ــة، ب ــب العلمي دار الكت
ــم  ــام، ق ــد اللطيــف الكوهكمــري ،مطبعــة اخلي ــق: عب ٤٧) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،حتقي

١٩٨٥م.  #١٤٠٦،
٤٨) الزبيــدي، حممــد مرتــىض(ت: ١٢٠٥# /١٧٩٠م): تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حتقيــق: 

عيل شريي، دار بريوت ،١٤١٥#/ ١٩٩٤م. 
اهللا  عبــد  الــرتاث  أحيــاء  جلنــة  حتقيــق:  املخصــص،  ٤٩)  الزبريي، أبو عبد اهللا املصعب بن  
القاهــرة،  املعــارف،  دار  ط٣،   ، بروفنيســال  ليفــي  حتقيــق:  قريــش،  نســب  ٢٣٦#/٨٥٠م):  (ت: 

بال.ت. 
(ت:  احلنفي،املــدين  حممــد  بــن  احلســن  بــن  يوســف  بــن  حممــد  الديــن  مجــال  الزرنــدي،    (٥٠
٧٥٠#/١٣٤٩م): نظــم درر الســمطني يف فضائــل املصطفــى  واملرتــىض والبتــول والســبطني، ط١، 

بال.م،١٣٧٧هـــ/١٩٥٨م.
ــال العــرب،  ــو القاســم حممــود بــن عمــر(ت: ٥٣٨#/١١٤٣م): املســتقيص،يف أمث ٥١)  الزخمــرشي، أب

ــريوت ،١٤٠٨#/١٩٨٧م. ــة، ب ــب العلمي ط٢، دار الكت
٥٢)  الســخاوين،  شــمس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن (ت:٩٠٢هـــ/١٤٩٧م): التحفــة اللطيفــة يف 

تاريــخ املدينــة الرشيفــة ، ط١ ، دار الكتــب العامليــة بــريوت ، ١٤١٤هـــ /١٩٨٧م. 
٥٣)ابــن ســعد ، حممــد بــن ســعد (ت:٢٣٠هـــ ٨٤٤م):ترمجــة اإلمــام احلســني  تومقتلــه، حتقيــق: عبــد 

العزيــز  الطباطبائــي، مؤسســة آل البيــت  ألحيــاء الــرتاث، قــم ،١٤١٥# / ١٩٩٤م.
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٥٤) الطبقات الكرب، دار صادر ، بريوت، بال.ت. 
ــق:  ــن الفكــر، إســامعيل (ت: ٤٥٨#/١٠٦٥م):املخصــص، حتقي ــو احلســن عــيل ب ــن ســيده، أب ٥٥)  اب

جلنــة أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــال.ت.
٥٦)  الســيوطي، جــالل الديــن عبــد الرحــن بــن أيب بكــر (ت: ٩١١#/١٥٠٥م):تاريــخ اخللفــاء، 

حتقيــق: رضــوان جامــع رضــوان، ط١، مؤسســة املختــار ،القاهــرة ،١٤٢٥#/٢٠٠٤م.
ــرية  ــاد يف س ــد والرش ــبل اهل ــي )ت: ٩٤٢#/١٥٣٥م(: س ــف الصاحل ــن يوس ــد ب ــامي، حمم ٥٧)  الش
خــري العبــاد، حتقيــق: عــادل أحــد عبــد املوجــود وعــيل حممــد معــوض، ط١، دار الكتــب العلميــة ،بــريوت 

،١٤١٤#/١٩٩٣م.
٥٨) الرشيــف املرتــىض، عــيل بــن احلســني  املوســوي ( ت:  ٤٢٦ #/١٠٤٤م): تنزيــه األنبيــاء ، ط٢، 

دار األضــواء ، بــريوت ،١٤٠٩#/١٩٨٩م.
٥٩)  ابــن شــهر آشــوب، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عــيل املازنــدراين (ت: ٥٨٨#/١١٩٢م): مناقــب 
آل أيب طالــب ، حتقيــق: جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، املطبعــة احليدريــة، النجــف األرشف 

،١٣٧٦#/١٩٥٦م.
ــد اهللا بــن حممــد بــن إبراهيــم الكــويف (ت: ٢٣٥# /٨٤٩م): املصنــف، حتقيــق:  ٦٠) ابــن أيب شــيبة، عب

ــريوت ،١٤٠٨#/١٩٨٩م. ــر، ب ــام، ط١، دار الفك ــعيد اللح س
٦١) ابــن الصبــاغ، عــيل بــن حممــد بــن أحــد املالكــي املكــي (ت: ٨٥٥#/ ١٤٥١م): الفصــول املهمــة يف 

معرفــة األئمــة، حتقيق:ســامي الغريــري ،ط١، دار احلديــث، قــم ،١٤٢٢#/ ٢٠٠١م.
٦٢) الصفــدي، صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهللا (ت: ٧٦٤#/ ١٣٦٣م): الــوايف بالوفيــات، 

حتقيــق: أحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ،١٤٣٠#/٢٠٠٠م.
٦٣) الصنعــاين ،أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام (ت: ٢١١#/٨٢٦م): املصنــف ، حتقيــق: حبيــب 

الرحن األعظمي ، ط٢، املكتب اإلسالمي، بريوت ، ١٤٠٣#/١٩٨٢م. 
٦٤) الضحــاك، ابــن أيب العاصــم (ت: ٢٨٧# /٩٠٠م): األحــاد واملثــاين ، حتقيــق: باســم فيصــل أحــد 

ــة، الســعودية ،١٤١١#/١٩٩١م. ــرة ،ط١، دار الدراي اجلواب
٦٥)  ابــن طــاووس، عــيل بــن موســى بنجعفــر بــن حممــد احلســيني (ت: ٦٦٤# /١٢٦٥م): الترشيــف 
باملنــن يف  التعريــف بالفتــن (املالحــم والفتــن) ، حتقيــق: مؤسســة صاحــب األمــر (عــج) ،مطبعــة نشــاط، 

أصفهــان، بــال.ت.
٦٦)  اللهوف يف قتىل الطفوف، ط١، أنواراهلد، قم ،١٤١٧#/١٩٩٦م. 

٦٧) الطــرباين، أبــو القاســم ســليامن بــن أحــد بــن أيــوب (ت: ٣٦٠#/٩٧٠م): األوائــل، حتقيــق: حممــد 
شــكور بــن حممــود احلاجــي أمريــر، مؤسســة الرســالة، بــريوت ،١٤٠٨#/١٩٨٧م.
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٦٨)  املعجم األوسط، حتقيق وطباعة: دار احلرمني، السعودية ،١٤١٥# /١٩٩٥م.
٦٩)  املعجــم الكبــري، حتقيــق: حــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، ط٢، دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت 

،١٤٠٥#/ ١٩٨٣م.
 ،ــد ــالم اهل ــور بأع ــالم ال ــن (ت:٥٤٨#/١١٥٣م): إع ــن احلس ــل ب ــيل الفض ــو ع ــربيس، اب ٧٠) الط

آل البيت ألحياء الرتاث، قم ، ١٤١٧#/ ١٩٩٦م. ط١، مؤسسة ، 
٧١) تاج املواليد يف مواليد األئمة ووفياهتم مطبعة الصدر، قم ،١٤٠٦# ،١٩٨٥م.

ــري /  ــادس اهلج ــرن الس ــالم الق ــن أع ــب ( م ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــد ب ــور أمح ــو منص ــربيس، أب ٧٢)  الط
ــالدي). ــرش املي ــاين ع الث

٧٣)  االحتجاج، حتقيق: حممد باقر  اخلرسان، مطبعة النعامن، النجف ألرشف ،١٣٨٦#/١٩٦٦م.
٧٤)  الطــربي، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر (ت: ٣١٠#/٩٢٢م): تاريــخ األمــم وامللــوك، حتقيــق: حممــد 

أبــو الفضــل  إبراهيــم ،ط١ ، دار أحيــاء الــرتاث العــرايب ،بــريوت ،٢٠٠٨/١٤٢٩م.
٧٥)  الطرحيــي، فخــر الديــن (ت: ١٠٨٥# /١٦٧٤م): جممــع البحريــن ،حتقيــق: أحــد عــيل احلســيني، 

دار الثقافــة اإلســالمية ،بال.م،١٤٠٨هـــ/١٩٨٧م.
٧٦)  الطــويس، أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــيل (ت: ٤٦٠#/١٠٦٧م): رجــال الطــويس، حتقيــق: 

جــواد القيومــي األصفهــاين، ط١، مؤسســة النــرش اإلســالمي، قــم، بــال.ت.
٧٧) ابــن طيفــور، أبــو الفضــل بــن أيب طاهــر (ت: ٣٨٠#/٩٩٠م): بالغــات النســاء ، مكتبــة بصــرييت 

، قــم ،بــال.م.
(ت:  املشــغري  الشــامي  مهنــد  بــن  فــوز  بــن  حاتــم  بــن  يوســف  الديــن  مجــال  العامــيل،    (٧٨
٦٦٤#/١٢٦٥م): الــدر النظيــم  يف مناقــب األئمــة اللهاميــم، مؤسســة  النــرش اإلســالمي، قم،بــال.ت.
٧٩)  ابــن عبــد الــرب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، حتقيــق: عــيل 

اجليل، بريوت ،١٤١٢#/١٩٩٢م. حممد البجاوي، ط١، دار  
٨٠) ابــن العــربي، أبــو الفــرج غريغوريــوس بــن اهــرون امللطــي (ت: ٦٨٥#  /١٢٨٦م): تاريــخ خمتــرص 

الــدول ،  حتقيــق: أنطــوات صاحلــاين اليســوعي ، دار الرائــد اللبنــاين، بــريوت ،١٤٠٣# /١٩٨٣م.
٨١) ابــن العديــم، كــامل الديــن عمــر بــن أحــد بــن أيب جــرادة(ت: ٦٦٠# /١٢٦١م): بغيــة الطلــب يف 

تاريــخ حلــب، حتقيــق: ســهيل زكار، مؤسســة البالغــة، بــريوت ،١٤٠٩#/١٩٨٨م.
٨٢) ابــن العــريب، أبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد املعافــري (ت: ٥٤٣#/ ١١٤٨م): العواصــم 
، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، ط٢،  مــن القواصــم يف حتقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي

ــدار الســعودية للنــرش، جــدة ،١٣٧٨#/ ١٩٦٧م. ال
٨٣) ابــن عســاكر، أبــو القاســم عيل بن احلســن  ابــن هبة اهللا بن عبــد اهللا الشــافعي (ت:٥٧١هـ/١١٧٥م) 



٢٠٢
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ــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا  ــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن األماثــل أو اجت تاريــخ مدين
وأهلهــا ، حتقيــق : عــيل شــريي ، دار الفكــر ، بــريوت ، ١٤١٥هـــ/١٩٩٥م.

٨٤) ترمجــة اإلمــام احلســني  حتقيــق:  حممــد باقــر املحمــودي، جممــع أحيــاء  الثقافــة اإلســالمية، قــم 
،١٤١٤# /١٩٩٣م.

٨٥) ابــن العــامد، أبــو الفــالح عبــد احلــي احلنبــيل (ت: ١٠٨٩#/١٦٧٨م) : شــذرات الذهــب يف أخبــار 
مــن ذهــب ،دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ،بــال.ت.

٨٦) ابــن عنبــة، مجــال الديــن أحــد بــن عــيل احلســيني (ت: ٨٢٨ #/١٤٢٤م): عمــدة الطالــب يف 
ــف األرشف  ــة، النج ــة احليدري ــاين، ط٢، املطبع ــن آل الطالق ــد حس ــق: حمم ــب، حتقي ــاب آل أيب طال أنس

،١٣٨٠#/١٩٦١م.
٨٧) الفتــال النيســابوري، أبــو عــيل حممــد (ت: ٥٠٨#/١١١٤م): روضــة الواعظــني وبصــرية املتعظــني 

،منشــورات الرشيــف الــريض، قــم ،بــال.ت.
٨٨) أبــو الفــداء، عــامد الديــن إســامعيل بــن عــيل (ت: ٧٣٢#/١٣٣١م): املختــرص يف أخبــار البــرش، دار 

املعرفــة ،بــريوت، بــال.ت.
ــدي  ــق: مه ــني، حتقي ــد (ت: ١٧٥#/ ٧٨٨م): الع ــن أح ــل ب ــن اخللي ــد الرح ــو عب ــدي، أب ٨٩)الفراهي

املخزومــي وإبراهيــم الســامرائي ،ط١، مؤسســة األعلمــي، بــريوت ،١٤٠٩#/١٩٨٨م.
٩٠) أبــو الفــرج األصفهــاين، عــيل بــن احلســني (ت: ٣٥٦# /٩٦٦م): مقاتــل الطالبيــني، حتقيــق: أحــد 

صقــر، ط٤، مؤسســة األعلمــي، بــريوت ،١٤٢٧# / ٢٠٠٦م.
٩١) ابــن الفقيــه، أبــو عبــد اهللا أحــد بــن حممــد بــن إســحاق اهلمــذاين (ت: ٣٤٠#/ ٩٥١م): البلــدان، 

ــريوت ،١٤١٦# / ١٩٩٦م. ــب ،ب ــامل الكت ط١، ع
٩٢)  الفــريوز آبــادي، حممــد بــن يعقــوب بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عمــر(ت: ٨١٧ # /٤١٤م): 

القامــوس املحيــط ،بــال.م، بــال.ت.
ــن مســلم الدينــوري(ت: ٢٧٦#/ ٨٨٩م): اإلمامــة والسياســة،  ــد اهللا ب ــو حممــد عب ــة، أب ــن قتيب ٩٣)  اب

ــريوت ،١٤٢٧#/٢٠٠٦م. ــن، مؤسســة األعلمــي ،ب ــم شــمس الدي ــق: إبراهي حتقي
٩٤) املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة ،ط٢، دار املعارف، القاهرة ،١٣٨٩#/ ١٩٦٩م.

٩٥) ابــن كثــري، أبــو الفــداء إســامعيل بــن كثــري (ت: ٧٧٤ #/١٣٧٢م): البدايــة والنهايــة، حتقيــق: عــيل 
شــريي، ط١، دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ،١٤٠٨#/١٩٨٨م.

ــب،  ــرة النس ــائب (ت: ٢٠٤#/٨١٩م): مجه ــن الس ــد ب ــن حمم ــام ب ــذر هش ــو املن ــي، أب ــن الكلب ٩٦) اب
ــال.ت. ــق، ب ــة، دمش ــة العربي ــم، ط٢، دار اليقظ ــردوس العظ ــود ف ــط ولوحامتحم ــق وخ حتقي

٩٧) نســب معــد واليمــن الكبــري، حتقيــق: ناجــي حســن، ط١، عــامل الكتــب ،بــريوت ،١٤٠٨#/ 
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١٩٨٨م.
٩٨) ابــن ماجــة، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القزوينــي (ت: ٢٧٣#/٨٨٦م): ســنن ابــن ماجــة، حتقيــق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بــريوت ،بــال.ت.
٩٩) املازنــدراين، حممــد بــن إســامعيل (ت: ١٢١٦#/١٨٠١م): منتهــى املقــال يف أحــوال الرجــال، ط١، 

مؤسســة آل البيــت  ألحيــاء الــرتاث، قــم ،١٤١٦#/١٩٩٥م.
١٠٠) املتقــي اهلنــدي، عــالء الديــن عــيل بــن حســام الديــن الربهــان فــوزي (ت: ٩٧٥#/١٥٦٧م): كنــز 
العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، حتقيــق: بكــري حيــاين وصفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، بــريوت 

،١٤٠٩#/١٩٨٩م.
ــزري (ت: ٦٠٦# /١٢٠٩م):  ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــو الس ــري، أب ــن األث ــن اب ــد الدي ١٠١) جم
النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، حتقيــق: طاهــر احــد الــزاوي وحممــود حممــد الطناحــي ،ط٤، مؤسســة 

إســامعيليان، قــم ،
١٣٦٤#/١٩٤٤م.

ــة  ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن ــر (ت: ١١١١#/ ١٦٩٩م): بح ــد باق ــيس، حمم ١٠٢) املجل
األطهــار، ط٢، مؤسســة الوفــاء، بــريوت ،١٤٠٣#/ ١٩٨٣م.

ــامء  ــامل يف أس ــب الك ــف (ت: ٧٤٢ #/١٣٤١م): هتذي ــاج يوس ــو احلج ــن أب ــال الدي ــزي، مج ١٠٣) امل
ــريوت ،١٤١٣#/١٩٩٢م. ــالة، ب ــة الرس ــروف ،ط٢، مؤسس ــواد مع ــار ع ــق: بش ــال ،حتقي الرج

ــل  ــن حممــد املقــديس (ت: ٩٢٧# /١٥٢٠م): األنــس اجللي ــد الرحــن ب ــن احلنبــيل، عب ١٠٤) جمــري الدي
ــف األرشف ،١٣٨٨#/١٩٦٨م. ــة، النج ــة احليدري ــل، املطبع ــدس واخللي ــخ الق بتاري

ــب  ــرضة يف مناق ــاض الن ــد (ت: ٦٩٤#/١٢٩٤م): الري ــر أح ــو جعف ــربي، أب ــن الط ــب الدي ١٠٥) حم
ــال.ت. ــريوت، ب ــة، ب ــب العلمي ــرشة، دار الكت الع

١٠٦) أبــو خمنــف، لــوط بــن حييــى بــن ســعيد األزدي (ت: ١٥٧#/٧٧٣م): مقتــل احلســني، حتقيــق: 
احلســن الغفــاري، املطبعــة العلميــة، قــم ،بــال.ت.

١٠٧) املــرداوي، أبــو احلســن عــالء الديــن عــيل بــن ســلامن (ت: ٨٨٥ #/١٤٨٠م): األنصــاف يف 
ــرتاث  ــاء ال ــل، ط٢، دار أحي ــن حنب ــد ب ــل أح ــام املبج ــب اإلم ــىل مذه ــالف ع ــن اخل ــح م ــة الراج معرف

بــريوت ،١٤٠٦# /١٩٨٦م. العــريب، 
١٠٨) املســعودي، أبــو احلســن عــيل بــن احلســني بــن عــيل (ت: ٣٤٦#/٩٥٧م): مــروج الذهــب ومعادن 

اجلوهــر، حتقيــق: أمــري مهنا، ط١، مؤسســة األعلمــي ،بــريوت ،١٤٢١#/٢٠٠٠م.
١٠٩) مســكويه، أبــو عــيل أحــد بــن حممــد بــن يعقــوب الــرازي (ت: ٤٢١# /١٠٣٠م): جتــارب األمــم، 

حتقيــق: أبــو القاســم إمامــي، دار رسوش ،طهــران ،١٤٢٢#/٢٠٠١م.
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١١٠) املغــريب، أبــو حنيفــة النعــامن بــن حممــد التميمــي )ت: ٣٦٣#/٩٧٣م:( رشح األخبــار يف فضائــل 
األئمــة األطهــار، حتقيــق: حممــد احلســيني اجلــاليل، مؤسســة النــرش اإلســالمي ،قــم، بــال.ت.

١١١) املفيــد، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــد بــن النعــامن العكــربي البغــدادي (ت: ٤١٣ # /١٠٢٢م): 
اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهللا عــىل العبــاد، ط٢، دار املفيــد، بــريوت ،١٤١٤#/١٩٩٣م.

١١٢) مســار الشــيعة يف خمتــرص تواريــخ الرشيعــة، حتقيــق: مهــدي نجــف، دار املفيــد للطباعــة، بــريوت 
،١٤١٤# /١٩٩٣م .

١١٣) املقريــزي، تقــي الديــن أحــد بــن عــيل (ت: ٨٤٥#/١٤٤١م): امتــاع األســامع بــام للنبــي مــن 
األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع، حتقيــق: 

حممد عبد احلميد النمييس، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت ،١٤٢٠# /١٩٩٩م.
١١٤) املكــي، أبــو البقــاء حممــد بــن أحــد بــن حممــد ابــن الضيــاء احلنفــي(ت: ٨٥٤ # /١٤٥٠م): تاريــخ 
ــري  ــم األزه ــالء إبراهي ــق: ع ــف، حتقي ــرب الرشي ــة والق ــة الرشيف ــرام واملدين ــجد احل ــة واملس ــة املرشف مك

ــة، بــريوت ،١٤١٨# /١٩٩٧م. وأيمــن نــرص األزهــري ،ط١، دار الكتــب العلمي
١١٥) املكــي، أبــو حممــد عبــد اهللا بــن أســعد اليافعــي (ت: ٧٦٨#/١٣٦٧م):مــرآة اجلنــان وعــربة 
اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــرب مــن حــوادث الزمــان، حتقيــق: خليــل منصــور، ط١، دار الكتــب العلميــة، 

،١٤١٧#/١٩٩٧م. بــريوت 
١١٦) ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم(ت: ٧١١# /١٣١١م): لســان العــرب، 

نــرش أدب احلــوزة، قــم، بــال.ت.
ــد  ــالم حمم ــد الس ــق: عب ــني، حتقي ــة صف ــم (ت: ٢١٢# /٨٢٧م): وقع ــن مزاح ــرص ب ــري، ن ١١٧) املنق

هــارون، ط٢، مطبعــة املــدين، مــرص ،١٣٨٢#/١٩٦٢م.
١١٨) امليــداين، أبــو الفضــل أحــد بــن حممــد النيســابوري (ت: ٥١٨#/١١٢٥م): جممــع األمثــال، 

ــال.ت. ــريوت، ب ــة ،ب ــد، دار املعرف ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حم ــق: حمم حتقي
١١٩) ابــن نــارص الديــن، حممــد بــن عبــد اهللا القيــيس الدمشــقي (ت: ٨٤٢# /١٤٣٨م): توضيح املشــتبه 
يف ضبــط أســامء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم، حتقيــق: حممــد نعيــم العرقســويس، ط١، مؤسســة 

الرســالة ،بــريوت ،١٤١٤#/١٩٩٣م.
ــت،  ــحق (ت: ٤٣٨# /١٠٤٧م): الفهرس ــوب إس ــن أيب يعق ــد ب ــرج حمم ــو الف ــم، أب ــن الندي ١٢٠) اب

ــال.ت. ــال.م، ب ــدد، ب ــا - جت ــق: رض حتقي
١٢١)النســائي، أبــو عبــد الرحــن أحــد بــن شــعيب(ت: ٣٠٣#/٩١٥م): فضائــل الصحابــة، دار الكتــب 

العلميــة، بــريوت، بال.ت.
ــق: ســهيل زكار، دار  ــن، حتقي ــد اهللا املــروزي (ت: ٢٨٨#/٩٠٠م): الفت ــو عب ــن حــاد، أب ــم ب ١٢٢( نعي
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ــريوت ،١٤١٣#/١٩٩٣م . ــر، ب الفك
١٢٣) ابــن نــام، نجــم الديــن حممــد بــن جعفــر بــن أيب البقــاء احلــيل (ت: ٦٤٥# /١٢٤٧م): مثــري 

/١٩٥٠م.  #١٣٦٩، األرشف  النجــف  احليدريــة،  املطبعــة  األحــزان، 
١٢٤) النويــري، شــهاب الديــن أحــد بــن عبــد الوهــاب (ت: ٧٣٣#/١٣٣٢م): هنايــة األرب يف فنــون 

األدب، نــرش وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي ،القاهــرة، بــال.ت.
ــران (ت:  ــن مه ــى ب ــن حيي ــعيد اب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــن ب ــكري، احلس ــالل العس ــو ه ١٢٥) أب
ــش، دار  ــد قطاي ــد املجي ــم وعب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــال، حتقي ــرة األمث ٣٩٥#/١٠٠٥م): مجه

،١٤٠٩#/١٩٨٨م. بــريوت  الفكــر، 
١٢٦) اهلــاليل، ســليم بــن قيــس (ت: ٧٦# /٦٩٥م): كتــاب ســليم بــن قيــس ،حتقيــق: حممــد باقــر 

بــريوت ،١٤٣٠#/٢٠٠٩م. الزنجــاين اخلوئينــي، ط٢، دار احلــوراء،  األنصــاري 
١٢٧) اهليثمــي، نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر (ت: ٨٠٧#/١٤٠٤م): جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

ــريوت ،١٤٠٨#/١٩٨٨م. ــة، ب ــب العلمي دار الكت
١٢٨) وكيــع، أبــو بكــر حممــد بــن خلــف بــن حيــان بــن صدقــة الضبــي (ت: ٣٠٦# /١٩١٨م): أخبــار 

القضــاة، عــامل الكتــب، بــريوت، بــال.ت.
١٢٩)ياقــوت احلمــوي، شــهاب الديــن بــن عبــد اهللا الرومــي (ت: ٦٢٦# /١٢٢٨م): معجــم البلــدان، 

دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ،بــال.ت.
١٣٠) اليعقــويب، أحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح (ت: ٢٩٢#/٩٠٤م): تاريــخ 

اليعقــويب ،دار صــادر، بــريوت، بــال.ت.
١٣١) أبــو يعــىل، أحــد بــن عــيل بــن املثنى بن عيســى بــن هــالل التميمــي املوصــيل (ت: ٩١٩/٣٠٧٣م): 

مســند أيب يعــىل، حتقيق: حســني ســليم أســد، دار املأمون للــرتاث، بــال.م ،١٤٠٧# /١٩٨٨م.
ثالثا: املراجع العربية واملعربة:

١٣٢) األمــني، حمســن العامــيل (ت: ١٣٧١# /١٩٥١م): أصــدق األخبــار يف قصــة األخــذ بالثــأر، 
مطبعــة العرفــان، صيــدا ،١٣٣١#/١٩١٢م.

١٣٣) أعيان الشيعة، حتقيق: حسن األمني ،دار التعاون، بريوت، بال.ت.
١٣٤) لواعج األشجان يف مقتل احلسني، مطبعة العرفان، صيدا ،١٣٣١# /١٩١٢م.

١٣٥) األمينــي، عبــد احلســني أحــد (ت: ١٣٩٢# /١٩٧٢م) الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب، ط٤، 
دار الكتــاب العــريب، بــريوت ،١٣٩٠# /١٩٧٠م.

ــد  ــق: ماج ــة، حتقي ــخ الكوف ــي (ت: ١٣٣٢#/١٩١٣م): تاري ــد النجف ــن أح ــني ب ــي، حس ١٣٦) الرباق
األرشف  النجــف  احليدريــة،  املكتبــة  ،ط١،  العلــوم  بحــر  آل  حممــد  ،اســتدراكات:  العطيــة  أحــد 
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،١٤٢٤#/٢٠٠٣م.
ــة  ــيعة، املطبع ــث الش ــع أحادي ــي (ت: ١٣٨٣#/١٩٦٣م): جام ــني الطباطبائ ــردي، حس ١٣٧) الربوج

العلميــة، قــم، بــال.ت.
١٣٨) البغــدادي، إســامعيل (ت: ١٣٣٩# /١٩٢٠م): هديــة العارفــني أســامء املؤلفــني وآثــار املصنفــني، 

دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.
١٣٩) بيضــون، إبراهيــم: اإلمــام عــيل يف رؤيــة «النهــج» و «روايــة» التاريــخ، ط٢، مطبعــة بيســان، 

/٢٠٠٩م.  #١٤٣٠، بــريوت 
١٤٠) التوابون، بال.م، بال.ت.

،بــريوت  والنــرش  للتوزيــع  املطبوعــات  رشكــة  ط٢،  وإشــكاليات،  حدثــاً  احلســني  ثــورة   (١٤١
٢٠٠٧م. /#١٤٢٨ ،

١٤٢) بيضون، لبيب: تصنيف هنج البالغة ،ط٢، مكتبة اإلعالم اإلسالمي، قم ،١٤٠٨#/١٩٨٧م.
١٤٣) الربيعي، عبد اهلادي: قبيلة بني متيم ،مراجعة: عيل الكوراين العاميل، ط١، ١٤٣١#/١٢١٠م.

١٤٤)أبو ريه، حممود: شيخ املضرية أبو هريرة، ط٣، دار املعارف، القاهرة ،بال.ت.
١٤٥) الــزركيل، خــري الديــن (ت: ١٤١٠# /١٩٨٩م): األعــالم قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال 
 #١٤٠١، بــريوت  للماليــني،  العلــم  دار  ط٥،  واملســترشقني،  واملســتعربني  العــرب  مــن  والنســاء 

/١٩٨٠م.
١٤٦) رسكيــس، يوســف اليــاس (ت: ١٣٥١#/١٩٣٢م): معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة، 

مطبعــة هبمــن، قــم ،١٤١٠#/ ١٩٨٩م.
 ،١٤٧) الســاموي، حممــد بــن طاهــر (ت: ١٣٧٠# /١٩٥٠م): ابصــار العــني يف أنصــار احلســني

ــم ،١٤١٩#/ ١٩٩٨م. ــالمية، ق ــورة اإلس ــرس الث ــة ح ــيس، مطبع ــر الطب ــد جعف ــق: حمم حتقي
١٤٨) رشف الديــن، عبــد احلســني املوســوي (ت: ١٣٧٧#/١٩٥٧م): النــص واالجتهــاد، حتقيــق: أبــو 

جمتبــى، ط١، مطبعــة ســيد الشــهداء ، قــم ،١٤٠٤#/١٩٨٣م.
 - دراســة عــن شــهداء ثــورة احلســني ،١٤٩ )شــمس الديــن، حممــد مهــدي: أنصــار احلســني

الرجــال والــدالالت ،ط٢، الــدار اإلســالمية، بــال.م ،١٤٠١# /١٩٨١م .
١٥٠) الصــدر، حســن (ت: ١٣٥٤# /١٩٣٥م): تكملــة أمــل األمــل ،حتقيــق: أحــد احلســيني، مطبعــة 

اخليــام ،قــم ،١٤٠٦#/ ١٩٨٥م.
١٥١) الطائي، نجاح: اغتيال أيب بكر، ط١، دار اهلد ألحياء الرتاث، بريوت ،١٤١٩#/١٩٩٨م.

١٥٢)الطــربيس، حســني بــن حممــد تقــي النــوري (ت: ١٣٢٠#/١٩٠٢م): خامتــة مســتدرك الوســائل، 
حتقيــق وطباعــة: مؤسســة آل البيــت ألحيــاء الــرتاث، قــم ،١٤١٦#/١٩٩٥م.



٢٠٧

سلسلة كتاب العميد(٤)

قــم  الغديــر،  دار  ط١،  اهلجــرة،  بعــد  التعــرب  يف  رســالة  مــرصي:  حممــد  قاســم  ١٥٣)العامــيل، 
٢٠٠٣م. /#١٤٢٤ ،

ــة،  ١٥٤) فلهــوزن، يوليــوس (ت: ١٣٣٧#/ ١٩١٨م): اخلــوارج والشــيعة املعارضــة السياســية الديني
ترمجــة وتقديــم: عبــد الرحــن بــدوي، ط٥، دار اجليــل، القاهــرة ،١٤١٩#/١٩٩٨م.

١٥٥) الفــريوز آبــادي، مرتــىض احلســيني (ت: ١٤١٠#/ ١٩٨٩): فضائــل اخلمســة مــن الصحــاح 
الســتة وغريهــا مــن الكتــب املعتــربة عنــد أهــل الســنة واجلامعــة، ط٣، مؤسســة األعلمــي ،بــريوت 

١٩٧٣م.  /  #١٣٩٣،
١٥٦) القــريش، باقــر رشيــف: حيــاة اإلمــام احلســني بــن عــيل ، ط١، مطبعــة اآلداب، النجف األرشف 

،١٣٩٤#/١٩٧٤م؛ ط٤،مطبعــة باقري، قم ،١٤١٣#/١٩٩٢.
١٥٧) القمي، عباس (ت: ١٣٥٩# /١٩٤٠م): الكنى واأللقاب، مكتبة الصدر، طهران، بال.ت.

١٥٨) القنــدوزي، ســليامن بــن إبراهيــم احلنفــي (ت: ٢٩٤#/١٨٧٧م): ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، 
حتقيــق: عــيل مجــال أرشف احلســيني، ط١، دار األســوة ،قــم ،١٤١٧#/١٩٩٥م.

١٥٩) كحالــة، عمــر رضــا (ت: ١٤٠٨# /١٩٨٧م): معجــم املؤلفــني تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة، 
دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــال.ت.

١٦٠) املباركفــوري، أبــو العــال حممــد عبــد الرحــن ابــن عبــد الرحيــم (ت: ١٢٨٢# / ١٨٦٥م): حتفــة 
األحــوذي بــرشح جامــع الرتمــذي ،ط١، دار الكتــب العلميــة، بــريوت ،١٤٠٠#/١٩٩٠م.

ــم  ــتارة، ق ــة س ــد ،ط١، مطبع ــم جدي ــة لفه ــة حماول ــج البالغ ــالل هن ــواد: يف ظ ــد ج ــة، حمم ١٦١) مغني
 #١٤٢٧،
/٢٠٠٦م.

١٦٢) املقــرم، عبــد الــرزاق املوســوي: مقتــل احلســني، ط١، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــريوت 
/٢٠٠٢م.  #١٤٢٣،

١٦٣) آل ياسني، رايض: صلح احلسنg، ط١، مؤسسة األعلمي، بريوت ،١٤١٣#/١٩٩٢م.




