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ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

�ص البحث ملخَّ

كان السيِّد ريّض الدين ابن طاووس من العلمء البارزين يف املدرسة اإلماميَّة االثنى 
ل بني  ة، وهو م��ن مواليد مدينة احِللَّة من أرسة علميَّة هلا تاريخ علمّي واضح، تنقَّ عرشيَّ
ة، صنَّف العدي��د من املؤلَّفات من مجلتها كت��اب: امللهوف عىل قتىل الطفوف،  م��دن عدَّ
ح  ح باس��مء بعضه��ا، وغريها مل يرِّ عة وخمتلفة، رصَّ وكان ق��د اعتمد ع��ىل موارد متنوِّ
ح إليه تلوحًيا بألفاظ صيغه��ا خمتلفة باملفرد واجلم��ع، وكانت غايته من  باالس��م، بل ل��وَّ
الكتاب أن يكون خمتًرا نافًعا ملن يريد أن يعرف عن اإلمام احلس��ني، س��يم زائري 
اإلم��ام يف زي��ارة عاش��وراء، حتَّى خي��ّف عىل الزائر مح��ل الكتاب خمت��ًرا بداًل من 

ل؛ فتعمُّ الفائدة. الكتاب املفصَّ

الكلامت املفتاحيَّة

)مقتل اإلمام احلس��ني، الس��يِّد ريض الدي��ن ابن طاووس، املله��وف عىل قتىل 
ح هبا( ح هبا، موارد غري مرَّ الطفوف، موارد مرَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

Abstract

Sayyid Radhi Al-din Ibn Tawoos was one of the prominent 

scholars of the (Ethnaa Asherya) School, He was born in the 

city of Hilla from a scientific family with a clear scientific history, 

moving between several cities, classified many of the books, 

including the book (Al-Malhouf Alaa Katlaa Al-Tofof). It was 

based on various and different resources, some of which were 

mentioned by name and other were not mentioned by name, 

but mentioned to him in a different manner. The purpose of this 

book was to be a useful summary for those who wanted to know 

about Imam Hussein (PBUH), specially the visitors of (Zyarete 

A'ashoora'a), so that the visitor carries the book in short simply 

instead of the detailed book to get benefit from it.

Key Words

(Maktal Imam Hussein (PBUH), Sayyid Radhi Al-din Ibn 

Tawoos, Al-Malhouf Alaa Katlaa Al-Tofof, Mentioned Resources, 

Not mentioned Resources).
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مة البحث مقدِّ

يعدُّ الس��يِّد ريّض الدين عّل بن موس��ى بن جعفر ابن طاووس من علمء اإلماميَّة، 
يَّة التي  ومن الس��ادة األرشاف النقباء، وكان واحًدا من العلمء البارزين يف املدرس��ة احِللِّ
ت حتَّى أواس��ط  ب��رزت إبان القرن الس��ادس اهلجرّي/الثاين عرش امليالدّي، واس��تمرَّ
الق��رن التاس��ع اهلجرّي/اخلامس عرش املي��الدّي، إذ تزعمت املدرس��ة اإلماميَّة االثني 

ة. ة واخلاصَّ ب العلم من العامَّ ة، وأصبحت حمطَّ ِرحال طالَّ عرشيَّ

��ة، إذ إنَّ ابن ط��اووس كان قد صنَّف  يع��دُّ موضوع الدراس��ة من العنوانات املهمَّ
كت��اب امللهوف عىل قتىل الطفوف؛ ليكون اختصاًرا ملقتل اإلمام احلس��ني، وكان قد 
ح هبا، وغري  ة وقيِّمة، انقسمت هذه املوارد إىل قسمني: مرَّ اسند رواياته إىل موارد مهمَّ
عت موارده بحس��ب الرواية التي أس��ندها للم��ورد، فمنها ما جاء  ح هبا، وقد تنوَّ م��رَّ
اد زين العابدين، الذي كان ش��اهد عيان  ة املعصومني، كاإلمام الس��جَّ عن األئمَّ
للحوادث، ومع��ارص هلا ميدانيًّا، وبعد انتهاء املعركة كان جزًءا من تاريخ الس��بي حتَّى 
ا من مجلة املوارد التي أسند  رة، واإلمامني الباقر والصادق ُعدَّ  الرجوع إىل املدينة املنوَّ

ح هبا. إليهم رواياته، كم اعتمد عىل علمء أعالم متَّت دراستهم ضمن املوارد املرَّ

ح هبا والتي أحال إليها بصيغتي املفرد واجلمع، وبألفاظ  وكان من املوارد غري املرَّ
ق إليها يف قادم البحث. عة وخمتلفة، وسنتطرَّ متنوِّ

ح هب��ا، والثاين عنوناه  ل بعنوان: املوارد املرَّ ��مت الدراس��ة عىل مبحثني، األوَّ قسَّ
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مة ومتهيد تعريفّي بالس��يِّد ابن طاووس  ح هبا، وابتدأنا البحث بمقدِّ ب�: املوارد غري املرَّ
وكتاب��ه امللهوف عىل قتىل الطفوف، وأهنينا الدراس��ة بخامتة ومالح��ق وقائمة باملصادر 

واملراجع.

زنا هبا معلوماتنا يف ضوء  ة، التي عزَّ اعتمدنا عىل جمموعة من املصادر واملراجع املهمَّ
ًصا واألقرب زماًنا من احلدث، يف دراسة  لني عىل األكثر ختصُّ املقارنة واالس��تنتاج، معوِّ
هم موارًدا ل��ه يف كتابه، زد عىل ذلك  موارد الس��يِّد ابن طاووس م��ن األعالم الذين عدَّ

ح هبا، رجعنا بمقارنة رواياهتا باالعتمد عىل املصادر املعتربة. املوارد غري املرَّ
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التمهيد

د ابن طاوو�ص وكتابه التعريف بال�سيِّ

هو الس��يِّد نقيب نقب��اء العلويِّني ريّض الدين أبو القاس��م عّل بن س��عد الدين أيب 
د  د ب��ن أمحد بن أيب عب��د اهلل حممَّ د بن أمح��د بن حممَّ إبراهي��م موس��ى بن جعفر ب��ن حممَّ
د بن س��ليمن ب��ن داود بن احلس��ن املثنَّى بن  الطاووس بن إس��حاق بن احلس��ن بن حممَّ
ه األعىل أيب  احلس��ن الس��بط بن عّل بن أيب طالب، كنِّي بابن طاووس نس��بًة إىل جدِّ
د بن إس��حاق، إذ ُذكر سبب تلقيبه بالطاووس هو أنَّه كان مجيل الصورة مع  عبد اهلل حممَّ
ا والده فهو أبو إبراهيم موس��ى بن جعفر  ة ِرجل الطاووس، أمَّ دقَّة يف س��اقيه، يش��به دقَّ
ثني، كتب رواياته يف أوراق وأدراج، ومل يرتِّبها يف كتاب  اب��ن طاووس، من الرواة املحدِّ
ه )فرحة الناظر وهبجة  ، فجمعه��ا ولده ريّض الدين يف أربعة جملَّدات وس��مَّ إىل أن ت��ويفِّ

اخلاطر، ممَّا رواه والدي موسى بن جعفر(، روى عنه ولده ريّض الدين عّل.

، فهو  ّ ام بن أيب فراس احِللِّ ث ورَّ ا والدته بنت الش��يخ العامل الزاهد الفقي��ه املحدِّ أمَّ
ه. ه ألمِّ جدُّ

د بن احلس��ن الطويّس، فالشيخ  وأمُّ أبيه فإنَّ نس��بها يرجع إىل الش��يخ أيب جعفر حممَّ
. الطويّس جدُّ أبيه من األمِّ

 كان ل��ه ثالث��ة م��ن اإلخ��وة ه��م: ع��ّز الدين احلس��ن ب��ن موس��ى ابن ط��اووس 
د بن موس��ى ابن ط��اووس الذي ُقتِل عند  )ت 654ه���/1256م(، ورشف الدين حممَّ
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احت��الل الت��ر بغداد )656ه���/1258م(، ومجال الدين أمحد بن موس��ى ابن طاووس 
)673ه�/1274م(.

جها بعد هجرته  ا زوجته فهي: هي ُزهرا خاتون بنت الوزير نارص ابن مهدي، تزوَّ أمَّ
ة استقراره فيها، كان له أربعة أبناء ويقال ستَّة، ولدان وبنتان، وقيل  إىل بغداد وطول مدَّ
ب ب�)املصطف��ى(، ولِد يوم الثالثاء  د امللقَّ ولدان وأرب��ع بنات، وهم: صفّي الدي��ن حممَّ
م س��نة 643ه����/1245/6/6م، يف مدينة احِللَّة، وق��د كتب له والده  املص��ادف 9 حمرَّ
ة(، وريّض الدين أبو القاس��م عّل )املوافق ألبيه اسًم وكنيًة ولقًبا(  كتاب )كش��ف املحجَّ
ح هبم، ويقال  تويفِّ سنة )711ه��/1311م(، ابنتيه رشف األرشاف، وفاطمة، وقد رصَّ
الت علميَّة كثرية منها إىل مش��هد  إنَّ ل��ه ابنت��ني ُأخرتني مل يذكر اس��مهم ترحًيا، ل��ه تنقُّ
د بني هذه املدن ومسقط  اإلمام عّل وأخرى إىل كربالء وغريها إىل بغداد، وكان يردَّ

ة من بينها الكتاب قيد الدراسة)1(. رأسه مدينة احِللَّة، وله مؤلَّفات عدَّ

ا كتابه )امللهوف عىل قتىل الطفوف(، فقد اعتمدنا الطبعة الثانية منه، املطبوع بدار  أمَّ
ون، وقد ذكر السيِّد ابن طاووس  األس��وة يف إيران، وهي من حتقيق الش��يخ فارس احلسُّ
 س��بب تأليفه للكتاب، وأنَّ الغاية منه هو انتفاع الزائر باختصار مقتل اإلمام احلسني
عند ذهابه إىل زيارة عاشوراء؛ ليسهل محل خمتر الكتاب بداًل من املقتل كامال)2(، وكان 
مة وثالثة مسالك، عنون املسلك األول ب�:  م الكتاب إىل مقدِّ الس��يِّد ابن طاووس قد قسَّ
ا الثاين فعنونه ب�: يف وصف حال القتال وما يقرب من  مة عىل القتال)3(، أمَّ األم��ور املتقدِّ
رة عن قتله)5(، وختم  تلك احلال)4(، وكان عنوان املس��لك الثالث ب�: يف األمور املتأخِّ
الكت��اب بالق��ول: »وها هنا منتهى ما أردنا وآخر ما قصدن��ا... واحلمد هلل ربِّ العاملني، 

د وآله الطيِّبني الطاهرين«)6(. وصالته وسالمه عىل حممَّ
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املبحث الأوَّل

املوارد امل�سرح بها من الأعالم

ة ذات القيمة التارخييَّة  ُيع��دُّ كتاب امللهوف عىل قتىل الطفوف من كتب املقاتل املهمَّ
د اختصاًرا مفيًدا ملقتل اإلمام، وقد أشار إىل ذلك السيِّد ريّض  العالية، فهو بحقٍّ جسَّ

الدين ابن طاووس)7(.

ح  ن حمت��وى كتابه، منها موارد مرَّ دة؛ ليضمِّ اعتم��د ابن طاووس عىل موارد متعدِّ
ة م��ن األعالم،  ح هب��ا فإنَّه أحال إىل م��وارد عدَّ ��ا املرَّ ح هبا، أمَّ هب��ا وأخ��رى غري م��رَّ
ة  ات اإلحالة اليهم، ونبدأ باألئمَّ ح بأس��مئهم، وندرجهم بحس��ب عدد مرَّ وكان قد رصَّ
املعصومني، الذين َوَرَد ِذكرهم، وبحس��ب ترتيب وفياهتم، ثمَّ األعالم الذين جعل 
ا  ات اإلحالة إليهم ترتيًبا تنازليًّا، أمَّ منهم ابن طاووس موارًدا له نرتِّبهم بحس��ب عدد مرَّ

ة واحدة فقد تعاملنا مع ترتيبهم باالعتمد عىل حروف املعجم اهلجائيَّة. الذين ُذكروا ملرَّ

1. الإمام زين العابدين )95هـ/658م(

ا  ل منهم: ألهنَّ ة لسببني؛ األوَّ اس��تقى السيِّد ابن طاووس منه معلومات تارخييَّة مهمَّ
ة عن اإلمام املعصوم عّل بن احلس��ني )زين العابدين(، والثاين ألنَّ االمام كان  مرويَّ
شاهد عيان للحادثة التارخييَّة، إذ أحال إىل اإلمام زين العابدين بحادثة تارخييَّة أشار 
د  فيها إىل وصول رأس اإلمام احلس��ني ملجلس الطاغية يزيد الفاسق الذي كان يتعمَّ



40

د ابن طاوو�ص بكتابه )امللهوف على قتلى الطفوف( موارد ال�سيِّ
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إحضار رأس االمام ويرشب اخلمر يف جملسه بعد أن يضع الرأس الرشيف بني يديه، 
واملحاورة التي جرت بني يزيد وبني رسول ملك الروم، واستنكار األخري عىل يزيد قتله 
سون حافر بغلة  م يقدِّ ح له كيف أهنَّ اإلمام احلسني وهو ابن بنت نبّي اإلسالم، ووضَّ

ك هبا. عيسى، وقد بنوا عليه كنيسة يتربَّ

 أنَّه قال: لـامَّ أتوا برأس احلسني فقال ابن طاووس: »وروي عن زين العابدين
إىل يزيــد...«)8(، وق��د نقل ابن ط��اووس حمادثة جرت يف جملس يزيد مع رس��ول ملك 
الروم، وكيف انتر ذلك النرايّن لإلمام احلس��ني وانتقد ما قام به يزيد من الفعل 
ة الكالم إىل الدرجة  الش��نيع، ولكن الغري��ب يف األمر هو أنَّ الرواية تتناول ارتف��اع حدَّ
الت��ي يأمر هب��ا يزيد بقتل ذلك النرايّن، فقال ابن ط��اووس: »... فقال يزيد اقتلوا هذا 
الن��رايّن لئالَّ يفضحني يف بالده... فق��ال له ]النرايّن[ أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم... 

ه إىل صدره وجعل يقبِّله ويبكي حتَّى ُقتِل«)9(. ثمَّ وثب إىل رأس احلسني وضمَّ

اًل: هل كان ه��ذا النرايّن هو  كر هو: أوَّ م الذِّ ال��ذي يثري التس��اؤل يف النصِّ متق��دِّ
رس��ول ملك الروم؟ وه��ل حيقُّ ليزيد أن يقتله إن كان رس��واًل مللك الروم؟ س��يم وأنَّ 
ة وحماددة لبالد الش��ام، وكان األمويُّون يتَّقون  ��ة البيزنطيَّة آنذاك كانت قويَّ اإلمرباطوريَّ
االصط��دام هبا، ثانًيا: هل كان يزيد بالفعل خيش��ى الفضيحة وخياف من ذلك النرايّن 
أن يفضحه يف بالده هناك؟ س��يم ونحن عىل يقني من أنَّ يزيد مل يس��تِح من ذلك الفعل، 
ا به أن خياف الفضيحة يف بالد اإلسالم، ثمَّ إنَّه بكلِّ األفعال  ولو كان يستحي؛ لكان حريًّ
القبيحة مل يستِح منها، وكان قتله لإلمام احلسني من أكرب الكبائر القبائح التي يمكن 
 لكلِّ متجربِّ القيام هبا، ثمَّ إنَّه لو كان حيسب هذا احلساب ملا وضع رأس اإلمام احلسني
ب��ن يديه كم وصف ابن طاووس يف الرواية نفس��ها عن اإلمام زين العابدين، فقال: 
»كان يتَّخ��ذ جمالس ال��رشب ]يزيد[ ويأيت برأس احلس��ني ويضعه بني يديه ويرشب 
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عليه، فحر ذات يوم يف جملس��ه رس��ول ملك الروم...«)10(، هذا الن��صُّ ُيفهم منه أنَّ 
ة. ام عدَّ يزيد قد اعتاد هذا الفعل؛ ألنَّ قول )وذات يوم( تدلُّ عىل استمرار العمل أليَّ

م يمكننا القول: إنَّ الن��رايّن الذي حر جملس يزيد وس��أله عن الرأس  ممَّ��ا تق��دَّ
الرشي��ف هو ليس رس��واًل رس��مًيا مللك الروم، ربَّم ج��اء من بالد ال��روم، ولكن ليس 
��ار، أو ربَّم يكون نرانيًّا من أهل الذمة،  بالصفة الرس��ميَّة، وربَّم يكون تاجًرا من التجَّ
ا إذا كان رس��ول ملك الروم؛ فاألعراف الدبلوماس��يَّة ال تسمح بأن ُيقتل الرسول أو  أمَّ
املوف��د، وإن ح��دث فإنَّ ذل��ك ترتَّب عليه ترتيب��ات تصل أحياًنا إىل حدِّ ش��نِّ حروب 
وقتال يسقط فيه كثري من القتىل ويولِّد خسارات كثرية لألطراف املتحاربة، ويؤثِّر تأثرًيا 

كبرًيا عىل العالقات بني الطرفني بمختلف أنواعها.

2. الإمام الباقر )114هـ/732م(

كان لإلمام الباقر حضوًرا يف املوارد التي أخذ عنها السيِّد ابن طاووس، فأحال 
مات احلرب يف يوم كربالء،  ة األوىل عندما كان يتكلَّم عن مقدِّ تني اثنني)11(، يف املرَّ إليه مرَّ
 :عبَّأ أصحابه للقتال، فق��ال: »فروي عن االمام الباقر وكيف أنَّ اإلمام احلس��ني
م كانوا ]أصحاب اإلمام احلسني[ مخسة وأربعني فارًسا ومائة راجل«)12(، ويبدو  أنَّ
أنَّ ابن طاووس أخذ هذه الرواية عن الطربّيّ الذي ذكرها بيشء من التفصيل، وأش��ار 
ه  ة طويلة ختمها باإلمام الباقر الذي س��مَّ إىل اإلمام الباقر، وذكر سلس��لة س��نديَّ

)أبو جعفر()13(.

ة الثاني��ة التي أحال فيه��ا ابن طاووس ع��ىل اإلمام الباق��ر، فهي مقتل  ��ا امل��رَّ أمَّ
الطفل الرضيع، وكيف أنَّ اإلمام احلس��ني مأل يده م��ن دم رضيعه بعد مقتله ورمى 
به إىل الس��مء، فقال ابن طاووس هبذا اخلصوص: »قال الباقر: فلم يســقط من ذلك 
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الــدم قطرة عــىل األرض«)14(، ويف رواية أيب خمن��ف)15( عن اإلمام الباق��ر روى بأنَّ 
يه صبَّه يف األرض...«،  اإلمام احلسني: »فتلقَّى احلسني دمه ]دم الرضيع[ فلامَّ مأل كفَّ
رة عنه،  واحلديث الذي رواه ابن طاووس عن اإلمام الباقر وجدناه يف الكتب املتأخِّ
مة عىل السيِّد ابن طاووس؛ بحسب ما تمَّ االطِّالع عليه منها،  ومل نجده يف املصادر املتقدِّ

كلُّهم يروي عن السيِّد ابن طاووس)16(.

3. الإمام ال�سادق )148هـ/765م(

كان اإلمام الصادق من مجلة املوارد التي هنل منها السيِّد ابن طاووس يف كتابه، 
ات، إالَّ أنَّه يف كلِّ هذه اإلحاالت مل يذكر  ات التي أحال إليه فيها هي )6( مرَّ وع��دد املرَّ
ة التي توصل إىل اإلمام ، وبالتأكيد أحد أهمِّ األسباب يف هذا هو  السلس��لة الس��نديَّ
حنا يف بداية البحث- أراد يف كتابه هذا أن يكون خمتًرا ينتفع به الزائر)17(؛  أنَّه- كم وضَّ
لذلك فإنَّ الس��يِّد ريّض الدي��ن ابن طاووس يف كلِّ اإلحاالت إىل م��وارده من األعالم 
املذكور بكتابه قيد البحث مل يذكر س��ند الروايات، ب��ل أحال مبارشًة إىل مصدر الرواية 

وللسبب املذكور سابًقا عينه.

أحال إىل اإلمام الصادق باللفظ: »فقد روي عن موالنا الصادق أنَّه قال...«)18(، 
 ،ة أعني املؤمنني املحبِّني ألهل البيت واس��تقى عن اإلمام الصادق حديًثا فيه قرَّ
ويف احلديث بِش��ارة ملن أحبَّ أهل البيت، فساق السيِّد ابن طاووس حديث اإلمام 
الص��ادق هبذا اخلصوص فقال: »قال ]اإلمام الصادق[ َمْن ُذكِرنا عنده ففاضت 
عيناه ولو مثل جناح الذبابة غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت مثل َزَبد البحر«)19(، هبذا النّص 
أورد ابن طاووس يف كتابه امللهوف، وقد ورد هذا احلديث باختالف يس��ري عند الشيخ 

الصدوق)20(، وجاء مسنًدا)21(.



43

رّي اأ.د. يو�سف كاظم جغيل ال�سمَّ

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

وأح��ال إىل اإلم��ام الص��ادق بالق��ول: »وروي ع��ن موالن��ا الص��ادق انه 
ة للحديث لكنَّه أسند قول اإلمام الصادق ألبيه،  قال«)22(، ومل يذكر السلس��ة السنديَّ
 أنَّه قال: ســمعت أيب يقول: لـامَّ التقى احلسني فقال: »وروي عن موالنا الصادق
وعمر بن سعد لعنه اهلل، وقامت احلرب عىل ساق، أنزل اهلل النرص حتَّى رفرف عىل رأس 

احلسني، ثمَّ ُخريِّ بني النرص عىل أعداءه وبني لقاء ربيِّه«)23(.

م حاولنا جاهدين أن نجده يف املصادر الس��ابقة للسيِّد ريّض الدين ابن  النصُّ املتقدِّ
ق الكتاب  طاووس، لكن مل نجد هذا القول بحسب املصادر التي اطَّلعت عليها، وقد أشار حمقِّ
هبامش هذا احلديث، أنَّ السيِّد ابن طاووس أخذه عن كتاب معامل الدين، فقال: »وجاء 
ها )ع( من نسخ كتاب امللهوف[ رواها أبو طاهر   بعد هذا يف) ع( ]يقصد النسخة التي سمَّ

د بن احلسني النريّس يف كتابه معامل الدين)24(، ومل ترد هذه العبارة يف ر.ب«)25(. حممَّ

وأخ��ذ الس��يِّد ابن ط��اووس عن اإلم��ام الصادق ما أح��ال إلي��ه باللفظ »قال 
الص��ادق«)26(، وذل��ك عن��د حديثه ع��ن عدد الطعن��ات والربات الت��ي وِجدت 
بجسد احلسني الشهيد، فقال يف ذلك: »قال الصادق: وجدنا باحلسني ثالث 

وثالثون طعنة وأربع وثالثون ضبة«)27(.

وأحال إىل اإلمام الصادق وبسند يرفعه إىل النبي فقال: »وروي عن اإلمام 
الص��ادق يرفعه إىل النبّي ق��ال«)28(، وهبذا احلديث املرف��وع للنبّي تناول فيه 
موقف الزهراء يوم القيامة، وكيف أبكت كلَّ األنبياء واملرسلني؛ حلزهنا عىل ولدها 

اإلمام احلسني، وكيف ُيشفى غليله بقتله من أعدائه)29(.

وذكر املورد نفس��ه باللفظ: »ف��روي عن الصادق أنَّه ق��ال«)30(، وصنف ريّض 
اد س��الم اهلل عليه، من خالل رواية اإلمام  الدين ابن طاووس ما كان عليه اإلمام الس��جَّ
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الص��ادق، إذ قال ابن ط��اووس: »فروي عن اإلم��ام الصادق أنَّه ق��ال: إنَّ زين 
العابديــن بكى عىل أبيه أربعني ســنة، صائاًم ناره قائاًم ليلــه...«)31(. من الغريب أنَّ 
نت من االطِّالع  ه��ذا احلديث مل أجده يف الكتب التي س��بقت ابن طاووس، والت��ي متكَّ

عليها، بل وردت يف الكتب التي َأخذت عن ابن طاووس)32(.

د ر�سّي الدين ابن طاوو�ص)664هـ/1266م( 4. ال�سيِّ

ة، وأحال أربع إحاالت  أشار السيِّد ريّض الدين ابن طاووس إىل نفسه، بأكثر من مرَّ
د ابن طاووس  ل باللفظ: »وقال عّل بن موس��ى بن جعفر ب��ن حممَّ بأق��وال خمتلفة، األوَّ
احلس��ينّي جامع هذا الكتاب«)33(، وكان السيِّد ابن طاووس يشري إىل نفسه بصفة جامع 
ة  ات من األرب��ع التي أحال لنفس��ه فيها، وقد ب��نيَّ يف املرَّ لكت��اب املله��وف، بث��الث مرَّ
األوىل السبب الذي من أجله صنَّف كتاًبا آخر له، وهو )مصباح الزائر وجناح املسافر( 
فاته)34(، وهو من أوائل تصانيف��ه)35(، قال عنه: »ورأيته قد  ال��ذي ذكره يف عدد م��ن مؤلَّ
احتوى عىل أقطار حماسن الزيارات وخمتار أعمل تلك األوقات، يف ملَّة مستغٍن عن نقل 
مصباح لذلك الوقت الرشيف، أو محل مزاٍر كبري أو لطيف«)36(، ثمَّ يبنيِّ أنَّه ألَّف كتاب 
)املله��وف(، ليلحق مع كتاب )مصباح الزائر(، وهب��ذا اخلصوص قال: »فوضعت هذا 
��ح ابن طاووس كيف أنَّ  الكت��اب ليضمَّ إليه ]كت��اب مصباح الزائر[«)37(، وهكذا وضَّ

كر. كتاب امللهوف ُضمَّ إىل كتابه سابق الذِّ

ث ع��ن موقف احلرِّ بن  وأحال إىل نفس��ه، يف م��كان آخر من الكت��اب، وهو يتحدَّ
يزيد الرياحّي الذي التحق إىل معس��كر اإلمام احلس��ني، ودار كالم بينه وبني اإلمام 
ل من خ��رج عليك، فأذن يل أن أكون  احلس��ني، فق��ال احلّر لإلمام: »فإذا كنت أوَّ
، فقال:  ل قتي��ل بني يديك...«)38(، ث��مَّ يعلِّق ابن طاووس ويعطي حتلي��اًل لقول احلرِّ أوَّ
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ل قتيل من اآلن؛ ألنَّ مجاعة  ��م أراد ]احلّر بن يزيد الرياح��ّي[ أوَّ »ق��ال جامع الكتاب: إنَّ
قتل��وا قبله ك��م ورد«)39(، وهكذا أعطى اب��ن طاووس توضيًحا للب��س الذي يمكن أن 
حيصل عىل اعتبار أنَّ هناك من ُقتل من أصحاب اإلمام قبل أن ينتقل احلّر إىل جانب 
 اإلم��ام احلس��ني، أي إنَّ احل��ّر بعد أن انتقل إىل معس��كر اإلمام احلس��ني أراد أن 
ل من خيرج إىل النزال؛ لُيقتل بني يدي اإلمام؛ تكفرًيا عن موقفه الس��ابق الذي  يكون أوَّ

قام به.

ث عن حمطَّات مس��ري  ة الثالثة التي أحال إىل نفس��ه فيها، كانت وهو يتحدَّ ��ا امل��رَّ أمَّ
د  رج��وع الس��بايا من الش��ام إىل احلجاز، فقال: »قال عّل بن موس��ى ب��ن جعفر بن حممَّ
اد يف رس��م  اب��ن طاووس جامع ه��ذا الكتاب«)40(، وكان قد بنيَّ دور اإلمام الس��جَّ
خطِّ املؤمن املوايل لإلمام احلس��ني، من خالل غرس املبادئ التي من أجلها استشهد 
اإلمام احلس��ني كي تبقى ثورته خالدة أمد الدهر، وبعبارة أخرى، فإنَّ خطب اإلمام 
اد واحلوراء زينب كانت مرحلة اس��تكمل لثورة اإلمام احلس��ني؛ فلوال  الس��جَّ
��خت مبادئ ص��ورة اإلمام احلس��ني وتناقلتها األلس��ن عن  تل��ك اخلطب التي رسَّ
طريق خطب وأقوال أهل البيت الذين نجوا من واقعة كربالء، فأصبحت األلس��ن 
 تتناقلها جياًل عن جيٍل؛ لديمومة أهداف تلك الثورة التي ال تزال وس��يبقى صداها أبد 

الدهر.

ٍة  وكان��ت اإلحالة الرابعة إىل نفس��ه يف هذا الكتاب من خالل ِذكره ألبياٍت ش��عريَّ
لرثاء آل البيت، باكًيا اإلمام احلس��ني، فأش��ار إىل نفس��ه بالقول: »وها أنا أمتثَّل 
ة ثالثة  وأش��ري إليهم صل��وات اهلل وس��المه عليهم فأقول«)41(، ث��مَّ يذكر أبيات ش��عريَّ
يصف هب��ا مآل املؤمنني بعد اإلمام احلس��ني، وكي��ف كانت لياليه��م بيضاء بوجود 

امهم سوداء؛ لفقد اإلمام وأهل بيته وصحبه)42(. لت أيَّ اإلمام ثمَّ حتوَّ
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5. ابن لهيعة )174هـ/790م(

ه��و عبد اهلل ب��ن عقبة بن هليع��ة احلرمّي، ويكنَّى أب��ا عبد الرمح��ن)43(، ترجم له 
ثها أبو عبد الرمحن  ��ة، وقاضيها ومفتيها وحمدِّ )44(، فقال فيه: »عامل الديار املريَّ الذهب��ّيّ
د الذهب��ّي)45( توثيقه له يف م��كان آخر فقال: »ق��ال أمحد بن   احلرم��ّي امل��رّي«، وأكَّ
ه أبو جعفر  حنب��ل)26( مل يكن بمر مثل ابن هليعة يف كثرة حديث��ه وضبطه واتقانه«، والَّ
ل قاٍض يعيِّنه اخلليفة،   املنصور )136-158ه�/753-757م( القضاء يف مر، وهو أوَّ
يه القضاء سنة 164ه�/  ل والوالة، وكان تولِّ إذ الذين سبقوه كانوا يعيَّنون من ِقَبل العمَّ
ا  ًبا ش��هريًّ 781م، ويب��دو أنَّ اخلليف��ة املنص��ور قد اهتمَّ به كث��رًيا، إذ كان جُيري عليه مرتَّ
ل قاٍض حير  ل قايض ُأجري عليه ذل��ك، كذلك كان أوَّ مق��داره ثالثني دينار، وهو أوَّ

لنظر هالل شهر رمضان)47(.

ه أحد الفقهاء البارزين، قال فيه  عاش ابن هليعة يف أرسة هلا شأن علمّي، إذ كان عمُّ
ابن شاهني)48(: »عيَّاش بن عقبة بن هليعة احلرمّي عمُّ ابن هليعة شيخ صدوق«، كذلك 

ترجم ابن حبَّان)49( ألخيه عيسى فقال: »عيسى بن هليعة أخو عبد اهلل بن هليعة«.

ه وأخي��ه وتعريفهم من قب��ل الذين ترمجوا هل��م بابن هليعة  م��ن خالل الرمج��ة لعمِّ
كقوهلم: )عمُّ ابن هليعة، أخ ابن هليعة(، فهذا دليل عىل أمهيَّة ابن هليعة وذيوع ش��هرته يف 
ني الس��ابَقني عىل أنَّ ابن هليعة نشأ وترعرع يف أرسة علميَّة هلا شأن  اآلفاق، كم يدلُّ النصَّ

يف العلوم الرشعيَّة.

ح مسلم)50( أمهيَّة ابن هليعة يف ضوء اقران اسمه مع أسمء ثالث فقهاء بارزين  وضَّ
كانوا قد عارصوه.

ف��ه ابن س��عد)51(، وب��ذات الن��صِّ وثَّقه، من خ��الل الق��ول: »وكان ضعيف  ضعَّ
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ل أمره وآخره  ا أهل مر فيذكرون أنَّه مل خيتل��ط ومل يزل أوَّ  وعن��ده حديث كث��ري... وأمَّ
واحًدا«.

ويبدو أنَّ حادثة حريق منزله قد حدثت واحرقت مكتبته، فقال البخارّي)52( فيها: 
»احرق منزل ابن هليعة وكتبه يف سنة سبعني ومائة ]786م[«.

خ ابن س��عد تاريخ وفاته، فقال: »م��ات ابن هليعة بمر يوم األحد للنصف من  أرَّ
ل سنة أربع وسبعني ومائة ]790/8/31[ يف خالفة هارون«. شهر ربيع األوَّ

كان اب��ن هليعة أحد موارد الس��يِّد ابن ط��اووس، وقد روى ِمن م��ا رواه ابن هليعة 
ًقا بأس��تار  ة حدثت معه مع رجل وجده معلَّ تني(، األوىل: ما حكاه ابن هليعة من قصَّ )مرَّ
��ل ربَّه املغفرة عن الذنب الذي ارتكبه،  الكعبة عند طوافه عىل البيت، وكيف كان يتوسَّ
له بحصول املغفرة مه��م كانت عظيمة،  وكان يائًس��ا من ذل��ك، وكيف أنَّ ابن هليع��ة أمَّ
ته البن هليع��ة، وأنَّه كان من  ومه��م كان��ت الذنوب كث��رية، وكيف أنَّ الرجل ق��صَّ قصَّ
مجل��ة مخس��ني رجاًل محلوا رأس اإلمام احلس��ني إىل بالد الش��ام، وكي��ف كانوا بكلِّ 
��ه يوًما كان يرشب مع أصحابه  ليل��ة يضعون الرأس بمكان ويرشبون اخلمر حوله، وأنَّ
د ومعهم جربائيل  ورأى يف ليلته تلك أنَّ األنبياء نزلوا من الس��مء ومعهم النبّي حممَّ
ون النبّي باستش��هاد اإلمام احلس��ني، وأنَّ جربائيل األمني  األم��ني، وكانوا يع��زُّ
طل��ب م��ن النبّي أن يأم��ره ملعاقبة فاِع��ل هذا اجلرم، وق��ال له إنَّه إن أمره س��يقلب 
��ح له بأنَّ له موقف مع  س��افل األرض عاليها كم فع��ل بقوم لوط، إالَّ أنَّ النبّي وضَّ
الذي��ن فعلوا هذا الصنيع املفجع ي��وم القيامة، وقال ذلك الرجل الب��ن هليعة: »ثمَّ جاء 
املالئكة نحونا ليقتلونا، فقلت األمان يارس��ول اهلل، فقال: إذهب فال غفر اهلل لك«)53(، 
وأش��ار الس��يِّد ابن طاووس إىل ابن هليعة بالقول: »روى ابن هليع��ة وغريه حديًثا أخذنا 
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 من��ه موض��ع احلاجة، ق��ال: كنت أط��وف البيت ف��إذا أنا برج��ل بقوله: اللَّه��مَّ اغفر يل 
ِق اهلل وال تق��ل مثل هذا...«)54(، وس��اق ابن  وم��ا أراك فاع��اًل، فقل��ت له يا عب��د اهلل اتَّ

طاووس القصة التي أرشنا إليها باختصار سابًقا.

��ا املوض��ع الث��اين ال��ذي أحال في��ه ابن ط��اووس إىل اب��ن هليعة واألخري يس��ند   أمَّ
ل  د بن عبد الرمحن، وهو يش��ري إىل موقف رأس اجلالوت الذي س��جَّ أليب األس��ود حممَّ
ا عىل املس��لمني الذين قتلوا اإلمام احلس��ني وهو اب��ن بنت نبيِّهم،  موقًف��ا اس��تنكاريًّ
مقارًنا مع نفس��ه، وه��و من أحفاد النبّي داوود س��الم اهلل عليه، واليه��ود يكنُّون له كلَّ 
د  االح��رام لتلك النس��بة، فق��ال ابن ط��اووس: »وروى ابن هليعة عن أيب األس��ود حممَّ
اب��ن عبدالرمح��ن قال: لقيني رأس اجلالوت فقال: واهلل إنَّ بيني وبني داوود س��بعني 
 أًب��ا، وإنَّ اليه��ود تلق��اين فتطعمني وأنت��م ليس بينكم وب��ني نبيِّك��م إالَّ أٌب واحٌد قتلتم 

ولده«)55(.

أش��ار إىل هذه الرواية ابن س��عد)56( واس��ندها ألكثر من واحد، فقال: »قال أخربنا 
د بن عبد الرمحن قال:  ثنا ابن هليعة عن أيب األسود حممَّ عمرو بن خالد املرّي، قال: حدَّ

لقيني رأس اجلالوت، فقال: واهلل إنَّ بيني وبني داود سبعني أًبا...«.

ّي، ال�سيخ ال�سدوق )381هـ/991م( 6. ابن بابويه القمِّ

ّي املعروف بالشيخ الصدوق أحد  د بن عّل ابن بابويه القمِّ كان الش��يخ اجلليل حممَّ
موارد الس��يِّد ابن طاووس، إذ أخذ عن كتابه )عقاب األعمل()57(، وأش��ار الس��يِّد ابن 
ث  ��ف وكتابه مًعا، وقد اس��تقى من��ه حديَثني اثنني، س��اقهم وهو يتحدَّ ط��اووس للمؤلِّ
عن الزهراء س��الم اهلل عليها يف يوم القيامة، وكيف كان��ت تطالب بأن ترى ابنها اإلمام 
احلس��ني يف يوم احلرش، وموقفها من قتله، وكيف أنَّ اهلل س��بحانه وتعاىل يلقيهم نار 
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ت هلم، وقال ابن ط��اووس: »وروى هذين احلديَثني ابن بابويه يف كتاب عقاب  ق��د ُأعدَّ
األعمل«)58(.

واحلدَثيني يرفعهم الش��يخ الصدوق )ابن بابويه(، بسلس��لة سند طويلة يرفعها إىل 
)59( الذي أخذ عن اخلطيب البغدادّي والبالذرّيّ يف تارخيهم،  ّ ا ابن َنم احِللِّ النبّي، أمَّ

فرفعها إىل النبّي بطريق ابن عبَّاس، ثمَّ يسوق هذه الرواية التي ورد فيها احلديَثني.

7. ب�سري بن خزمي الأ�سدّي )ق1هـ/ق7م(

اخُتلف يف اس��مه، قال فيه الشاهرودّي)60(: »بشري بن جزيم األسدّي: مل يذكروه«، 
ه: »برش بن خزيم  ا األمني)62( فسمَّ ه البحرايّن)61( ب�: »بشري بن جزيم األسدّي«، أمَّ وس��مَّ
األس��دّي«، مل نج��د له ترمج��ة وافية يف املص��ادر األوليَّة الت��ي اطَّلعنا عليه��ا، إالَّ أنَّ ابن 
شهرآش��وب)63( قال: »ويف حديث خزيم بن فاتك األس��دّي...«، ربَّم يكون خزيم بن 
فاتك هذا هو والد بشري أو برش املرَجم له هنا، وذكره ابن شهرآشوب بلفظ)64(: »فقال 
خزيم بن فاتك األسدّي«، وما يزيد احتمليَّة أن يكون خزيم بن ثابت هو والد بشري، أو 
برش، هو قول التفرييّش)65(: »أيمن بن خزيم بن فاتك األس��دّي، من أصحاب رس��ول 
اهلل«، إذن م��ن املحتمل أن يكون أيمن هو أخ لبش��ري بن خزيم؛ ألنَّ خزيم بن فاتك 

األسدّي قريب عهد من العر الذي عاش فيه بشري بن خزيم.

اعتمد ابن طاووس املرَجم له كمورد من موارد كتابه، وقد أخذ عنه خطبة العقيلة 
زينب يف الكوفة، ومن الغريب أنَّ بش��ري بن خزيم هذا مل أجد له ترمجة يف املؤلَّفات 
ه )بشري من  التي تمَّ االطِّالع عليها، إالَّ أنَّ صاحب مستدركات رجال احلديث)66(، سمَّ
جزيم األس��دّي(، وقال عنه: »مل يذكروه وهو راوي خطبة موالتنا زينب بالكوفة«. 

ه صاحب أعيان الشيعة ب�: )برش بن خزيم األسدّي(. وسمَّ
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8. اأبو جناب الكلبّي

 ة نواح اجلنِّ عىل اإلمام احلسني استقى الس��يِّد ابن طاووس عن هذا املورد قصَّ
ثني  بع��د استش��هاده، فقال اب��ن ط��اووس: »فروي ع��ن أيب جن��اب الكلبّي ق��ال: حدَّ
اصون)67( قالوا: كنَّا نخرج إىل اجلبَّانة)68( يف الليل بعد مقتل احلس��ني، فس��مع  اجلصَّ

اجلنَّ ينوحون عليه فيقولون:

اخل���������دودم����س����ح ال�������رس�������ول ج��ب��ي��ن��ه يف  ب������ري������ق  ف�����ل�����ه 
ج����������ّده خ������ري اجل���������������دود)69(أب�����������واه م������ن ع���ل���ي���ا ق���ري���ش

وثَّق هذه احلادثة كثري)70( ممَّن ترمجوا لإلمام احلسني، وذكروا مرعه الرشيف، 
ة، وصواًل أليب جناب،   واملعاجز التي رافقت فاجعة املرع، وأس��ندوها بسلسلة سنديَّ

اصون أيًضا. اصون من بعده، وغريهم أسندها لغريه عن اجلصَّ ومن ثمَّ اجلصَّ

9. زيد بن مو�سى )250هـ/864م(

 ،د بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب هو زيد بن موسى بن جعفر بن حممَّ
أخو اإلمام عّل بن موسى الرضا، كان والًيا عىل البرة يف دولة ابن طباطبا العلوّي، 
ى ب�: زيد النار؛ لكثرة ما أحرق من دور العبَّاسيِّني وأتباعهم، وبعد انتهاء دولة ابن  ويسمَّ
 ،طباطبا ُألقي القبض عليه وجيء به إىل املأمون العبَّايّس الذي أرسله إىل اإلمام الرضا

اء حدود سنة 250ه�/864م)71(. ع له عند املأمون فعفا عنه، مات يف سامرَّ فتشفَّ

أرشك الس��يِّد اب��ن طاووس زيد بن موس��ى يف رفد م��وارده، وقد أح��ال إليه عند 
تناوله خطب س��بايا آل البيت يف الكوفة، وأخذ ما رواه املرَجم له من خطبة فاطمة 
 بأهل الكوفة، بعد أن جيء بنس��اء اإلمام احلس��ني الصغرى ابنة اإلمام احلس��ني
اد معهم من كربالء وأدخلوهم الكوفة، وساق ابن طاووس اخلطبة،  واإلمام الس��جَّ
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 ة صفحات، ثمَّ أشار إليه ابن طاووس باللفظ: »قال وخطبت أمُّ كلثوم بنت عّل بعدَّ
يف ذل��ك اليوم من وراء كلَّته��ا، رافقه صوهتا بالبكاء، فقالت:... ق��ال الراوي ]زيد بن 
موس��ى[ فضجَّ الن��اس بالبكاء والنحيب... ثمَّ إنَّ زي��ن العابدين أومأ إىل الناس أن 
ة، باللفظ: )قال()73(، واللفظ: )قال  اس��كتوا...«)72(، وكان قد أحال إليه بصفحات عدَّ

الراوي()74(.

10. عطاء بن اأبي رباح )115هـ/733م(

د عطاء بن أيب رباح، أسلم وقيل سامل بن صفوان  قال ابن خلكان)75( فيه: »أبو حممَّ
ادها... يف زم��ان بني أميَّة،  ة وزهَّ ء الفقه��اء وتابعي مكَّ م��وىل بني فه��ر... كان من أجالَّ
يأم��رون صائًح��ا يصي��ح ال يفتي الن��اس إالَّ عطاء ب��ن أيب رباح«، ووثَّقه ابن س��عد)76( 
بالقول: »كان ثقة فقيًها عال�ًم كثري احلديث... ما رأيت مفتًيا خري من عطاء بن أيب رباح 
د بن  )77( وترجم له بالقول: »أبو حممَّ إذ كان يف جملسه ِذكر اهلل ال يفر«، وأشاد فيه الذهبّيّ
أس��لم موىل قريش، أحد أعالم التابعني، ولِد يف خالفة عثمن... وكان إماًما سيًِّدا أسود 
ة... تويفِّ عطاء سنة أربعة عرش  مة، انتهت إليه الفتوى بمكَّ عر... فصيًحا عالَّ مفلفل الشَّ
ل أصّح،  ومائة ]732م[، وقال... س��نة مخس��ة عرش ]733م[، وقيل: غري ذلك، واألوَّ
وعاش تس��عني س��نة، وكان موته يف رمضان، ومن قال عاش مئة س��نة فقد وهم، واهلل 

أعلم«.

س��اق ابن طاووس جمموعة من الروايات التي ارتبطت بس��وء العاقبة ملن اش��رك 
بقتل اإلمام احلسني، وإحدى هذه الروايات ساقها ابن أيب رباح وهو شاهد عيان قد 
نق��ل احلدث عن رجل قد حدث معه ذلك احلديث ووقع، وكان ابن أيب رباح قد التقاه 
ته وما جرى معه، وكيف أنَّه مل يش��رك بحرب ومل يرب بس��يف وال طعن  ثه قصَّ وحدَّ
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برمح، إالَّ أنَّه كان من مجلة عرشة أش��خاص ش��هدوا قتل اإلمام احلس��ني، وتسبَّبت 
تلك املش��اهدة بفق��دان بره، بعد أن رأى يف املنام الرس��ول وقد اس��تدعاه، وكان 
بني يديه س��يَّاًفا ق��د رضب أعناق اآلخريني الذي��ن معه، وكان هو ق��د طلب العفو من 
النب��ّي، وأخربه بأنَّه مل يش��رك بحرب، إالَّ أنَّ النبّي ق��د كلَّ عيني الرجل من دم 
احلسني فأفاق من حلمه ذلك، وقد فقد بره، فقال ابن طاووس: »وروي ابن رباح 
قال: لقيت رجاًل مكفوًفا قد ش��هد قتل احلس��ني، فقال: كنت قد شهدت قتله عارش 
عرشة، غري أينَّ مل أطعن ومل أرضب ومل أرِم، فلمَّ ُقتل رجعت إىل منزيل وصلَّيت العش��اء 

.)78(»...اآلخرة ونمت فأتاين آٍت يف منامي فقال: أجب رسول اهلل

ساق ابن اجلوزّي)79( هذه احلادثة ووضعها حتت عنوان )حكاية غريبة(، وتسلسل 
ى ابن رباح ب�: )احلذاء بن رباح القايض(، وربم ابن اجلوزّي أخطأ  )415(، إالَّ أنَّه س��مَّ
��م أراد به )عطاء ب��ن أيب رباح()80(،  باالس��م، أو أنَّ تصحيًف��ا ح��دث لالس��م، إذ إنَّه ربَّ

فت فأصبحت )احلذاء(. وصحِّ

د بن �سعد )230هـ/845م( 11. حممَّ

د بن س��عد بن منيع أبو عب��د اهلل)81(، قال الس��معايّن)82(: »كاتب الزهرّي،  ه��و حممَّ
د بن عمر الواقدّي، وُيع��رف بغالم الواقدّي أيًضا...  موىل بني هاش��م، وهو كاتب حممَّ
وكان كث��ري العلم واحلديث والرواية، والكتب، كتب احلديث، وغريه من كتب الغريب 
والفقه«، ووثَّقه اخلطيب البغدادّي)83(، فقال فيه: »كان من أهل الفضل والعلم، وصنَّف 
كتاًب��ا كبرًيا يف طبقات الصحاب��ة والتابعني، واخلالفني إىل وقته، فأجاد فيه وأحس��ن... 
د بن س��عد عندن��ا ]عند اخلطيب البغ��دادّي[ من أهل العدال��ة، وحديثه يدلُّ عىل  وحممَّ

ى يف كثرٍي من رواياته«. صدقه، فإنَّه يتحرَّ
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كذل��ك ذكر ابن خل��كان)84( الكتاب الذي صنَّفه ابن س��عد، ووثَّق��ه أيًضا، فقال: 
»صنَّ��ف كتاًبا كبرًيا يف طبقات الصحابة والتابعني واخللفاء إىل وقته فأجاد فيه وأحس��ن 
وهو يدخل يف مخس��ة عرش جملَّدة ول��ه طبقات صغرى، كان صدوًقا ثق��ًة... وكان كثري 
العل��م غزير احلديث والرواي��ة... كتب احلدي��ث والفقه وغريمها... تويفِّ س��نة ثالثني 

ومائتني ببغداد ودفن يف مقربة باب الشام وهو ابن اثنني وستِّني سنة«.

كان ابن سعد واحد من موارد السيِّد ابن طاووس وقد أخذ عنه رواية عن أسالب 
 ،إذ ذكر ابن طاووس بم يتعلَّق بالذي سلب سيف اإلمام احلسني ،اإلمام احلسني
فقال: »وأخذ س��يفه مجيع بن اخلل��ق األودّي، وقيل رجل من بني متيم... ويف رواية ابن 
س��عد، أنَّه أخذ س��يفه الفالفس النهش��ّل...«)85(، هنا أحال ابن طاووس إىل ابن س��عد 

بقوله: »ويف رواية ابن سعد...«)86(، ولكن ذكره ابن سعد بلفظ القالنس النهشّل)87(.

12. ابن �سنان اخلفاجّي )466هـ/1074م(

د بن س��عد بن  د عب��د اهلل بن حممَّ ق��ال في��ه الس��معايّن)88(: »الش��اعر املفلَّق أبو حممَّ
س��نان اخلفاج��ّي، كان يس��كن حلب، وِش��عره ممَّا يدخ��ل األُذن بغ��ري إذن«، ُذكرت له 
ة كث��رية يف مصادر الراث اإلس��المّي املختلف��ة)89(، كان كث��ري منها بحقِّ   أبيات ش��عريَّ

.آل البيت

كان من مجلة موارد السيِّد ابن طاووس الشعراء، ومنهم الشاعر ابن سنان اخلفاجّي 
ا له بحقِّ أمري املؤمنني عّل بن أيب  الذي استحس��ن قوله ابن طاووس وس��اق بيًتا ش��عريًّ
طال��ب س��الم اهلل عليه- وه��و ينقل حادثة طلب يزي��د بن معاوية من أح��د اخلطباء أن 
يصعد املنرب ويذمَّ أمري املؤمنني، وكان قد فعل ذلك- فقال: »ولقد أحسن ابن سنان 

اخلفاجّي يف وصف أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه وأوالده، حيث يقول:
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

أع��واده��ا«)90(أع�����ىل امل���ن���اب���ر ت��ع��ل��ن��ون ب��س��بِّ��ه لكم  ُنصبت  وبسيفه 
ا واحًدا عن امل��ورد املذكور، إذ إنَّ ديوان  يب��دو أن ابن طاووس قد أخذ بيًتا ش��عريًّ
ة، إالَّ أنَّ ابن طاووس أخذ أكثر األبيات  ابن سنان ذكر هبذه القصيدة )10( أبيات شعريَّ
انطباًق��ا عىل املناس��بة التي تناوهلا، وه��ي لعن اإلمام عّل وآل بيته س��الم اهلل عليهم عىل 

املنابر التي لوالهم ملا كان ألعواد هذه املنابر وجود.

)91( قد س��بق ابن طاووس إىل ِذكر ث��الث أبيات من قصيدة ابن  ّ وكان اب��ن نم احِللِّ
سنان، فقال: »ولقد أجاد ابن سنان اخلفاجّي بقوله:

أف��واه��ه��ا ويف  ك���ف���رت  �����ة  أمَّ ال���ق���رآن ف��ي��ه ض��الهل��ا ورش���اده���اي���ا 
وب��س��ي��ف��ه ُن��ص��ب��ت ل��ك��م أع���واده���اأع�����ىل امل���ن���اب���ر ت��ع��ل��ن��ون ب��س��بِّ��ه
���ة أحقادها« ت��ل��ك اخل���الئ���ق ب��ي��ن��ك��م ب���دريَّ خبت  وم��ا  احلسني  قتل 

، إذ من املمكن أن يكون ابن طاووس  ّ ��م تأثَّر ابن طاووس بم ذكره ابن نم احِللِّ وربَّ
ّ هذه الفكرة بأن يس��وق هذا البيت الش��عرّي؛ ليكون دلياًل عىل  قد أخذ عن ابن نم احِللِّ

املناسبة.

13. اأبو طاهر الرب�سّي

يع��دُّ أب��و طاه��ر الربيّس أح��د موارد الس��يِّد اب��ن ط��اووس؛ إذ إنَّ األخ��ري أحال 
إىل كت��اب ال��ربيّس )مع��امل الدي��ن(، واس��تقى من��ه حدي��ث ضجي��ج املالئك��ة ألم��ر 
احلس��ني، ويب��دو أنَّ اب��ن ط��اووس أخ��ذ عن ه��ذا الكتاب وهن��ل منه م��ن مؤلِّف 
آخ��ر ل��ه، وأوضح ذلك الش��يخ أغ��ا ب��زرك الطه��رايّن بالقول: »مع��امل الدين للش��يخ 
��د ب��ن احلس��ن الق��ريّس )ال��ربيّس()92( ي��روي عنه الس��يِّد ]ابن  م أيب طاه��ر حممَّ املتق��دِّ
ط��اووس[ يف )الله��وف( رواي��ة ضجيج املالئك��ة لقتل احلس��ني، وحديث رفرف 
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 الن��ر ع��ىل رأس احلس��ني وغ��ري ذل��ك)93(، وي��روي عن��ه يف )اإلقب��ال( أيًض��ا 
.)95(»ة ا عن احلجَّ دعاء مسجد صعصعة)94( يف أدعية كلِّ يوم من رجب مرويًّ

كان��ت إش��ارة ابن طاووس هلذا امل��ورد ويرفعه لإلمام الص��ادق باللفظ اآليت: 
د بن احلس��ني الربيّس يف كتابه معامل الدين عن الصادق، قال:  »وروى أبو طاهر حممَّ
نا هذا احلسني صفيُّك وابن  ت املالئكة، وقالوا: يا ربَّ لـامَّ كان من أمر احلسني ما كان، ضجَّ

 
صفييِّك، وابن بنت نبييِّك، قال: فاقام اهلل ظلَّ القائم وقال: بذا انتقم هلذا«)96(.

14. الطربّيّ الإمامّي )ق4هـ/10م(

��د ب��ن جرير الطربّيّ أحد املوارد التي اعتمدها الس��يِّد ابن طاووس، وهو  كان حممَّ
يروي حديًثا بسلس��لة أوصلها لش��اهدي عيان للحدث)97(، فق��ال ابن طاووس عندما 
د بن جرير الطربّيّ اإلمامّي يف  أح��ال إىل مورده هذا إىل ما نص��ه: »وروى أبو جعفر حممَّ
ثنا ]ويذكر س��ند الرواية[ لقينا احلسني بن عّل قبل أن  كتاب دالئل اإلمامة قال: حدَّ
خيرج إىل الع��راق بثالثة، فأخربناه بضعف الناس بالكوفة، وأنَّ قلوهبم معه وس��يوفهم 
عليه، فأومأ بيده نحو الس��مء، ففتحت أبواب الس��مء فنزلت املالئكة، عدًدا ال حيصيهم 
 إالَّ اهلل، فقال: لوال تقارب األشياء وحضور األجل لقاتلتهم بؤالء، ولكنيِّي أعلم 

يقينًا ما هناك مرصعي وهناك مرصع أصحايب، ال ينجو منهم إالَّ ولدي عّل«)98(.

بع��د مراجع��ة النصِّ املذك��ور عند الس��يِّد ابن ط��اووس يف مورده كت��اب )دالئل 
اإلمام��ة( للطربّي اإلمام��ّي، وجدنا أنَّ الس��يِّد ابن طاووس نقل الن��صَّ عن املورد مع 
، إذ أش��ار الط��ربّيّ اإلمامّي بكتابه إىل  اختالف��ات طفيف��ة ال ختلُّ باملعنى املراد يف النصِّ
نفسه عندما ساق الرواية فقال: »)قال أبو جعفر( يقصد نفسه، إالَّ أن ابن طاووس قال: 
د بن جرير الطربّيّ اإلمامّي يف كتاب دالئل اإلمامة«، ويف سلس��لة  وروى أبو جعفر حممَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ه:  ا السيِّد ابن طاووس فقد سمَّ الس��ند املذكورة، ذكر الطربّيّ اسم )زرارة بن جلح(، أمَّ
ا ابن  )زرارة ب��ن َخلَّج(، ثمَّ إنَّ الطربّيّ قال: »قبل أن خي��رج إىل العراق بثالث لياٍل«، أمَّ
: »ونزل من املالئكة عدد   ط��اووس فقال: )بثالث��ة(، دون أن يقول لياٍل، وقال الط��ربّيّ

��ا ابن ط��اووس فقال: »فنزل��ت املالئكة ع��دًدا ال حيصيهم إالَّ  ال حيصيه��م إالَّ اهلل«، أمَّ
: وقال ]يقصد احلس��ني[ لوال تقارب األشياء وحبوط األجر  اهلل«، وقال الطربّيّ
��ا ابن طاووس فق��ال: »فقال: لوال تقارب األشــياء وحضور  لقاتلتهــم بؤالء«، أمَّ
: »ولكن أعلم علاًم أنَّ من هناك مرصعي وهناك  األجــل لقاتلتهم بؤالء«، قال الط��ربّيّ
ا ابن طاووس فقال: »ولكنيِّي أعلم يقينًا ان هناك مرصعي وهناك  مصــارع أصحايب«، أمَّ
مصــارع أصحايب«)99(، ويوجد كتاب آخر ربَّم هو نفس��ه كت��اب دالئل اإلمامة؛ ألنَّ يف 
ا مع دالئل اإلمامة، اختلف فيه بم خيصُّ هذه الرواية قوله: »لوال  حمتواه تش��ابه كبري جدًّ

تقارب األشياء وهبوط األجر«)100(.

15. عبداهلل بن الزبري الأ�سدّي

هو عبد اهلل بن الزبري بن األش��يم بن األعشّى بن بجرة بن قيس بن منقذ بن طريف 
��د[ ثقة«،  األس��دّي، الش��اعر)101(، وثَّق��ه الك��ويّف)102( فق��ال فيه: »وال��د أيب أمحد ]حممَّ
كذل��ك وثَّق��ه ابن حبَّ��ان)103(، بالقول: »عبد اهلل بن الزبري األس��دّي ثق��ة«، قال عنه أبو 
د[  حاتم الرازّي)104(: »عبد اهلل بن الزبري األس��دّي من أه��ل الكوفة والد أيب أمحد ]حممَّ
ت بالش��عر واألدب  الزبريّي، يروي عن الكوفيِّني«. نش��أ املرَجم له يف أرسة أدبيَّة اهتمَّ
ه األعش��ّى شاعًرا مش��هوًرا ووالده وأخويه كانوا شعراء وولده أيًضا  اهتمًما كبرًيا، فجدُّ
ي الزبري أبو  كان ش��اعر)105(، وذكره ابن دريد)106( بالقول: »والزبري محأة البئر، وبه س��مِّ
ة كثرية  عبد اهلل بن الزبري األس��دّي الش��اعر«، ولعبد اهلل بن الزبري األسدّي أبيات شعريَّ
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ام واألمراء  تناقلتها املصنَّفات األدبيَّة والتارخييَّة، واملصنَّفات األخرى، تناولت ظلم احلكَّ
لرعاياهم، ويصف العديد من احلوادث التارخييَّة السياسيَّة يف العر األموّي)107(.

ة لش��عراء  كان م��ن مجل��ة املوارد التي أخذ عنها الس��يِّد ابن طاووس أبيات ش��عريَّ
مشهورين، أنشدوا برثاء آل النبّي، وكان من مجلة أولئك الشعراء )عبد اهلل بن الزبري 
ة يف رثاء مسلم بن عقيل سالم  األسدّي( الذي أخذ عنه ابن طاووس ثمنية أبيات شعريَّ

اهلل عليه، وهاين بن عروة املرادّي، نقتطع من هذه األبيات اآليت:

فانظري املوُت  ما  تدريَن  َعقيِلفإِن كنِت ال  واب���ن  ال��س��وِق  يف  ه��ان��ٍئ  إىل 
وجهُه السيُف  ��َم  ه��شَّ ق��د  بطٍل  وآَخ������َر هي����وي م���ن ج�����داِر ق��ت��ي��ِلإىِل 
َمسيِل)108(ت���رى ج��س��ًدا ق��د غ���ريَّ امل���وت لونه كلَّ  س��اَل  قْد  دٍم  ونضُح 

هذه األبيات هي ثالثة من مجلة ثمنية س��اقها ابن طاووس للتعبري عن مأساة مقتل 
البطَلني اهلمَمني امُلش��ار هلم آنًفا، وقد أحال الس��يِّد ابن طاووس)109( هلذا املورد بالقول: 

»ويف قتل مسلم وهاين يقول عبد اهلل بن زبري األسدّي، ويقال أنَّه للفرزدق«.

ذَكَر عدد ممَّن أشار إىل هذه احلادثة بأنَّ هذه األبيات هي لعبد اهلل بن الزبري األسدّي، 
 دون ِذكر للفرزدق الشاعر، ومنهم أبو الفرج األصفهايّن)110( الذي قال: »وقال املدائنّي عن 

أيب خمنف عن يوسف بن يزيد فقال عبد اهلل بن الزبري األسدّي ]ويذكر األبيات[«.

م يمكن القول بأنَّ أبا الفرج األصفهايّن يعتقد أنَّ هذه األبيات   من خالل النصِّ املتقدِّ
لعبد اهلل بن الزبري األسدّي، بدليل أنَّه مل يذكر اسم الفرزدق، ومل حيتمل أنَّه له.

ه ب�: عبد الرمحن بن  كذلك ذَكَر احلادثة واألبيات ابن قتيبة الدينورّي)111( الذي سمَّ
الزبري األسدّي، وليس: عبد اهلل بن الزبري األسدّي.

ة بعد أن أش��ار إىل حادثة مقتل مس��لم  ا ابن أعثم)112( فإنَّه ذكر األبيات الش��عريَّ أمَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ه برأس��يهم إىل  وهان��ئ )رضوان اهلل عليهم(، فق��ال: »وعزم ]عبيد اهلل بن زياد[ أن يوجِّ
يزيد بن معاوية، فأنش��أ رجل من بني أس��د فقال: وهنا بالتأكي��د يف قوله: رجل من بني 
أسد«، يقصد به: عبد اهلل بن الزبري األسدّي، ومل ُيرْش إىل احتمليَّة أن تكون هذه األبيات 

للفرزدق.

��ا املصادر األخ��رى التي أش��ارت إىل إحتمليَّة أن تكون ه��ذه األبيات للفرزدق  أمَّ
��ة بالوقت   م��ع تقدي��م اس��م عبد اهلل ب��ن الزبري األس��دّي، فه��ي األخرى كث��رية ومهمَّ

نفسه)113(.

م من الق��ول بخصوص قائل ه��ذه األبي��ات يمكننا أن نس��تخلص نتيجة  ممَّ��ا تق��دَّ
مفاده��ا أنَّ األبي��ات هي: لعبد اهلل ب��ن الزبري األس��دّي؛ ألنَّ أغلب الذي��ن ذكروا هذه 
ا للف��رزدق، هذا ما عدا  اًل، ثمَّ احتمل��وا بعد ذلك أهنَّ األبيات نس��بوها باألص��ل إليه أوَّ
الذي��ن انفردوا بِذكر عبد اهلل بن الزبري األس��دّي من دون احتمليَّة أن يكون الفرزدق قد 
ل واحلاس��م هو ما قمن��ا به من تنقيب وتفتيش هلذه  قاهلا عندهم، ولعلَّ الفيصل يف األوَّ

ة، أو حتَّى لواحد منها يف ديوان الفرزدق، فلم نجد ِذكًرا هلا. األبيات الشعريَّ

16. اأبو عمر الزاهد )345هـ/956م(

��د بن عب��د الواحد بن هاش��م البغ��دادّي)114(، ق��ال فيه  ه��و احلاف��ظ اللغوّي حممَّ
ة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم هلا... مل ُيَر قط أحفظ منه«،  احلموّي)115(: »اللغوّي من أئمَّ
��ا الصفدّي فقد ترجم له بأنَّه من أهل الربِّ واإلحس��ان للفق��راء، بالقول: »كان صائًم  أمَّ
ًيا قائًم قنوًتا يرب اللبن لقبور الفقراء، ويفطر عىل رغيف وجزرة ونحوها، أمجعوا   مصلِّ

عليه«، ترجم له ووثَّقه الكثري من املصنِّفني، ومنهم أسهب، وغريهم أوجز)116(.

تناول الس��يِّد اب��ن طاووس كثرًيا من احل��وادث التي جاءت بعد استش��هاد اإلمام 
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احلس��ني وما جرى عىل األش��خاص الذي��ن كان هلم دوٌر واض��ٌح يف عدائهم لإلمام 
ًزا عىل حماكمت املختار الثقفّي ملن أس��هم بقتل احلسني وصحابته  احلس��ني، مركِّ
بحسب اجلرم الذي ارتكبه من وجهة نظر املختار الثقفّي، وممَّن أشار إليهم ابن طاووس 
ه��م: اخليَّال��ة الذين انُتدبوا لرضِّ صدر اإلمام احلس��ني وجس��مه بس��نابك اخليول 
وحوافرها، وكان عددهم عرشة رجال)117(، وقال: ُأسيد بن مالك أحد هؤالء العرشة:

الظهر بعد  ال��ص��در  رضضنا  األرس)119(نحن  شديد  يعبوٍب)118(  بكلِّ 
كانت إحالة الس��يِّد ابن طاووس هلذا املورد لتثبيت ش��هادة وحكم، وعنى أولئك 
��ة، وهو فعٌل ينمُّ  الع��رشة الذين قاموا برضِّ اجلس��د الرشيف من الظهر والصدر خاصَّ
عن حقد دفني َرَش��ح منهم هبذه الصورة البشعة، والنّص الذي استقاه ابن طاووس عن 
ر حقيقة هؤالء، إذ أحال إليه بالقول: »قال أبو عمر الزاهد: فنظرنا  أيب عمر الزاهد يصوِّ
يف ه��ؤالء العرشة، فوجدناهم مجيًع��ا أوالد زنا، وهؤالء أخذهم املختار، فش��دَّ أيدهيم 

وأرجلهم بسلك احلديد، وأوطأ اخليل ظهورهم حتَّى هلكوا«)120(.
 ،121( عن ما صنع املختار بالذين وطأوا صدر اإلمام احلس��ني( ّ قال ابن نم احِللِّ
ل من ب��دأ به ]املختار الثقف��ّي[ الذين وطأوا احلس��ني بخيلهم،  بالن��صِّ اآليت: »فأوَّ
وأنامه��م عىل ظهورهم، ورضب س��كك احلدي��د يف أيدهيم وأرجله��م، وأجرى اخليل 

قهم بالنار«. عليهم حتَّى قطَّعتهم، وحرَّ

17. ال�سحابيَّة اأمُّ الف�سل بنت احلارث الهالليَّة )30هـ/651م(
 ،هي لبابة بنت احلارث بن حزن اهلالليَّة، امرأة العبَّاس بن عبد املطلب عمِّ النبّي
ا من السابقات لإلسالم، وهي أخت أمِّ املؤمنني ميمونة  وأمُّ عبد اهلل بن عبَّاس، ذكر بأهنَّ
بن��ت احلارث، زوجة النب��ّي، وأمُّ الفضل ماتت قبل موت زوجه��ا العبَّاس بن عبد 

املطَّلب)122(.
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د ه��ذا اب��ن أيب حاتم  ��د، وق��د أكَّ كان��ت ت��روي احلدي��ث ع��ن الرس��ول حممَّ
ال��رازّي)123( الذي قال عنها: »روت عن رس��ول اهلل أحادي��ث روى عنها ابنها عبد 
اهلل ابن عبَّاس«، بعد أن أهنى الس��يِّد ابن طاووس تقديم كتابه قيد البحث، ابتدأ حديثه 
عن والدة اإلمام احلس��ني، ويف س��ياق حديثه أحال إىل من كان معارًصا للحوادث، 
أاَل وهي أمُّ الفضل زوجة العبَّاس بن عبد املطلب، وهي املرأة الوحيدة التي أحال إليها 
ث عن مناٍم رأته، وذكرته املصادر، فقال ابن طاووس:  ابن طاووس يف كتابه، وهو يتحدَّ
»قالت أمُّ الفضل زوجة العبَّاس رضوان اهلل عنها: رأيت يف منامي قبل مولده كأنَّ قطعة 
 ،ت ذلك عىل رس��ول اهلل من حلم رس��ول اهلل ُقطِعت فوِضعت يف ِحجري، فعربَّ
إن صدقت رؤياك فإنَّ فاطمة س��تلد غالًما فأدفعه إليك لرضعيه«)124(، وقد روي هذا 

ة)125(. احلديث بصيغ خمتلفة ومعنًى، واجحد وورد يف مصادر عدَّ

ة مع  إنَّ الغري��ب يف ه��ذه الرواية واحلديث ه��ل كانت أّم الفضل يف املدين��ة أم مكَّ
زوجها العبَّاس بن عبد املطَّلب الذي اختلفت فيه املصادر، منها ما َذكر بأنَّه أس��لم قبل 
اهلج��رة، ولكن عن ما تتبَّع س��ريته ال نجد ما يثبت إس��المه، إذ إنَّه كان من مجلة أرسى 
ة وال توجد  مرشكي بدر، وقد افتدى نفس��ه ُأس��وة بغريه من املرشكني، ثمَّ رج��ع إىل مكَّ
لدينا بحسب املصادر التي اطَّلعنا عليها أنَّ زوجته أمُّ الفضل كانت تسكن املدينة، ثمَّ إنَّ 
الرضاعة لإلمام بحسب املصادر كانت بإرشاك احلسني بلبن ابنها قثم بن عبَّاس، 
ة، هذه التساؤالت بحاجة  فكيف حصل هلا احلمل إن كانت هي يف املدينة وزوجها يف مكَّ

ا مناسبة يف هذا املورد. إىل إجابة، ونحن أوردناها هنا؛ ألهنَّ

18. ابن قتَّة )126هـ/744م(

ة، ونسب إىل ُأّمه قّتة، كانت  هو سليمن بن قتَّة العدوّي التيمّي، موىل بني تيم بن مرَّ
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ل  ة، وأقوال الش��عراء قد سجَّ وفاته بدمش��ق)126(، وكان االستش��هاد باألبيات الش��عريَّ
حض��وًرا واضًحا بني امل��وارد التي اعتمدها ابن طاووس، ومن ه��ذه املوارد التي أحال 
 ،ًة يف رثاء اإلمام احلسني إليها السيِّد ابن طاووس هو ابن قتَّة الذي ذكر له أبياًتا شعريَّ
ة من تائيَّة ابن قتَّة، وقد أشار إليه ابن طاووس  وعدد األبيات املثبَّتة هو مخسة أبيات شعريَّ
بالق��ول اآليت: »ولقد أحس��ن ابن قتَّة رمحة اهلل عليه، وقد بك��ى عىل املنازل إليها ]يقصد 

منازل اهلاشميِّني بعد احلسني[ فقال:

��ٍد حم��مَّ آل  أب���ي���اِت  ع���ىل  ��ِتم������ررُت  ف��ل��م أَرَه�����ا أم��ث��اَل�����ه��ا ي����وَم ح��لَّ
مريضًة أضحْت  الشمَس  َأنَّ  ت��َر  ِتَأمل  ل��ف��ق��ِد ح��س��نٍي وال���ب���الُد اق��ش��ع��رَّ
���ًة وجلَِّتوك���ان���وا رج����اًء ث���مَّ ص����اروا رزيَّ ال��رزاي��ا  تلَك  عُظمت  لقد 
وأه��َل��َه��ا ال���دي���اَر  اهللُ  ي��ب��ع��ُد  خَتلَِّتف���ال  برغِمي  منهم  أصبحُت  وإن 
هاشٍم آِل  ِم��ن  ال��طَّ��فِّ  قتيَل  ���ِت)127(ف���إنَّ  ف���َذلَّ املسلمنَي  ِرق���اَب  أذلَّ 

ة)128(. ويبدو أنَّ ابن قتَّة قد رثى آل البيت يف مواقف عدَّ

ّي)368هـ/978م( د بن داوود القمِّ 19. حممَّ

ّي، ش��يخ  د بن أمحد بن داوود القمِّ قال فيه الس��يِّد ابن طاووس)129(: »الش��يخ حممَّ
يِّ��ني وفقيهه��م وعاملهم...«، ويف مكان آخر من كتاب ابن طاووس نفس��ه)130( قال  القمِّ
د بن أمحد بن داوود«، وأس��ند إليه ابن طاووس)131( عنه فضل  فيه: »الش��يخ العظيم حممَّ

.وفضل زيارة اإلمام احلسني ،زيارة قرب أمري املؤمنني

نا مل نجد ترمجته  د بن داوود مل يكن مش��هوًرا كغريه من املش��اهري؛ ألنَّ ويبدو أنَّ حممَّ
نَّا من االطِّالع عليها، ولكن  ة، والتي متكَّ ة والعامَّ يف املص��ادر األوليَّة املعتربة عند اخلاصَّ
د  هن��اك نّص مه��مُّ إن دلَّ ع��ىل يشء فإنَّم يدلُّ عىل أمهيَّ��ة هذه الش��خصيَّة، والنصُّ يؤكِّ
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هة إليه من اإلمام احلسن العسكرّي، كان اخلصيبّي)132( قد ساق  وجود رس��الة موجَّ
د الصلة بني املرَجم له واإلمام العس��كري، وأش��ار  نصَّ هذه الرس��الة، والتي تؤكِّ
د بن عبد اهلل الطلحّي، فقال: »مل يذكروه،  الش��اهرودّي)133( هلذه الرس��الة يف ترمجة حممَّ
د العس��كرّي كتاًب��ا طوياًل، وفيه  ّي كتب إليهم أبو حممَّ د ب��ن داوود القمِّ ه��و مع حممَّ
معج��زات ومغّيبات كثرية«، وقال فيه الش��اهرودي)134( أيًض��ا: »وهو من أصحاب أيب 

احلسن اهلادي صلوات اهلل عليه... له كتاب الزيارات والفضائل«.

ب��نيَّ الس��يِّد ابن ط��اووس بع��ض احل��وادث واملواقف الت��ي رافقت ع��زم اإلمام 
ة إىل الع��راق، ومن الذين أش��ار إىل موقف��ه ورأيه، هو  احلس��ني يف اخلروج م��ن مكَّ
د بن احلنفية بن أمري املؤمنني، وأحال السيِّد ابن طاووس هلذا املوقف إىل  الس��يِّد حممَّ
د بن داوود  ��ّي، فقال: »ورويت ]ابن طاووس[ باإلس��ناد عن حممَّ ��د بن داوود القمِّ حممَّ
د بن احلنفيَّة  ّي، وباإلس��ناد عن أيب عبد اهلل ]اإلمام الصادق[ قال: جاء حممَّ القمِّ
ة...«)135(، وساق  إىل احلسني يف الليلة التي أراد احلسني اخلروج يف صبيحتها عن مكَّ
د بن احلنفيَّة يف حماولة من  ابن طاووس ما دار من كالم بني اإلمام احلسني وأخاه حممَّ
��ه إىل العراق؛ خوًفا عليه من غدر أهل  األخري ثناء اإلمام احلس��ني عن عزمه بالتوجُّ

ة)137(. ه إىل اليمن)136(، إن كان ال بدَّ من مغادرة مكَّ العراق، وطلب منه التوجُّ

ا )298هـ/911م( د بن زكريَّ 20. حممَّ

دة،  د بن زكري��ا بن دينار الغ��اليّب)138(، بالغني املعجم��ة واملفتوحة واملوحَّ ه��و حممَّ
موىل بني غالب، قبيلة بالبرة، أو )غالب( اسم امرأة، وقيل: الفاليّب، بالفاء املفتوحة 
م احتمل تس��ميَتني مها:  وختفي��ف الالم والباء املوح��دة بعدها ي��اء)139(، والكالم املتقدِّ
��ة؛ الحت��مل التصحيف، فجاء  ل هو األق��رب إىل الصحَّ )الغ��اليّب، والف��اليّب(، واألوَّ
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ه ب�)العاليّن(، وهذه التس��مية أفاد فيها الش��جريّي  باس��م الف��اليّب، لكن هن��اك من س��مَّ
اجلرج��ايّن)140(، وحيتمل فيه��ا التصحيف أيًضا؛ ألنَّ املش��هور هو الغ��اليّب، ووثَّقه ابن 
حبَّ��ان يف كتابه، فقال)141(: »كان صاحب حكايات وأخبار، ويعترب حديثه إذا روى عن 
ه من الضعفاء،  )142( فعدَّ ا الذهبّيّ الثقات؛ ألنَّ يف روايته عن املجاهيل بعض املناكري«، أمَّ
ا  ث��مَّ اس��تدرك برواية ابن حبَّان يف النصِّ الس��ابق، فقال: »وهو يف ع��داد الضعفاء... أمَّ
ابن حبَّان فذكره يف الثقات«، اختلفت اآلراء فيه، فبعد أن ذكرنا ما أش��ار إليه ابن حبَّان 
فه الدارقطنّي)143(، الذي قال عنه:  من تش��كيك ببعض رواياته وتوثيق غريها، فقد ضعَّ
اظ ينسبه إىل التشيُّع«،  »يضع احلديث«، قال فيه الس��معايّن)144(: »وس��معت بعض احلفَّ
ّي)145(، الذي وثَّقه أيًضا من خ��الل قوله: »وكان وجًها من وجوه  از القمِّ د ه��ذا اخلزَّ أكَّ

ا وثقة صادًقا، صنَّف كتب كثرية«. أصحابنا بالبرة، وكان واسع العلم أخباريًّ

��ا ابن النديم)146( فهو اآلخر قد وثَّقه، فق��ال: »وكان ثقًة صادًقا، وله من الكتب  أمَّ
ة،  كت��اب مقتل احلس��ني بن ع��ّل، كتاب وقع��ة صفِّني، كت��اب اجلمل، كت��اب احلرَّ
ابني وعني الوردة، كتاب األجواد، كتاب  كتاب مقتل أمري املؤمنني عّل، كت��اب التوَّ
املنحلني...«، أش��ار إليه الس��يِّد ابن طاووس)147( يف أسانيد أحد كتبه، كانت وفاته سنة 

298ه�/910م)148(.

��ة َأال وهي ما يتعلَّق بأس��الب اإلمام  أح��ال الس��يِّد ابن ط��اووس يف معلومة مهمَّ
احلس��ني، وكان من مجلة األسالب سيف اإلمام احلسني، والذي ذكره بروايَتني، 
د بن سعد، فقال)149(: »ويف رواية ابن سعد أنَّه أخذ سيفه الفالفس  األوىل أحاهلا إىل حممَّ

ا: أنَّه وقع بعد ذلك إىل بنت)150( حبيب بن بديل«)151(. د بن زكريَّ النهشّل، وزاد حممَّ

وأضاف السيِّد ابن طاووس إىل هذا النصِّ مبدًيا رأيه بخصوص السيف املسلوب 
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من اإلمام احلس��ني، فقال: »وهذا الس��يف املنهوب ليس بذي الِفقار، فإنَّ ذلك كان 
ة واإلمامة، وقد نقل  مذخ��وًرا ]س��يف ذي الِفقار[ ومصوًنا م��ع أمثاله من ذخائر النب��وَّ
ال��رواة تصديق ما قلناه وصورة ما حكيناه«)152(، وأش��ار إىل ذلك القول غري واحد ممَّن 

روا عنه)153(. أخذ عن السيِّد ابن طاووس من الذين تأخَّ

21. هالل بن نافع اجلملّي

أش��ار الس��يِّد ابن طاووس إىل حادثة استشهاد اإلمام احلس��ني، والوقت الذي 
ه بمقتل اإلمام  حدث��ت فيه، وكيف أنَّ أحد أصحاب عمر بن س��عد، أخرب س��يِّده ليبرشِّ
احلس��ني، وأحال الس��يِّد ابن ط��اووس هذه احلادث��ة إىل أحد موارده م��ن دون ِذكر 
الس��ند، ويبدو أنَّ راوي هذه احلادثة كان ش��اهد عيان، وح��ارًضا وقت وقوع احلدث، 
فق��ال الس��يِّد ابن طاووس وهو حييل إىل م��ورده، بالقول: »وروى ه��الل بن نافع قال: 
ا األمري، فهذا ش��مر  إينِّ لواق��ف م��ع أصحاب عمر بن س��عد إذ رصخ صارخ: أبرش أهيُّ
قد قتل احلس��ني. قال ]هالل بن نافع[ فخرج��ت بني الصفَّني، فوقفت عليه ]اإلمام 
ًخا بدمه أحسن منه وال أنور  احلس��ني[ فإنَّه ليجود بنفسه، فواهلل ما رأيت قتياًل مضمَّ

وجًها، ولقد شغلني نور وجهه ومجال هيأته عن الفكر يف قتله...«)154(.

��ل فيه قلياًل، إذ إنَّ تس��اؤلني يدعوان إىل  م يدعونا إىل التوقُّف والتأمُّ الن��صُّ املتق��دِّ
التوقُّف، وفك اشتباكهم:

ل: هو املورد الذي أحال إليه الس��يِّد ابن طاووس، املتمثِّل بشخص )هالل بن  األوَّ
نافع(، إذ إنَّ هذا االس��م ذاته قد ورد عند الس��يِّد ابن طاووس يف صفحات س��ابقة من 
كتابه قيد البحث، وهذا ما دعانا إىل املراجعة والتدقيق، إذ إنَّ هذا االسم ورد بحادثَتني 
منفصَلت��ني، إحدامها تدلُّ عىل أنَّه كان مع معس��كر اإلمام احلس��ني، واحلادثة الثانية 
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د بحسب قول الراوي نفسه )هالل بن نافع(، بأنَّه كان  التي ذكرناها قبل قليل والتي تؤكِّ
واقًفا مع أصحاب عمر بن سعد، ويف احلادثة األوىل ذكره السيِّد ابن طاووس وهو يتناول 
موضوع خطبة اإلمام احلسني بأصحابه، وكيف أنَّ أصحابه كانوا يبيِّنون له مواقفهم 
الثابتة يف الوالء له، واستعداهم عىل املوت من أجله، وابتدأ السيِّد ابن طاووس بجواب 
زهري بن القني، الذي ذكر لإلمام احلس��ني بأنَّ الدني��ا لو كانت دار خلود آلثر املوت مع 
 اإلمام احلسني، ثمَّ ينتقل ابن طاووس ليشري إىل هالل بن نافع، فقال: »ووثب هالل بن 
نا، وإنَّا عىل نيَّاتن��ا وبصائرنا، نوايل من واالك ونعادي  ناف��ع فقال: واهلل ما كرهنا لقاء ربِّ
ه ابن طاووس ب�)برير  من عاداك«)155(، ثمَّ يشري بعد ذلك لقول برير بن حضري الذي سمَّ
ابن حصني(، وبالتأكيد اش��تباها أو تصحيًفا. إذن هذا دلي��ل عىل أنَّ هالل بن نافع كان 
م��ن أصحاب اإلمام احلس��ني مادام قد أفاد هب��ذا القول من الثب��ات والوالء لإلمام 
احلس��ني، ولكن عندما تتبَّعت أصحاب اإلمام احلسني الذين استشهدوا معه، مل 
ل موقًفا  أجد من بينهم اسم هالل بن نافع، بل وجدت اسم )نافع بن هالل( الذي سجَّ
شجاًعا يف يوم كربالء، إذ إنَّه كان من مجلة الذين صحبوا العبَّاس ابن أمري املؤمنني جللب 
املاء من املرشعة، كم أشار إىل ذلك أيب خمنف األزدّي)156(، الذي قال: »ل�مَّ اشتدَّ العطش 
عىل احلس��ني دعا أخاه العباس بن عّل فبعثه يف ثالث��ني راكًبا وثالثني راجاًل وبعث معه 
بعرشي��ن قرب��ة فجاء وحتى دنو من املاء فاس��تقدم أمامهم نافع بن ه��الل اجلمّل، فقال 
اج: من الرجل؟ قال: نافع بن هالل، قال: مرحًبا بك يا أخي يف ما جاء  عم��رو بن احلجَّ
 ب��ك؟ قال: جئنا لنرشب من ه��ذا املاء الذي مالءمتونا عنه. ق��ال: ارشب، قال: ال واهلل 
ال ارشب من��ه قطرة واحلس��ني عطش��ان... فج��اء أصحاب احلس��ني بالقرب حتى 
أدخلوها عليه ]اإلمام احلسني[«)157(، وهذا يدلُّ بأنَّ السيِّد ابن طاووس ربَّم اشتبه يف 
د اختالف الشخَصني،  تسميته هبذا االسم، أو أنَّ تصحيًفا قد حصل يف النسخ، وما يؤكِّ
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هو أنَّ املش��هدّي)158( عندما أورد زيارة الش��هداء من أصحاب اإلمام احلسني، قال: 
»السالم عىل نافع بن هالل البجّل املرادّي«.

ث��مَّ إنَّ املصادر املعتربة ذكرت اس��م نافع ب��ن هالل بأكثر من حادث��ة يوم كربالء، 
ة م��ا ذهبنا إليه من  وه��و مع جيش اإلمام احلس��ني وأصحاب��ه)159(، وهذا ما يزيد قوَّ
القول، وهو إنَّ هالل بن نافع كان مع معس��كر ابن س��عد وقد ش��هد حادثة استش��هاد 
ا نافع بن هالل فقد استشهد قبل  اإلمام احلس��ني بحسب ما جاء س��ابًقا من قوله، أمَّ

اإلمام احلسني، وكان من أصحابه.

ا التساؤل الثاين الذي تبنَّاه  فهو ما ورد يف نصِّ هالل بني نافع من أنَّ الشمر قتل  أمَّ
اإلمام احلس��ني، والنصوص تش��ري رصاحًة إىل أنَّ قاتل اإلمام احلس��ني هو غري 
 ]الش��مر، فقال أبو خمنف األزدّي)160( ما نّصه: »ولقد مكث طوياًل ]اإلمام احلس��ني
م��ن النه��ار ولو ش��اء الناس أن يقتل��وه لفعلوا، ولكنَّه��م كان يتَّقي بعضه��م ببعض... 
ومحل عليه س��نان بن أنس بن عمرة النخعّي فطعنه بالرمح فوقع، ثمَّ قال خلويّل بن يزيد 
األصبحّي: احتز رأس��ه فأراد أن يفعل فضعف وأرعد، فقال له س��نان بن أنس: فتَّ اهلل 
عضدي��ك وأبان يديك، فنزل إليه فذبحه واحتزَّ رأس��ه«، إذن ه��ذا النّص الذي أوردناه 
ا البن سعد بقوله:  ً ا الرجل الذي رصخ مبرشِّ ى قاتل اإلمام احلسني رصاحًة، أمَّ س��مَّ
ا األمري فهذا ش��مر قد قتل احلس��ني«)161(، ربَّم كان يقصد أنَّ ش��مًرا كان قائد  »ابرش أهيُّ
املجموعة التي تولَّت قتل اإلمام احلسني، فاحُتسب هذا اإلنجاز لشمر، ودليلنا عىل 
تبنِّي ش��مر قتل اإلمام احلس��ني ما أورده أبو خمنف)162( من نصوص، فقال: »ثمَّ إنَّ 
شمر بن ذي اجلوشن أقبل يف نفر نحو من عرشة من رجاله أهل الكوفة«، ويف نصٍّ آخر 
 فأخذ احلسني الة نحو احلسني قال: »ثمِّ إنَّ ش��مر بن ذي اجلوش��ن أقبل يف الرجَّ
م أحاط��وا به إحاط��ة...«، وقال يف م��كاٍن آخر:  يش��دُّ عليه��م فينكش��فون عنه، ث��مَّ إهنَّ
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هاتكم...«، هذه  »فنادى شمر والناس: وحيكم ماذا تنظرون بالرجل؟ ُأقتلوه ثكلتكم أمَّ
الة  النصوص التي أوردها أبو خمنف دليٌل واضٌح عىل تبنِّي الش��مر قيادة جمموعة من رجَّ
الكوف��ة لقتل اإلمام احلس��ني، وكان قد فعل ذلك، وهنا يمكن القول بأنَّ ش��مر بن 
ذي اجلوشن قتل اإلمام احلسني، وقتله أيًضا عمر بن سعد، وقتله عبيد اهلل بن زياد، 
وقتله يزيد بن معاوية عليهم لعائن اهلل، إالَّ أنَّ القاتل املبارش هو س��نان بن أنس النخعّي 

لعنة اهلل عليه وعىل كلِّ من سمع هبا وريض به.



68

د ابن طاوو�ص بكتابه )امللهوف على قتلى الطفوف( موارد ال�سيِّ
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املبحث الثاين

ح بها املوارد غري امل�سرَّ

كان من مجلة املوارد التي اشتغل عليها ابن طاووس وهنل منها معلوماته التارخييَّة، 
ح هبا، وكان الس��يِّد ابن طاووس قد أح��ال إليها بإحاالت  موارد اس��ميناها غ��ري املرَّ
عة، وبصيغ خمتلفة بني املفرد واجلمع، سنعمل عىل توضيحها يف هذا  كثرية وبإلفاظ متنوِّ
ات اإلحالة إليها برتيٍب تنازيّل،  املبحث، وس��نتَّبع يف إيراد هذه املوارد بحس��ب عدد مرَّ

ل )آل الرسول(، وهذه املوارد هي: مستثنني من ذلك العنوان األوَّ

1. اآل الر�سول

ح هبا، هي أحالته يف موضع واحد من كتابه إىل آل  كان م��ن مجلة إحاالته غري املرَّ
ح  الرس��ول، مع أنَّ آل الرس��ول معلومني عند األغلبيَّة الس��احقة، إالَّ أنَّه مل يرِّ
باس��م ال��ذي أخذ عنه منهم صل��وات اهلل وس��المه عليهم، وإن كان- بحس��ب رأينا- 
ه  أي أح��د م��ن آل الرس��ول ال ختتلف عن اآلخر منه��م، وال يتقاطع مع��ه يف التوجُّ
ح باالس��م ملن حييل إليه من  واملنه��ج، وال��رؤى، ولكن وجدنا يف أكثر من مكان قد رصَّ
ة، واإلمام الباقر أيًضا واإلمام  آل الرس��ول، وذكر اإلمام الصادق ألكثر من م��رَّ
اد عليهم صلوات اهلل وس��المه، ولكن أحال هنا هبذا اللف��ظ: »وروي أيًضا عن  الس��جَّ
آل الرس��ول« مجيعهم س��واء أكان االتَّفاق هذا باملعنى أو باللفظ واملعنى مًعا، وكان 
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احلدي��ث ال��ذي رواه ابن طاووس عن ال الرس��ول س��الم اهلل عليهم ح��ول البكاء عىل 
اإلمام احلس��ني، وقد أخذ عن اإلمام الصادق حديًثا هذا نصه: »من ُذكِرنا عنده 
ففاضــت عيناه ولو مثل جناح الذبابة غفــر اهلل له ذنوبه ولو كانت مثل َزَبد البحر«)163(، 
م قالوا:  بعد أن س��اق ابن طاووس هذا احلديث، قال: »وروي أيًضا عن آل الرسول أهنَّ
من بكى وأبكى فينا مائة فَلُه اجلنَّة، ومن بكى وأبكى فينا مخسني فَلُه اجلنَّة... ومن تباكى 
فَلُه اجلنَّة«)164(، هذا احلديث ُذِكر عن عدد من آل الرسول صلوات اهلل عليهم بصياغاٍت 

خمتلفة ومفهوٍم واحد)165(.

2. قال

كان أكثر املوارد إحالة إليه جمهولة بالنسبة إلينا، إذ اشار السيِّد ابن طاووس بالفعل 
، وحاولنا قدر اإلمكان حتديد هذا املورد  املايض: )قال( وتصاريفه املختلفة، كم س��نبنيِّ
ق الكتاب أش��ار إىل مقتل  ن من اجلزم يف هذا املجال، إذ إنَّ حمقِّ نا مل نتمكَّ وتس��ميته، إالَّ أنَّ
ًرا  اإلم��ام احلس��ني أليب خمنف، فق��ال: »وكتاب مقتل احلس��ني الذي ُطب��ع مؤخَّ
قني  ر عنه، واحتمل بعض املحقِّ منس��وًبا إىل أيب خمنف ليس له قطًعا، بل لبعض م��ن تأخَّ
ص، ومقتل أيب خمنف  أنَّه للس��يِّد ابن طاووس، أخذه من مقتل أيب خمنف وزاد عليه ونقَّ
ة هذا الرأي،  مل يصل إلينا س��وى ما نقله الطربّيّ يف تارخيه عنه«)166(، ومع احتمليَّة صحَّ
ولك��ن املدقِّق بمقتل اإلمام احلس��ني« ال��ذي ربَّم يكون بالفعل البن ط��اووس، جيد أنَّ 
هناك اختالفات يف النصوص املنقولة، حتَّى وإن قلنا بأنَّ كتاب امللهوف خمتًرا له، فإنَّ 
االخت��الف بنيِّ وواضح من حيث األلف��اظ يف النصوص، مع هذا فأنا أذهب إىل القول 
ار اإلمام  بأنَّ الس��يِّد ريض الدين ابن طاووس ألَّف كتاب امللهوف خمتًرا؛ لينتفع به زوَّ
احلس��ني، فحس��ب ضيق الوقت للزائ��ر، وهبذا اخلصوص ق��ال: »أحببت أن يكون 
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حامله ]الكتاب[ مس��تغنًيا عن نقل مقتل زيارة عاشوراء إىل مشهد احلسني صلوات اهلل 
ار، وعدلت  عليه، فوضعت هذا الكتاب... وقد مجعت ها هنا ما يصحُّ لضيق وقت الزوَّ

عن اإلطناب واإلكثار«)167(.

م��ن هذا يمك��ن القول إنَّ امللهوف هو اختصار ملقت��ل أيب خمنف األزدّي الذي زيد 
ص منه الس��يِّد ابن طاووس، أي بعب��ارة أخرى: »كتاب امللهوف ربَّم يصحُّ اذا  عليه ونقَّ
قلنا عنه بأنَّه اختصار ملقتل الس��يِّد ريّض الدين ابن طاووس املنس��وب خطًأ أليب خمنف 
األزدّي«، وهلذا الس��بب يمكن ارجاع الروايات التي ذكرها السيِّد ابن طاووس بكتاب 
امللهوف والتي بدأها بالفعل: )قال( وتصاريفه، والفعل: )روى( وتصاريفه، بأنَّ مورد 
ه��ذه الروايات هو كتاب املقتل الذي ُنِس��ب أليب خمنف، وال��ذي من املحتمل أن يكون 
ة هذه الروايات إىل هذا املورد، وهبذا  البن طاووس، وع��ىل هذا يمكن القول بأنَّ عائديَّ

سنعمل يف ورقتنا البحثيَّة هذه.

أحال الس��يِّد بن طاووس إىل هذا املورد بالفعل: )قال( بحسب ما أحصيناه )48( 
ات)169(، وأحال باللفظ: فقال)170(، وأحال  ة)168(، وجاءت باللفظ: )وقيل( ثالث مرَّ مرَّ
ة، ولكن لفظ  إليه بالصيغة: )ويقول()171(، وأش��ار إىل تصاريف الفعل ق��اَل بألفاظ عدَّ
إحال��ة واحدة، وهي: فقال)172(، فأقول)173(، ما قلناه)174(، قال جامع هذا الكتاب)175(، 
م يتَّضح أنَّ عدد اإلحاالت بالفعل: )قال( وتصاريفه قد  قالت)176(، قالوا)177(. وممَّا تقدَّ

مجع )61( إحالة.

3. قال الراوي

م السيِّد ريّض الدين ابن طاووس كتابه إىل ثالثة مسالك، وسنعمل عىل تقسيم  قسَّ
إحاالته إىل املورد الذي أش��ار إليه املؤلف بعب��ارة: )قال الراوي(، هنا املقصود بالراوي 
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الرج��وع إىل املورد ال��ذي تناولناه بالصيغة: )قال( وتصاريفه��ا، واملقصود به هو كتاب 
مقتل اإلمام احلس��ني للسيِّد ريّض الدين ابن طاووس الذي أرشنا إليه، ومن اجلدير 
قت رق��ًم عالًيا باملقارنة مع امل��وارد األخرى التي  باملالحظ��ة أنَّ ع��دد اإلحاالت قد حقَّ
ا يف حال إذا مجعنا  اعتمدها املؤلِّف، والتي تزم بأنَّه املورد األساس لكتاب امللهوف، أمَّ
عدد اإلحاالت هبذا اللفظ مع اللفظ: )قال( فس��يكون عدد اإلحاالت هبذا املورد أكثر 

ة. من )120( مرَّ

ل،  أح��ال مصنِّف الكتاب إىل ه��ذا املورد باللفظ: )قال الراوي(، يف املس��لك األوَّ
ات)178(. اهتا إىل )6( مرَّ حتَّى وصل عدد مرَّ

فف��ي اإلحال��ة األوىل أش��ار إىل موق��ف صهر ه��اين بن عروة واس��مه عم��رو، إذ 
كان��ت ابنت��ه زوجة هاين، فعندم��ا وصلته أخب��ار مقتل األخري رض��وان اهلل تعاىل عليه، 
اس��تنهض مذح��ج)179(، وحارص ق��ر اإلم��ارة، إالَّ أنَّ عبيد اهلل بن زي��اد بالتعاون مع 
رشي��ح القايض)180( الذي رضيت مذحج به فيصاًل، وحكى بأخبارهم بأنَّ هاين مل ُيقتل 

فانرفوا)181(.

 وكانت اإلحالة التالية التي أشار إليها املؤلِّف هي وصول خرب مقتل مسلم بن عقيل 

لإلمام احلسني، وما كان للخرب من وقع عىل اإلمام احلسني وأهل بيته)182(.

��ف الرس��الة الت��ي بعثه��ا اإلمام احلس��ني إىل  وامل��ورد الثال��ث أخ��ذ من��ه املؤلِّ
س��ليمن بن رصد اخلزاع��ّي)183(، وبعض وجهاء الكوفة، وكان حاملها قيس بن مس��هر 
ض طريقه من ِقَبل أتباع عبيد اهلل وأخِذه إىل عبيد اهلل، إالَّ أنَّه  الصيداوّي)184(، الذي اعُرِ

أتلف الرسالة ومل خيرِب هبا بالرغم ممَّا عاناه من تعذيب)185(.

وأش��ار إىل خطبة اإلمام احلس��ني بأصحابه، وما قال عنها زه��ري بن القني)186( 
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.)187(وإعراضه عن الدنيا وتأكيد موقفه مع اإلمام احلسني

ل، قد أش��ارت إىل نعي اإلمام  وكانت اإلحالة األخرية هبذا اللفظ يف املس��لك األوَّ
ة بدأها بقوله: يا دهر اٍف لك من خليل، ومن ثمَّ حماورته  احلسني نفسه بأبيات شعريَّ

.)188(هبذا اخلصوص مع العقيلة زينب بنت اإلمام عّل

��ا املس��لك الثاين فقد أح��ال إىل هذا املورد بلف��ظ: )قال ال��راوي( وردت )27(  أمَّ
ة)189(، ويف هذه اإلحاالت وصف السيِّد ابن طاووس القتال بني الفريَقني يف كربالء،  مرَّ
وكيف أنَّ عمر بن س��عد)190( باع آخرته بدنياه، واستعدادات اجليَشني، ومناشدة اإلمام 
احلس��ني هلم ووعظه��م، واحتجاجه عليهم)191(، وكيف وص��ف كتاب عبيد اهلل بن 
زياد البن س��عد يستحثُّه عىل القتال، وحماولة ش��مر اللعني مع العبَّاس ابن أمري املؤمنني 
وإخوته اليائسة، التي تنمُّ عن جهله هبم)192(، وهنل عن هذا املورد حوادث يوم كربالء، 
وتعجي��ل عمر بن س��عد القتال، وحديث اإلمام احلس��ني مع احلوراء زينب س��الم اهلل 
ؤ عمر بن س��عد ورمي معس��كر اإلمام احلس��ني بس��هم  عليهم)193(، وأش��ار إىل ترُّ
ًقا لس��يِّده عبيد اهلل بن زياد، وذلك يتَّضح من خالل قوله عندما رمى  ًحا وتعنًُّتا ومتلُّ تبجُّ

ل من رمى«)194(. السهم، إذ طلب الشهادة له، فقال: »اشهدوا يل عند األمري أينِّ أوَّ

ث��مَّ انتقل إىل الدور الوعظّي والتذكريّي ال��ذي لعبه برير بن خضري)195(، ومباهلته 
مع خصمه)196(، وأش��ار إىل دور أصحاب اإلمام احلس��ني وكيف كانوا يبلون حسنًا 
يف سبيل اهلل واإلمام احلس��ني)197(، وأخذ عن هذا املورد املوقف الشجاع الدال عىل 
اإليمن الراس��خ باهلل س��بحانه وتعاىل واملبادئ اإلنسانيَّة يف الثبات عىل املواقف، ويتجىلَّ 
ذلك من خالل اش��تداد العطش باإلمام احلس��ني، بعد أن فقد أصحابه، وأهل بيته، 
ض إليه من ِقَبل اخلصم)198(،  فلم هين ومل جيزع بالرغم من املصائب والتضييق الذي تعرَّ
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م ال يبالون من صن��ع كلِّ قبيح،  ه��م بخربته وحنكت��ه وعرف متام اليق��ني أهنَّ الذي��ن عدَّ
فطلب أن يؤتى له بخرقة ليش��دَّ هبا رأسه الرشيف، وطلب أن يأتوه بثوب ال ُيرَغب فيه 
د منه، ولكن بالرغم من هذا فإنَّ الثوب املذكور كان قد ُسِلب  ليلبسه حتت ثيابه؛ لئالَّ جُيرَّ

منه أيًضا سالم اهلل عليه)199(.

 واس��تمر املصنِّف ناق��اًل حوادث املصيب��ة العظيمة من مورده املذك��ور، لينتقل إىل 

ما جرى عىل اإلمام احلسني وأهل بيته من النساء واألطفال بعد أن ُقتِل صحبه وأهل 
ر  ة، ال يمك��ن أن تصفها األقالم وال املش��اهد، وال يمكن أن تتكرَّ بيته، بدراما مأس��اويَّ
��دته احلوراء  ل للثورة احلس��ينيَّة الذي جسَّ ام)200(، واصًف��ا الدور املكمِّ يف ي��وم م��ن األيَّ
زينب، مع نس��اء اإلمام احلسني، من خالل اظهار املأس��اة باخلطب التي ُألقيت 
واملواقف العظيم��ة باالحتجاج عىل اخلصم، حتَّى ذكر ال��راوي ذلك بالقول: »فأبكت 

واهلل كلَّ عدوٍّ وصديق«)201(.

وال يفوتنا أن نذكر ما أشار إليه ابن طاووس من املواقف اجلبانة التي قام هبا جيش 
عمر بن سعد الذي أحرق خيام اإلمام احلسني وفرار النساء واألطفال عىل وجوههم 
يف البيداء للموقف الذي زاد من خوفهم ومأساهتم التي عاشوها يف يوم كربالء، ليختتم 
املش��هد املرعب الرهيب الذي مرَّ به عيال اإلمام احلس��ني بلهب وسنى نريان املخيم 
حي��ث ال نارص هلم وال ُمعني، إالَّ إيمهنم باهلل ومبادئ الدين احلنيف الذي كانوا س��الم 
اهلل عليهم يتواصلون حلفظ هذه املبادئ؛ لتكون دروًس��ا عظيمة لإلنس��انيَّة مجعاء يف كلِّ 

زماٍن ومكان)202(.

ل  اس��تمر ه��ذا املورد يتس��نَّم مرتبة الص��دارة من بني م��وارده األخرى، فقد س��جَّ
حضوًرا مميًَّزا باإلحالة إليه يف املسلك الثالث من كتاب امللهوف، إذ كان عدد اإلحاالت 
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دته  ة)203(، ويف هذا املس��لك استكمل املؤلِّف الدور البطويّل الذي جسَّ إليه هو )26( مرَّ
العقيل��ة زينب بع��د واقعة كربالء، من خالل حفظ العائل��ة واألطفال، ومن خالل 
له، س��يم يف الكوفة وبالد الشام،  فضح التعتيم األعالمّي الذي قام به يزيد لعنه اهلل وعمَّ
وكيف فنَّدت اإلش��اعة التي أش��يعت بأنَّ هؤالء كانوا من اخل��وارج، وذلك بالتريح 
ة)204(، وأش��ار إىل احلوادث  ��ة واخلاصَّ بنس��بهم الرشيف ملن نعته��م باخلوارج من العامَّ
الت��ي م��رَّ هبا آل البي��ت يف الكوفة وبالد الش��ام، حتَّى رجعوا إىل كرب��الء ثمَّ املدينة 
ة  رة)205(، وهبذا تكون اإلحالة هلذا املورد باللفظ )قال الراوي( قد وصلت )59( مرَّ املنوَّ

يف مسالك الكتاب الثالثة.

4. َرَوى

ة بصيغة ليس��ت بعيدة عن الس��ابقة هلا، بل  أح��ال مصنِّ��ف الكتاب إىل م��وارد عدَّ
��ا ومل ندخلها مع املورد  ه��ي مرتبط��ة هبا ارتباًطا واضًحا، ولكنَّن��ا أفردنا هلا عنواًنا خاصًّ
الس��ابق الذي هو )قال الراوي(؛ ألنَّ كّل الروايات التي ساقها املؤلَّف كانت من مورد 
دة وخمتلفة، وق��د كان عدد اإلحاالت هبذا  ا اللفظ )روى( فإنَّ م��وارده متعدِّ واح��د، أمَّ
ات)206(، وكان عدد اإلحاالت باللف��ظ )وروَي( هو )9(  اللف��ظ وتريفاته )10( م��رَّ
 ،)208()ات)207(، وجاء اللفظ )وروَي( مصاحًبا لعبارات خمتلفة، مثل )وروَي أنَّه م��رَّ
ر بحتميَّة املوت،  وهذا نقل رواية تش��ري إىل خطبة اإلمام احلس��ني الوعظيَّة التي تذكِّ
وأن��ه »ُخطَّ عىل وْلِد آدم خمطَّ الق��الدة«)209(، مبيِّنًا إيمنه املطلق بمصريه احلتمّي مهم كان 
نوعه، س��يم مع إحراز سالمة الدين، وحسن العاقبة، والصرب عىل االبتالء، مع احلرص 
عىل س��المة اخلامتة وحس��نها)210(، وجاء بعبارة مغايرة فق��ال: »وروَي أنَّ هذا الكتاب 
كتبه احلس��ني«)211(، وهنا يقصد الكتاب الذي كتبه اإلمام احلسني لبعض أعيان 
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الكوفة، ومحله قيس بن مس��هر الصيداوّي)212(، وعندما س��اق مؤلِّف الكتاب األبيات 
ة التي ردَّدها اإلمام احلسني عندما جعجع به احلّر بن يزيد الرياحّي)213( نحو  الشعريَّ

كربالء والتضييق عليه، فقال وهو يصلح سيفه بعد أن أمر أهله بالنزول بكربال:

خ��ل��ي��ِل م���ن  ل���ك  ُأٍف  ده�����ُر  ك���م ل����َك ب�������اإلرشاِق واألص���ي���ِلي���ا 
ب��ال��ب��دي��ِلِم����ن ط���ال���ٍب وص����اح����ٍب ق��ت��ي��ِل ي��ق��ن��ع  ال  ه�����ُر  وال�����دَّ
اجل���ل���ي���ِل إىل  األم���������ُر  ���������م  وك���لُّ ح���يٍّ َف������إىِل)214( س��ب��ي��ِل)215(وإنَّ
ال��رح��ي��ِل إىل  ال���وع���ُد  أق�����رَب  م���ق���ي���ِل)216(م���ا  وإىل  اجل����ن����اِن  إىل 

بعد أن أخذ الس��يِّد ابن طاووس من مورد آخر أشار إليه بصيغة )وروى من طريٍق 
آخر()217(، ومن هذا املورد أوضح موقف العقيلة زينب س��الم اهلل عليها عندما سمعت 
ة، ونقل من ه��ذا املورد تاذهبا احلديث مع اإلمام  د هذه األبيات الش��عريَّ اإلمام يردِّ

.)218(رها بمصائب آبائهم اها بنفسه، وذكَّ احلسني، وكيف أنَّه عزَّ

ر، بني اإلمام احلسني وبني  وبإشارة املؤلِّف للموقف اإلنسايّن الذي مل ولن يتكرَّ
م قد بذلوا بدم مس��لم بن عقيل ما فيه كفاية عنهم،  بني عقيل، إذ أِذن هلم بالذهاب وأهنَّ
وأحال الس��يِّد ابن ط��اووس إىل مورد آخر من موارده هبذا اخلص��وص بصيغة )وروَي 
ح موقف أبن��اء عقيل الرافض بالقطع لرك  ع��ن طريٍق آخر()219(، ومن هذا املورد وضَّ
 اإلمام احلس��ني، وإمجاعهم عىل أن يقوه بأنفس��هم فقالوا: »ال واهلل يا بَن رس��ول اهلل 
ال نفارقك أبًدا، ولكن نقيك بأنفسنا حتَّى ُنقتل بني يديك وَنِرُد مورَدك فقبَّح اهلل العيش 

بعدك«)220(.

كانت إحاالت املصنِّف الس��ابقة هب��ذا اللفظ بأن يق��ول )وروَي عن طريٍق آخر(، 
ة  ديَّ دة وليس طري��ق واحد، وهذا ي��دلُّ عىل تعدُّ ولكنَّن��ا نج��ده هنا حييل إىل ط��رق متعدِّ
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د باملوارد إالَّ لرورٍة معيَّنة، إذ إنَّه عندما تناول مقتل  امل��وارد، ومل تكن إحالته إىل التع��دُّ
عبد اهلل الرضيع ابن اإلمام احلس��ني عىل يد أعتى عتاة األرض وُقس��اهتا، ثمَّ أحال 
إىل امل��وارد بصيغة )وروَي من الطرق األخرى()221(، وبعد أن أكمل إحالته هذه أحلقها 
بحك��م منه، إذ قال: »وهي أقرب إىل العق��ل«)222(، أي إنَّه هنا حكم عىل هذه الروايات 
ا أقرب إىل العقل، وهذه داللة واضحة تبنيِّ أنَّ املؤلِّف  التي هنلها من الطرق األخرى بأهنَّ
ح األقرب منها إىل العقل، إذ إنَّ الرضيع مل يرشب  كان يناقش الروايات وحيلِّلها، ويرجِّ
��ام متتالية كم يف النصِّ ال��ذي نقله املؤلِّف، وهو ُيظهر مأس��اة جديدة من  امل��اء لثالثة أيَّ
دوا من اإلنسانيَّة،  مآيس ذلك اليوم، وكيف أنَّه سالم اهلل عليه يقف أمام وحوش قد ترَّ
م ألبيه اإلمام احلس��ني عوًنا يف حرب س��يم  فبالرغم من معرفتهم بأنَّ الرضيع ال يقدِّ
 رهم اإلمام ��م قد قتل��وا أصحاب اإلم��ام وأهل بيته م��ن الرجال، وق��د ذكَّ وأهنَّ
ة من خ��الل خماطبته هلم وهو يعرض الرضيع عليهم، فقال:  بذل��ك؛ لُيلقي عليهم احلجَّ
»يا قوم قد قتلتم ش��يعتي وأهل بيتي، وقد بقي هذا الطفل يتلظَّى)223( عطًش��ا، فاس��قوه 
رشبة ماء«)224(، وأش��ار إىل صنعهم القبيح والشنيع لقتلهم طفاًل ال ذنب له معهم)225(، 

ة العار والشنار يف وجوههم ووجوه من ريض بذلك. وهذا قمَّ

أشار مصنِّف الكتاب إىل الدور الذي لعبه املختار بن أيب عبيد الثقفّي)226(، إذ أحال 
إىل أح��د املوارد باللف��ظ )وروَي()227(، وذكر ما صنعه املختار بس��نان الذي قتل اإلمام 
احلس��ني واحتزَّ رأسه بعد أن رضبه بالسيف بحلقه الرشيف، وكيف أنَّه كان جاحًدا 
لرس��ول اهلل كلَّ اجلحود، ويتج��ىلَّ ذلك واضًحا من خالل الرواية التي أش��ار إليها 
املؤلِّف باللفظ املذكور، والقول الذي قاله ابن أنس، ونذكر منه اآليت: »فنزل إليه س��نان 
ابن انس النخعّي لعنه اهلل فربه بالس��يف يف حلقه الرشيف وهو يقول: واهلل إينِّ ألحتزُّ 
ا!!! ثمَّ احتزِّ رأسه الرشيف صىلَّ  رأسك وأعلم أنَّك ابن رسول اهلل وخري الناس أًبا وُأمًّ
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اهلل عليه وآله«)228(؛ لذلك فإنَّ املختار أخذه وعمل عىل قطع يديه ورجليه ورميه يف قدٍر 
مغّل وضع فيه زيًتا، وأصبح يضطرب فيها حتَّى هلك)229(.

كان م��ن مجلة ما ذكره الس��يِّد ريّض الدين ابن طاووس يف كتابه هو عدد الربات 
الت��ي وِجدت عىل قميص اإلمام احلس��ني، وإىل ذلك أش��ار إىل أحد املوارد باللفظ: 
)وروَي(، فق��ال: »وروَي أنَّه وِجد يف قميصه مائ��ة وبضع عرش ما بني رمية ورضبة 
ّيص ليس كّل  ّيص فقط، وبالتأكيد فإنَّ القمِّ وطعنة«)230(، أنا أقول هذا ما وِجد عىل القمِّ

.مالبس اإلمام احلسني

��ا رؤوس أصحاب اإلمام احلس��ني وأهله ممَّ��ن ُقتِل فإنَّ الس��يِّد ريّض الدين  أمَّ
ابن طاووس ذكره��ا باإلحالة إىل أحد املوارد وذلك بصيغ��ة )وروَي()231(، ذاكًرا عدد 
ال��رؤوس جمتمع��ة، ثمَّ ذكر اس��م كلِّ قبيلة مع ع��دد الرؤوس التي محلته��ا تلك القبائل 
ًقا منها ليزيد وعبي��د اهلل بن زياد عليهم لعائن اهلل، فقال  املتفاخ��رة هبذا الصنيع القذر متلُّ
هبذا اخلصوص: »وروَي أنَّ رؤوس أصحاب احلس��ني كانت ثمنية وس��بعني رأًسا، 
ب إىل عبيد اهلل بن زي��اد وإىل يزيد بن معاوي��ة، فجاءت كندة  فاقتس��متها القبائل للتق��رُّ
بثالث عرش رأًسا... وجاءت هوازن باثني عرش رأًسا... وجاءت متيم بسبعة عرش رأًسا 
وجاءت بني أس��د بسبعة عرش رأًسا، وجاءت مذحج بسبعة رؤوس وجاء سائر الناس 

بثالث عرش رأًسا«)232(.

وأح��ال إىل م��ورد م��ن امل��وارد باللف��ظ )وروَي()233(؛ ليوضح املواق��ف الرشيفة 
املستنكرة بفعل بني أميَّة من ِقَبل املوالني يف بالد الشام، فقال: »وروَي أنَّ بعض التابعني 
ل�مَّ ش��اهد رأس احلس��ني  بالشام أخفى نفسه ش��هًرا من مجيع أصحابه، فلمَّ وجدوه 

بعدئذ فقدوه سألوه عن سبب ذلك، فقال: إالَّ ترون ما نزل بنا«)234(.
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أح��ال مؤلِّف الكتاب إىل م��ورد بصيغة )فروَي()235(، وق��د ذكر موقف لصاحَبني 
اثنَ��ني لإلمام احلس��ني، وكانا يطلب��ان اإلذن من اإلمام احلس��ني للخروج لقتال 
اعدائه، ومها برير ب��ن خضري)236( اهلمدايّن، وعبد الرمحن بن عبد ربَّه األنصارّي، وكان 
ره األخري بأنَّ الس��اعة التي هم فيها ليس س��اعة ضحك،  ل يضاح��ك الث��اين، وذكَّ األوَّ
فأجابه برير بالقول: »وإنَّم أفعل ذلك استبش��اًرا بم نصري إليه، فو اهلل ما هو إالَّ أن نلقى 
م يبنيِّ  هؤالء القوم بأس��يافنا نعاجلهم س��اعة، ثمَّ نعانق احلور الِعني«)237(، والنصُّ املتقدِّ
بوضوح ش��جاعة هذي��ن الرجَلني واطمئناهنم باملعس��كر ال��ذي هم في��ه، وإيمًنا منهم 
باملصري ال��ذي ينتظرونه، بالرغم من هول املوقف، ويقينه��م باملوت بعد النزال، ولكن 
ا الشهادة يف سبيل اهلل  أّي موٍت الذي يعتقدونه، إنَّه املوت الذي ُيدِخلهم اجلنَّة، يعني إهنَّ

.)238(مع أقدس حيٍّ عىل وجه األرض آنذاك، وهو اإلمام احلسني

وأح��ال مصنِّف الكت��اب إىل موارد عديدة باللف��ظ )روى( وتصاريفه، إالَّ أنَّه ذكر 
أس��مء األع��الم الذين ُأخذت عنهم الرواي��ة، فوجدنا أن نذكره��م كلٌّ عىل انفراد؛ ألنَّ 
كّل واحٍد من هؤالء األعالم الذين وردت أس��مؤهم بعد الفعل )روى( يعدُّ مورًدا من 
موارد ابن طاووس يف الكتاب، وس��نأيت عىل إيرادهم يف الصفحات الالحقة، وبحسب 
ات اإلحال��ة إليهم نرتِّبهم  ات اإلحالة ل��كلِّ واحٍد منهم، والذين تس��اوت مرَّ ع��دد مرَّ

بحسب الرتيب املعجمّي األلف بائّي.

5. رواية اأو رواة

ة عليهم،  اس��تعمل الس��يِّد ابن طاووس اللفَظني )رواة- روايات(، واأللفاظ الدالَّ
��ة، وكان عدد اإلحاالت هبذه األلفاظ  ة هنل منها معلومات مهمَّ لإلحال��ة إىل موارد عدَّ
ات)239(، األوىل باللفظ )قال رواة احلدي��ث()240(، وكان قد أحال  والصي��غ هو )6( م��رَّ
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م الذكر، وه��و ينقل حادثة جرت  إىل جمموع��ة من الرواة كم هو واض��ح يف النصِّ متقدِّ
وقائعها بعد مولد اإلمام احلسني بسنة كاملة، وكيف هبط مالئك عددهم اثني عرش 
ة وجوههم ينعون اإلمام احلسني لرسول اهلل، وكيف  ملًكا عىل صور ش��تَّى حُممرَّ

.)241(ًيا رسول اهلل مل يبَق ملك يف السموات إالَّ نزل معزِّ

مل أجد هذا احلديث- بحسب املصادر التي اطَّلعت عليها- إالَّ عند ابن أعثم الكويّف 
بكتابه )الفتوح(، ويبدو أنَّ رواة احلديث هذا هم كلٌّ من: عبد اهلل بن عبَّاس، ورشحبيل 

ر بن خمرمة، إذ أشار إىل ذلك وذكرهم ابن أعثم الكويّف)242(. ابن أيب عون، واملسوَّ

ا بالقول: »قال  وأح��ال إىل مورد آخ��ر باللفظ: )قال بعض الرواة()243(، ونق��ل نصًّ
بع��ض الرواة واهلل ما رأي��ت مكثوًرا قطُّ قد ُقتِل ِولُده وأهل بيته وأصحابه أربط جأًش��ا 
منه، وإنَّ الرجال كانت لتشدَّ عليه فيشدُّ عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف املعزى إذا 
ل النصِّ قوله: )قال بعض  شدَّ عليها الذئب«)244(، مع أنَّ السيِّد ابن طاووس ذكر يف أوَّ
الرواة(، لكن وجدنا هذا احلديث أش��ار إليه الش��يخ املفي��د)245(، وقد أحال إىل مورده: 
)محيد بن مس��لم(، وربم هنا ابن طاووس قصد كلمة بعض محيد بن مس��لم، إذ إنَّ كلمة 

بعضهم ربَّم تأيت بمعنى أحدهم.

وأحال إىل اللفظ ذاته بالقول: »وقد نقل الرواة...«)246(، وكان هذا القول قد ساقه 
��د معلومة تارخييَّة، إذ إنَّه قد س��بق هذا القول كالم له عن س��يف ذي الِفقار، وهل  ليؤكِّ
كان ضمن األس��الب التي ُس��لبت من اإلمام احلس��ني بعد مرع��ه، فقال: »وهذا 
السيف املنهوب ليس بذي الِفقار، فإنَّ ذلك كان مذخوًرا ومصوًنا مع أمثاله من ذخائر 

ة واإلمامة، وقد نقل الرواة ما قلناه وصورة ما حكيناه«)247(. النبوَّ

ة واإلمامة(،  ��م أراد ابن ط��اووس بقوله: )ذخائ��ر النب��وَّ م الذك��ر ربَّ الن��صُّ متق��دِّ
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از  ه��و: الصحيف��ة واللوح واألش��ياء األخرى التي معه��ا، والتي ورد ِذكره��ا عند اخلزَّ
ار بأنَّ عن آل البيت الصحيفة اجلامعة التي  ّي)248(، وكذلك ما أش��ار إليه الصفَّ القمِّ
��م ُأعطوا اجلفر عن عّل ب��ن أيب طالب، وكتاب  ه��ي من إمالء رس��ول اهلل، وأهنَّ
فاطم��ة الزهراء، وإنَّ عندهم األلواح التي كانت عند األنبياء الس��ابقني س��الم اهلل 
وا  ار)250( أيًض��ا إنَّ اآلي��ة الكريم��ة: ﴿إِنَّ اهللَ َيْأُمُرُكــْم َأْن ُتَؤدُّ عليه��م)249(، وق��ال الصفَّ
اأْلََماَنــاِت إىل َأْهلَِهــا﴾)251(، نزلت يف آل البيت، وأنَّ اإلم��ام الصادق قال هبذا 
ل منَّا إىل اإلمام الذي يكون من بعده  انا عنَي ]اهلل سبحانه[ أن يؤديِّي األوَّ اخلصوص: »إيَّ
كر م��ن قول اإلمام الصادق املتعلِّق بكلمة  م الذِّ الكتب والســالح«)252(. النصُّ متقدِّ

السالح حُيتمل أن يكون أراد هبا بأنَّ سيف ذو الِفقار جزء من ذلك السالح املذخور.

ة بحادثة موقف  وأحال إىل م��وارد أخرى وهو يقارن بني األقوال املختلف��ة اخلاصَّ
الس��يِّدة زينب بعد إح��راق اخليام عىل النس��اء واألطفال، وكيف كانت تس��ترخ 
د وتش��كو هلل وله ما أصبح به حاهلم، فقال ابن طاووس بخصوص  ها النبّي حممَّ جدَّ
احلادثة نفسها: )ويف بعض الروايات()253(، ثمَّ يسوق نصَّ كالم العقيلة زينب وهي 
ها وترثي أخاها اإلمام احلسني، إالَّ أنَّ النصَّ الذي ساقه ابن طاووس)254(  تندب جدَّ

فيه نوع من االختالف عن النصِّ الذي ذكره أبو خمنف)255(.

أش��ار ابن ط��اووس عند حديث��ه عن يوم القيام��ة، وكيف أنَّ الزه��راء تأيت يف 
ة من نس��ائها، بحديث يس��نده ابن طاووس)256( عن النبّي، وكيف تطالب سالم  ل�مَّ
اهلل عليه��ا من الب��اري جلَّ وعال بعد أن ُيقال هلا ادخل اجلن��ة أن تعرف ما يكون اإلمام 
احلس��ني)257(، وأحال ابن ط��اووس إىل مورد آخر فقال: »ويف رواي��ة أخرى«)258(، 
ويذك��ر اب��ن ط��اووس الرواية بقول��ه: »ويف رواي��ة أخرى وتن��ادي وا ولــداه، وا ثمرة 

فؤاداه«)259(، ثمَّ ُيكمل النصَّ الذي أخذه عنه، وقال عنه: ويف رواية أخرى.
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وأح��ال أيًض��ا إىل مورد آخر من م��وارد كتابه، باللفظ: )ويف بعضه��ا()260(، أي يف 
بع��ض الرواي��ات، أو بعض املصادر، وهو يس��تطرد ح��وادث الس��بايا يف الكوفة، وقد 
 تن��اول خطبة احل��وراء زين��ب وعندما وص��ل إىل قوهلا س��الم اهلل عليه��ا: »ويلكم 
يا أهل الكوفة، أتدرون أيَّ كبٍد لرسول اهلل فريتم؟ وأيَّ كرهيٍة له أبرزتم... لقد جئتم با 
صلعاء عنقاء ســوداء فقامء«)261(، عندما يص��ل إىل هذا القول يذكر ابن طاووس موارد 
أخرى بقوله: »ويف بعضها خرقاء شوهاء، كطالع األرض وبالء السمء«)262(، وقد ُذكر 
ه��ذا النصُّ يف العدي��د من املصادر، ربَّم ه��ي التي عناها وقصدها الس��يِّد ابن طاووس 

بقوله: )ويف بعضها()263(.

6. وروَي من طريٍق اآخر

ة للموارد التي اعتمده��ا يف تأليف كتابه،  اس��تعمل الس��يِّد ابن طاووس طرق ع��دَّ
فأحال إىل بعضها باللفظ )وروَي من طريٍق آخر()264(، فأحال هبذا اللفظ يف موضعني: 
ض هبا أمره إىل اهلل س��بحانه  ة فوَّ ل منها عندما ذكر اإلمام احلس��ني أبياًتا ش��عريَّ األوَّ
ت  م، فسمعته العقيلة زينب سالم اهلل عليها فانضمَّ وتعاىل، وذلك ليلة العارش من املحرَّ
إلي��ه، ودار بينه��م حدي��ث الوداع وحتميَّ��ة املوت ع��ىل كلِّ البرش، وأوصاه��نَّ بوصايا 
ة، ث��مَّ يقول ابن ط��اووس وهو بصدد هذا املوض��وع: »وروي من طري��ق آخر: أنَّ  ع��دَّ
زينب ل�مَّ س��معت األبيات وكانت يف موضع منفرد عنه ]اإلمام احلس��ني[ خرجت 
ح��ارسة ترُّ ثوهبا، حتَّى وقع��ت عليه وقالت: وا ثكاله ليت املوت أعدمني احلياة، اليوم 
ــي فاطمة، وأيب عــّل املرتى، وأخي احلســن الزكي، يا خليفــة املاضني وثامل  ماتــت أمَّ
ح هول املصاب الذي ُهم فيه؛ ألنَّ  الباقــني«)265(، وهنا تريد العقيلة زين��ب أن توضِّ
اإلمام احلس��ني عندما انتقل النبّي إىل الرفيق األعىل، بقي من أهل الكس��اء)266( 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

اإلمام عّل والزهراء واحلس��نني، وعندما استش��هدت الزه��راء بقي اإلمام عّل 
واحلسنني، ولكن بعد استشهاد اإلمام عّل بقي احلسنان سالم اهلل عليهم، ولكن 
بعد استشهاد اإلمام احلسن مل يبَق من أهل الكساء إالَّ اإلمام احلسني سالم اهلل عليه، 
وكانوا يرون فيه النبّي والزهراء وعّل واحلس��ن عليهم صلوات اهلل وسالمه، هلذا قالت 
احلوراء زين��ب هذه املقولة ورتبتهم بمقولتها بحس��ب ترتيب وفياهتم صلوات اهلل 

عليهم)267(.

ويف املوض��ع الث��اين أحال إىل طري��ق آخر من خالل قول��ه: »وروَي من طريٍق آخر 
فق��ال«)268(، وأحال إىل هذه الطري��ق عندما دار احلديث بينه س��الم اهلل عليه وبني أبناء 
ه عقيل بن أيب طالب الذين أراد حقن دمائهم، من خالل توضيحه هلم بأنَّ دم أخاهم  عمِّ
م أبوا إالَّ املوت دون��ه، وأنَّ العيش بعده قبيح كم  مس��لم ب��ن عقيل قد وىف عنهم، إالَّ أهنَّ

وصفوا)269(.

أش��ار الس��يِّد ابن طاووس إىل ط��رق أخرى من خ��الل قول��ه: »وروَي من طريق 
أخرى«)270(، وأش��ار إىل هذه الطرق عند حديثه عن الطفل الرضيع الذي أرشنا س��ابًقا 
إىل حادثة استشهاده سالم اهلل عليه، بعد أن رِمَي بسهٍم مثلث له ثالث شعب، وكان قد 

رماه حرملة بن كاهل اللعني.

7. ال�سعراء

ة للكث��ري من احلقائ��ق التارخييَّة، إذ ُش��حنت  ُع��دَّ الش��عر واح��ًدا من امل��وارد املهمَّ
خت حوادث تارخيية بارزة خالل العصور  ة أرَّ ة بقصائد وأبيات شعريَّ الدواوين الشعريَّ
خون، وكان للكثري  اإلس��الميَّة، وربَّم انفردت هذه األبيات بمعلوم��ات مل يذكرها املؤرِّ
د النطباقها ع��ىل حادثة معيَّنة من  من هذه األبيات الش��عريَّة حضوًرا يستش��هد هبا وتردَّ
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ة ُتطلق يف املناس��بات الت��ي هلا عالقة باملعنى  ة مهمَّ ح��وادث التاريخ حتَّى أصبحت مادَّ
املوجود يف األبيات الشعريَّة.

ة ذكره��ا عىل هذا النح��و، فأحال  إذ أح��ال الس��يِّد ابن ط��اووس إىل أبيات ش��عريَّ
م يمكن  ات)271(، ومن الرقم املتقدِّ إحاالت كثرية ألبيات من الشعر كان عددها )3( مرَّ
ة،  القول إنَّ الش��عر كان أحد موارده التي استش��هد فيها لبعض احلوادث التارخييَّة املهمَّ
تني منها قال باللفظ: »ومن ذلك يقول الش��اعر«)272(، ففي اإلحالة األوىل ذكر  فف��ي مرَّ
ر فيها موقف اإلمام احلسني بعد أن شهد مرع أخيه العبَّاس، وذكر  أبياًتا يصوِّ
ة، مل يذكر اسم قائل هذه األبيات الثالث التي أوردها ابن طاووس،  ثالثة أبيات ش��عريَّ

وهي:

ع��ل��ي��ِه ُي��ب��َك��ى  أن  ال���ن���اس  ف���ت���ًى أب���ك���ى احل���س���نَي ب��ك��رب��الِءَأح�����قُّ 

م��اِءأخ��������وُه واب��������ُن وال����������دِه ع���لٌّ ِج ب��ال��دِّ أب���و ال��ف��ض��ِل امل������رَّ
يشٌء َي��ث��ن��ي��ِه  ال  َواس��������اُه  وج���اَدَل���ُه ع��ىل َع���َط���ٍش بِ������َمِء)273(وَم�����ن 

ا حلفيد أيب الفضل العباس ابن أمري  بع��د أن بحثنا عن قائل هذه األبيات وجدنا أهنَّ
د)274( بن عّل بن عبد اهلل بن العبَّاس بن  املؤمنني وهو: »الش��اعر أبو إس��معيل حممَّ
احلس��ن بن عبيد اهلل بن العبَّاس ابن اإلمام أم��ري املؤمنني عّل بن أيب طالب صلوات اهلل 
ة أخرى  م��ة األمينّي)275(، الذي نقل له أبياًتا ش��عريَّ عليه��م«، ورد هذا النّص عند العالَّ

خارج املناسبة التي ذكرها ابن طاووس.

��ا املوضع الثاين الذي أح��ال ابن طاووس فيه ملورد ش��عرّي بالقول: »ويف ذلك  أمَّ
يقول الش��اعر«)276(، وكانت اإلحالة لبيٍت شعريٍّ استش��هد به ابن طاووس وهو يشري 

إىل احتزاز رأس اإلمام احلسني، فقال:
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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��������ٍة ع���دل���ت ح��س��ي��نً��ا �����ا س���ن���انف������أيُّ رزيَّ غ���������داة ت�����ب�����ريه ك�����فَّ
دون أن يس��مِّ الش��اعر الذي قال هذا البيت الش��عرّي، واكتف��ى بقوله: »ويف ذلك 
يقول الش��اعر«، وأثناء البحث عن مصدر هذا البيت الشعرّي مل نجده بحسب املصادر 
التي تمَّ االطِّالع عليها والتي س��بقت عر ابن طاووس، إالَّ يف القليل منها)277(، الذي 
هو االخر مل يسمِّ اسم الشاعر بل ذكره عند حديثه عن حماولة إقناع أهل الكوفة بالنزول 
إىل بيعة يزيد، ورفض اإلمام ذلك فقال: »وقاتل)278( ]املقصود اإلمام احلسني[ ومن 

ة...«)279(. معه حتَّى ُقتِلوا فقال الشاعر: فأي رزيَّ

 ،وكانت اإلحالة الثالثة قد أوردها عند حديثه عن الطراق برأس اإلمام احلسني
وس��بايا العلويِّني يف ش��وارع الكوفة، وقد قال: »وحيقُّ يف أن متثل هنا أبياًتا لبعض ذوي 
)280( أش��ار إىل  ّ العق��ول يرث��ي هبا قتياًل من آل الرس��و ل فق��ال«، إالَّ أنَّ ابن نم احِللِّ
��ه أوردها عند حديثه عن  هذه األبيات اخلمس��ة التي ذكرها ابن طاووس نفس��ها، إالَّ أنَّ
رجوع الرؤوس بعد الطواف هبا يف البلدان لُتدفن مع األجساد، فقال: »... والذي عليه 
ل من األقوال أنَّه ُأعيد إىل اجلس��د بعد أن طيف به يف البالد وُدفِن معه وليد أحس��ن  املعوَّ
ة[، ول�مَّ مرَّ عيال  نايح)281(، هذه املرثية يف فادح هذه الرزية... ]ثم يذكر األبيات الشعريَّ
احلس��ني بكربالء وجدوا جابر بن عبد اهلل األنصارّي رمحُة اهلل عليه ومجاعة من بني 

هاشم...«.

ة لبعض أهل السواد،  وهبذا اخلصوص ذكر ابن االثري)282( أنَّ هذه األبيات الشعريَّ
ة اخلمس��ة، إالَّ ان دعبل اخلزاعّي ذكر هذه األبيات اخلمسة يف  ثمَّ يذكر األبيات الش��عريَّ

ديوانه.
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8. بع�ص التابعني

ح  كان من مجلة إحاالته إىل املجاهيل من املوارد، وأحال إليهم بصيغة اجلمع، ليوضِّ
ث  الكيفيَّة التي انتقل فيها زهري بن القني إىل معس��كر اإلمام احلس��ني، فقال: »وحدَّ
مجاعة من بني فزارة وبجيلة قالوا...«)283(، وذكر قول هؤالء اجلمعة الذين ذكروا كيف 
م كانوا يسايرون احلسني وهو يف طريقه إىل الكوفة، وكيف كان من بينهم زهري بن  أهنَّ
م كرهوا مس��ايرته؛ ألّن معه نسائه وعياله، فكانوا إذا أراد النزول  القني البجّل، وأهنَّ
اعتزلوه فنزلوا يف ناحية، حتَّى أنَّه س��الم اهلل عليه أرس��ل إىل زهري بن القني يريد لقاءه، 
 والذي التقى باإلمام ،وكي��ف كان موقف زوجة زهرًيا احلاثَّة له عىل لقاء اإلمام
 ح زوجته مع بعض أقارهبا، وطلبت منه أن يذكرها عند احلس��ني ورج��ع فرًحا ورسَّ

ه، وأن ال ينساها)284(. وجدِّ

ًفا، وذلك عند  لت موقًف��ا تارخييًّا مرشِّ وهكذا تكون زوجة زهري بن القني قد س��جَّ
اًل، وتقبُّلها طالقها من  حثِّها لزوجها أن جييب دعوة اإلمام احلس��ني، وأن يلتقي��ه أوَّ
نت أنَّه س��بب طالقه هلا، من خالل قوله: »أن��ت طالق، فإينِّ ال ُأحبُّ  زوجه��ا الذي تيقَّ
أن يصيبك بس��ببي إالَّ خ��ري، وقد عزمت عىل صحبة احلس��ني ألفديه بروحي وأقيه 
ه��ا، ليوصلها إىل أهلها«)285(، وهبذا  بنفيس، ثمَّ أعطاها ماهلا وس��لَّمها إىل بعض بني عمِّ
 ،تك��ون قد رضبت لنا مرًبا من الوفاء واالحرام لزوجها ووالًء إلمامها احلس��ني 

.ال يقلُّ هذا املوقف أمهيَّة عن موقف زوجها زهري بالوالء إلمامه احلسني

وكان الس��يِّد ابن طاووس ق��د اعتمد يف هذا املورد عىل مجاعة م��ن املجاهيل كانوا 
خوا لس��رية صحايّب من  ة، ونقلوها هبذه الصورة؛ ليؤرِّ ش��هود عيان حلادث��ة تارخييَّة مهمَّ
 ل اس��مه مع أنصار اإلمام احلسني أصحاب اإلمام كان قد أدَّى ما عليه؛ ليس��جَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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لوا ملحمة خالدة مل ينتِه ذكرها عىل مرِّ العصور واألجيال إىل يوم القيامة. الذين سجَّ

9. وهلل درُّ القائل

ل  ا واحًدا، سجَّ أحال الس��يِّد ابن طاووس إىل أحد موارده، وقد أخذ عنه بيًتا شعريًّ
وا هبا بعد  ه��ذا البيت ليستش��هد به عندم��ا كان ينقل حادثة الس��بايا ومعاناهتم التي م��رُّ
تلك املجزرة التي عرض هلا رجاهلم يف كربالء، وإحراق اخليام، وكيف كانت نس��اء آل 
عون  البيت يس��قن كم ُتس��اق أرسى الرك والروم، وكيف أنَّ الذين يس��وقوهنَّ يدَّ

م نارصوا اإلسالم هبذا الفعل، فقال ابن طاووس: »وهلل درُّ القائل: أهنَّ

هاشٍم آِل  م��ن  املبعوِث  ع��ىل  َلعجيُب«)286(ُي��ص��ىلَّ  َذا  إنَّ  بنوُه  وُي��غ��زى 
وعند تتبُّعنا القائل هلذا البيت الش��عرّي وجدنا أنَّ الذي متثَّل به هو الش��افعّي الذي 

ة)287(، اصطفى منها ابن طاووس هذا البيت الشعري. ذكر أبيات عدَّ
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اخلامتة

مة إىل جمموعة من االستنتاجات، أمّهها: ل الباحث يف ضوء الدراسة املتقدِّ توصَّ

صنّف الس��يِّد ابن طاووس ه��ذا الكتاب ليكون اختصارا للمقتل احلس��ينّي، . 1
ح به. ح باالسم، وغريها غري مرَّ معتمًدا عىل موارد خمتلفة، منها مرَّ

ة اعتم��د فيها عىل عدد من . 2 ل ابن طاووس عىل ِذكر ح��وادث تارخييَّة مهمَّ ع��وَّ
��ة املعصوم��ني س��الم اهلل عليهم كموارد ل��ه، مثل: اإلمام الس��جاد زين  األئمَّ

.العابدين، واإلمام الباقر، واإلمام الصادق

دة . 3 ح باس��مءها، بألف��اظ متعدِّ أحال الس��يِّد ابن ط��اووس إىل موارد غري مرَّ
بصيغَتيِّ اجلمع واملفرد، نحو: قال، قالوا، روى، قال الراوي، الرواة، وغريها، 
ذ منها ش��اهًدا ملا يريد الوصول  ��ة كان قد اختَّ ة مهمَّ كذلك أحال أبيات ش��عريَّ

إليه، وتدعيم للرأي الذي تبنَّاه واعتمده.

أش��ار يف عدد من اإلحاالت إىل أس��مء األع��الم مع أس��مء مصنَّفاهتم، وتارًة . 4
أسمء األعالم فقط.

ذكر اس��مه بالتريح ت��ارًة، وبالتلوي��ح أخرى أثناء صفح��ات الكتاب، ويف . 5
ة. مواضع عدَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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املالحق

 امللحق رقم )1(
ح با ح املوارد املرصَّ يوضيِّ

الصفحات يف كتاب امللهوفعدد املراتاسم املوردت
1220، 2223اإلمام زين العابدين
2158، 2169اإلمام الباقر
386، 158، 159، 187، 184، 233. 6اإلمام الصادق
86، 160، 230، 4234ريض الدين ابن طاووس4
208، 2220ابن هليعة5
ّي6 1186ابن بابويه القميِّ
1192بشر بن خزيم األسدّي7
1225أبو جناب الكلبّي8
1194زيد بن موسى9

1183عطاء بن أيب رباح 10
1179ابن سعد11
1219ابن سنان اخلفاجّي12
1176أبو طاهر الربيّس13
1124الطربّيّ اإلمامّي14
1123عبد اهلل بن الزبر األسدّي15
191أم الفضل بنت احلارث اهلالليَّة16
1183أبو عمر الزاهد17
1223ابن قتَّة18
ّي19 د بن داود القميِّ 1127حممَّ
د بن زكريَّا20 1179حممَّ
1177هالل بن نافع اجلمّل21
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 امللحق رقم )2(
ح با ات اإلحالة إىل املوارد غر املرصَّ ح عدد مرَّ يوضيِّ

اتلفظ املوردت الصفحة يف كتاب امللهوفاملرَّ
تــني، 49قال1 تــني، 139 مرَّ 92، 93، 96، 102، 103، 107، 138 مرَّ

 168  ،166 تــني،  مرَّ  159  ،158 تــني،  مرَّ  154  ،141  ،140
تــني،  تــني، 180 مرَّ تــني، 176، 177 مرَّ تــني، 174، 175 مرَّ مرَّ
 205 تــني،  مرَّ  204  ،199  ،198  ،197  ،189  ،185  ،183
تــني،  تــني، 225، 227 مرَّ تــني، 220 مرَّ ثــالث مــرات، 214 مرَّ

234 ،228
تني، 3137وقيل2 91 مرَّ
83، 2102فقال3
150 59قال الراوي4  ،148  ،140  ،138  -137  ،135  ،134  ،118  145

تــني، 154، 155، 158، 159، 160،  ثــالث مــرات، 151 مرَّ
 ،175  ،174  ،172  ،171 تــني،  مرَّ  167  ،165  ،164  ،163
تــني، 191،  مرَّ تــني، 181، 182، 183، 190  مرَّ  180 ،177
مــرات،  ثــالث   204 ،203 ،201 ،200 ،199 ،198 ،193
تــني، 215، 218،  مرَّ تــني، 214  مرَّ  213 ،211 ،210 ،205

تني، 225، 226، 230 219 مرَّ
184فقال5
1234فاقول6
1180ما قلناه7
هــذا 8 جامــع  قــال 

الكتاب
1160

191قالت9
1132قالوا10
178، 11روى11  ،176  ،169  ،154  ،152  ،141  ،136  ،127  -126

210 ،190
126، 136، 141، 152، 169، 176، 178، 190، 9210وروي12
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طريق 13 عــن  وروي 
آخر

2152 ،141

وروي عــن الطرق 14
االخرى

1169

154، 2225فروي15
92، 170، 180، 181، 185، 6193رواية أو رواة16
يذكــر 17 مل  شــعراء 

اسمهم
3203 ،176 ،170

1132بعض التابعني18
1192وهلل در القائل19
20186آل الرسول
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هوام�ص البحث

)1( اخلوانس��ارّي، روض��ات اجلنَّ��ات: 325/4-339، الربوجردّي، طرائ��ف: 102/1، النورّي، 
خامت��ة مس��تدرك الوس��ائل: 438/2-465، العامّل، أعي��ان الش��يعة: 6/13-12، الطهرايّن، 
مصف��ى املق��ال: 297-303، املامق��ايّن، تنقي��ح املق��ال: 310، اخلوئّي، معجم رج��ال احلديث: 
��ة املجمع العلمي العراق��ّي، جملَّد 12  202/3-204، آل ياس��ني، الس��يِّد ع��ّل آل طاووس، جملَّ
لس��نة 1965م: 192-213، جملَّد 13 لسنة 1966م: 276-309، كمل الدين، فقهاء الفيحاء: 
ون��ة، موارد اإلحت��اف يف نقباء األرشاف: 106/1، كرك��وش، تاريخ احِللَّة:  141/1-148، كمُّ

فاته: 81-80. 25/2-26، الطائّي، ابن طاووس عره ومؤلَّ
)2( امللهوف: 87.

)3( امللهوف: 142-91.
)4( امللهوف: 186-143.
)5( امللهوف: 234-187.

)6( امللهوف: 234.
)7( امللهوف: 87.

)8( امللهوف: 223-220.
)9( امللهوف: 222.

)10( امللهوف: 221-220.

)11( امللهوف: 158، 169.
)12( امللهوف: 158.

، تاري��خ الرس��ل واملل��وك: 297/3، ابن اجل��وزّي، املنتظم يف تاريخ املل��وك واألمم:  )13( الط��ربّيّ
.329/5

)14( امللهوف: 169.
.173 :15( كتاب مقتل احلسني(

)16( ينظر: املجليّس، بحار األنوار: 46/45، البحرايّن، عوامل العلوم من اآليات واألخبار واألقوال: 
289، الكجورّي: 619/2.
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)17( امللهوف: 87.

)18( امللهوف: 86.

)19( امللهوف: 86.
)20( ثواب األعمل وعقاب األعمل: 187.

د بن  د بن احلس��ن ع��ن حممَّ ثني حممَّ )21( ج��اء احلدي��ث ع��ن الش��يخ الص��دوق بالن��صِّ اآليت: »حدَّ
د األزدّي عن أيب عبد اهلل  ثني أمحد بن إس��حاق بن س��عيد بن بكر بن حممَّ ار قال حدَّ احلس��ن الصفَّ
ثون؟، قال: قلت جعلت فداك نعم، قال: إنَّ تلك املجالس  ]الصادق[، قال: جتلســون وتتحدَّ
حتبُّهــا فأحيــوا أمرنا إنَّه مــن َذَكرنا وُذكِرنا عنده فخــرج عينه مثل جناح الذبابة غفــر اهلل ذنوبه ولو 

كانت أكثر من زبد البحر«. ثواب األعمل: 187.
)22( امللهوف: 158.

)23( امللهوف: 159-158.
د  )24( معامل الدين: ذكر هذا الكتاب الشيخ الطهرايّن، فقال فيه: »معامل الدين للشيخ... أيب طاهر حممَّ
بن احلسن القريّس )الربيّس( ]يف كتاب امللهوف الفريّس[ يروي عنه السيِّد ]يقصد ابن طاووس[ يف 
 وحديث رفرف النر عىل رأس احلسني ،امللهوف( رواية ضجيج املالئكة لقتل احلس��ني(

وغري ذلك...«، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 198/21.
)25( امللهوف: 159، هامش: 61.

)26( امللهوف: 178.

)27( امللهوف: 178.

)28( امللهوف: 184.
)29( امللهوف: 185-184.

)30( امللهوف: 233.

)31( امللهوف: 233.
��ة: 290/4، 217/8، البح��رايّن، احلدائق  ة إىل أحكام األئمَّ )32( ينظ��ر: احل��ّر العامّل، هداي��ة األمَّ

الناظرة: 83/13، املجليّس، بحار األنوار: 149/45.
)33( امللهوف: 86، 160، 230، 234.

)34( اب��ن ط��اووس، إقب��ال األع��مل: 464/1، 191/2، 219/3، األم��ان من أخطار األس��فار 
ة إىل ثمرة املهجة: 139. واألزمان: 132، 136، مجال االسبوع: 121، كشف املحجَّ

ة: 139، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 107/21. )35( ابن طاووس، كشف املحجَّ
)36( امللهوف: 87.
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)37( امللهوف: 87.
)38( امللهوف: 160.
)39( امللهوف: 160.
)40( امللهوف: 230.
)41( امللهوف: 234.
)42( امللهوف: 234.

)43( ابن سعد، الطبقات الكربى: 358/7، ترمجة رقم 4071.
)44( تاريخ اإلسالم: 281-217/11.

)45( تاريخ اإلسالم: 219/11، العرب يف خرب من غرب: 205/1.
نَّا من االطِّالع عليه��ا، وربَّم أخذ  ��ن م��ن الوقوف عىل قول اب��ن حنبل يف كتبه الت��ي متكَّ )46( مل نتمكَّ

ن من االهتداء إليها، أو إنَّه نقله عن غريه. فاته التي مل نتمكَّ الذهبّيّ قوله من أحد مؤلَّ
)47( ابن خلكان، وفيات األعيان: 38/3-39، ترمجة رقم 325.

)48( تاريخ أس��مء الثقات: 183/1، ترمجة رقم 1101. ينظر: ابن حبَّان، الثقات: 272/5، ترمجة 
رقم 4796.

)49( الثقات: 234/7، ترمجة رقم 9834.
)50( الكنى واألسمء: 519/1، ترمجة رقم 2060.

)51( الطبقات الكربى: 358/7، ترمجة رقم 4071.
)52( التاريخ األوس��ط: 207/2، ترمجة رق��م 2326، التاريخ الصغ��ري: 189/2، التاريخ الكبري: 
183/5، ترمج��ة رق��م 574، اجلرج��ايّن، الكامل يف ضعف��اء الرجال: 1656، الن��ووّي، هتذيب 
األس��مء واللغ��ات: 284/1، ترمجة رق��م 328، العينّي، مغ��اين األخي��ار: 125/2، ترمجة رقم 

.1349
)53( امللهوف: 209.

)54( امللهوف: 209-208.
)55( امللهوف: 220.

، مثري  ّ )56(اجل��زء املتمم لطبقات ابن س��عد: 498/1، رقم الرواي��ة 457. ينظر أيًضا: ابن ن��م احِللِّ
األحزان: 82، الصفدّي، الوايف بالوفيات: 265/12.

)57( راجع احلديَثني: الصدوق، ثواب األعمل وعقاب األعمل: 217.
)58( امللهوف: 186.
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)59( مثري األحزان: 61.
)60( مستدركات علم رجال احلديث: 37/2، ترمجة رقم 2154.

)61( عوامل العلوم واملعارف: 377.
)62( لواعج األشجان: 199.

)63( مناقب آل أيب طالب: 88/1.
)64( مناقب آل أيب طالب: 365/2.

)65( نق��د الرج��ال: 254/1، ترمج��ة رق��م 2/631. ينظر أيًض��ا: اخلوئّي، معجم رج��ال احلديث، 
159/4، ترمجة رقم 1593.

)66( الشاهرودّي، مستدركات علم رجال احلديث: 37/2، ترمجة رقم 2154.
اص��ة: املوضع الذي  ��اص رجل يصنع اجلصَّ واجلصَّ اص، واجلصَّ اص��ون: مفرده��ا جصَّ )67( اجلصَّ

يعمل به اجلبس. ابن منظور، لسان العرب: 10/7 مادة جصص.
 )68( اجلبَّان��ة: ه��ي م��ا اس��توى م��ن األرض، وملس وال ش��جر في��ه، وال تك��ون اجلبَّان��ة يف الرمل 
وال يف اجلبل، وكلُّ صحراء جبانة. ابن منظور، لسان العرب: 85/13. وقال الطرحيي: »واجلبَّانة 
ا تكون يف الصحراء تش��ييد لل��يشء بموضعه«. جممع البحرين:  ى هبا املقابر؛ ألهنَّ الصحراء وتس��مَّ

.224/6
)69( امللهوف:226-225.

)70( ينظ��ر عىل س��بيل املث��ال ال احلر: ابن أيب الدني��ا، اهلواتف: 86، احلدي��ث 115، األرشاف يف 
منازل األرشاف: 295، الطربايّن، املعجم الكبري: 122/3، أبو نعيم األصفهايّن: معرفة الصحابة: 

.669/2
، تاريخ الرس��ل واملل��وك: 534/8، أبو الفرج األصفه��ايّن، مقاتل  )71( ع��ن ترمجته ينظ��ر: الطربّيّ
ة: 113/4، ابن مح��دون، التذكرة  الطالبيِّ��ني: 435-347، الق��ايض التنوخّي، الفرج بعد الش��دَّ
احلمدونيَّ��ة: 116/1، ترمجة رقم 239، ابن اجلوزّي، املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم: 83/1-
85، مس��كويه، تارب األمم: 118/4، الصفدّي، ال��وايف بالوفيات: 36/15، ابن كثري، البداية 

والنهاية: 268/10.
)72( امللهوف: 208-194.

)73( امللهوف: 199-197، 205-204.

)74( امللهوف: 201-198، 205-203.
)75( وفيات األعيان: 261/3، ترمجة رقم 419.
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)76( الطبقات الكربى: 468/5.
)77( تاريخ اإلسالم: 420/7-424. ينظر: الصفدّي، الوايف بالوفيات: 78/20، ترمجة رقم 125.

)78( امللهوف: 184-183.
)79( بستان الواعظني ورياض السامعني: 262.

)80( ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان: 260/3، ترمجة رقم 419، مغلطاي، إكمل هتذيب الكمل 
يف أسمء الرجال: 241/9 ترمجة 3714.

)81( اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 369/2، ترمجة رقم 876.
)82( األنساب: 8/5.

)83( تاريخ بغداد: 369/2، ترمجة رقم 876.
)84( وفي��ات األعيان: 351/4، ترمجة رقم 645. عن ترمجة ابن س��عد ينظر: املّزّي، هتذيب الكمل: 
، س��ري أعالم  259/25، ترمج��ة رق��م 5237، ابن عس��اكر، تاريخ دمش��ق: 174/22، الذهبّيّ

النبالء: 664/10، ترمجة رقم 242.
)85( امللهوف: 179.
)86( امللهوف: 179.

م الصحابة، الطبقة اخلامسة: 479/1. )87( الطبقات الكربي، متمِّ
)88( األنساب: 386/2.

)89( ينطر بخصوص ش��عره: الش��يزرّي، لباب اآلداب، 368/1، العمد األصفهايّن، خريدة القر 
وجري��دة العر: 206/1، 318، ياق��وت احلموّي، معجم األدب��اء: 325/1، ابن األثري، املثل 
الس��ائر يف أدب الكات��ب والش��اعر: 172/1، 202، 87/2، 89-92، 212، أب��و حام��د ع��ّز 
ة احلموّي، خزانة األدب وغاية األرب:  الدين، الفلك الدائر عىل املثل السائر: 172/4، ابن حجَّ

375/2، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 9ق25/1.
)90( امللهوف: 219.

ي التقديم: 141/3. )91( مثري األحزان: 81. ينظر: النباطي البيايض، الراط املستقيم إىل مستحقِّ
)92( هكذا من النّص.

)93( مل نجد ذكره يف كتاب امللهوف غري رواية ضجيج املالئكة.
)94( مسجد صقصقة: الصحيح مسجد صعصعة، وربَّم ُكتبت هكذا خطًأ، سيم وأنَّ مسجد صعصعة 
ابن صوحان يف الكوفة يستحبُّ أن ُيزار يف شهر رجب ويدعى فيه بأدعية شهر رجب. املشهدّي، 

املزار: 143، ابن طاووس، إقبال األعمل: 212/3.
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)95( آغا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 198/21 الرمجة رقم 4596.
)96( امللهوف: 178-176.

ف عىل ش��اهَدي العيان يراجع: الطربّيّ اإلمامّي، نوادر املعجزات: 107، ابن طاووس،  )97( للتعرُّ
امللهوف: 125-124.

)98( امللهوف: 124-126. ينظر: احلديث يف: املشغرّي الشامّي، الدر النظيم: 530.
)99( ملراجعة النصوص املذكورة يف املتن، ينظر: الطربّيّ اإلمامّي، دالئل اإلمامة: 182، رقم احلديث 

3/98، ابن طاووس، امللهوف: 126-124.
)100( الطربّيّ اإلمامّي، نوادر املعجزات: 182.

)101( ابن ماكوال، اإلكمل يف رفع االرتياب: 190/1.
)102( تاريخ الثقات: 256/1، ترمجة رقم 809.

)103( الثقات: 29/2، ترمجة رقم 886.
)104( كتاب اجلرح والتعديل: 56/5، ترمجة رقم 263.

)105( اب��ن ماك��وال، اإلكمل يف رفع االرتي��اب: 190/1. ينظ��ر أيًضا: املرزبايّن، معجم الش��عراء: 
.470/1

)106( االشتقاق: 48/1.
رة: 470/1، األصفهايّن،  )107( للمزيد من التفاصيل. ينظر: ابن ش��بة النمريّي، تاري��خ املدينة املنوَّ

رشح ديوان احلمسة: 663/1، دنيرس، تاريخ دنيرس: 61/1.
)108( امللهوف: 123.
)109( امللهوف: 132.

)110( مقاتل الطالبيِّني: 71.
)111( األخبار الطوال: 242.

)112( كتاب الفتوح: 348/73.
، أنس��اب األرشاف: 83/2، الطربّي،  )113( أب��و خمنف، كتاب مقتل احلس��ني : 58، الب��الذرّيّ

تاريخ الرسل وامللوك، 285/4.
اظ: 873/3، ترمجة رقم 11/73844. )114( الذهبّي، تذكرة احلفَّ

)115( معجم األدباء: 226/18، ترمجة رقم 69.
)116( الذهبّي، سري أعالم النبالء: 508/15-513، ترمجة رقم 288، ابن حجر العسقاليّن، لسان 

امليزان: 268/5، ترمجة رقم 880.
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، مثري األحزان: 59. ّ )117( ابن نم احِللِّ
)118( اليعبوب: الفرس الكريم رسيع اجلري. ابن منظور، لسان العرب: 401/1.

، مثري األحزان: 60. ّ )119( ابن نم احِللِّ
)120( امللهوف: 183.

)121( ذوب النظار يف رشح الثار: 118.
)122( اب��ن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 465/9، ترمجة رقم 2380، ابن حبَّان، الثقات: 361/3، 
اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 185/1، ترمجة رقم 114، الباجي املالكّي، التعديل والتجريح: 
210/1، 561/2، اب��ن ماك��وال، إك��مل الك��مل: 412/7، ابن األثري، أس��د الغابة: 539/5، 

الذهبّي، سري أعالم النبالء: 439/3، ترمجة رقم 82.
)123( اجلرح والتعديل: 465/9، ترمجة رقم 2380.

)124( امللهوف: 92.
ة: 468/6، احلاكم النيس��ابورّي، املستدرك عىل الصحيحني: 194/1،  )125( البيهقّي، دالئل النبوَّ

املفيد، اإلرشاد: 129/2.
)126( امللهوف: 233، هامش 212.

)127( امللهوف: 233. للمزيد من أبيات ابن قتَّة ينظر: أبو الفرج األصفهايّن، مقاتل الطالبيِّني: 81.
)128( ينظ��ر: أبو الف��رج األصفهايّن، مقاتل الطالبيِّ��ني: 50، 57، 60، 81، ابن أيب احلديد املعتزيّل، 
رشح هن��ج البالغة: 52/16، البالذرّي، أنس��اب األرشاف: 69/3، 220 ، املس��عودّي، مروج 

الذهب ومعادن اجلوهر: 64/3.
)129( إقبال األعمل: 190/2.
)130( إقبال األعمل: 236/3.

)131( فرحة الغرّي: 117، 163، إقبال األعمل: 64/3، 236، 240-239.
)132( اهلداية الكربى: 343.

)133( مستدركات علم رجال احلديث: 179/7، ترمجة رقم 13742.
)134( مستدركات علم رجال احلديث: 89/7، ترمجة رقم 13306.

)135( امللهوف: 127.
.8 :136( أبو خمنف، كتاب مقتل احلسني(

)137( امللهوف: 128-127.
)138( الدارقطنّي، سؤاالت احلاكم النيسابورّي للدارقطنّي: 148، ترمجة رقم 206.
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ّي، كفاية األثر: 334. از القمِّ )139( اخلزَّ
)140( األمايل اخلميسيَّة للشجري: 242/2، ترمجة رقم 2287.

)141( الثقات: 154/9.
)142( تاريخ اإلسالم: 259/21، ترمجة رقم 434.

)143( سؤاالت احلاكم النيسابورّي: 148، ترمجة رقم 206.
)144( األنساب: 95/10، ترمجة رقم 2939.

)145( كفاية األثر: 334.
)146( الفهرست: 138.

)147( سعد السعود: 234.
)148( كفاية األثر: 334.

)149( امللهوف: 179.
ه: »وأخذ س��يفه رجل من بني هنش��ل بن دارم فوقع بعد  )150( قال أبو خمنف هبذا اخلصوص ما نصُّ
ذل��ك إىل أهل حبيب بن بديل...«. كتاب مقتل احلس��ني: 200. ينظ��ر أيًضا: الطربّي، تاريخ 

الرسل وامللوك: 453/5.
)151( حبيب بن بديل: هو حبيب بن بديل بن وروقاء، كان من مجلة الذين ش��هدوا لعّل حديث 
»مــن كنت مواله فعلٌّ مواله«. ابن األثري، أس��د الغابة يف معرف��ة الصحابة: 671/1 رقم الرمجة 
1038. وق��ال في��ه ابن حجر العس��قاليّن: »له وألبي��ه وألخيه عبد اهلل صحب��ة«. اإلصابة يف متييز 

الصحابة: 13/2.
)152( امللهوف: 180.

)153( املجل��يّس، بح��ار األنوار: 58/45، البح��رايّن، العوامل اإلمام احلس��ني : 302، البحرايّن، 
مدينة املعاجز: 79/4.

)154( امللهوف: 177.
)155( امللهوف: 139-138.

)156( كت��اب مقتل احلس��ني: 98. ينظر: أبو الفرج األصفهايّن، مقات��ل الطالبيِّني: 78، ابن قتيبة 
الدينورّي، األخبار الطوال: 255.

)157( للمزي��د من التفاصيل ينظر: البالذرّي، أنس��اب األرشاف:181/3، الطربّي، تاريخ الرس��ل 
وامللوك: 312/4.

)158( املزار: 493. ينظر أيًضا: العامّل، املزار: 151.
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)159( أبو خمنف، كتاب مقتل احلس��ني: 99، 131، 134، 150، البالذرّي، أنس��اب األرشاف: 
172/3، 181، 192، 197، الطربّي، تاريخ الرس��ل واملل��وك: 312/4، 331-330، 336، 

املفيد، اإلرشاد: 103/2، ابن شهرآشوب، مناقب آل أيب طالب: 252/3.
)160( كتاب مقتل احلس��ني: 200، الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك: 346/4، مسكويه، تارب 

األمم: 77/2.
)161( امللهوف/177.

.200 ،191-190 :162( كتاب مقتل احلسني(
��ّي، الكامل يف الزيارات:  )163( املله��وف: 86. ينظ��ر: الربقّي، املحاس��ن: 63/1، ابن قولويه القمِّ

.207
)164( امللهوف: 86.

)165( الش��يخ الص��دوق، األمايّل: 638، ثواب األع��مل وعقاب األع��مل: 85، 160، ابن قولويه 
ّي، كامل الزيارات: 211-210. القمِّ

مة. )166( امللهوف: 34، املقدِّ
)167( امللهوف: 87.

تني، 140، 141، 154  تني، 139 مرَّ )168( املله��وف: 92، 93، 96، 102، 103، 107، 138 مرَّ
تني، 180  تني، 176، 177 مرَّ ت��ني، 174، 175 مرَّ تني، 166، 168 مرَّ ت��ني، 158، 159 مرَّ مرَّ
تني،  ات، 214 مرَّ ت��ني، 205 ثالث مرَّ ت��ني، 183، 185، 189، 197، 198، 199، 204 مرَّ مرَّ

تني، 228، 234. تني، 225، 227 مرَّ 220 مرَّ
تني، 137. )169( امللهوف: 91 مرَّ

)170( امللهوف: 83، 102.
)171( امللهوف: 158، 170.

)172( امللهوف: 84.
)173( امللهوف: 234.
)174( امللهوف: 180.
)175( امللهوف: 160.

)176( امللهوف: 91.
)177( امللهوف: 132.

)178( امللهوف: 118، 134، 135، 138-137، 140.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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)179( مذح��ج: هي قبيلة من قبائل اليمن، بفتح امليم، وس��كون ال��ذال املعجمة، وكرس احلاء املهملة 
واجليم. السمعايّن، األنساب: 240/5.

)180( رشي��ح الق��ايض: رشيح بن احل��ارث بن قيس بن اجلهم ب��ن معاوية بن عامر اب��ن الرائش بن 
ام اخلليفة  احل��ارث ب��ن معاوية بن ثور بن مرتع أبو أميَّة الكندّي القايّض، ع��نيِّ والًيا عىل الكوفة أيَّ
عم��ر ب��ن اخلطَّاب، ماَت وكان له يوم مات مائة س��نة وثمن س��نني، وقال املدائنّي: ويف س��نة ثمن 
وس��بعني م��ات رشيح الق��ايض، وقال ابن نم��ري: مات رشيح القايض س��نة ثمنني. ابن عس��اكر، 
تاريخ مدينة دمش��ق: 7/23-57، ترمجة رقم 2733. ينظر عن ترمجته: أخبار القضاة: 200/2، 

الذهبّي، سري أعالم النبالء: 100/4 ترمجة رقم 23،
)181( امللهوف: 118.
)182( امللهوف: 134.

)183( س��ليمن ب��ن رصد اخلزاعّي: أبو مطرف، له صحبة، وكان من أتباع احلس��ني بن عّل، فلمَّ 
ُقتل احلس��ني، انفرد من عس��كره تس��عة آالف نفس فيهم س��ليمن بن رصد، خرج للطلب بثأر 
احلس��ني، فُقتل بعني الوردة يف رمضان سنة سبع وس��تِّني. ابن حبَّان، مشاهري علمء األمصار: 

81، ترمجة رقم 305.
)184( قيس بن س��هر الصيداوّي: قيس بن مس��هر الصيداوي، أس��دّي، من عدنان، عرب الش��مل، 
شاب كويّف، من أرشاف بني أسد، أحد محلة الرسائل من قبل الكوفيِّني إىل احلسني بعد إعالن 
ة  ة، صحب مس��لم بن عقيل حني ق��ِدم من مكَّ احلس��ني رفض��ه لبيع��ة يزيد، وخروج��ه إىل مكَّ
مبعوًثا من قبل احلس��ني إىل الكوفة، محل رس��الة من مسلم إىل احلس��ني خيربه فيها بيعة من 
ًه��ا إىل العراق، حتَّى إذا  ة متوجِّ باي��ع ويدعوه إىل القدوم، صِحب احلس��ني ح��ني خرج من مكَّ
ة محل رس��الة من احلسني إىل الكوفيِّني خيربهم فيها  انتهى احلس��ني إىل احلاجر من بطن الرمَّ
بقدومه عليهم، قبض عليه احلصني بن نمري، فأتلف قيس الرس��الة، وجاء به احلصني إىل عبيد اهلل 
ابن زياد الذي حاول أن يعرف منه أس��مء الرجال الذين ُأرس��ل إليهم كتاب احلس��ني ففشل، 
د مهدي، أنصار  فأمر عبيد اهلل به فرِمَي من أعىل القر )فتقطَّع فمت(. ش��مس الدين، الشيخ حممَّ
احلس��ني، ط2، الدار اإلسالميَّة، 1401ه�/1981م: 124. عن الدور الذي قام فيه قيس بن 
مس��هر ينظر: البالذرّي، أنساب األرشاف: 166/3، الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك: 262/4-
263، 267، 306، اب��ن أعث��م الكويّف، كتاب الفت��وح: 29/5، ابن حبَّ��ان، الثقات: 307/2، 
الش��يخ املفيد، اإلرشاد: 37/2، ابن شهرآش��وب، مناقب آل أيب طالب: 241/3، 245، ابن نم 

، مثري األحزان: 30، ّ احِللِّ
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)185( امللهوف: 135.
)186( زهري بن القني: من أصحاب احلس��ني، جعله احلس��ني يوم الط��فِّ عىل امليمنة وحبيب 
اب��ن مظاهر عىل امليرسة، وأعطى رايت��ه العبَّاس بن عّل، فربز احلّر وقت��ل نيًفا وأربعني رجاًل، 
ث��مَّ برز بعده مجاعة، ث��مَّ برز زهري بن القني، فقتل مائة وعرشين رجاًل، وقد س��لِّم عليه يف الزيارة 
س��ة وفيها: )الس��الم عىل زهري بن القني  الرجبيَّة وكذلك يف الزيارة التي خرجت من الناحية املقدَّ
البجّل القائل للحسني وقد أذن له يف االنراف: ال واهلل ال يكون ذلك أبًدا أ أترك ابن رسول 
اهلل أس��رًيا يف ي��د األعداء وأنجو أن��ا؟! ال أراين اهلل ذلك اليوم(. الس��يِّد اخلوئّي، معجم رجال 
احلدي��ث، 306/8، ترمج��ة رق��م 4759. للمزي��د عن دوره يف كرب��الء. ينظر: أب��و خمنف، مقتل 
احلس��ني: 74، 86، 94، 105، 110، 113، 119، 124، 142، 149، اليعق��ويّب، تاري��خ 
اليعقويّب: 244/2، ابن قتيبة الدينورّي، األخبار الطوال: 252، الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك: 
218/4، 220، 223، 227، 234، 236، اخلصيبّي، اهلداية الكربى: 205، الطربّي الش��يعّي، 

دالئل اإلمامة: 182.
)187( امللهوف: 138.
)188( امللهوف: 140.

تني، 154، 155، 158، 159، 160،  ات، 151 مرَّ )189( املله��وف: 145، 148، 150 ث��الث مرَّ
تني، 181، 182،  ت��ني، 171، 172، 174، 175، 177، 180 مرَّ 163، 164، 165، 167 مرَّ

.183
)190( عمر بن س��عد: عمر بن س��عد بن أيب وقَّاص الزهرّي، بارش قتال احلسني وفعل األفاعيل. 
روى ش��عبة، عن أيب إس��حاق، عن العيزار ابن حريث، عن عمر بن س��عد، فقام إليه رجل فقال: 
أم��ا ختاف اهلل؟ تروى عن عمر ابن س��عد، فبكى وقال: ال أع��ود. وقال العجّل: روى عنه الناس، 
تابعّي ثقة. وقال أمحد ابن زهري: س��ألت ابن معني أ عمر بن س��عد ثقة؟ فقال: كيف يكون من قتل 
احلس��ني ثقة. قتله املختار س��نة مخس وس��تِّني. الذهبّي، ميزان االعتدال: 199/3، ترمجة رقم 
6116. ينظر: البالذرّي، أنساب األرشاف: 176/3-179، املسعودّي، مروج الذهب ومعادن 

اجلوهر: 247/3، ابن حجر، لسان امليزان: 318/7، ترمجة رقم 4183.
)191( امللهوف: 145.

)192( امللهوف: 149-148.

)193( امللهوف: 160-150.
)194( امللهوف: 158.

)195( بري��ر ب��ن خضري: هو بري��ر بن خضري اهلم��دايّن املرشقّي )وبنو مرشق بطن م��ن مهدان(، كان 
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برير ش��يًخا تابعيًّا ناسًكا، قارًئا للقرآن، من ش��يوخ القراء، ومن أصحاب أمري املؤمنني، وكان 
م��ن أرشاف أهل الكوف��ة من اهلمدانيِّني. الس��موّي، أنصار اإلمام احلس��ني: 121. عن دوره 
يف كرب��الء ينظر: البالذرّي، أنس��اب األرشاف: 187/3، 189، 191، الطربّي، تاريخ الرس��ل 
وامللوك: 327/4، الدارقطنّي، املؤتلف واملختلف: 186/1، 757/2، الش��يخ املفيد، اإلرشاد، 
، مثري األحزان: 39، 45،  ّ 95/2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ: 65/4-66، 90، ابن نم احِللِّ

الدمشقّي، توضيح املشتبه: 268/3.
)196( امللهوف: 160.

)197( امللهوف: 167-163.

)198( امللهوف: 172-170.

)199( امللهوف: 174-172.
)200( امللهوف: 175-174، 177، 180.

)201( امللهوف: 181.
)202( امللهوف: 182-180.

ات،  ت��ني، 191، 193، 198، 199، 200، 201، 203، 204 ثالث مرَّ )203( املله��وف: 190 مرَّ
تني، 225، 226، 230. تني، 215، 218، 219 مرَّ تني، 214 مرَّ 205، 210، 211، 213 مرَّ

)204( امللهوف: 191-190، 201-198، 215.
)205( امللهوف: 215-214، 226-225.

)206( امللهوف: 127-126، 136، 141، 152، 154، 169، 176، 178، 190، 210.
)207( امللهوف: 126، 136، 141، 152، 169، 176، 178، 190، 210.

)208( امللهوف: 126.

)209( امللهوف: 126.

)210( امللهوف: 126.

)211( امللهوف: 136.

)212( امللهوف: 136.
)213( احل��ّر ب��ن يزيد الرياحي: احلّر بن يزي��د الرياحي الريبوعّي التميمّي، من الش��خصيَّات البارزة 
يف الكوف��ة. أح��د أم��راء اجليش األم��وّي يف كربالء، وكان يق��ود فيه ربع متيم ومه��دان، التقى مع 
هه أم��رًيا عليهم عبي��د اهلل بن زياد  احلس��ني عن��د جبل ذي حس��م، وهو يقود أل��ف فارس وجَّ
العراض احلس��ني، تاب قبل نشوب املعركة، وحلق بمعس��كر احلسني، وقاتل وقتل معه. 
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شمس الدين، أنصار اإلمام احلسني 84. عنه ينظر: الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك: 321/4، 
، مثري األحزان: 34. ّ ابن أعثم الكويّف، كتاب الفتوح: 76/5، 101، ابن نم احِللِّ

)214( يف املقت��ل املنس��وب اليب خمن��ف جاء اللفظ ب�»وكلُّ حيٍّ س��الك س��بيل«، كت��اب مقتل اإلمام 
.111 :احلسني

.111 :215( األبيات الثالثة األوىل وردت عن أيب خمنف. ينظر: أبو خمنف، كتاب مقتل احلسني(
)216( هذا البيت جاء يف كتاب امللهوف مع األبيات السابقة الثالث، ومل يرد عند أبا خمنف. امللهوف: 

.140
)217( امللهوف: 141.

)218( امللهوف: 142-141.
)219( امللهوف: 152.
)220( امللهوف: 152.
)221( امللهوف: 169.
)222( امللهوف: 169.

)223( يتلظَّى: اللظى هو اللهب اخلالص، ولظى اس��م من أس��مء جهنم نعوذ باهلل، وس��ميت بذلك؛ 
ا أش��دُّ الن��ريان، واحلّر يف املفازة يتلظَّى كأنَّه يلتهب التهاًب��ا. الفراهيدّي، العني: 169/8، ابن  ألهنَّ

منظور، لسان العرب: 248/15.
)224( امللهوف: 169.
)225( امللهوف: 169.

)226( املخت��ار بن أيب عبيد الثقفّي: عبيد بن مس��عود بن عمرو بن عم��ري بن عوف بن عقدة بن عنزة 
ابن عوف بن ثقيف، قد أس��لم يف حياة النبّي، ومل نعلم له صحبة. اس��تعمله عمر بن اخلطَّاب 
عىل جيش، فغزا العراق، وإليه تنس��ب وقعة جرس أيب عبيد. ونش��أ املختار، فكان من كرباء ثقيف، 
وذوي الرأي، الفصاحة، والش��جاعة، والدهاء. الذهبّي، سري أعالم النبالء، 539/3-541 رقم 
، ذوب النظَّ��ار يف أخذ الث��ار: 38، الذهبّي، تاريخ  ّ الرمج��ة 114. ع��ن ترمجته ينظر: اب��ن نم احِللِّ

اإلسالم: 226/5، ميزان االعتدال، 80/4، ترمجة رقم 8378.
)227( امللهوف: 186.
)228( امللهوف: 176.
)229( امللهوف: 176.
)230( امللهوف: 178.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)231( امللهوف: 190.

)232( امللهوف: 190.

)233( امللهوف: 210.
)234( امللهوف: 211-210.
)235( امللهوف: 154، 225.

ق يف اهلامش اخلطأ، وأش��ار يف  ح املحقِّ )236( ذكره ابن طاووس يف هذه الصيغة )حصني(، وقد صحَّ
اهلامش أنَّ النسخ االخرى التي اعتمدها أسمه املؤلِّف )خضري(. امللهوف: 154، هامش )41(.

)237( امللهوف: 155-154.
)238( امللهوف: 225.

)239( امللهوف: 92، 170، 180، 181، 185، 193.
)240( امللهوف: 92.

ا عند: ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح: 324/4. )241( امللهوف: 92. وورد هذا القول نصًّ
)242( كتاب الفتوح: 325/4.

)243( امللهوف: 170.
)244( امللهوف: 171-170.

)245( اإلرشاد: 111/2. ينظر: الطربيّس، أعالم الورى بأعالم اهلدى: 468/1.
)246( امللهوف: 180.
)247( امللهوف: 179.

)248( كفاية األثر: 243.
)249( بصائر الدرجات: 325-283/1.

)250( بصائر الدرجات: 397/2.
)251( سورة النساء، اآلية: 58

)252( الصفار، بصائر الدرجات: 397/2.
)253( امللهوف: 181.
)254( امللهوف: 181.

)255( مقتل اإلمام احلسني: 204. ينظر: الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك: 348/4.
)256( امللهوف: 185.

ثني  ة كاملة، فقال: »حدَّ )257( ذكر الش��يخ الصدوق احلديث مسنًدا عن الرسول بسلس��لة سنديَّ
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د بن أمح��د عن يعقوب  د بن حيي��ى العطاء عن حممَّ ثن��ي حممَّ ل قال حدَّ ��د بن موس��ى ب��ن املتوكِّ حممَّ
ب��ن زي��د عن منص��ور عن رجل عن رشي��ك يرفعه قال: قال رس��ول اهلل: إذا كان يــوم القيامة 
ــة من نســائها، فيقــال هلا: ادخــل اجلنَّة، فتقــول: ال أدخــل حتَّى أعلم   جــاءت فاطمــة يف لـمَّ
ما ُصنع بولدي من بعدي، فيقال هلا: انظري يف قلب القيامة تنظر إىل احلســني قائاًم وليس عليه 
رأس فتــرصخ رصخــة وأرصخ لرصاخها ]املقصود النبّي يــرصخ لرصاخها[ وترصخ املالئكة 
ا ابن طاووس فإنَّه  لرصاخهــا...«. ثواب االعمل، 217. وهناك تكملة للنصِّ عن��د الصدوق، أمَّ

.ذكر هذا النص كاماًل بغري سند يرفعه إىل النبّي
)258( امللهوف: 185.
)259( امللهوف: 185.
)260( امللهوف: 193.
)261( امللهوف: 193.
)262( امللهوف: 193.

)263( ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح: 121/5، ابن الفقيه اهلمدايّن، البلدان: 219، الشيخ املفيد، 
األمايل: 320، الشيخ الطويّس، األمايل: 93.

)264( امللهوف: 141، 152.

)265( امللهوف: 142-141.
)266( أصحاب الكس��اء: لالطِّالع عىل حديث الكس��اء وأصحاب الكساء س��الم اهلل عليهم ينظر: 
ُس��ليم بن قيس، كتاب س��ليم بن قي��س: 298، الكلينّي، الروضة من ال��كايف: 93/8، احلمريّي 

ّي، قرب اإلسناد: 129، الشهرستايّن، امللل والنحل: 175/1. القمِّ
)267( الشيخ الصدوق، علل الرشائع: 226/1.

)268( امللهوف: 152.

)269( امللهوف: 152.

)270( امللهوف: 169.
ة لي��س هنا حملُّ ِذكرها.  )271( املله��وف: 170، 176، 203. وهناك حاالت أخرى ألبيات ش��عريَّ

ينظر: امللهوف: 83، 84، 85، 123، 190، 219، 223، 223، 234.
)272( امللهوف: 170، 176.

)273( امللهوف: 170.
ام  )274( قال عنه املرزبايّن بعد أن ترمجه: »ش��اعر يكثر االفتخار بآبائه رضوان اهلل عليهم، وكان يف أيَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

د  ه املرزبايّن يف طبعة دار صادر ب�)حممَّ ل، وبقي بعده دهًرا«، معجم الش��عراء: 444/1، س��مَّ املتوكِّ
د بن زيد بن عّل بن احلس��ني بن عّل بن أيب طالب(، يف الوقت الذي وجدناه يف  ابن جعفر بن حممَّ
قة، والتي مل يرد فيها اسم ملطبعة وال مطبعة وال تاريخ طبع، بل نسخة يف مكتبة آل  الطبعة غري املحقَّ
د بن عّل بن عبد اهلل بن العبَّاس بن  ه ب�)حممَّ البيت اإلصدار الثالث، حتت تسلسل )38848(، سمَّ
احلسني بن عبد اهلل بن العبَّاس بن عّل بن أيب طالب(، وهو موافق ملا ذكرناه يف املتن والذي أحلناه 
��ه ورد يف الرمجة  د بن زيد بن عّل الوارد س��ابًقا(، فإنَّ د ب��ن جعفر بن حممَّ إىل األمين��ّي، اس��م )حممَّ
الس��ابقة له يف كتاب معجم الش��عراء ويف التسلسل: )38848( املذكور س��ابًقا، املرزبايّن، معجم 
ق كتاب معجم الشعراء الدكتور فاروق اسليم، قد  الشعراء: 118/1. وهنا يمكن القول: إنَّ حمقِّ
د بن عّل بن عبد اهلل... س��هًوا دون االنتباه إىل ذلك؛ ألنَّ  اش��تبه يف هذه الرمجة وأس��قط اسم حممَّ
د بن جعفر يف كتابه معجم الش��عراء بمكتبة آل البيت هي س��طر واحد وجاءت بالنصِّ  ترمجة: حممَّ
د بن زيد بن عّل بن احلس��ني بن عبد اهلل بن العبَّاس بن عّل بن أيب  ��د ب��ن جعفر بن حممَّ اآليت: )حممَّ
طالب(، قال عمر بن شبة النمريّي: »له شعر«. أو ربَّم التداخل النسبّي املشرك باألسمء الواردة يف 
م واحد، كم أنَّ التمييز بينهم واضح متاًما، فاألوىل عندي أنَّه سقط االسم  ترمجة العَلمني أومهته بأهنَّ
د، ولكن ما يثري الدهش��ة أنَّ القفطّي  د بن جعفر بن حممَّ د بن عّل مع اس��م حممَّ ودجم��ت ترمجة حممَّ
ق من قبل د. فاروق اس��ليم بطبعة دار صادر.  ق��د اتَّفق مع ما ُذِكر يف كتاب معجم الش��عراء املحقَّ

دون من الشعراء: 176. القفطّي، املحمَّ
)275( الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب: 1/3.

)276( امللهوف: 176.
)277( أنس��اب األرشاف: 227/3، مجل من أنس��اب األرشاف: 227، املس��عودّي، مروج الذهب 

ومعادن اجلوهر: 62/3، ابن عبد الرب القرطبّي، االستيعاب يف معرفة األصحاب: 395.
. )278( هكذا وردت يف النصِّ

)279( امللهوف: 203.
.86 :ة العني يف أخذ ثأر احلسني )280( قرَّ

)281( املقصود هبا: نائح.
)282( الكامل يف التاريخ: 636/9.

)283( امللهوف: 132.
)284( امللهوف: 133-132.

)285( امللهوف: 133.



107

رّي اأ.د. يو�سف كاظم جغيل ال�سمَّ

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)286( امللهوف: 190.
ة نقتبس منها: )287( كان عدد االبيات التي ذكرها ابن شهرآشوب )9( أبيات شعريَّ

ه وق���ل���ب���ي وال������ف������ؤاُد ك��ئ��ي��ُب ع��ج��ي��ُبت��������أوَّ ف���ال���س���ه���اُد  ن���وم���ي  وأرقَّ 
وق����ل����وُبف��م��ن م���ب���ِل���ٌغ ع���نِّ���ي احل���س���نَي رس���ال���ًة أن����ف����ٌس  ك���ره���ْت���َه���ا  وإن 
���ٍد حم���مَّ آلِل  ال����دن����ي����ا  وك�������ادْت هل���م ص����مُّ اجل����ب����اِل ت����ذوُبت����زل����زل����ِت 
ه��اش��ٍم آِل  م���ن  امل���ب���ع���وِث  ع���ىل  َل��ع��ج��ي��ُبي��ص��ىلَّ  ذا  إنَّ  ب����ن����وه  وُي�����غ�����زى 

مناقب آل أيب طالب: 249/3. ينظر: الراوندّي، معارج السؤول: 101.  
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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امل�سادر واملراجع

د )ت 637ه�/1239م(. ابن األثري، ضياء الدين، ونر اهلل بن حممَّ
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق: أمحد احلويّف، وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة،  -

د.ت.
ابن األثري، عّل بن أيب يكرم اجلزرّي )ت 630ه�/1233م(.

د معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب  - أس��د الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق: عّل حممَّ
العلميَّة، بريوت، 1415ه�/1994.

الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت، 1386ه�/1966. -
د بن احلسن املرزوقّي )ت 421ه�/1030م(. األصفهايّن، أبو عّل أمحد بن حممَّ

رشح ديوان احلمسة، حتقيق: غريد الشيخ، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1424ه�/2003م. -
د أمحد )314ه�/926م(. ابن أعثم الكويف، أبو حممَّ

كتاب الفتوح، حتقيق: عّل شريي، دار األضواء للطباعة، بريوت، 1411ه�. -
د حسن. آل ياسني، الشيخ حممَّ

السيِّد عّل آل طاووس، جملَّة املجمع العلمّي العراقّي، بغداد، جملَّد 12 لسنة 1965م، وجملَّد 13  -
لسنة 1966م.

األمني، السيِّد حمسن العامّل )ت 1371ه�/1952م(.
أعيان الشيعة، دار املعارف للمطبوعات، بريوت، 2000م. -

األميني، عبد احلسني أمحد النجفّي.
الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب، ط4، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1397. -

البحرايّن، عبد اهلل األصفهايّن )ت 1130ه�/1718م(.
العوامل اإلمام احلسني ، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدّي، مطبعة أمري، قم، 1407ه�. -
س��ة اإلمام امله��دّي، مطبعة أمري،  - ع��وامل العلوم من اآليات واألخبار واألقوال، حتقيق: مؤسَّ

1407ه�.
البحرايّن، السيِّد هاشم )ت 1107ه�/1695م(.
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سة املعارف اإلسالميَّة، مطبعة حافظ، قم، 1414ه�. - مدينة املعاجز، حتقيق: مؤسَّ
البحرايّن، الشيخ يوسف )1186ه�/1772م(.

سة النرش اإلسالمّي،  - د تقي األيروايّن، مؤسَّ احلدائق الناظرة من أحكام العرة الطاهرة، حتقيق: حممَّ
قم، د.ت.

د بن إسمعيل )ت 256ه�/870م(. البخارّي، أبو عبد اهلل حممَّ
التاريخ األوسط، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، القاهرة، 1977م. -
التاريخ الصغري، حتقيق: حممود إبراهيم زاير، دار املعرفة، بريوت، د.ت. -
التاريخ الكبري، دائرة املعارف العثمنيَّة، حيدر آباد، الدكن، د.ت. -

د )ت 887/274م(. الربقّي، أبو جعفر أمحد بن حممَّ
املحاسن، حتقيق: السيِّد جالل الدين احلسينّي، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران، 1370ش. -

د شفيع )ت 1313ه�/1895م(. الربوجردّي، عّل أصغر بن حممَّ
طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، قم، مطبعة هبمن، 1410ه�. -

البالذرّي، أمحد بن حييى بن جابر )279ه�/892(.
ب��ريوت،  - للمطبوع��ات،  التع��اون  دار  املحم��ودّي،  باق��ر  ��د  حممَّ حتقي��ق:  األرشاف:  أنس��اب 

1397ه�/1977.
مجل من أنساب األرشاف: حتقيق: د.سهيل زكار ورياض الزركّل، دار الفكر، 1417ه�/1996. -

البيهقّي، أمحد بن احلسن بن عّل بن موسى )ت 458ه�/1068م(.
ة، حتقيق: عب��د املعطي قلعجّي، دار الكت��ب العلميَّة، ب��ريوت، 1408ه�/1988،  - دالئ��ل النبوَّ

.468/6
التفرييّش، السيِّد مصطفى.

سة آل البيت، مطبعة ستارة، قم، 1418ه�. - نقد الرجال، مؤسَّ
اجلرجايّن، أبو أمحد بن عدي )ت 365ه�/976م(.

ض، دار الكتب  - د مع��وَّ الكام��ل يف ضعف��اء الرجال، حتقيق: ع��ادل أمحد عبد املوج��ود، عّل حممَّ
العلميَّة، بريوت، 1418ه�/1997م.

ابن اجلوزّي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن )ت 597ه�/1201م(.
س��ة الكتب الثقافية، بريوت،  - بس��تان الوعظني ورياض الس��امعني، حتقيق: أيمن البحريّي، مؤسَّ

1419ه�/1998.
د عب��د القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار  - املنتظم يف تاريخ امللوك واالس��م، حتقيق: حممَّ

الكتب العلميَّة، بريوت، 1413ه�/1992.
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د املعروف ب�: ابن الييع )ت 405ه�/1014م(. احلاكم النيسابورّي، حممَّ
املس��تدرك عىل الصحيح��ني، حتقيق: مصطف��ى عبد القادر عط��ا، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت،  -

1411ه�/1990.
د )656ه�/1258م(. أبو حامد عزِّ الدين، عبد احلميد بن هبة اهلل بن حممَّ

الفلك الدائر عىل املثل السائر، حتقيق: أمحد احلويّف، وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، د.ت. -
ابن حجر العسقاليّن، أمحد بن عّل )ت 852ه�/1448م(.

سة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، 1390ه�/1971م. - لسان امليزان، ط2، مؤسَّ
ة احلموّي، أبو بكر تقيِّ الدين بن عّل )ت 837ه�/1433م(. ابن َحجَّ

خزانة األدب وغاية األرب، حتقيق: عصام شقيو، دار اهلالل، بريوت، 2004. -
د )ت 852ه�/1440م(، ابن حجر العسقاليّن، أمحد بن عّل بن حممَّ

اإلصاب��ة يف متيي��ز الصحاب��ة، حتقيق: ع��ادل أمحد عب��د املوج��ود، دار الكتب العلميَّ��ة، بريوت،  -
1415ه�.

ابن أيب احلديد املعتزيّل )ت 656ه�/1258م(.
د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيَّة، بريوت، 1962. - رشح هنج البالغة، حتقيق: حممَّ

د بن احلسن )1104ه�/1693م(. احلرُّ العامّل، حممَّ
ة، جممع البحوث اإلسالميَّة، مشهد 1412ه�. - ة إىل أحكام األئمَّ هداية األمَّ

أبو احلسن ابن احلجاج القشريي النيسابوري )261ه�/875م(.
رة،  - ��د أمح��د، اجلامع��ة اإلس��الميَّة، املدين��ة املن��وَّ الكن��ى واألس��مء، حتقي��ق: عب��د الرحي��م حممَّ

1404ه�/1984م.
أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمن )385ه�/995م(.

ائّي، الدار السلفيَّة، الكويت، 1404ه�/1984م. - تاريخ أسمء الثقات: حتقيق: صبحي السامرَّ
د بن عّل )ت 562ه�/1167م(. د بن احلسن بن حممَّ ابن محدون، حممَّ

التذكرة احلمدونيَّة، دار صادر، بريوت، 1417ه�. -
ّي، أبو العبَّاس عبد اهلل بن جعفر )304ه�/916م(. احلمريّي القمِّ

سة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة مهر، قم، 1413ه�. - قرب اإلسناد، حتقيق: مؤسَّ
اخلصيبّي، احلسني بن محدان )334ه�/945م(.

سة البالغ، بريوت، 1411ه�/1991م. - اهلداية الكربى، ط4، مؤسَّ
ابن خلكان، أبو العباس )ت ؟؟؟؟؟؟(.
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وفيات األعيان، حتقيق: إحسان عباس، مطبعة لبنان، دار الثقافة، د.ت. -
د باقر )ت 1313ه�/1895م(. اخلوانسارّي، حممَّ

روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات، حتقيق: أسد اهلل إسمعيليان، مطبعة مهر استوار،  -
قم، 1391ه�.

الدارقطنّي، أبو بكر عبد العزيز بن أمحد )ت 385ه�/995م(.
س��ؤاالت احلاك��م النيس��ابورّي للدارقطن��ّي، حتقي��ق: موفَّق بن عب��د اهلل بن عبد الق��ادر، مكتبة  -

املعارف، الرياض، 1404ه�/1984م.
د بن احلسن األزدّي )321ه�/933م(. ابن دريد، أبو بكر حممَّ

د هارون، دار اجليل، بريوت، 1411ه�/1991م. - االشتقاق، حتقيق: عبد السالم حممَّ
د بن عّل بن رزين بن سليمن )ت 246ه�/860م(. دعبل اخلزاعّي، حممَّ

س��ة األعلمّي للمطبوعات، بريوت،  - ديوان دعبل اخلزاعّي، حتقيق: ضياء حس��ني األعلمّي، مؤسَّ
1417ه�/1997.

د )ت 281ه�/894م(. ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبداهلل بن حممَّ
األرشاف يف من��ازل األرشاف، حتقي��ق: د. نج��م عبد الرمحن خل��ف، مكتبة الرش��يد، الرياض،  -

1411ه�/1990.
سة الكتب الثقافيَّة، بريوت، 1413ه�/1993. - اهلواتف، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مؤسَّ
دنيرس، الطبيب أبو حفص عمرو بن اخلر بن اللمس )ت 640ه�/1242م(. -
تاريخ دنيرس، حتقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، بريوت، 1413ه�/1992م. -

د عبد الرمحن )ت 327ه�/939م(. الرازي، أبو حممَّ
كت��اب اجل��رح والتعدي��ل، مطبع��ة جمل��س دائ��رة املع��ارف العثمنيَّ��ة، حي��در آب��اد، الدك��ن،  -

1372ه�/1953م.
د بن موسى الشافعّي )ت 750ه�/1349م(. الراوندّي، شمس الدين حممَّ

معارج الرسول إىل معرفة فضل آل الرسول، حتقيق: ماجد بن أمحد العطيَّة، د.ت. -
د أمحد بن عثمن )ت 748ه�/1347م(. الذهبّي، شمس الدين أبو حممَّ

تاريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمرّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1407ه�/1987م. -
اظ، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1419ه�/1998. - تذكرة احلفَّ
د السعيد، دار الكتب العلميَّة، بريوت، د.ت. - العرب يف خرب من غرب، حتقيق: أبو هاجر حممَّ

د أبو عبد اهلل بن منيع )ت 230ه�/845م(. ابن سعد، حممَّ
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ي��ق، الطائف،  - د بن صامل الس��لمّي، مكتبة الصدِّ م لطبقات ابن س��عد، حتقي��ق: حممَّ اجل��زء املتمِّ
1414ه�/1993.

د عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1410ه�/1990. - الطبقات الكربى، حتقيق: حممَّ
ُسليم بن قيس اهلاليّل الكويّف )76ه�/695م(.

د باقر األنصارّي الزنجايّن، مطبعة مكاوش، قم، 1422ه�. - كتاب سليم بن قيس، حتقيق: حممَّ
الشاهرودّي، الشيخ عّل النمزّي.

مستدركات علم رجال احلديث، مطبعة حيدرّي، طهران، د.ت. -
ابن شبة النمريّي، أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل )ت 261ه�/875م(.

د شلتوت، املرزبايّن، معجم الشعراء. - رة، حتقيق: فهيم حممَّ تاريخ املدينة املنوَّ
الشجريّي اجلرجايّن، حييى بن احلسني احلسنّي )ت 499ه�/1105م(.

د حس��ني إس��معيل، دار الكتب العلميَّة،  - د حس��ن حممَّ األمايل اخلميس��يَّة للش��جرّي، حتقيق: حممَّ
بريوت، 1422ه�/2001م.

ابن شهرآشوب، أبو عبد اهلل محد بن عّل )ت 588ه�/1192م(.
ة، النجف، 1956. - مناقب آل أيب طالب، حتقيق: جلنة من أساتذة النجف، املطبعة احليدريَّ

د بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد )548ه�/1153م(. الشهرستايّن، حممَّ
د سيِّد كياليّن، دار املعرفة، بريوت، د.ت. - امللل والنحل، حتقيق: حممَّ

د الدولة )ت 584ه�/1188م(. الشيزرّي، أبو املظفر مؤيِّ
د شاكر، مكتبة السنَّة، القاهرة، 1407ه�/1987م. - لباب اآلداب، حتقيق: أمحد حممَّ

ّي )381ه�/991م(. د بن عّل بن احلسني بن بابويه القمِّ الصدوق، حممَّ
س��ة البعثة للطباعة، قم،  - س��ة البعث، مؤسَّ األمايل، حتقيق: قس��م الدراس��ات اإلس��الميَّة يف مؤسَّ

1417ه�.
د مهدي اخلرسان، منشورات الرشيف الريّض،  - ثواب األعمل وعقاب األعمل، حتقيق: السيِّد حممَّ

ط2، مطبعة أمري، قم، 1368ش.
د بن احلسن )290ه�/903م(. ار، أبو جعفر حممَّ الصفَّ

��د املعلم، مطبعة رشيع��ت طهراين،  - د، حتقيق: الس��يِّد حممَّ بصائ��ر الدرج��ات يف فضائ��ل آل حممَّ
1426ه�.

الصفدّي، صالح الدين خليل أيبك )ت 764ه�/1363م(،
ال��وايف بالوفي��ات، حتقي��ق: أمح��د األرن��ؤوط، وزك��ي مصطف��ى، دار إحي��اء ال��راث، بريوت،  -

1420ه�/2000.
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الطائّي، ورقاء يونس حييى.
م��ة إىل جملس كليَّة  - فاته خزانة كتبه، رس��الة ماجس��تري غري منش��ورة مقدَّ ابن طاووس عره مؤلَّ

اآلداب، جامعة بغداد، 2006.
ابن طاووس، السيِّد ريض الدين عّل بن موسى )664ه�/1266م(.

إقبال األعمل، حتقيق: جواد القيُّومّي األصفهايّن، مكتب األعالم اإلسالمّي، قم، 1414ه�. -
سة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة مهر،  - األمان من أخطار األسفار واألزمان، حتقيق: مؤسَّ

قم، د.ت.
مجال األسبوع، حتقيق: جواد القيُّومّي، مطبعة اخر، قم، 1371ش. -
ة، النجف األرشف، 1370ه�/1950. - ة إىل ثمرة املهجة، املطبعة احليدريَّ كشف املحجَّ

الطربايّن، احلافظ أبى القاسم أمحد )ت 360ه�/971م(،
املعج��م الكب��ري، حتقيق: مح��دي عبد املجي��د الس��لفّي، ط2، دار إحياء الراث الع��ريّب، بريوت،  -

1404ه�/1984.
الطربيّس، أبو عّل الفضل بن احلسن )548ه�/1153م(.

سة آل البيت إلحياء الراث، قم، 1417ه�. - أعالم الورى بأعالم اهلدى، حتقيق: مؤسَّ
د بن جرير )310ه�/922م(. الطربّي، حممَّ

سة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1979. - تاريخ الرسل وامللوك، مؤسَّ
د بن جرير بن رستم )ت ق10/4م(. الطربّي اإلمامّي، أبو جعفر حممَّ

سة البعثة، قم، 1413ه�. - دالئل اإلمامة، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالميَّة يف مؤسَّ
سة اإلمام املهدي، قم، 1410ه�. - ة اهلداة، حتقيق: مؤسَّ نوادر املعجزات يف مناقب األئمَّ

الطرحيّي، فخر الدين )ت 1085ه�/1674م(.
جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسينّي، ط2، مطبعة جاخيانة طروات، 1362ش. -

الطهرايّن، آغا بزرك.
الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط2، دار األضواء، بريوت، د.ت. -
مصفى املقال يف مصنِّفي علم الرجال، مطبعة دار العلوم، بريوت، 1988. -

د بن احلسن )460ه�/1068م(. الطويّس، أبو جعفر حممَّ
سة البعثة، دار الثقافة، قم، 1414ه�. - األمايل، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالميَّة يف مؤسَّ

ل )ت 786ه�/1384م(. ّي املشهور ب�: الشهيد األوَّ د بن مكِّ العامّل، حممَّ
سة اإلمام املهدي، مطبعة أمري، قم، د.ت. - املزار، حتقيق: مؤسَّ
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د )ت 463ه�/1071م(. ابن عبد الربِّ القرطبّي، يوسف بن عبد اهلل بن حممَّ
ب��ريوت،  - اجلي��ل،  دار  البج��اوّي،  ��د  حممَّ ع��ّل  حتقي��ق:  األصح��اب،  تعدي��ة  يف  االس��تيعاب 

1412ه�/1992.
د )ت 597ه�/1201م(. د بن حممَّ العمد األصفهايّن، عمد الدين حممَّ

خريدة القر وجريدة العر، حتقيق: آذرتاش آذرنوش، الدار التونسيَّة، 1971م. -
د حممود بن أمحد العيتايّب )ت 855ه�/1451م(. العيني، أبو حممَّ

د حسني إسمعيل، دار  - د حسن حممَّ مغاين األخيار يف رشح أسامي رجال معاين اآلثار، حتقيق: حممَّ
الكتب العلميَّة، بريوت، 1427ه�/2006م.

أبو الفرج األصفهايّن، عّل بن احلسني )ت 356ه�/967م(.
ة، النجف، 1385ه�/1965. - ر، ط2، املكتبة احليدريَّ مقاتل الطالبيِّني: حتقيق: كاظم املظفَّ

د بن إسحاق )365ه�/976م(. ابن الفقيه اهلمدايّن، أمحد بن حممَّ
البلدان، حتقيق: يوسف هادي، مطبعة عامل الكتب، بريوت، 1416ه�/1996. -

ابن قتيبة الدينورّي، أبو حنيفة أمحد بن داوود )ت 282ه�/895م(.
األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، دار إحياء الكتاب العريّب، القاهرة، 1960. -

د عبد اهلل بن مسلم )ت 276ه�/889م(. ابن قتيبة الدينورّي، أبو حممَّ
الشعر والشعراء، دار احلديث، القاهرة، 1423ه�. -

القفطّي، مجال الدين بن عّل بن يوسف )646ه�/1248م(.
دون من الشعراء، حتقيق: حسن معمري، دون طبعة ومكان طبع، 1390ه�/1970. - املحمَّ

د الرازّي )400ه�/1009م(. ّي، أبو القاسم عّل بن حممَّ القمِّ
ة االثني عرش، حتقيق: عبد اللطيف احلسينّي الكوهكوّي، اخلوئّي،  - كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمَّ

مطبعة اخليام، قم، 1401ه�.
د )ت 368ه�/978م(. ّي، أبو القاسم جعفر بن حممَّ ابن قولويه القمِّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1417ه�. - الكامل يف الزيارات، حتقيق: جواد القيُّومّي، مؤسَّ
كركوش، الشيخ يوسف.

ة، النجف، 1965. - تاريخ احِللَّة، املطبعة احليدريَّ
د باقر. الكجورّي، الشيخ حممَّ

مطبعة الرشيف الريّض، قم، 1380ش. -
د بن يعقوب بن إسحاق )329ه�/941م(. الكلينّي، أبو جعفر حممَّ
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الروضة من الكايف، حتقيق: عّل أكرب الغفارّي، ط4، مطبعة حيدرّي، قم، 1363ش. -
كمل الدين، السيِّد هادي.

فقهاء الفيحاء، مطبعة املعارف، بغداد، 1962. -
ونة، عبد الرزاق. كمُّ

موارد اإلحتاف يف نقباء األرشاف، مطبعة اآلداب، النجف، 1968. -
الكويّف، أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجّل )ت 261ه�/875م(.

تاريخ الثقات، دار الباز، الرياض، 1405ه�/1984م. -
ابن ماكوال، سعد امللك أبو نر بن هبة اهلل بن جعفر )ت 475ه�/1082م(.

اإلك��مل يف رف��ع االرتياب ع��ن املؤتلف واملختلف يف األس��مء والكنى واألنس��اب، دار الكتب  -
العلميَّة، بريوت، 1411ه�/1990م.

د باقر )ت 1111ه�/1699م(. املجليّس، حممَّ
سة أبو  - د باقر البهبودّي، ط2، مؤسَّ ة األطهار، حتقيق: حممَّ بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ

فاء، بريوت، 1403ه�/1983.
د بن عمران )ت 384ه�/994م(. املرزبايّن، أبو عبيد اهلل حممَّ

معجم الشعراء، حتقيق: د. فاروق أسليم، دار صادر بريوت، 2005. -
معج��م الش��عراء، حتقي��ق: أ.د. كرنك��و، ط2، مكتب��ة الق��ديّس، دار الكت��ب العلميَّ��ة، بريوت،  -

1402ه�/1982م.
أبو خمنف األزدّي، لوط بن حييى بن سعيد.

اري، الطبعة العلميَّة، قم، 1364ه�. - كتاب مقتل اإلمام احلسني ، تعليق: حسن غفَّ
املسعودّي، عّل بن احلسني بن عّل )ت 346ه�/957(.

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار اهلجرة، قم، 1404ه�/1984. -
مسكويه، أبو عّل الرازي )ت 421ه�/1030م(.

تارب األمم، حتقيق: أبو القاسم املاحي، ط2، مطابع دار رسوش، طهران، 1422ه�/2011. -
املشغرّي الشامّي، يوسف بن فوز بن مهنَّد )ت 664ه�/1266م(.

سة النرش اإلسالمّي، قم، د.ت. - الدرُّ النظيم، طبع مؤسَّ
مغلطاّي، بن فليح بن عبداهلل املرّي احلنفّي )ت 762ه�/1361م(.

د، مطبعة الفاروق  - إك��مل هتذيب الكمل يف أس��مء الرجال، حتقيق: أبو عبد الرمحن عادل ب��ن حممَّ
احلديثة، 1422ه�/2001.
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د ابن طاوو�ص بكتابه )امللهوف على قتلى الطفوف( موارد ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

د النعمن )413ه�/1022م(. د بن حممَّ املفيد، حممَّ
س��ة آل البيت إلحياء الراث، ط2، دار املفي��د، بريوت، 1414ه�/  - اإلرش��اد، حتقيق: مؤسَّ

1993م.
األمايل، حتقيق: حسني األستاد ويل، عّل أكرب غفاري، ط2، دار املفيد، بريوت، 1414ه�/1993. -

النباطّي البيايّض، عّل بن يونس العامّل )ت 877ه�/1472م(.
د باقر البهبودّي، مطبعة احليدرّي، د.ت. - ي التقديم، حتقيق: حممَّ الراط املستقيم إىل مستحقِّ

د بن أيب يعقوب )ت 380ه�/990م(. ابن النديم، أبو الفرج حممَّ
الفهرست، حتقيق: إبراهيم رمضان، ط2، دار املعرفة، بريوت، 1417ه�/1997. -

أبو نعيم األصفهايّن، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد )ت 430ه�/1039م(.
معرفة الصحابة، حتقيق: عادل يونس الفرازّي، دار الوطن، الرياض، 1419ه�/1998. -

د بن جعفر )ت 645ه�/1247م(. ، نجم الدين حممَّ ّ ابن نم احِللِّ
سة النرش اإلسالمّي، قم، د.ت. - ذوب النظَّار يف رشح الثار، مؤسَّ
ة، النجف، 369ه�/1950. - ة العني يف أخذ ثأر احلسني، املطبعة احليدريَّ قرَّ
ة، النجف، 1369ه�/1950. - مثري األحزان، املطبعة احليدريَّ

النورّي، املريزا حسني الطربيّس )ت 1320ه�/1912م(.
خامتة مستدرك الوسائل، مطبعة ستارة، قم، 1415ه�. -

النووي، أبو زكريا حمي الدين بن رشف )ت 676ه�/1277م(.
هتذيب األسمء واللغات، دار الكتب العلميَّة، بريوت، د.ت. -


