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مقّدمة 

الحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على ر�سوله محّمد واآله الطّيبين الطاهرين.

يق��ول الإمام الخامنئي {: »اإّن عا�س��وراء لي�س��ت حادثة �سرفة, عا�س��وراء 

عب��ارة ع��ن ثقاف��ة, عن حركة عن خطٍّ دائم وقدوة �س��اطعة لالأّمة الإ�س��المّية. 

لق��د ر�س��م اأب��و عب��د اهلل Q بحركت��ه ه��ذه- الت��ي كان��ت وا�سحة م��ن حيث 

التوجيه العقلّي والمنطقّي في زمانه- خّطاً لالأّمة الإ�س��المّية وم�سى, وهذا 

الأمر لي�ص عبارة عن ال�سهادة فقط, بل هو اأمر عميق جّداً ومرّكب من عنا�سر 

.
(((

متعّددة«

ولأّن ق�سّية عا�س��وراء بهذه الأهمّية فاإّن هذا الأمر ُيلقي على عاتقنا م�س��وؤولّية 

ة في كيفّية التعاطي مع هذه الحادثة ال�ستثنائّية, اإن من حيث الم�سمون اأو  خا�سّ

المنهج اأو التحليل والدرا�سة اأو ال�ستفادة على �سعيد الدرو�س والعبر..اأو غيرها 

من الجوانب..ول ينبغي الكتفاء بعر�س الحادثة كما ذكرها الموؤّرخون والرواة, 

فاإّنها- وعلى ما في هذا العر�س من غثٍّ و�س��مين لدى بع�سهم اأحيانًا- �س��تتحّول 

حينئ��ٍذ اإل��ى مج��ّرد ح��دث تاريخ��ّي ل يرب��ط الما�س��ي بالحا�سر, ول ي�ست�س��رف 

الم�س��تقبل, وهو ما يتنافى مع عا�س��وراء التي ينظر اإليها كنهج واإلى كربالء التي 

يرتبط فيها كق�سّية.

))) من كتاب اأحيوا اأمرنا ال�سادر عن معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنبر الح�سينّي.



وقد قام العديد من العلماء والمحّققين والباحثين وعلى طول التاريخ بتقديم 

ال�سيء الكثير على �سعيد البحث والتحقيق والدرا�سة, غير اأّن اأهمّية هذه الواقعة 

وعم��ق اأبعاده��ا وتجّذرها ف��ي الوجدان وعظيم ما تحمله م��ن دللت, جعل منها 

معينًا ل ين�سب ماوؤه ول يرتوي وّراده, فبالرغم من جميع ما قّدم اإلى الآن, تبقى 

الكثي��ر م��ن الجوانب التي يجد القارئ اأو الباحث اأو المحّقق اأّنها ل زالت بحاجة 

اإلى بحث وتمحي�س, وتحليل وتعميق..

وم��ن هن��ا ج��اء اهتمامنا في معهد �س��ّيد ال�س��هداء Q للمنبر الح�س��ينّي 

بالجان��ب البحث��ّي والتحقيق��ّي العا�س��ورائّي, وال��ذي عزمنا على العم��ل عليه من 

خالل اأمرين: الأّول: الندوات واللقاءات, والثاني: الكتب والإ�سدارت.

وله��ذا قمن��ا باإعداد ه��ذا الكتاب الجديد تحت عن��وان: »الكتاب العا�س��ورائّي 

بحوث ودرا�سات«, والذي ن�سع بين القّراء والخطباء الجزء الرابع منه على اأمل 

اأن يوّفقنا اهلل �سبحانه لنتحفهم باأجزاء اأخرى لحقًا اإن �ساء اهلل تعالى.

عملنا في هذا الكتاب:

ونلفت نظر القارئ الكريم اإلى الآتي:

)- اإّن ه��ذا الكت��اب ياأت��ي كجزء من �سل�س��لة لمجموع��ة من الدرا�س��ات والبحوث 

المتعّلقة بال�س��اأن العا�س��ورائّي الح�سينّي ي�سدرها المعهد تباعًا, والذي ي�سّم 

مو�سوعات مختلفة ومتنّوعة, وقد يحتوي على ملف اأو اأكثر اأو على مو�سوعات 

متفّرقة.

2- يت�سّمن هذا الكتاب ثمانية بحوث ودرا�سات, خم�ٌس منها تّم تعريبه من اللغة 

الفار�سّية, وثالٌث منها ُكتبت باللغة العربّية.

ب مع �سيء من الت�سرف بالحذف والتبديل اأو التقديم  3- لقد جاء الن�س المعرَّ
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والتاأخير اأو التغيير في الأ�سلوب اأو �سياغة العبارة, ح�سبما اقت�سته ال�سرورة 

اأو ا�ستدعته ال�سيا�سات المعتمدة للن�س في المعهد.

4- اخترن��ا بع���س العناوين الت��ي يكثر الحديث اأو الت�س��اوؤل حولها, وي�س��تفيد من 

الإجاب��ة عنه��ا الق��ارئ والباح��ث على حدٍّ �س��واء, مع اإم��كان اأن يت��ّم التعّر�س 

للمو�سوع نف�سه في بحث اأو درا�سة اأخرى في اإ�سدارات اأخرى.

5- اآثرنا عدم التعليق اأو النقد لما جاء في بع�س هذه البحوث والدرا�سات, رغم 

مخالفتن��ا في الراأي له, وذلك اإف�س��احًا مّنا ف��ي المجال لالأخذ والرّد العلمّي, 

والذي ل ي�سل اإلى حّد الت�سكيك والت�سعيف.

6- اإّن هذه البحوث قد كتبها مجموعة من الباحثين والمحّققين كما اأ�سرنا, ومن 

هنا فاإّنها تعبّر عن راأي اأ�سحابها ول تعّبر بال�سرورة عن راأي المعهد.

وختام��ًا فاإّنن��ا نطل��ب م��ن الق��ّراء والخطب��اء والباحثي��ن الأع��ّزاء تزويدن��ا 

بمالحظاتهم واإر�ساداتهم البّناءة, �سائلين المولى تعالى اأن يتقّبل مّنا هذا العمل 

القلي��ل, ويثيبن��ا عليه الثواب الجزيل بمّنه وكرمه, ويجعله ذخرًا لمن �س��اهم فيه 

في ن�س��ره وح�س��ره, واأن يحظى بالقبول والر�سا من �س��احة مولنا ومرتجانا بقّية 

اهلل في اأر�سه |.

Q معهد �سّيد ال�سهداء

للمنبر الح�سينّي
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حّجّية التاريخ)))

تمهيد:

عل��م التاري��خ ه��و ذلك العل��م الذي ُو�سع لدرا�س��ة م��ا يتعّلق بما�سي ال�س��عوب 

واأحواله��م ف��ي اأّيامه��م ال�س��الفة, وه��و يرّك��ز عل��ى الهوّي��ة الت��ي كان يحملها كّل 

�س��عٍب من ال�س��عوب في الما�سي في مقابل اأجيال الحا�سر والم�ستقبل. فالتاريخ 

كم�سب��اٍح مني��ر ي�س��يء لالأجيال الاّلحق��ة طريقها, من خالل م��ا يتيحه لها من 

القراءة والتدّبر في اأحوال اأ�س��الفهم, ودرا�س��ة تجارب الما�سين, والّطالع على 

نجاحاتهم واإخفاقاتهم, وهزائمهم وانت�ساراتهم, وال�ستفادة من هذه التجارب 

بما تقّدمه من درو�ٍس وعبر. وهذا ُيتيح لالأجيال الاّلحقة- من جهٍة- اأن يتعّرفوا 

ب�س��كٍل اأف�س��ل عل��ى حقيق��ة هوّيته��م, ويتفّطن��وا اإل��ى م��ا ه��م يمتلكون��ه فعاًل من 

امتيازاٍت واأمور اإيجابّية ونقاط قّوة فيتمّكنوا من توظيفها وتثميرها في حياتهم. 

خرى- ُيتيح لهم اأن يجتنبوا الوقوع في اأخطاء الما�سين و�سقطاتهم 
ُ
و- من جهٍة اأ

اأو تكرار تجاربهم الفا�سلة.

لكّن الوا�سح جّدًا هو اأّن تحقيق هذه الغاية, واإمكان ال�ستفادة من هذا العلم, 

ول��ى على اإثب��ات اأّن اأخب��ار التاريخ ومروّيات��ه تتمّتع بدرجٍة 
ُ
ف��ان بالدرج��ة الأ يتوقَّ

معتدٍّ بها من الحّجّية والعتبار, بحيث يمكن الحتجاج بهذه المروّيات والأخبار 

والعتماد عليها وال�ستدلل بها عند الّلزوم.

))) لبع�س الباحثين في ق�سم التحقيق التاريخي.



وف��ي هذا المجال, نج��د اأّن كثيرًا من الباحثين لم يترّددوا في الحكم بحّجّية 

المروّي��ات والنق��ولت التاريخّية فيما اإذا كانت هذه المروّيات والنقولت مراعيًة 

لل�سوابط والمعايير الاّلزمة للنقل التاريخّي, وحكموا باأّنها- والحال هذه- تكون 

محكوم��ًة بال�سّح��ة والعتب��ار. لكّنن��ا ف��ي المقاب��ل- اأي�س��ًا- وجدن��ا البع�س من 

الباحثي��ن يفتح��ون باب الت�س��كيك ف��ي هذا المج��ال, وذلك من خ��الل اّدعاء اأّن 

التاري��خ ل ينبغ��ي اإدراج��ه في مقول��ة »العلم«, بل ه��و ينتمي اإلى مقول��ة »الفّن«, 

زاعمي��ن اأّن من اأب��رز خ�سو�سّيات العلم خ�سو�سّية الك�س��ف عن الواقع كما هو, 

والحال اأّن التاريخ يختلف في هذه الجهة عن العلوم الطبيعّية؛ اإذ اإّن المو�سوع في 

هذه العلوم يكون في العادة من الأمور القابلة للم�س��اهدة والتي يمكن اإخ�ساعها 

لالختب��ار والتجربة. واأّم��ا مو�سوع علم التاريخ, والذي هو مو�سوع بحث الموؤّرخ, 

فه��و عب��ارة عن الوقائ��ع التي ل تعّلق له��ا اإّل بالزمن الما�سي, ولي���س لها ح�سور 

فعل��ّي راهن عن��د الموؤّرخ لكي تكون قابلًة لإخ�ساعه��ا للتجربة والختبار مجّددًا؛ 

ذل��ك لأّن الم��وؤّرخ- ف��ي الغالب- ل��م يكن حا�س��رًا ومعا�سرًا لالأح��داث والوقائع 

التاريخّي��ة الت��ي يرويه��ا, وه��ي ل��م ت�سل اإليه ب�س��كٍل مبا�س��ر, بل اإّنم��ا اعتمد في 

نقلها والإخبار عنها على و�س��اطٍة اأو و�س��ائط عديدة. وعلى هذا الأ�سا�س, يحتاج 

الم��وؤّرخ- ع��ادًة- ف��ي درا�س��ته لأّي حقب��ٍة من حقب��ات التاريخ اإل��ى العتماد على 

الوثائق والم�س��تندات الوا�سلة اإليه من تلك الحقبة نف�س��ها, ليت�سّنى له من خالل 

درا�ستها والتمّعن فيها اأن يوّظفها في عمله التاريخّي.

اإ�سكالّيات و�سلبّيات في مواجهة العمل التاريخّي:

لك��ّن ه��ذا النح��و وه��ذا الطور م��ن العم��ل التاريخ��ّي تواجه��ه- ب�س��كٍل عاّم- 

اإ�سكالت عديدة:

). اأّن غالبّية الذين كتبوا لنا التاريخ كانوا من اأتباع وحوا�سي الطبقة التي كانت 
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حاكم��ة, م��ا جع��ل كتاباتهم ونقولتهم التاريخّية تّت�س��م باأّنه��ا ت�سّب في اإطار 

التاأيي��د والم��دح لتل��ك الطبقة ولكّل الجه��از الحاكم, وفي المقاب��ل, في اإطار 

ال��ذّم والإدان��ة للمناوئي��ن الذين كانوا معار�سين ل�س��لطة ه��وؤلء, كما اأّنه كان 

م��ن الطبيع��ّي اأن نج��د ه��ذه الكتابات تتجاه��ل وتتغا�سى تمامًا ع��ن الجوانب 

المظلمة لهوؤلء الحّكام, من ظالماٍت واعتداءات وخيانات وغير ذلك, واأن ل 

تتعّر�س ل�س��يٍء من ذلك اأبدًا. وعلى هذا الأ�سا���س, فاإّن اأّي عمٍل تاريخّي كان 

نتاج��ًا لتو�سي��ٍة من الح��ّكام اأنف�س��هم, اأو كان معموًل لخدمة اأه��واء واأغرا�س 

الحاكم, ويرّكز على فتوحات حّكام الجور وانت�ساراتهم في مواجهة اأعدائهم, 

ويعم��ل لتبيي���س �سورتهم و�س��ورة عائالتهم, وُيبرز ح�س��ناتهم, ويتحّدث عن 

رغد عي�س��هم, ووفور حّظهم, ويتجاهل تمامًا الم�سائب والم�س��كالت اليومّية 

الت��ي كان��ت تواجه مخالفيه��م والمعار�سي��ن ل�س��لطتهم والمنتقدين لحكمهم 

و�سيا�س��اتهم الظالمة, اأو اإن كان يذكر �س��يئًا من هذا فاإّنما يذكره في �س��ياق 

الذّم والتوهين. مثل هذا العمل التاريخّي لي�س له اعتبار, ولي�س له قيمة ُتذكر؛ 

ذلك لأّنه مجبول بالكذب والأخبار المو�سوعة, مليء بالتزييف والفتراءات.

2. حّت��ى ل��و لم يكن الموؤّرخ تابع��ًا للجهاز الحاكم, ولم ينطلق ف��ي كتابته للتاريخ 

م��ن تبعّيته لل�س��لطة اأو باإيع��اٍز منها, فهو- على الأقّل- �س��يكون تابعًا لفرقٍة اأو 

مذه��ٍب اأو اإقلي��م معّي��ن, اأو لقبيل��ٍة اأو لح��زٍب ما, وهك��ذا, وبالتال��ي: فاإّنه في 

اإعداد واختيار المواّد التاريخّية التي يريد اأن ُيدرجها في كتابه, �س��وف يكون 

محكومًا للفكر والعقيدة اأو الآراء التي تن�س��جم وتتوافق مع القبيلة اأو الحزب 

اأو المذهب الذي هو ينتمي اإليه. وما �س��ينجم عن ذلك اأّنه �س��يعمد اإلى حذف 

الكثي��ر من مجريات الأحداث والوقائع التي ل تن�س��جم م��ع معتقداته واآرائه, 

اأو التي ل ترتبط باخت�سا�سه وتوّجهاته, و�سي�س��دل في كتابه عليها �ستارًا من 

اتة اةّارجح خيت
((



�س��دل عليها �س��تار 
ُ
الن�س��يان, والحال اأّن هذه الأحداث والوقائع التي ُحذفت واأ

الن�س��يان كان له��ا دور كبي��ر وموؤّثر في اإزاحة الإبه��ام والغمو�س عن كثيٍر من 

الوقائ��ع والمجريات, وفي تكمي��ل الوعي والموقف تجاهها, وفي تقديم قراءٍة 

متكامل��ة وتف�س��يٍر متنا�س��ق لت�سل�س��ل الأح��داث, وبالتالي: �س��يوؤّثر على و�سول 

الأجي��ال الاّلحقة من الموؤّرخين والباحثين اإلى ا�س��تنتاٍج وحكٍم نهائّي ب�س��اأن 

حادثٍة وواقعٍة معّينة من حوادث التاريخ ووقائعه.

3. َعَم��د بع���س كتب��ة التاري��خ, ونتيجًة لخ�س��يتهم م��ن اأن يتعّر�سوا ل�س��هام الّلوم 

والتجريح, اأو لخ�س��يتهم على اأ�سحاب النفوذ وال�س��لطة من اأن ينتف�س الّنا�س 

�سّده��م وُيعلن��وا الث��ورة عليه��م, اأو لخ�س��يتهم م��ن تح��ّرك العاّم��ة وقيامه��م 

بخط��واٍت ل ُتحمد عقباها بالن�س��بة اإليهم, عمدوا اإل��ى التغطية والتعمية على 

الكثي��ر م��ن الحقائ��ق التاريخّية, م��ن خالل اإثارته��م غبار الد���ّس والتحريف 

والتزوي��ر, ول��م يري��دوا لالأجي��ال الاّلحق��ة اأّن تق��ف على حقيقة م��ا جرى في 

�سفح��ات التاري��خ, اأو اأّنهم لم ي�س��تطيعوا اأن يعر�سوا له��ذه الأجيال مجريات 

الواقع كما حدث.

4. وحّتى لو فر�سنا اأّن الموؤّرخ لم يكن مبتلًى ب�س��يٍء من هذه الم�س��كالت الم�س��ار 

خرى, وهي اأن ل يكون في نقله 
ُ
اإليها, فاإّنه من الممكن اأن يكون مبتلًى بم�سكلٍة اأ

لأ�س��ل الوقائ��ع التاريخّية, اأو لتفا�سيله��ا وجزئّياتها, قد راع��ى الدّقة الاّلزمة 

والمطلوبة في هذا المجال. يعود ال�سبب في ذلك اإلى اأّن الموؤّرخ اإذا كان مّمن 

عاي�س الحادثة وعا�سرها فمن الممكن كثيرًا اأّنه لم يكن قد �ساهدها وعاينها, 

اأو ل��م يكن قد قراأ اأبعادها, ب�س��كٍل �سحيح م��ن جميع جوانبها وزواياها, اأو اأّنه 

حي��ن اأراد اأن ي��دّون خب��ر ه��ذه الحادثة من الممك��ن اأّنها لم تك��ن حا�سرًة في 

ذهنه بجميع تفا�سيلها. واأّما اإذا كان ناقاًل لها عن �سخ�سٍ اآخر, فمن الممكن 
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اأن ل يكون قد �سمع جّيدًا الخبر الذي نقله ذلك ال�سخ�س, اأو اأّنه حين تدوينه 

لذلك الخبر لم يكن م�ستح�سرًا في باله لجميع تفا�سيل ذلك الخبر.

ُي�س��اف اإل��ى ذل��ك: اأّن الموؤّرخ في كثيٍر من الأحيان ق��د ينظر اإلى الواقعة من 

منظ��ار العاطف��ة والأحا�سي���س, الأم��ر ال��ذي يدفعه اأي�س��ًا اإلى اأن يبتع��د عن نقل 

الوقائع كما هي.

ه��ذه الإ�س��كالت وال�س��لبّيات دفع��ت بالبع���س ف��ي مج��ال ق��راءة التاري��خ اإلى 

اأن يفق��دوا ثقته��م بالموؤّرخي��ن اأو اأن ُيعر�س��وا ع��ن العتماد عليه��م, وذهبوا اإلى 

العتق��اد ب��اأّن التاريخ لي���س »علماً«, واإّنما هو من مقولة »الفّن«, بل جعلوه �س��عبًة 

, وانطلقوا في ذلك من منطلق اأّن الفّن هو عبارة عن خلق 
(((

من �س��عب »الآداب«

�س��يٍء واإبداعه على النحو الذي يريده الفّنان وي�س��تهيه, فالم��وؤّرخ اأي�سًا هو فّنان 

قام باإبداع وخلق �سيٍء بما ين�سجم مع ميوله ورغباته الداخلّية, اأو بما ين�سجم مع 

من اأوعز اإليه بكتابة التاريخ من الحّكام واأهل ال�سلطة والنفوذ. 

, �س��اأنه  وعلى هذا الأ�سا���س, يتحّول عمل الموؤّرخ- في النتيجة- اإلى عمٍل فّنيٍّ

في ذلك �س��اأن �س��ائر الروائع الفّنّية التي تعك���س بع�س التجّليات الفردّية للوقائع 

والحقائق الخارجّية, والتي يكون اعتمادها على قّوة الخيال و�سعته عند الإن�سان 

.
(2(

اأكثر من اأّي �سيٍء اآخر

وم��ن هن��ا, فحّتى لو �س��ّلمنا وقبلنا ب��اأّن اأكثر الموؤّرخين كان��وا اأمناء في حفظ 

ونقل المواّد التاريخّية, واأّنهم لم يت�سّرفوا فيها ولم يغّيروا �س��يئًا في نقلهم لها, 

فاإّنه��م- بتعبير الفال�س��فة- كان��وا م�سطّرين اإل��ى اأن يت�سّرف��وا ويتدّخلوا- على 

الأقّل- في ال�سورة التي األب�سوها لهذه المواّد التي نقلوها في كتبهم.

))) فيلي�سيان �سالي, التعّرف على الأ�سلوب العلمّي اأو فل�سفة العلوم )�سناخت رو�س علمى يا فل�سفه علوم(, ترجمة: 

يحيى مهدوّي, طهران, جامعة طهران, 347) ه� �س, �س))2.

)2) الم�سدر نف�سه: �س0)2.
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الإجابة عن الإ�سكالّيات:

ولى ينبغي اأن ُيقال:
ُ
وفي مقام الجواب عن الت�ساوؤلت اأو الإ�سكالت الثالثة الأ

اأّوًل: ن�س��تطيع اأن نجد على امتداد التاريخ عددًا من الموؤّرخين الذين التزموا 

بم��ا يمليه عليه��م �سميرهم ووجدانهم فنقلوا حوادث التاري��خ ووقائعه تمامًا كما 

ح�سلت, من دون اأن يعباأوا اأ�ساًل بميول ورغبات الحّكام واأهل ال�سلطة في زمانهم, 

واأي�س��ًا بعي��دًا عن الع�سبّي��ات والم�سالح ال�س��خ�سّية اأو الفئوّي��ة ال�سّيقة, وبعيدًا 

ع��ن الخ��وف من جلب��ة الع��واّم اأو تحّركاتهم. ومن هنا, لي���س م��ن الجائز اإطالق 

التهمة جزافًا بحّق اأفراد الموؤّرخين جميعًا باأّنهم في نقلهم للوقائع والأحداث قد 

تابعوا رغباتهم واأهواءهم, وانقادوا لم�سالحهم ال�سخ�سّية, اأو لم�سالح ورغبات 

الجهاز الحاكم, اأو باأّنهم قد تاأّثروا بالمزاج العاّم لعاّمة الّنا�س.

ثاني��اً: اإّن كثي��رًا م��ن الوقائع, وب�س��بب المالب�س��ات التي اكتنف��ت بها, وزمان 

وكيفّي��ة وقوعه��ا, ل يمك��ن- اإلى حدٍّ كبير- اأن تنالها يد الو�سع والد���ّس والتزوير 

من ِقَبل اأّي موؤّرخ, مهما كانت الدواعي اإلى الد�ّس والتزوير, �سواء كانت لم�سالح 

ٍة الق�سايا الت��ي ُتنقل اإلينا بنحو  واأه��واء �س��خ�سّية اأو لتوّجه��ات مذهبّية, وبخا�سّ

التواتر, فهذه- في العادة- ل يكون هناك �سبيل لتطّرق التحريف والد�ّس اإليها.

عل��ى �س��بيل المث��ال, بالرغ��م م��ن هيمن��ة مدر�س��تين فكرّيتي��ن على ال�س��احة 

التاريخّية الإ�س��المّية, المدر�ستان ال�سّنّية وال�سيعّية, وبالرغم من اأّن بع�س مواّد 

خرى, لكّن 
ُ
التاريخ ت�سّب في �سالح اإحدى هاتين الفرقتين, وفي �سرر الفرقة الأ

هناك العديد من الم�ستركات التي يمكن العثور عليها في كتب التاريخ الإ�سالمّي.

اأ�سف اإلى ذلك, اأّن جملًة من الحوادث التاريخّية هي بحيث ل يوجد الداعي 

اأ�سا�س��ًا لتطّرق الد���ّس والتحريف اإليها, اأو اأّن احتمالهما �سعيف فيها, ول ترديد 

في الوثوق بالأخبار الناقلة لها والعتماد عليها والبناء على �سّحتها.
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ثالث��اً: لدى الإن�س��ان من الفطرة ما يجعله غير ق��ادٍر على تحّمل اإخفاء الحقيقة 

اإلى الأبد؛ ذلك اأّن كتمان الحقائق والوقائع اإّنما ين�ساأ عن بع�س الأغرا�س والم�سالح 

والع�سبّي��ات المذهبّي��ة والفئوّي��ة التي قد تطراأ للب�س��ر, والتي تبقى ف��ي اإطار الأمور 

العار�س��ة والموؤّقت��ة, بمعن��ى: اأّن ه��ذه الأغرا�س والع�سبّيات �س��بيهة بتلك ال�س��حب 

ال�س��وداء الت��ي ل ت�س��تطيع اأن تحجب نور �سم���س الحقيقة اإّل لفت��رٍة وجيزة وق�سيرٍة 

جّدًا, ثّم �سرعان ما تنك�سح وتتال�سى. والحقيقة هكذا اأي�سًا, ل يمكن حجب �سيائها 

طوياًل, بل �سرعان ما يعود �سياوؤها لُيظهر نف�سه, اإّما ب�سكٍل تاّم, اأو ن�سف تاّم.

وعل��ى هذا الأ�سا���س, م��ن الممكن اأن يمتنع موؤّرخ ما عن بي��ان كثيٍر من وقائع 

التاريخ التي تتعّلق ببع�س الأ�س��خا�س اأو الأحداث, ب�س��بب اأغرا�ٍس له اأو م�سالح 

يراعيه��ا اأو لظ��روٍف معّينة, بل من الممكن- لنف���س ال�س��بب- اأن ينقل كثيرًا من 

الوقائع والأحداث ب�س��كٍل مزّوٍر ومد�سو���س, لكن وبالنظر اإلى اأّن هذه الأغرا�س, 

اأو هذه الظروف وم�سالح الأ�سخا�س التي كان يراعيها, لي�ست باقيًة وخالدة, بل 

يمك��ن زواله��ا وتغّيرها بتغّي��ر الظروف والأو�ساع اأو حّتى بالن��زواء والبتعاد عن 

طبقة الحّكام وعائالتهم, اأو بموت هوؤلء, فاإّن كتمان الحقائق واإخفاء الوقائع ل 

يمكن اأن ي�ستمّر ويبقى لأكثر من جيٍل اأو جيلين, و�سيعود بيا�س الحقيقة النا�سع 

للظهور بالن�سبة اإلى الأجيال الآتية.

ومن هنا, ت�سّح المقولة التي تقول »ل يمكن ال�س��تمرار بخداع الجميع اإلى 

.
(((

الأبد«, ول يمكن اإخفاء الحقيقة ب�ساأن حادثٍة تاريخّية ما عن الأجيال كاّفًة

واأّم��ا الج��واب عن ال�س��بهة الرابعة, فينبغي اأن ُيق��ال: اإّن المفّكرين واأ�سحاب 

ال��راأي ف��ي الق�سايا التاريخّية ل يتلّق��ون بالقبول كّل ما قاله اأو كتبه اأّي واحٍد من 

قم, �سدرا,  ولى, 
ُ
الأ الطبعة  ال�سيخ مرت�سى مطّهري,  تاريخ(,  فل�سفه  از  )اقتبا�س  التاريخ  فل�سفة  ))) قب�سات من 

369) ه� �س, ج), �س27) � 30).
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الموؤّرخي��ن وكتب��ة التاريخ, بل ي�س��ترطون لالأخذ بالنق��ولت التاريخّية والعتماد 

عليها �س��روطًا ومعايير في الموؤّرخ نف�س��ه, من بينها: العدالة, وال�سبط, والقدرة 

على ت�س��خي�س الأخب��ار المقبولة وتمييزها من الم��ردودة, والقدرة على التمييز 

, اإ�سافًة اإل��ى الورع 
(((

بي��ن ال��رواة ال�سعف��اء وبي��ن ذوي المرات��ب العالي��ة منه��م

 وغير ذلك.
(2(

والتقوى

ُي�ساف اإلى ذلك اأّنهم ذكروا �س��روطًا ومعايير يجب توّفرها في نف���س الأخبار 

والنق��ولت التاريخّي��ة, ومن �س��اأن هذه ال�س��روط والمعايير اإذا ما ت��ّم تفعيلها اأن 

ترفع م�سكالت العتماد على النقولت التاريخّية اأو- على الأقّل- اأن تقّل�س هذه 

.
(3(

الم�سكالت اإلى حّدها الأدنى

خرى المهّمة في هذا المجال هي اأّن نقولت الموؤّرخين واإخباراتهم, 
ُ
النقطة الأ

واإن كانت في كثيٍر من الموارد غير قطعّية, بل ظّنّية اأو احتمالّية, لكن لّما كانت 

ق��ّوة وقيم��ة احتم��الت ال�سّح��ة فيه��ا مرتفع��ة ومعت��ّدًا بها, ف��ال يمك��ن- عادًة- 

الت�سكيك في �سّحتها.

:
(4(

وفي هذا المجال, كتب فيلي�سيان �سالي

»اإّن اإمكانّية الوقوع في الخلط والتخّبط والأخطاء الكثيرة التي ل تخلو 

منها كّل هذه الأ�سكال المختلفة من النقولت وال�ستنتاجات التاريخّية, توؤّدي 

اإليها الموؤّرخون غير يقينّية وغير قطعّية,  النتائج التي ي�سل  اأن تكون  اإلى 

در  تاريخ  »علم  ُطبع في  التواريخ,  ذّم  لمن  بالتوبيخ  الإعالن  ال�سخاوّي,  الرحمن  بن عبد  الّدين محّمد  ))) �سم�س 

ولى, كّلّية العلوم 
ُ
ك�ستره تمدن ا�سالمى« )علم التاريخ في ربوع الح�سارة الإ�سالمّية(, �سادق اآئينهوند, الطبعة الأ

الإن�سانّية والدرا�سات الثقافّية, 377) ه� �س, ج2, �س5)3.

)2) الم�سدر نف�سه, �س6)3.

الر�سول  مكتبة  من�سورات  موؤّرخة,  غير  الثانية,  الطبعة  ال�سدر,  محّمد  ال�سّيد  ال�سغرى,  الغيبة  تاريخ  )3) راجع: 

الأعظم P, 400) ه�, �س28 � 30.

 FeLicien Challaye  (4(
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لكّن قّوة الحتمال في معظم هذه النتائج هي بحيث يبدو الت�سكيك والترّدد 

.
(((

في �سّحة هذه ال�ستنتاجات اأمراً غير مقبول وغير معقول على الإطالق«

التاأريخ علم اأو فن؟:

واأّم��ا اّدع��اء اأّن التاري��خ ل بّد م��ن اإدراجه ف��ي مقولة الفّن, ل العلم )لل�س��بب 

الذي اأ�سرنا اإليه اآنفًا(, فهو واإن كان ل يمكن اإنكاره واإبطاله من بع�س الجهات, 

خرى يبدو التاريخ اأقرب اإلى العلم منه اإلى الفّن. ومن بين هذه 
ُ
لكن من جهاٍت اأ

الجه��ات: اأّن التاري��خ- ه��و اأي�سًا- ك�س��ائر العل��وم, باحث عن الحقيقة �س��اٍع اإلى 

الك�س��ف عنه��ا, والحقيقة هي محّل اهتمام الموؤّرخ, اأكثر م��ن الجوانب الجمالّية 

. ومن هنا, فاإّن الروح العلمّية والنقدّية لدى الموؤّرخ ينبغي اأن تكون من 
(2(

والفّنّية

))) الم�سدر نف�سه, �س222.

)2) من هذا القبيل: موؤّلفات لباحثين من اأمثال الماّل ح�سين واعظ الكا�سفّي, �ساحب كتاب »رو�سة ال�سهداء«, من 

اأعالم اأوائل القرن العا�سر, وذبيح اهلل من�سورّي, المعا�سر, فهي واإن اّت�سمت بجمالّية اأدبّية, وتمّتعت باأ�سلوٍب 

ق�س�سّي جّذاب, حيث اإّن اأ�سحابها كانوا يهدفون من ت�سنيفهم لها اإلى تاأليف كتاٍب اأدبيٍّ �سّيق وممتع يجذب 

القّراء لت�سّفحه, لكن حيث اإّنهم لم يراعوا في هذه الم�سّنفات اأ�سول و�سوابط الكتابة والنقل التاريخّي, فاإّننا 

نجد هذه الم�سّنفات واأمثالها فاقدًة للقيمة والعتبار في المحافل العلمّية التي تهتّم بال�ساأن التاريخّي. لكن في 

المقابل, نجد اأّن التواريخ التي راعى فيها اأ�سحابها اأ�سول ومعايير الكتابة التاريخّية, قد اكت�سبت مكانًة وقيمًة 

ًة في المحافل العلمّية. فمثاًل: نجد اأّن الواقدّي في كتابه »المغازي«, ول�سّدة حر�سه على اأن يقّدم عر�سًا  خا�سّ

اأبناء ال�سحابة  دقيقًا وافيًا لأحداث الحروب والوقائع, ي�ستعين في النقل باأخباٍر ونقولٍت رواها عن رواٍة من 

وال�سهداء واأقاربهم, ولم يكتِف بذلك, بل اإّنه اأي�سًا �سافر اإلى الأمكنة والميادين التي كانت الحروب قد ح�سلت 

فيها, من اأجل معاينة تلك الأمكنة عن كثب. )اأبو بكر اأحمد بن علّي الخطيب البغدادّي, تاريخ بغداد, تحقيق 

ولى, بيروت, دار الكتب العلمّية, 7)4) ه�, ج3, �س5)2. اأبو الفتح محّمد 
ُ
م�سطفى عبد القادر عطا, الطبعة الأ

ولى, بيروت, دار القلم, 4)4) ه�, ج), 
ُ
بن �سّيد الّنا�س, عيون الأثر, تعليق اإبراهيم محّمد رم�سان, الطبعة الأ

اإّما مّما  اأّن كّل ما يورده فيه من الأخبار هو  اأخذ موؤّلفه فيه على نف�سه  البيهقّي الذي  اأو مثاًل تاريخ  �س22(. 

البيهقّي,  تاريخ  البيهقّي,  الح�سين  بن  الف�سل محّمد  )اأبو  الثقات  ورواه عن  �سمعه  مّما  اأو  �سخ�سّيًا  عاينه هو 

ن�سير  واأخيرًا,  �س905(.  �س,  ه�   (356 فردو�سي,  جامعة  م�سهد,  الثانية,  الطبعة  فّيا�س,  اأكبر  علي  ت�سحيح 

اإلى المقريزّي, الذي اعتمد في النقولت التي اأوردها في كتابه على طرٍق ثالث: ) � النقل من الكتب الموؤّلفة 

والم�سّنفة. 2� النقل عن اأخباٍر كان قد �سمعها من اأ�ساتذة هذا العلم وكبار علمائه. 3 � ما �ساهده هو �سخ�سّيًا. 

)اأحمد بن علّي عبد القادر المقريزي, المواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار, لبنان, مكتبة اإحياء العلوم, 

غير موؤّرخة, �س7).
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الّلوازم التي ل يمكن اأن تنفّك عن عمله التاريخّي, وعلى الموؤّرخ اأن يعتمد اأ�سلوبًا 

.
(((

ومنهجًا وا�سحًا ومحّددًا في درا�ساته واأبحاثه

َثمَّ فرق اآخر بين التاريخ والفّن: اأّن الفّنان يبّين ويحكي لنا عن الأمور التي هو 

يراه��ا, واأّم��ا الموؤّرخ فاإّنه, بالإ�سافة اإلى ذلك ل ب��ّد له من الوثوق باأّن هذا الذي 

هو يراه هو الحقيقة نف�سها.

وكذل��ك, ف��اإّن الف��ّن ينقل وي�س��ّور لنا الأ�س��ياء كما يمك��ن لها اأن تك��ون, واأّما 

.
(2(

التاريخ فهو اإّنما ينقل وي�سّور لنا الأ�سياء كما هي في الحقيقة والواقع

وعل��ى هذا الأ�سا���س, يك��ون التاريخ من جملة العلوم, لكّنه لي���س كعلم النجوم 

الذي تح�سل نتائجه من طريق الم�ساهدة والمعاينة, ول هو اأي�سًا كعلم الكيمياء 

الذي تح�سل نتائجه من طريق التجربة والختبار, واإّنما هو علم يمكن تح�سيل 

.
(3(

نتائجه من طريق النقد والتحليل

))) فيلي�سيان �سالي, الم�سدر نف�سه, �س))2.

)2) عبد الح�سين زرين كوب, تاريخ در ترازو )التاريخ في الميزان(, طهران, انت�سارات اأمير كبير, 370) ه� �س, 

�س33).

)3) محّمد فتحي, عثمان, المدخل اإلى التاريخ الإ�سالمّي, بيروت, دار النفائ�س, 2)4) ه�, �س32.
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منهج النقل للرواية العاشورائّية)))

مدخل

داأب بن��و الإن�س��ان من��ذ ب��دء الخليق��ة عل��ى التوا�سل بي��ن الأجي��ال المتعاقبة 

مم وما ح�سل فيها 
ُ
والأقوام المختلفة في الأزمنة ال�سالفة, ومعرفة اأخبار هذه الأ

من وقائع واأحداث, بدافع حّب الّطالع المغرو���س في فطرة الإن�س��ان, وكان هذا 

التوا�س��ل ع��ادًة ما يح�سل عبر رواية اأخبار الما�سين وتناقلها جياًل عن جيل, اأو 

م�ساهدة اآثارهم وما تركوه من وثائق وم�ستندات.

لق��د كان لأدوات ه��ذا الرتباط اأهّمّي��ة بالغة في ربط الما�سي- بكّل ما يحمل 

م��ن قيم��ة معرفّية كبيرة- بالحا�سر والتاأثير فيه من اأجل �سنع م�س��تقبل اأف�سل؛ 

وذل��ك من خالل ا�س��تيعاب درو���س الما�سي وتحليله��ا وا�س��تخال�س الِعَبر منها, 

وكذل��ك فهم ر�س��الت ال�س��ماء التي ج��اء بها الأنبي��اء واأبلغوها للب�س��رّية على مّر 

التاريخ, واأمروا باللتزام بما جاء بها من تعاليم وتو�سيات.

م�ساف��ًا اإل��ى اأّن الما�س��ي كثي��رًا ما ي�س��ّم في طياته وقائ��ع واأحداث��ًا تاريخّية 

اأ�س��خا�س ثورّي��ون  مهّم��ة تحم��ل دللت اجتماعّي��ة واإ�سالحّي��ة ق��ام باأعبائه��ا 

وم�سلح��ون اأرادوا اإنق��اذ اأممه��م ومجتمعاته��م م��ن خط��ر النحراف ع��ن جاّدة 

ال�س��واب. ول نك��ون مجانبي��ن لل�س��واب اإذا م��ا قلن��ا: اإّن النه�س��ة الجتماعّي��ة 

الإ�سالحّي��ة الت��ي قادها �س��بط النبّي الخاتم P الإمام الح�س��ين Q تقف 

))) ال�سيخ م�ستاق ال�ساعدي. )مجلة الإ�سالح الح�سيني, ال�سادرة عن موؤ�س�سة وارث الأنبياء للدرا�سات التخ�س�سية 

في النه�سة الح�سينية, التابعة للعتبة الح�سينية(.



م��ة النه�س��ات والث��ورات, ب��ل ل تمتل��ك اأّي حرك��ة اجتماعّي��ة- لإ�سالح  ف��ي مقدِّ

المجتمع واإعادته اإلى الم�سار ال�سحيح- ما تمتلكه النه�سة الح�سينّية, باأبعادها 

ومعطياتها المختلفة, التي لم ت�ستطع الب�سرّية حّتى اليوم اإدراكها وفهمها؛ فلكي 

ت�سل عا�س��وراء الح�س��ين Q اإلى الأجيال لتنهل منها ل بّد من نقل اأحداثها 

ووقائعه��ا ور�س��ائلها بطرق وقنوات ممنهجة ومدرو�س��ة, تخ�سع للمي��زان العلمّي 

ف عل��ى الميزان العلمّي الذي  والعقالئ��ّي وال�س��رعّي؛ من هنا انبثقت فكرة التعرُّ

يلزم الباحث معرفته في ق�سّية عا�سوراء, الذي بموجبه يتّم قبول اأو طرح روايات 

واأخبار النه�سة الح�سينّية.

اإّن معرف��ة المي��زان ال�سحي��ح ال��ذي توزن ب��ه المادة والح��دث العا�س��ورائّي, اأمر 

يحوز اأهّمّية فائقة على �سعيد عر�س اأحداث عا�س��وراء الإمام الح�س��ين Q, وله 

اأثر كبير في اإثبات بع�س ما ُينقل وُيروى من تاريخ عا�سوراء واأحداثها, والذي �سيمّثل 

ة اأو الإنتاج ال�سينمائّي اأو الم�سرحّي اأو غير ذلك,  مادة اأّولية للنثر اأو ال�سعر اأو الق�سّ

واأي�سًا اإثبات ما يمار�س من م�ساديق ال�سعائر الح�سينّية ودفع الإ�سكال عنها.

ف��اإذا اأردن��ا ذكر حدٍث م��ن اأحداث ملحمة عا�س��وراء, فما ه��و الميزان الذي 

يبي��ح لن��ا- كخطب��اء اأو �س��عراء اأو اأدب��اء- اأن ننق��ل ذل��ك الح��دث اأو نن�س��به اإلى 

فاعله؟ بحيث ل ينطبق على ناقله عنوان الكذب في النقل, الذي حّرمته ال�سريعة 

المقّد�سة ب�سورة مطلقة, وت�ستّد الحرمة فيما لو كان النقل عن المع�سوم؛ وذلك 

لخ�سو�سّية الع�سمة والقدا�س��ة الموجودة في بع�س اأ�س��خا�س ملحمة عا�سوراء؛ 

اإذ ل يجوز ن�سبة اأي �سيء اإليهم ما لم يكن هناك دليل وحّجة على ذلك, كما في 

�سخ�س قائد الملحمة الإمام الح�سين وابنه الإمام زين العابدين L؛ اإذ اإّن 

ة, من حيث ن�س��بة قول اأو  عن��وان الإمام��ة والع�سم��ة ي�سفي عليهما اأحكامًا خا�سّ

فعل اأو تقرير اإليهم, كما هو مقّرر في علمي الفقه والكالم.

نه�شة عا�شوراء
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موازين ومناهج القبول والرّد في العلوم

ّيت��ه وم��ا له م��ن غاي��ة ووظيف��ة- اأن يكون له  تفر���س طبيع��ة كّل عل��م- وخا�سّ

منهج وميزان خا�ّس تخ�سع له عملّية ال�س��تدلل في ذلك العلم, وتحّكم قوانينه 

وموازين��ه في القبول والرّد. واإّن ه��ذه الموازين والمناهج العلمّية يختلف بع�سها 

ع��ن البع���س الآخ��ر- بطبيعة الح��ال- من حي��ث الت�س��ّدد اأو الت�س��اهل, فبع�سها 

يت�س��ّدد كثي��رًا, كم��ا ف��ي المنهج العق��دّي والكالم��ّي, وبع�سها يت�س��اهل قلياًل في 

قبول��ه للخب��ر اأو الرواي��ة كالمنه��ج الفقهّي, وبع�سها اأكثر اّت�س��اعًا ف��ي تعامله مع 

الأخبار والروايات, كما هو الحال في ميزان المنهج التاريخّي, و�س��تاأتي الإ�سارة 

اإل��ى �سواب��ط وموازين كّل واحد من هذه المناه��ج, وكيفّية تطبيقها على اأحداث 

عا�س��وراء؛ لمعرفة ما هو المعيار والميزان في ن�س��بة فعل اأو قول اأو اأّي �سيء اآخر 

اإلى ذوات ملحمة كربالء.

وبعبارة اأو�سح: ما هو ميزان التعامل في نقل روايات واأحداث عا�سوراء؟ فهل 

نتعامل مع النقل للوقائع معاملة الق�سايا اأو الم�س��ائل العقائدّية؟ اأو نتعامل معها 

معاملة الم�سائل الفقهّية اأو التاريخّية؟ اأو ماذا؟

الخلط بين المناهج في التعامل مع اأحداث عا�سوراء

بع��د اأن عرفنا اأّن لكّل علم منهجه الخا���سّ و�سوابطه المحددة, فاإّن ح�سول 

اأّي خل��ط بينها �س��وف يوؤّدي اإل��ى انحرافات وعواقب وخيم��ة, تلقي بظاللها على 

كثي��ر من الأح��كام والمو�سوعات ال�س��رعّية من جهة, وتوؤّدي اإل��ى نزاعات علمّية 

خرى, وهو ما ي�سّمى ب�الخلط في المنهج ح�سب ال�سطالح المعا�سر.
ُ
من جهة اأ

وب�سبب الخلط بين المناهج الثالثة- العقدّي والفقهّي والتاريخّي- و�سوابطها 

اأ�سبح عندنا اتجاهان غير معتدلين في القبول والرف�س لوقائع كربالء ورواياتها:
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د الأّول: المنهج المت�شدِّ

وه��و م��ا ذهب اإليه بع���س الباحثين من تفني��د اأكثر اأحداث عا�س��وراء؛ وذلك 

بعد اأن قا�س��ها بمقيا���س لم يو�سع لأجلها, ووزنها بغير ميزانها؛ اإذ اإّنه عامل كّل 

الأح��داث معامل��ة الرواية ف��ي باب العقائ��د اأو الفقه, وا�س��ترط �سوابط الِعلمين 

ف��ي كّل الروايات العا�س��ورائّية. ولعّلنا نجد هذا المنه��ج متَّبعًا في كتاب الملحمة 

الح�سينّية لل�سهيد مطهري رحمه اهلل, وكذا لدى بع�س الكتَّاب المعا�سرين.

الثاني: المنهج المت�شاهل

وه��و م��ا انتهجه بع���سٌ اآخر من الباحثي��ن, كبع�س الخطب��اء والكتَّاب واأرباب 

��عوا ف��ي تلق��ي م��ا ُنقل ف��ي كُتب ال�س��ير  ثي��ن, الذي��ن تو�سَّ المقات��ل وبع���س المحدِّ

والتاأري��خ ح��ول واقع��ة الط��ّف بالقبول, ول��م يعيروا اأهّمّي��ة وا�سح��ة للتفريق بين 

مة في تقبُّلهم لتلك الأحداث, فاأر�س��لوها اإر�س��ال الم�س��لَّمات من  المناهج المتقدِّ

خالل العتماد في كّل المنقولت العا�س��ورائّية على ميزان التاريخ فقط, فوزنوا 

كّل الأحداث بالميزان الأ�سهل, واأخذوا كّل ما ذكره التاريخ.

وبذل��ك وق��ع الفريق��ان بين اإف��راط بالقب��ول اأو اإف��راط بالرف�س, والح��ال اأّن 

ف عليها من خالل البحث؛ حيث اإّننا  الطريقة المثلى هي الو�س��طّية التي �س��نتعرَّ

�سنتبّنى التف�سيل في روايات عا�سوراء.

موازين العلوم والرواية العا�سورائّية

قب��ل اأن نعط��ي نتيج��ة حول الميزان في قب��ول الروايات العا�س��ورائّية ل بّد اأن 

ن�س��تعر�س المناه��ج والموازين في قبول النقل ف��ي العلوم الثالثة: الكالم والفقه 

والتاري��خ ونح��ّدد الميزان الذي يمكن اأن نحاكم تلك الروايات العا�س��ورائّية على 

اأ�سا�سه:

نه�شة عا�شوراء
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اأّوًل: المنهج اأو الميزان في البحث العقدّي الكالمّي

اإّن المنه��ج ف��ي نقل الرواية في باب الأمور العتقادّية المتعلِّقة بالبحث عن 

: التوحيد والعدل والنبّوة والإمامة والمعاد وتفريعاتها- 
ّ
اأ�سول الّدين الإ�سالمي

مّم��ا يمك��ن اإثباتها عن طريق النق��ل- يختلف عن مناهج نقل الرواية في فروع 

الّدي��ن والم�س��ائل الفقهّي��ة, كما ويختلف عن��ه في نقل الرواي��ة التاريخّية, فهو 

المنهج الأكثر ت�سّددًا بالنقل؛ اإذ اإّن الرواية في باب العقائد التي تثبت بها اأمور 

عقائدّية, ل بّد اأن تكون بدرجة القطع والعلم ب�سدورها عن المع�سومين؛ لأّن 

���س, فاإّنهما ل يغني��ان عن الحّق  الأم��ور العقائدّي��ة ل تبن��ى عل��ى الظّن والتخرُّ

�سيئًا.

خ��رى: اإّن ال��ذي ُيطالب ب��ه المكلَّف في باب العقائ��د هو عقد القلب 
ُ
وبعب��ارة اأ

 , القطعّي على العتقاد بالأ�سول الخم�س��ة وتفريعاتها, ومن دون اأّي ريب اأو �س��كٍّ

. وهذا ل يح�سل من الظنِّ

وه��ذا ال��راأي ذه��ب اإلي��ه م�س��هور علم��اء الإمامّي��ة, فقال��وا: اإّن مطل��ق الأمور 

العقائدّي��ة ل تثبت اإّل باليقين, واليقين ل يح�سل بالخبر الظّني, كخبر الواحد, 

.
(((

واإّنما يح�سل بالخبر القطعّي كالخبر المتواتر, اأو المحفوف بقرائن قطعّية

لوا بين اإثبات العقائد الأ�سا�س��ّية والرئي�سة وبين  وخالف بع�س الأعالم, فف�سّ

اإثبات العقائد الثانوّية الفرعّية, فقالوا: اإّن العقائد الأ�سا�سّية ل تثبت اإّل بالخبر 

القطع��ّي واليقين��ّي, واأّم��ا العقائ��د الفرعّي��ة والتف�سيلّي��ة فيمكن اإثباته��ا بالخبر 

الظّني الحّجة, وهو خبر الثقة اأو الخبر الموثوق ب�سدوره.

ق الطو�س��ّي رحمه  قين, منهم: المحقِّ وذه��ب اإلى هذا الق��ول جملة من المحقِّ

))) الها�سمي, محمود, بحوث في علم الأ�سول تقريرات بحث ال�سّيد محّمد باقر ال�سدر }: ج4, �س327.
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 ,
(((

اهلل, والعاّلم��ة المجل�س��ّي رحم��ه اهلل, وال�س��يخ البهائّي رحم��ه اهلل, وغيرهم

ق الخوئّي } في كتابه  وتبّناه من المعا�سرين اأ�س��تاذ اأ�س��اتذتنا ال�سّيد المحقِّ

.
(2(

م�سباح الأ�سول, في بحثه حول حجّية الظّن في غير الأحكام

وتبّناه اأي�سًا بع�س م�س��ايخنا المعا�سرين, كال�س��يخ الأ�س��تاذ محّمد ال�سند في 

. وهذا الميزان ل يجري في نقل 
(3(

بحثه الأ�سولّي, وفي كتابه ال�سعائر الح�سينّية

كّل الروايات التي تنقل اإلينا واقعة كربالء؛ اإذ اإّن تلك الروايات تنقل لنا اأحداثًا 

تاريخّية في غالبها.

نعم, اإذا كانت تلك الروايات تنقل لنا ما يتعّلق بالعقيدة والعتقاد, كالحديث 

عّما يتعلَّق بع�سمة الإمام الح�س��ين Q, اأو العدل الإلهّي, وما جرى من محن 

وابت��الءات عل��ى اآل البيت R, وربط��ه بواقعة واأحداث كرب��الء, اأو ما يخ�ّس 

 اأو غيرها, فاإّن كّل ذلك يوزن بوزان 
(4(

 Q ال�سفاعة, اأو رجعة الإمام الح�سين

المنه��ج العقائدّي؛ وعليه يكون الميزان العقائدّي جاريًا في بع�س اأحداث ووقائع 

خرى.
ُ
عا�سوراء المحتوية على ما يرتبط بالعقيدة والعتقاد فقط, دون النقول الأ

واإليك جملة من التطبيقات الكلّية التي ل بّد من اأن توزن بالميزان العقدّي:

الأّول: كلُّ ما ُينقل عن الإمام الح�سين Q فيما يخ�ّس العقيدة والعتقاد, 

ج),  ال�سند:  محّمد  ال�سيخ  محا�سرات  والتجديد  الآ�سالة  بين  الح�سينّية  ال�سعائر  ريا�س,  المو�سوّي,  ُانظر:    (((

�س239.

)2)  الح�سينّي, محّمد �سرور, م�سباح الأ�سول تقريرات بحث المحّقق ال�سّيد الخوئّي }: ج2, �س238.

ج)  ال�سند:  محّمد  ال�سيخ  محا�سرات  والتجديد  الآ�سالة  بين  الح�سينّية  ال�سعائر  ريا�س,  المو�سوّي,  ُانظر:    (3(

�س240.

)4)  فقد وردت مجموعة من الروايات التي تن�ّس على رجعة الإمام الح�سين Q, كما اأخرج الكلينّي في الكافي, 

 Q ةَ َعلَۡيِهۡم﴾ - قال: »خروج الح�سين ب�سنده عن اأبي عبد اهلل Q في قوله تعالى: ﴿ُثمَّ َرَدۡدنَا لَُكُم ٱۡلَكرَّ

في �سبعين من اأ�سحابه, عليهم البي�س المذّهب, لكّل بي�سة وجهان, الموؤّدون اإلى الّنا�س اأّن هذا الح�سين قد 

خرج, حّتى ل ي�سّك الموؤمنون فيه, واأّنه لي�س بدّجال ول �سيطان, والحّجة القائم بين اأظهرهم, فاإذا ا�ستقّرت 

المعرفة في قلوب الموؤمنين اأّنه الح�سين Q, جاء الحّجَة الموُت, فيكون الذي يغ�ّسله ويكّفنه ويحّنطه وُيلحده 

في حفرته الح�سين بن علّي L, ول يلي الو�سّي اإّل الو�سي«. الكلينّي, محّمد بن يعقوب, الكافي: ج8, �س206.

نه�شة عا�شوراء
24



كق�سّية الإمامة والو�سّية, كما في قوله Q: »فان�سبوني فانظروا َمن اأنا, ثمَّ 

ارجعوا اإلى اأنف�سكم وعاتبوها, فانظروا هل ي�سلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ 

ق لر�سول  األ�ست ابن بنت نبّيكم, وابن و�سّيه وابن عّمه, واأّول الموؤمنين الم�سدِّ

.
(((

اهلل بما جاء به من عند رّبه؟«

ف��ي  كم��ا  الطاع��ة,  مفتر���س  اإمام��ًا  باعتب��اره  كف��ر؛  علي��ه  الخ��روج  اأّن  اأو 

قوله Q: »ثّم اإّنكم زحفتم اإلى ذّرّيته وعترته تريدون قتلهم, لقد ا�ستحوذ 

عليك��م ال�س��يطان؛ فاأن�س��اكم ذك��ر اهلل العظي��م, فتّب��اً لك��م ولما تري��دون, اإّنا هلل 

.
(2(

واإّنا اإليه راجعون, هوؤلء قوم كفروا بعد اإيمانهم, فبعداً للقوم الظالمين«

اأو وج��وب ن�سرت��ه Q حين طلب الن�س���رة, كما في الرواي��ة التي يرويها 

كثي��ر م��ن الموؤّرخين ع��ن النبّي الأعظ��م P: »اإّن ابني ه��ذا ُيقتل باأر���ص ُيقال 

.
(3(

لها: كربالء. فَمن �سهد ذلك منكم فلين�سره«

اد Q من روايات اأو مواقف تندرج  الثاني: كلُّ ما ُينقل عن الإمام ال�س��جَّ

تحت الق�سايا العقدّية, ومن اأمثلة ذلك: ما نقله �ساحب البحار من خطبة الإمام 

ك؛ فق��د كذبَت وكفرت,  اد Q في مجل���س يزيد: »فاإن زعم��َت اأّنه َجُدّ ال�س��جَّ

.
(4(

واإن زعمَت اأّنه َجّدي؛ فِلَم قتلَت عترته«

الثالث: كّل ما ينقله الإمام الح�سين واأهل بيته R واأ�سحابه من روايات 

��ن مواق��ف عقدّية عن النب��ّي P اأو اأمير الموؤمنين اأو الح�س��ن L, ومن  ُتبيِّ

اأمثلة ذلك: ما ا�ست�س��هد به الإمام الح�س��ين Q من قول ر�سول اهلل P:»اأَو 

ل��م يبلغك��م ق��ول ر�س��ول اهلل P لي ولأخي: هذان �س��ّيدا �س��باب اأه��ل الجّنة؟! 

))) المفيد, محّمد بن محّمد, الإر�ساد: ج2, �س97.

)2) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج45, �س6.

�سد الغابة: ج), �س23).
ُ
)3) ُانظر: ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق: ج4), �س224. والع�سقالنّي ابن حجر, اأ

)4) ُانظر: المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج45, �س39).
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ف��اإن �سّدقتمون��ي بم��ا اأقول وهو الح��ّق, واهلل, ما تعّمدت الك��ذب منذ علمت اأّن 

اهلل يمق��ت علي��ه اأهل��ه, وي�س��ّر ب��ه َم��ن اختلق��ه, واإن كّذبتموني؛ ف��اإّن فيكم َمن 

اإن �س��األتموه ع��ن ذل��ك اأخبركم, �س��لوا جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي, واأبا �س��عيد 

الخدرّي, و�سهل بن �سعد ال�ساعدّي, وزيد بن اأرقم, واأن�ص بن مالك, يخبرونكم 

اأّنه��م �س��معوا ه��ذه المقال��ة من ر�س��ول اهلل P ل��ي ولأخي, اأما ف��ي هذا حاجز 

.
(((

لكم عن �سفك دمي؟!«

الرابع: كّل ما �سدر عن ال�سّيدة زينب O من نقول اأو اأفعال تنقلهما عن 

اد L, ومن اأمثلة ذلك: ما نقلته ال�سّيدة زينب عن  الإمامين الح�سين وال�سجَّ

اد Q اأّنه قال لها:»ا�سكتي يا عّمة, فاأنت بحمد اهلل عالمة غير  الإمام ال�سجَّ

.
(2(

مة« معلَّمة, َفِهَمٌة غير مفهَّ

وم��ن اأمثل��ة ذل��ك اأي�سًا: م��ا ُروي ع��ن ال�س��ّيدة زينب م��ن اأّن الإمام��ة لالإمام 

اد بعد اأبيه L, واأن الإمام زين العابدين Q طلب من عّمته �سيفًا  ال�سجَّ

خته:»ي��ا اأُم كلثوم, 
ُ
ليقات��ل م��ع اأبيه الح�س��ين Q, فق��ال الح�س��ين Q لأ

.
(3(

»P خذيه لئاّل تبقى الأر�ص خالية من ن�سل اآل محّمد

يق��ة  اأو اأّن َم��ن قات��ل الإم��ام الح�س��ين Q خال��د ف��ي الّن��ار, كق��ول ال�سدِّ

زينب  O:»بئ�ص ما قّدمت لكم اأنف�سهم اأن �سخط اهلل عليكم وفي العذاب 

.
(4(

اأنتم خالدون«

الخام���ص: كلُّ م��ا ُينق��ل م��ن روايات تم���ّس اأو تناف��ي ع�سمة الإمام الح�س��ين 

اد L؛ باعتبار دخول م�ساألة الع�سمة في مبحث الإمامة. والإمام ال�سجَّ

))) المفيد, محّمد بن محّمد, الإر�ساد: ج2, �س97.

)2) الطبر�سّي, اأحمد بن علّي بن اأبي طالب, الحتجاج: �س66) ط النجف.

)3) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج45, �س46.

)4) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان: �س40.
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ال�ساد���ص: م��ا ُينق��ل ع��ن ال�س��ّيدة زين��ب O اأو بع���س اأ�سح��اب الإم��ام 

م��ور عقدّية, بمراأى وم�س��مع م��ن المع�سوم Q, كما 
ُ
الح�س��ين Q من اأ

في قولها O ل�سخ�س اأراد اأن ياأخذ اإحدى بنات الإمام الح�سين Q في 

مجل�س يزيد, بعد اأن اأقّر ب�سّحة ال�سبي:»ما جعل اهلل لك ذلك, اإّل اأن تخرج من 

.
(((

ملَّتنا وتدين بغير ديننا...«

وال�س��امع  والمتتّب��ع  الباح��ث  يجده��ا  الت��ي  الكلّي��ة-  التطبيق��ات  فه��ذه 

لوقائع عا�س��وراء- وما يندرج تحتها من اأمثلة كثيرة ل بّد اأن توزن بمعايير 

 ما ل��م تخ�سع 
ّ
و�سواب��ط البح��ث العقائ��دّي, ول ي�س��حُّ النق��ل ب�س��كل قطعي

الميزان. لذلك 

ثانيًا: المنهج اأو الميزان في البحث الفقهّي

وه��ذا المنه��ج ُيعن��ى بنق��ل الرواي��ة ف��ي ب��اب الأح��كام ال�س��رعّية الفرعّي��ة- 

الم�س��طور ف��ي كت��ب الفقه الإ�س��المّي- وه��و المنهج الأقّل ت�س��ّددًا ف��ي النقل من 

المنه��ج العقائ��دّي؛ لأّن��ه يقب��ل الخب��ر الظّن��ي المعتبر, كخب��ر الواح��د الثقة, اأو 

الخب��ر الموث��وق ب�س��دوره من خالل مجموع��ة عوامل تفيد الطمئن��ان اأو الوثوق 

.
(2(

بال�سدور

ف على ا�ستي�ساح مقّدمة: وبيان ذلك يتوقَّ

وه��ي اأّنن��ا نعلم اإجم��اًل باأّن بع���س الأخبار الوا�سل��ة اإلينا مد�سو���س ومكذوب 

عل��ى ر�س��ول اهلل P واأهل البيت R, وله��ذا التزوير والو�سع تاريخ طويل ل 

ي�س��ع ذكره هنا, وقد مور���س باأياٍد خبيثة اأكثرها خارجّية, وكذا من خالل بع�س 

ال�س��لطات الحاكمة وبع�س المرتزقة, ويعود زمن هذا الو�سع والتزوير اإلى بداية 

))) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان: �س36).

)2) الأيروانّي, محّمد باقر, درو�س تمهيدّية في القواعد الفقهّية: �س49.
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الدع��وة, حّتى اإّن ر�س��ول اهلل P قد �سّرح في غي��ر موطن بذلك, كما قال اأمير 

الم�ؤمنين Q في خطبة له: »... َوَقْد ُكِذَب َعلَى َر�ُس��وِل اهلِل P َعلَى َعْهِدِه 

اَبُة؛ َفَم��ْن َكَذَب علّي  َها الّنا���ص, َقْد َكُث��َرْت علّي اْلَكذَّ يُّ
حّت��ى َق��اَم َخِطيب��اً, َفَقاَل: اأَ

.
(((

اأْ َمْقَعَدُه من الّنار. ُثمَّ ُكِذَب َعلَْيِه من َبْعِده « داً؛ َفْلَيَتَبوَّ ُمَتَعمِّ

وعليه؛ فاإّن منهج فقهاء اأهل البيت في ال�ستنباط الفقهّي والت�سريعّي ل يعتمد 

عل��ى كّل الرواي��ات الوا�سل��ة اإليه��م؛ لأّنهم يعلم��ون اإجماًل اأّن بع���س ما و�سل من 

رواي��ات مو�س��وع ومكذوب عليهم؛ لذا فاإّن منهج البحث في نقل الرواية المتعلِّقة 

نة تف�سياًل في علمي  �س���س وقوانين مدوَّ
ُ
باإثبات حكم �س��رعّي فرعّي يعتمد على اأ

���س من ذلك؛ فنق��ول: اإّن الروايات  الرج��ال والحدي��ث, ونح��ن نكتفي بذكر ملخَّ

تنق�سم اإلى اأربعة اأق�سام:

) � الرواي��ة ال�سحيح��ة: وهي الرواية التي يكون جمي��ع رواتها عدوًل اإمامّية اثني 

ع�سرّية.

2 � الرواي��ة الموّثق��ة: وهي الرواية التي يكون جميع اأو بع�س رواتها ثقات, واإن لم 

يكونوا اإمامّية اثنى ع�سرّية, وكانوا من اأبناء العاّمة الثابتة وثاقتهم, اأو زيدّية, 

اأو اإ�سماعيلّية اأو غيرهم, اإذا كانوا ثقات.

3 � الرواية الح�س��نة: وهي الرواية التي في �س��ندها راٍو اإمامّي, ولكّنه ممدوح ولم 

يرد فيه توثيق.

4 � الرواي��ة ال�سعيف��ة: وه��ي الرواية الت��ي يكون راويها من�سو�س��ًا على �سعفه, اأو 

.
(2(

مجهول الحال؛ فيعاَمل معاملة ال�سعيف

))) الكلينّي, محّمد بن يعقوب, الكافي: ج), �س62.

)2) ُانظر: الأيروانّي, محّمد باقر, درو�س تمهيدّية في القواعد الرجالّية: �س47.
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, ففي اإثبات 
(((

ولى دون الأخي��رة
ُ
والم�س��هور ي��رى اعتبار الروايات الث��الث الأ

حكم �سرعّي ل بّد من و�سول الرواية اإلينا بطريق معتبر وحّجة؛ لكي نعتمد عليها 

في مقام ال�ستنباط.

والروايات التي تكون حّجة في الأحكام على �سنفين:

ال�سن��ف الأّول: اأن يك��ون الخب��ر وا�س��اًل اإلين��ا بالعل��م والقط��ع, وه��و الخب��ر 

المتواتر, ون�سبة تلك الأخبار قليلة جدًا.

ال�سنف الثاني: الخبر الوا�سل اإلينا بالظّن المعتبر الذي جعله ال�سارع حّجة, 

وتح�سيل ذلك باأحد مبنيين:

الأّول: مبنى الوثاقة

وهو ما ذهب اإليه بع�س الأعالم المعا�سرين, كال�س��ّيد الخوئّي } وجملة 

م��ن تالمي��ذه, وحا�سله: اأّن الخبر المعتبر في الفقه ما كان رواته من�سو�سًا على 

ة, كن�ّس الإمام Q اأو ن�ّس اأحد الرجالّيين  وثاقتهم, اإّما بالتوثيقات الخا�سّ

المتقّدمين, كالطو�س��ّي اأو النجا�س��ّي على وثاقة راٍو معّين, اأو بالتوثيقات العاّمة, 

ككب��رى وثاقة كّل َمن ورد في اإ�س��ناد تف�س��ير القّمي, اأو في ن��وادر الحكمة اأو غير 

. اأّما غير ذلك؛ فال 
(2(

ل في محلِّه من علم الأ�سول والرجال ذل��ك, كم��ا هو مف�سّ

ثبوت لالأحكام الفقهّية به.

الثاني: مبنى الوثوق بال�شدور

وه��و م��ا ذهب اإلي��ه م�س��هور الفقهاء- كال�س��ّيد الحكي��م وال�س��ّيد البروجردّي 

وال�س��ّيد ال�سي�ستانّي وبع�س اأ�ساتذتنا المعا�سرين, وهو ال�سحيح- من اأّن الوثوق 

))) ُانظر: الح�سينّي, محّمد �سرور, م�سباح الأ�سول تقريرات بحث المحّقق ال�سّيد الخوئّي }: ج2, �س200.

)2) الم�سدر نف�سه: ج2, �س225.
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بال�س��دور يكف��ي في اعتب��ار الرواية, ومعنى الوثوق بال�س��دور هو: تجميع قرائن 

م��ن داخ��ل الخب��ر وخارج��ه تفيد اطمئنان��ًا باأّن الخب��ر قد �سدر ع��ن المع�سوم, 

واإن لم يكن كّل رواته في �سل�س��لة ال�س��ند من�سو�سي الوثاقة؛ فالحّجة هو ح�سول 

الطمئن��ان والوث��وق ب��اأّن الخبر �سادر عنهم؛ وتك��ون حينئٍذ وثاقة ال��رواة اإحدى 

.
(((

اأمارات تح�سيل الوثوق بال�سدور

وعل��ى كال المبنيي��ن- خ�سو�س��ًا الأّول منهم��ا- ل ُيهَمُل الخب��ر ال�سعيف كّلّيًا 

وُيعاَم��ُل معامل��ة غير ال�س��ادر, بل لعّله �سادر ولكن لم يثب��ت لنا طريق لعتباره. 

خرى: كون الخبر �سعيفًا ل يدّل على نفي �سدوره عن المع�سوم ب�س��كل 
ُ
وبعبارة اأ

قطعّي, بل لعّله �سدر ول و�سيلة لإثباته.

وه��ذا ي�س��تدعي ع��دم ط��رح الأحاديث ال�سعيف��ة كّلّي��ًا؛ للقاعدة التي اأ�ّس�س��ها 

؛ اإذ يمكن ال�س��تفادة منه في 
(2(

علم��اء الأ�س��ول م��ن حرم��ة ردِّ الخب��ر ال�سعي��ف

اإثب��ات م�س��تحّب اأو مك��روه؛ طبق��ًا لقاعدة الت�س��امح ف��ي اأدّلة ال�س��نن, التي يبني 

عليها بع�س الأعالم, كما يمكن اإثبات ح�سول التواتر اأو ال�ستفا�سة به.

والرواي��ات العا�س��ورائّية ل تخ�سع لهذا الميزان على نحو كّلي, واإّنما ي�س��ملها 

�س لحكم �سرعّي, اأو تن�سب فعاًل اأو قوًل لمع�سوم  فيما اإذا كانت تلك الروايات توؤ�سِّ

.L كالإمام الح�سين اأو الإمام ال�سّجاد

�س248.  ج9,  الوثقى:  العروة  م�ستم�سك  مح�سن,  والحكيم,  �س34.  ج),  الفقيه:  م�سباح  الهمدانّي,  ))) ُانظر: 

وال�سبحانّي, جعفر, الر�سائل الأربع: ج3, �س69 حيث ينقل راأي ال�سّيد البروجردّي. والأيروانّي, محّمد باقر, 

درو�س تمهيدّية في القواعد الرجالّية: �س207.

)2) ُانظر: العاملّي, محّمد بن مّكي ال�سهيد الأّول, غاية المراد في �سرح نكت الإر�ساد: ج) �س03). وال�سند, محّمد, 

بحوث في مباني علم الرجال: ج), �س74.
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نع��م, بع���س الرواي��ات ال�سعيفة التي تنق��ل اأفعال الإمام الح�س��ين Q ل 

خرى لإثباتها, خ�سو�سًا على مبنى الوثوق 
ُ
ينبغي طرحها, بل ُيبحث عن قرائن اأ

بال�س��دور, كم��ا اأ�س��رنا �س��ابقًا. فمث��اًل: اإذا نق��ل اب��ن ع�س��اكر في تاريخ��ه حدثًا 

خ اآخر للحدث نف�س��ه, كما ل��و نقل الخوارزمّي  ع��ن كرب��الء, وتكّرر النقل من موؤرِّ

وال��رازي نف���س الحدث, فال ُيقال: اإّن اأخباره��م �سعيفة ول يوؤخذ بها؛ لأّن الخبر 

ال�سعيف ل يعني اأّنه مد�سو���س, فلو ح�سل لنا اطمئنان اأو وثوق بال�سدور اأ�سبح 

حّج��ة, وح�س��ول ذل��ك الوثوق ب�س��بب قرائن من داخ��ل الن�ّس, كعل��وِّ بالغته, اأو 

اإخب��اره ع��ن المغّيب��ات وغيرهما, اأو من خ��ارج الن�ّس, كما ه��و مبحوث في علم 

الدراية والرجال.

وخال�سة الكالم في موردنا هذا هو: اأّن روايات عا�سوراء اإّنما توزن بالميزان 

الفقهّي اإذا كانت حاوية على م�سائل فقهّية.

واإليك بع�ص التطبيقات الكلّية التي ل بّد اأن توزن بميزان الفقه:

)� كّل م��ا يتعّل��ق بالم�س��ائل التي تخ�ّس الحالل والح��رام, كال�سالة التي �ساّلها 

الإم��ام الح�س��ين Q حال الحرب �س��الة الخوف, وطلب��ه الهدنة الموؤّقتة 

من القوم حّتى ي�سّلي؛ فقد روي اأّنه عندما ذّكره اأحد اأ�سحابه بال�سالة, قال 

ل��ه الإمام Q:»... ذك��رت ال�سالة؛ جعلك اهلل من الم�سّلين الذاكرين. 

.
(((

نعم, هذا اأّول وقتها«. ثّم قال: »�سلوهم اأن يكّفوا عّنا حّتى ن�سّلي«

؛ حيث 
(2(

ومن ذلك اأي�سًا: م�ساألة خروجه Q يوم التروية, كما ذكر الموؤّرخون

ذك��روا اأّن خروج��ه كان ب�س��بب ال�سطرار, فيبح��ث في اأ�سل جواز الخ��روج وعدمه؛ 

وبناًء على الجواز, هل يجوز الخروج مطلقًا اأو ب�سرط ال�سطرار؟ ونحو ذلك.

))) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج45, �س)2.

)2) ُانظر: الأمين, مح�سن, لواعج الأ�سجان: �س70. وال�سّيد �سرف الّدين, المجال�س الفاخرة في م�سائب العترة 

الطاهرة: �س209.
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ومنه: م�ساألة م�سروعّية الإذن بترك الجهاد معه Q والترخي�س من قبله 

بالنجاة- حيث ُيبحث في �سالحّية ولّي الأمر بترك الجهاد والإذن بالن�س�راف- 

فروي في ثمرات الأعواد قوله Q:»يا اأ�سحابي, اإّن هوؤلء ُيريدونني دونكم, 

ول��و قتلون��ي ل��م ي�سل��وا اإليكم, فالنجاة النج��اة! واأنتم في ِحلٍّ مّن��ي؛ فاإّنكم اإن 

.
(((

اأ�سبحتم معي ُقتلتم كّلكم«

ومن��ه: م�س��األة اإ�س��رار الإمام الح�س��ين Q على عدم بدء الح��رب, واإّنما 

.
(2(

بداأت من جهة جي�س العدّو

 ,Q ومن��ه: قب��ول التوب��ة حّت��ى بع��د ارتكاب م��ا هو �س��بب لقتل الح�س��ين

كم��ا ف��ي التوب��ة الت��ي �س��األها الح��ّر مخاطب��ًا الإم��ام Q: ه��ل لي م��ن توبة؟ 

.
(3(

فقال Q:»نعم, يتوب اهلل عليك«

2� كّل ما ين�سب اإلى الإمام الح�سين Q- واإن لم يكن م�ساألة فقهّية- من قول 

اأو فعل اأو تقرير؛ وذلك لخ�سو�سّية الع�سمة.

ال�س��ّيدة  اأو  بيت��ه  اأه��ل  اأو   Q الح�س��ين الإم��ام  اأ�سح��اب  يروي��ه  م��ا  كّل   �3

زين��ب  O, م��ن اأق��وال اأو اأفع��ال ع��ن اأب��ي عب��د اهلل الح�س��ين Q؛ 

للخ�سو�سّية نف�سها.

اد Q من ق��ول اأو فعل- �س��واء كان فقهّيًا اأو  4 � كّل م��ا ُي��روى ع��ن الإمام ال�س��جَّ

))) ُانظر: الها�سمّي, علّي بن الح�سين, ثمرات الأعواد: ج) �س258.

)2) ُانظر: الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان: �س56.

)3) ُانظر: الم�سدر نف�سه: 59.
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- لع��دم جواز ن�س��بة �س��يء اإليه ب�س��كل قطع��ّي اإّل بحّجة �س��رعّية؛ 
(((

غي��ر فقه��ّي

, ومث��ال ذلك: م��ا نقل بع�س 
(2(

لأّن الإ�س��ناد اإلي��ه اإ�س��ناد اإل��ى ال�س��ارع المقّد���س

م في كتابه  الكّت��اب والموؤّرخين كالدربندّي في اأ�س��رار ال�س��هادة وال�س��ّيد المق��رَّ

: م��ن اأّن ال�س��هداء دفنوا في حف��رة واحدة بتقري��ر من الإمام 
(3(

زي��ن العابدي��ن

ال�س��ّجاد Q. وهذا النقل ي�س��تدعي اإثبات ذلك برواية م�سندة؛ اإذ اإّنه حكم 

فقه��ّي م��ن جهة, واإّن اأكثر الفقهاء بين مانع من الدفن الجماعّي في قبر واحد, 

وبي��ن قائ��ل بالكراه��ة, وُي�س��تفاد ذلك من عب��ارة �ساحب الجواه��ر؛ حيث قال: 

ومنه��ا, اأي المكروه��ات, دفن ميتين ابتداًء في قب��ر واحد بال خالف اأجده بين 

���س له- من ابن حمزة والفا�سلين وال�س��هيد وغيرهم- عدا ابن �س��عيد  َم��ن تعرَّ

في الجامع فنهى, ولعّله يريدها لالأ�سل و�سعف  المر�سل عنهم  R ل ُيدفن 

ف��ي قب��ر واح��د اثنان عن اإف��ادة غير الكراهة؛ ف��ال وجه للحرم��ة حينئٍذ, كما ل 

وجه للتوقُّف في الكراهة بعد ما عرفت, مع اإمكان تاأيده زيادة على الم�س��امحة 

فيه باأولوّيته من كراهة جمعهما في جنازة واحدة المن�سو�س عليها في الو�سيلة 

والمعتبر, وعن المب�سوط والنهاية وغيرهما, المدلول عليها في الجملة بمكاتبة 

.
(4(

ال�سّفار لأبي Q وباحتمال تاأّذي اأحدهما بالآخر, وافت�ساحه عنده«

اإّني  الح�سين بن علّي, قال:  ال�سّحاك, عن علّي بن  واأبو  ثني الحارث بن كعب  اأبو مخنف, قال: »حدَّ ))) كما روى 

�سني, اإذ اعتزل اأبي باأ�سحابه في خباء  جال�س في تلك الع�سّية التي ُقتل اأبي �سبيحتها, وعّمتي زينب عندي تمرِّ

له وعنده حوى مولى اأبي ذرٍّ الغفارّي, وهو يعالج �سيفه وي�سلحه, واأبي يقول:

ي��ِل �سِ
َ
�ْس��َراِق َوالأ َك��ْم َل��َك ِباْلإِ ٍفّ َل��َك ِم��ْن َخلي��ِل 

ُ
َي��ا َدْه��ُر اأ

ِبالَبِدي��ِل َيْقَن��ُع  َل  ْه��ُر  َوالدَّ ْو َطاِل��ٍب َقتي��ِل 
َ
اِح��ٍب اأ ِم��ْن �سَ

��بيِل ال�سَّ �َس��اِلُك  َح��يٍّ  َوُكلُّ  الَجِلي��ِل  اإَِل��ى  ْم��ُر 
َ
الأ َواإَِنَم��ا 

قال: فاأعادها مّرتين اأو ثالثًا حّتى فهمتها, فعرفت ما اأراد؛ فخنقتني عبرتي, فرددت دمعي ولزمت ال�سكون, فعلمت 

اأّن البالء قد نزل...«. اأبو مخنف, مقتل الح�سين: �س))).

)2) ال�سدر, محّمد باقر, درو�س في علم الأ�سول الحلقة الثالثة: �س69.

م, عبد الرزاق, الإمام زين العابدين: �س402. )3) ُانظر: الدربندّي, اأ�سرار ال�سهادة: ج3, �س70). واأي�سًا: المقرَّ

)4) النجفّي, محّمد ح�سن, جواهر الكالم: ج4, �س)34.
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5� كّل ما ينقله �سهداء الطّف من روايات ين�سبونها اإلى الر�سول الأعظم P, اأو 

 Q كما في نقل بع�س اأ�سحاب الإمام الح�س��ين ,Q اأمي��ر الموؤمنين

.P لأقوال ر�سول اهلل

6 � كّل م��ا تنقل��ه ال�س��ّيدة زين��ب من اأق��وال عن النب��ّي P, اأو اأمي��ر الموؤمنين اأو 

الزهراء L, كما في نقلها لو�سّية الزهراء O عندما ترى الح�سين 

.
(((

وحيدًا؛ فت�سّمه في نحره وتقّبله في �سدره

فه��ذه الكلّي��ات- وما يندرج تحتها من رواي��ات- تحكي اأحكامًا فقهّية ل بّد اأن 

تخ�س��ع لموازي��ن قب��ول الرواية ف��ي الفقه, ول ت�سّح ن�س��بتها ب�س��كل قطعّي ما لم 

ر تلك الموازين. تتوفَّ

ثالثًا: المنهج اأو الميزان في البحث التاريخّي

اإّن الميزان في نقل الرواية والحدث التاريخّي اأقّل ت�س��ددًا منه في المنهجين 

والميزاني��ن المتقّدمي��ن؛ حي��ث ُيقب��ل النق��ل فيه حّت��ى بالخبر ال�سعي��ف ما دام 

ل��ه م�س��در, اأو من�س��اأ مذكور في كتب التاري��خ والتراجم, ولم يعل��م اأّنه من و�سع 

اعين, فهو اأو�سع من المنهجين ال�سابقين في دائرة القبول وعدم الطرح. الو�سّ

ف�سابطة النقل في هذا العلم هي: اأن يكون الحدث المنقول مكتوبًا في م�سدر 

تاريخّي, و�سل اإلينا بطريق م�سهور ومعتمد عند فئة من الّنا�س, ولم يتعّمد كاتُبه 

تزييف الحقائق.

وع��ادًة ما تكون الكتب التاريخّية- بل الأ�سل فيها- خالية من طرق الإ�س��ناد, 

�س ومو�سوعّي  ل عندهم هو اعتبار كونها قديمة وم�ستهرة, وكاتبها متخ�سّ والمعوَّ

.
(2(

في النقل

))) ُانظر: الها�سمّي, علّي بن الح�سين, ثمرات الأعواد: ج), �س)3.

ج),  ال�سند:  محّمد  ال�سيخ  محا�سرات  والتجديد  الآ�سالة  بين  الح�سينّية  ال�سعائر  ريا�س,  المو�سوّي,  )2) ُانظر: 

�س230.
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ر الحدث من خالل روايات وم�ساهدات وقرائن وتحليل؛ فير�سم  خ ي�سوِّ فالموؤرِّ

�سورة للحدث التاريخّي بمنظاره.

وفي الحقيقة هناك اأُ�سلوبان اأ�سا�سيَّان في النقل التاريخّي:

الأُ�س��لوب الأّول: ه��و الأ�س��لوب ال�س��ردّي, وهو ما يغلب على الكت��ب التاريخّية 

خ اأّي ب�سمات غير نقل  القديم��ة, فهي �س��ردّية نقلّية فقط, ب��دون اأن يكون للم��وؤرِّ

الأح��داث التي �س��اهدها, اأو ُنقلت اإليه؛ فينقلها كم��ا هي باألفاظها وكلماتها, كما 

في تاريخ الطبرّي وغيره.

�سلوب العقلّي, والذي هو عبارة عن المنهج التحليلّي 
ُ
الأُ�سلوب الثاني: وهو الأ

�س��لوب 
ُ
خين؛ فيربط في هذا الأ وال�س��تنباطّي, وه��و منهج مّتب��ع عند بع�س الموؤرِّ

بي��ن الأح��داث وير�س��م اأحداثًا وتحلي��الت ل يراها غي��ره؛ في�سيغه��ا ب�سياغات 

فّنّي��ة واأدبّي��ة م��ع التحلي��ل والتاأويل والربط بي��ن مجمل الأح��داث والعتماد على 

.
(((

القرائن

�س��لوب الأّول م��ن المنهج التاريخ��ّي وبع�سها 
ُ
ورواي��ة ال�س��عائر اأكثره��ا م��ن الأ

م��ن الثاني؛ فل��ذا ُتعامل روايات واأحداث الملحمة الح�س��ينّية كم��ا ُتعامل روايات 

التاريخ, فكما اأّننا ل نطلب الأ�س��انيد في نقل حادثٍة تاريخّية ما, كذلك ل نطلب 

اأ�سانيد لإثبات حادثة عا�سوراء ووقائعها.

�سول العتقاد ُيحاكم بموازين المنهجين 
ُ
نعم, ما كان متعّلقًا بباب الأحكام واأ

العقائدّي والفقهّي.

ول حاج��ة لذك��ر التطبيق��ات العا�س��ورائّية ف��ي هذا المنه��ج التاريخ��ّي؛ لأّنها 

الأكثر في الروايات والأحداث.

))) ُانظر: مطهرّي, مرت�سى, المجتمع والتاريخ: �س65.
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النتيجة:

اإّن روايات عا�س��وراء ما دام غالبها روايات داخلة في المنهج التاريخّي, فهي 

ُتقا���س بالمقيا���س التاريخ��ّي ل غي��ر, اأّم��ا ما كان فيه م�سا���س بالعقي��دة اأو الفقه 

فُيقا�س بمقيا�س ومنهج علَمي الكالم والفقه.

النقل التاريخّي باأُ�سلوب اأدبّي

�س��لوب اآخر اأقرب اإلى المنه��ج التاريخّي النقلّي, وه��و منهج التعبير 
ُ
وهن��اك اأ

ة اأو ال�س��عر اأو غيرهما- الذي �س��اع  الأدب��ّي والإبداع��ّي- �س��واء كان بنح��و الق�سّ

كثيرًا في التمثيل الدرامّي وال�سينمائّي والم�سرحّي وال�سعرّي.

خ ينق��ل ف��ي مقام  �س��لوب والمنه��ج التاريخ��ّي: اأّن الم��وؤرِّ
ُ
والف��رق بي��ن ه��ذا الأ

الإخبار عن واقع ما, اأّما في المنهج الق�س�سّي, فال يقول القا�ّس: اإّني اأخبر عن 

�سّور الحدث التاريخّي الوا�س��ل اإلّي ب�سورٍة اأكثر تاأثيرًا, 
ُ
ريد اأن اأ

ُ
الواق��ع, واإّنم��ا اأ

وباأدوات تخّيلّية وفنّية ومجازّية وكنائّية.

�س��لوب لي���س غريبًا اأو بعيدًا عن الحدث التاريخ��ّي, بل هو مرتبط به 
ُ
وه��ذا الأ

ارتباطًا ما, وحاكيًا عنه بوجه اآخر, فهو كالمدلول اللتزامّي له.

ومن اأهّم اأمثلته ل�سان الحال الذي �ساع ذكره بين الخطباء وال�سعراء, ومثاله 

البارز: ما اأن�ساأه دعبل الخزاعّي من �سعٍر بح�سرة الإمام الر�سا Q, عندما 

ر ح�س��ور الزه��راء O في الطّف ت�سوي��رًا ق�س�سّيًا, على اأّنه لي���س في  �س��وَّ

مقام الإخبار, واإّنما هو ت�سوير ل�سخ�سّية حقيقّية بت�سوير افترا�سّي؛ لذا �سّدر 

الق�سيدة بحرف لو, فقال:

ًل ُمَج��دَّ الُح�َس��ْيَن  َلْوِخْل��ِت  َفاِط��ُم 
َ
اأ َوَق��ْد َم��اَت َعْط�َس��انًا ِب�َس��طِّ ُف��َراِت 

ِعْن��َدُه فاط��م  الخ��ّد  للطم��ت  اإذن  ْجَرْيِت َدْمَع الَعْيِن ِفي الَوَجَناِت) 
َ
َواأ
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فه��و لي���س ف��ي مق��ام الإخب��ار الحقيق��ّي ع��ن الح��دث, ب��ل ف��ي مق��ام ال�س��عر 

والفترا���س, ولكّن الأ�س��خا�س في هذا الت�سوير اأ�س��خا�س حقيقّي��ون؛ فال يقال 

له: اإّنك كاذب.

ولهذا الفّن واأمثاله �سوابط و�سروط واأحكام, تحتاج اإلى بحث م�ستقّل.
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دراسة في مجموعة من المقاتل الحسينّية)))

1- مقتل اأبي مخنف الأزدّي الكوفّي اأ�سهر المقاتل الح�سينّية

تقديم

خين  خين في الكوفة, وكان من اأ�سّد الموؤرِّ كان اأبو مخنف في زمانه �سيخ الموؤرِّ

اهتمام��ًا بجم��ع وتدوي��ن اأخب��ار كرب��الء, وقد ح��اول اأن ُيحي��ط ب��اأدقِّ التفا�سيل 

المرتبطة بهذه الواقعة, ف�سملت اأخباره اأحداث ووقائع يوم عا�سوراء, وما �سبقه 

من اإرها�سات وتمهيدات, وما تاله من اأحداث ووقائع ال�سبي.

وق��د روى محّم��د باق��ر القائن��ّي ف��ي كتاب��ه الكبري��ت الأحم��ر: »اأّن��ه اأعط��ى 

قب��اءه- وه��و ُب��رد يمانيٌّ نفي���ص- ثمناً لكتابة اأبيات من ال�س��عر من�س��وبة ل�س��ّيد 

.
(2(

»Q ال�سهداء

وهذه الرواية- اإن �سّحت- تك�سف عن حر�سه ال�سديد وتطّلعه اإلى التقاط كلِّ 

�ساردة وواردة حول هذه الواقعة.

وكم��ا ح��اول اأب��و مخن��ف اأن ُيحي��ط ب��اأدقِّ تفا�سي��ل اأح��داث ووقائ��ع كربالء, 

ول��ى المتمّثلة في الرواة 
ُ
فق��د ح��اول- اأي�سًا- اأن ي�س��تند في عمله اإل��ى المنابع الأ

الأوائ��ل الذي��ن عاي�س��وا الأح��داث وبا�س��روها, كعقب��ة بن �س��معان مول��ى الرباب 

))) ال�سيخ عامر الجابرّي. )مجلة الإ�سالح الح�سيني, ال�سادرة عن موؤ�س�سة وارث الأنبياء للدرا�سات التخ�س�سية 

في النه�سة الح�سينية, التابعة للعتبة الح�سينية(.

)2) القائنّي, محّمد باقر, الكبريت الأحمر: ج), �س43.



, وجعفر 
(2(

Q, ودلهم بن��ت عمرو زوجة زهير ب��ن القين
(((

زوج��ة الح�س��ين 

, ويحيى ابن هان��ئ بن عروة 
(4(

, وعقبة ب��ن اأب��ي العي��زار
(3(

ب��ن حذيف��ة الطائ��يّ

, وغيرهم.
(5(

المرادّي

واإذا تع��ذر الّت�س��ال بالراوي المبا�س��ر لع��دم معا�سرته- اأو للبع��د المكاني- 

كان اأبو مخنف يّت�سل بَمن اّت�سل بالرواة المبا�سرين )بال و�ساطة(, كما اّت�سل 

, اأو 
(6(

ب�س��ليمان بن اأبي را�س��د الأزديّ للو�سول اإلى اأخبار حميد بن م�سلم الأزدّي

 ,
(7(

)بو�ساطة( كما اأخذ اأخبار عبد اهلل بن �سليم والمذرّي بن الم�سمعل الأ�سدّيين

.
(8(

عن اأبي جناب الكلبّي, عن عدّي بن حرملة الأ�سدّي عنهما

م��ن هنا؛ فقد ج��اءت روايات مقتل اأبي مخنف غنّية ف��ي تفا�سيلها واإحاطتها 

بالجزئّيات, م�سندًة مّت�سلًة موثوقًة في ماآخذها ومنابعها؛ ولذا اأ�سبح مقتله من 

))) هو مولى الرباب بنت امرئ القي�س الكلبّية زوجة الح�سين Q, وقد �ساحب الح�سين Q من المدينة اإلى مّكة 

 ,Q ولكّنه لم يوّفق لنيل ال�سهادة بين يدي الإمام الح�سين ,Q ومن مّكة اإلى كربالء, ولم ُيفارقه حّتى قتل

ولم يكن له دوٌر قتالّي اأ�ساًل, وبعد انتهاء المعركة وقع في الأ�سر, فعر�سوه على ابن �سعد, فقال له: ما اأنت؟ قال: 

اأنا عبد مملوك. فخّلى �سبيله, واأ�سبح بعد ذلك من رواة واقعة الطّف, وقد حر�س اأبو مخنف على الّت�سال به 

والأخذ منه. هذا ما ا�ستفدناه من موا�سع عّدة من تاريخ الطبرّي: ج4, �س260, و�س3)3, و�س347.

)2) روى عنها اأبو مخنف خبرًا واحدًا حول التحاق زوجها زهير بالح�سين Q, وهو يرويه عنها مبا�سرة. ُانظر: 

الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج4, �س298.

)3) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج4, �س)28. وابن اأبي حاتم, الجرح والتعديل: ج2, �س476: »جعفر بن حذيفة من اآل 

عامر بن جوين بن عائذ بن قي�س الجرمى, كان مع علّي يوم �سّفين, روى عنه اأبو مخنف لوط بن يحيى...«, وعّده 

ابن حبان في الثقات. ُانظر: ابن حّبان, ثقات ابن حّبان: ج4, �س05).

)4) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج4, �س304.

ّمه روعة كانت اأخت عمرو بن الحّجاج, وكان م�سدودًا 
ُ
)5) ويحيى هذا واإن كان اأبوه من رموز الثورة وقيادّييها اإّل اأّن اأ

اإلى خاله, وكان معه في كربالء في ع�سكر عمر بن �سعد, وكان معه اأي�سًا في قتاله �سّد المختار تحت اإمرة عبد 

اهلل بن مطيع والي الكوفة من ِقَبل ابن الزبير. ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج6, �س)33, و�س504.

)6) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج4, �س))3, و�س2)3, و�س4)3, و�س326, و�س334, و�س340, و�س)34, و�س344, 

و�س345, و�س347.

)7) وكانا مهتّمين بمتابعة اأخبار النه�سة, كما �سّرحا بذلك حيث قال: »لّما ق�سينا حّجنالم يكن لنا هّمة اإّل اللحاق 

بالح�سين في الطريق لننظر ما يكون من اأمره و�ساأنه«. ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج4, �س229.

)8) ُانظر اأخبارهما في تاريخ الطبرّي: ج4, �س289, و�س290, و�س299, و�س300, و�س302.
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خين على مرِّ الع�سور. اأ�سهر المقاتل الح�سينّية, واأكثرها اعتمادًا لدى الموؤرِّ

و�سنعود �سريعًا للحديث عن مقتل اأبي مخنف ب�سيٍء من التف�سيل, ولكن بعد 

اأن نكون قد ترجمنا لأبي ِمْخَنف, وحملنا فكرة كافية عن �سخ�سّيته.

البحث الأّول: ترجمته

1ـ ا�شمه، ن�شبه، ُكنيته

ه��و ل��وط ب��ن يحيى بن �س��عيد بن مخنف )بك�س��ر الميم و�س��كون الخ��اء وفتح 

 اأو 
(2(

 )ب�س��ّم ال�س��ين وفت��ح الالم و�س��كون الي��اء( اأو �س��الم
(((

الن��ون( ب��ن �س��ليم

, الأزدّي الغامدّي )اأبو ِمْخَنف(.
(3(

�سليمان

وه��و م�س��تهر بكُنيت��ه )اأبو مخن��ف(, ويخطئ بع���س الخطباء ف��ي تلفُّظ كلمة 

)مخن��ف(, وال�سحي��ح م��ا اأثبتن��اه: )بك�س��ر الميم و�س��كون الخاء وفت��ح النون( 

عل��ى وزن )منب��ر(, كما �سبطه اأئمّ��ة اللغة, وجهابذة علم الأن�س��اب, وفحول فّن 

الموؤتلف والمختلف.

بط في اأكثر الم�سادر من الفريقين. ُانظر: الكلبّي, ن�سب معد واليمن الكبير: ج2, �س482. ابن �سعد,  )))  هكذا �سُ

المذّيل:  المنتخب من ذيل  الطبرّي,  الطبرّي: ج4, �س546.  تاريخ  الطبرّي,  �سعد: ج), �س787.  ابن  طبقات 

�س47. ابن العديم, بغية الطلب في تاريخ حلب: ج8, �س3673. ابن عبد البّر, ال�ستيعاب: ج4, �س476). ابن 

حجر, الإ�سابة: ج6, �س46. ابن قتيبة, المعارف: �س537. ابن الأثير, اللباب في تهذيب الأن�ساب: ج), �س529. 

مغاني  الّدين,  بدر  العينّي,  التهذيب: ج0), �س78.  تهذيب  ابن حجر,  الغابة: ج4, �س352.  �سد 
ُ
اأ الأثير,  ابن 

الأخبار: ج3, �س408. الباباني, هدية العارفين: ج), �س444. ح�سن زاده اآملي, اأ�سبط المقال في �سبط اأ�سماء 

الرجال: �س9)). القّمي, الكنى والألقاب: ج), �س55).

)2) كما في رجال النجا�سّي: �س320, مع اأّنه عّد من ُكتبه بعد ذلك: كتاب اأخبار مخنف بن �سليم؛ ولذا احتمل بع�س 

ن تابع النجا�سّي في ذلك: العاّلمة الحّلي في اإي�ساح ال�ستباه: �س359,  الباحثين اأّنه من ت�سحيف الن�ّساخ, وممَّ

والتفر�سّي في نقد الرجال: ج4, �س74.

)3) كما في معجم الأدباء للحموّي: ج5, �س2252, وتابعه على ذلك: ابن �ساكر في فوات الوفيات: ج3, �س325. وعبد 

ال�سالم عّبا�س الوجيه في معجم رجال العتبار و�سلوة العارفين: �س262, وعمر كّحالة في معجم الموؤّلفين: ج8, 

�س57).
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قال ابن دريد: »مخنف: ِمفعل من قولهم: خَنَف الرجُل باأنفه, اإذا اأماَله من 

ِكْبر. والفر���ص خانف وَخُنوف, اإذا اأماَل راأ�َس��ه في جريه اأو تقريبه. والِخَناف: 

�سرٌب من �س��ير الإبل. والَخنيف: ثوب من َكّتان خ�س��ن. والجمع ُخُنف, �س��بيٌه 

��ة, اإذا قطعته��ا, والواح��د َم��ن َقْطعه��ا َخِنيٌف 
َّ
بالخَيْ���ص. ويق��ال: خَنفْ��تُ الأُتْرُج

.
(((

اأي�ساً«

والأزدّي: بفتح الألف و�س��كون الزاي وك�س��ر الدال, ن�س��بة اإلى اأزد �سنوءة, وهو 

.
(2(

اأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن �سباأ

ُنْوَءُة- على َفُعْوَلٍة-: التَقّزز وهو التباعد من الأدنا�ص,  قال الجوهرّي: »وال�سَّ

تق��ول: رج��ل في��ه �َس��ُنْوَءٌة, ومنه اأْزُد �َس��ُنوَءَة وه��م حي من اليمن؛ ُين�س��ب اإليهم 

َة- بالت�س��ديد غي��ر َمْهُم��وزٍة-  �َس��نَئيٌّ, ق��ال اب��ن ال�سِّ��كيت: ربم��ا قال��وا: اأزدُ �سَ��نُوَّ

.
(3(

» وُين�سب اإليها �َسَنِويٌّ

والغامديّ: بفتح الغين وك�س��ر الميم والدال, هذه الن�س��بة اإلى غامد بطن من 

�سد الغابة-: عمرو بن عبد اهلل بن كعب بن الحارث 
ُ
الأزد, وا�سم غامد- كما في اأ

ب��ن كع��ب بن عبد اهلل بن مالك ب��ن ن�سر بن الأزد. وهو معدود في اأهل الحجاز, 

.
(4(

�سكن الطائف

اآل مخنف بن �سليم زعماء الأزد في الكوفة

يب��دو اأّن مخن��ف ب��ن �س��ليم ه��و اأّول َم��ن دخل ف��ي الإ�س��الم من اأ�س��الف اأبي 

مخن��ف, وكان��ت ل��ه �سحب��ة مع ر�س��ول اهلل P, ثمَّ ن��زل الكوفة بع��د ذلك, وهو 

))) ابن دريد, ال�ستقاق: �س493.

)2) ُانظر: ال�سمعانّي, اأن�ساب ال�سمعانّي: ج), �س80).

)3) الجوهرّي, ال�سحاح: ج2, �س64. مادة )�سناأ(.

�سد الغابة: ج2, �س397.
ُ
)4) ُانظر: ابن الأثير, اأ
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, وكان في الكوفة جّبانة )مقبرة( تعرف ب�)جّبانة مخنف 
(((

نقيب الأزدّيين فيها

.
(2(

بن �سليم(

وق��د ع��ّده ال�س��يخ ف��ي رجاله في طبق��ة اأ�سحاب اأمي��ر الموؤمنين عل��ّي بن اأبي 

.
(4(

Q, بل عّده ابن داود من خوا�ّس اأ�سحابه
(3(

طالب 

وكان حام��ل راي��ة الأزد م��ن اأه��ل الكوف��ة ف��ي وقع��ة الجمل, وقي��ل: »اإّن��ه ُقتل 

, ولم يثبت؛ فاإّن الأخبار الداّلة على حياته بعد وقعة الجمل من الكثرة 
(5(

يومئٍذ«

بحيث ي�سقط معها هذا القول عن العتبار التاريخّي, ومنها على �سبيل المثال:

)� روى ن�س��ر ب��ن مزاح��م المنق��رّي: اأّن علّي��ًا Q ا�س��تعمله عل��ى اأ�سفه��ان 

.
(6(

وَهَمدان بعد الجمل

2� وذكر المنقريّ اأي�ساً: اأّنه لّما اأراد علّي Q الم�س��ير اإلى اأهل ال�س��ام, كتب 

ره في��ه بفري�سة الجهاد,  اإل��ى عمّال��ه, فكت��ب اإلى مخنف بن �س��ليم كتاباً, يذكِّ

مّية 
ُ
ويخب��ره بنّيت��ه ف��ي الم�س��ير اإل��ى اأه��ل ال�س��ام, وي�سف له في��ه ظلم بن��ي اأ

وانحرافهم عن النهج الإ�سالمّي العادل, وفي اآخر الكتاب: »فاإذا اأتيت بكتابي 

ه��ذا فا�س��تخلف عل��ى عمل��ك اأوث��ق اأ�سحابك في نف�س��ك, واأقب��ل اإلينا لعّلك 

تلق��ى ه��ذا الع��دو الُمِح��ّل فتاأم��ر بالمع��روف وتنه��ى ع��ن المنك��ر, وتجام��ع 

الح��ّق وتباي��ن الباط��ل, فاإّن��ه ل غن��اء بنا ول ب��ك عن اأجر الجهاد. وح�س��بنا 

.
(7(

اهلل ونعم الوكيل, ول حول ول قّوة اإّل باهلل العلّي العظيم«

))) ُانظر: ابن �سعد, طبقات ابن �سعد: ج6, �س09).

)2) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج7, �س83).

)3) ُانظر: الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س58.

)4) ُانظر: ابن داود, رجال ابن داود: �س87).

)5) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج4, �س)52.

)6) ُانظر: المنقرّي, وقعة �سّفين: �س)).

)7) الم�سدر ال�سابق: �س04) � �س05).
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ث��مَّ اأردف المنق��رّي قائاًل: »فا�س��تعمل ِمْخَنٌف على اأ�سبه��ان الحارَث بن اأبي 

الح��ارث ب��ن الربي��ع, وا�س��تعمل عل��ى َهَم��دان �س��عيَد ب��ن وه��ب- وكالهم��ا م��ن 

.
(((

قومه- واأقبل حّتى �سهد مع علّي �سّفين«

3� وذك��ر الطب��رّي ف��ي اأح��داث �س��نة 39ه اأّن معاوي��ة ق��د بعث النعمان بن ب�س��ير 

ف��ي األف��ي رجل اإلى عي��ن التمر, وبها مالك بن كعب م�س��لحة لعلّي Q في 

األ��ف رج��ل, فاأذن له��م, فاأت��وا الكوفة, واأت��اه النعمان, ول��م يبَق مع��ه اإّل مائة 

رج��ل, فكت��ب مال��ك اإل��ى اأمي��ر الموؤمنين Q يخب��ره بما ج��رى, فخطب 

علّي Q الّنا���س, واأمرهم بالخروج, فتثاقلوا, وواقع مالك النعمان, فاأمر 

مالك اأ�سحابه اأن يجعلوا ُجُدر القرية في ظهورهم, واقتتلوا.

وكت��ب اإلى مخنف بن �س��ليم ي�س��األه اأن يمّده, وهو قريب من��ه, فوّجه اإليه ابنه 

عب��د الرحم��ن بن مخنف في خم�س��ين رج��اًل, فانتهوا اإلى مال��ك واأ�سحابه, وقد 

ك�س��روا جفون �س��يوفهم, وا�س��تقتلوا, فلّما راآهم اأهل ال�س��ام وذلك عند الم�س��اء, 

.
(2(

ظّنوا اأّن لهم مددًا فانهزموا

ق��ال محّمد هادي اليو�س��فّي الغ��روّي- بعد اأن نقل ما نقلن��اه وما لم ننقله من 

الأحاديث الداّلة على بقاء مخنف بن �س��ليم حّيًا بعد الجمل-: »فهذه الأحاديث 

كّلها ت�سّرح بحياة جّده ِمْخَنف بن �ُسلَْيم بعد الجمل, بل حّتى بعد �سّفين, فاإّن 

غ��ارات معاوي��ة اإّنم��ا كانت �س��نة )39 ه( بعد وقعة �سّفي��ن )37 ه(, بينما تنفرد 

تل��ك الرواي��ة باأنّه قُتل يوم الجمل كما �س��لف اآنف��اً, ولم يفطن الطبرّي لذلك, 

فل��م يعّل��ق علي��ه ب�س��يء م��ع ت�سريح��ه ف��ي )ذي��ل المذّي��ل( بحياته اإلى �س��نة 80 

.
(3(

ه«

))) ُانظر: المنقرّي, وقعة �سّفين: �س05).

)2) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج5, �س33).

)3) اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س23, تحقيق محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.
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ونح��ن نوؤّي��ده فيم��ا ذهب اإليه من بقاء مخنف بن �س��ليم بع��د الجمل, بل حّتى 

بع��د �سّفي��ن كم��ا قال, غي��ر اأّنن��ا ل نوافقه على ع��دم التفات الطب��رّي اإلى ذلك؛ 

ف��اإّن منه��ج الطبرّي في تاريخه هو نقل جميع الروايات المختلفة ووجهات النظر 

المتباينة حول الحادث, بغ�ّس النظر عن موافقتها للعقل والفكر اأو عدم موافقتها, 

وب�سرف النظر عن ان�س��جامها مع الثوابت التاريخّية اأو عدم ان�س��جامها, فعدم 

تعلي��ق الطب��رّي على ما �س��ّذ من النق��ول التاريخّية هو المواف��ق للنهج الذي األزم 

نف�س��ه ال�س��ير عليه في مقّدمة الكت��اب حيث يقول: »فما يكن ف��ي كتابي هذا من 

خبر ذكرناه عن بع�ص الما�سين مّما ي�ستنكره قارئه, اأو ي�ست�سنعه �سامعه, من 

اأجل اأنّه لم يعرف له وجهاً في ال�سحّة, ول معنى في الحقيقة, فليعلم اأّنه لم 

ي��وؤتَ ف��ي ذل��ك م��ن ِقَبلنا, واإّنما اأت��ى من ِقَبل بع�ص ناقليه اإلين��ا, واإّنا اإّنما اأدّينا 

.
(((

ذلك على نحو ما اأُّدي اإلينا«

اأّما في منتخب ذيل المذّيل, فلم يظهر منه اأّنه ي�س��ير على المنهج نف�س��ه, بل 

الظاه��ر خالف��ه, واأّن الآراء الموج��ودة فيه تمثِّل مختارات الطب��رّي مّما قيل في 

وفيات ال�سحابة والتابعين.

وعلي��ه؛ ف��ال منافاة بين ت�سريح الطبرّي في منتخ��ب ذيل المذّيل بحياته اإلى 

�س��نة 80ه, وبي��ن نقل��ه لخبر مقتل��ه في يوم الجمل ف��ي تاريخه, م��ا دام لكلٍّ من 

ز. �سلوبه المتميِّ
ُ
الكتابين منهجه الخا�ّس واأ

ن خرج  وق��د انف��رد ابن حج��ر )ت 285ه( فذكر اأّن مخنف بن �س��ليم كان ممَّ

, ونحن ن�ستبعد 
(2(

مع �سليمان بن �سرد في وقعة عين الوردة, وُقتل بها �سنة 64ه

هذا الخبر ون�سّكك به ل�سببين:

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج), �س8.

)2) ُانظر: ابن حجر, تهذيب التهذيب: ج0), �س78.
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)� اإنّ اب��ن حج��ر لم يعيّن لنا الم�سدر الذي ا�س��تقى منه ه��ذا الخبر, وقد تتّبعنا 

خين, فلم نعثر له على قائل قبل ابن حجر. كتب قدامى الأخباريّين والموؤرِّ

2� اإّن مخن��ف ب��ن �س��ليم ل��م يكن �س��خ�سًا عادّي��ًا من عاّم��ة المجتم��ع, واإّنما كان 

زعيم الأزدّيين في الكوفة, واأحد رجالت ال�س��يعة البارزين, ولو كان حا�سرًا 

خون  في معركة عين الوردة, وُقتل بها- كما زعم ابن حجر- لَذَكر ذلك الموؤرِّ

الذين رووا اأحداث ووقائع هذه المعركة.

وكان لمخن��ف بن �س��ليم- على ما ذكره الطبرّي- اإخ��وة ثالثة ُيقال لأحدهم: 

.
(((

عبد �سم�س, ُقتل يوم النخيلة, وال�سقعب وعبد اهلل, ُقتال يوم الجمل

وم��ن اأب��رز اأولد مخن��ف بن �س��ليم عب��د الرحمن ب��ن مخنف زعي��م الأزدّيين 

ف��ي الكوف��ة, واأب��رز قي��ادات الكوف��ة ف��ي زمان��ه, وكان اإل��ى جان��ب اأبيه م��ع اأمير 

ل بعد ذلك اإلى الخّط  , اإلّ اأّنه تحوَّ
(2(

الم�ؤمنين Q في حربه �سدّ اأهل ال�سام

المع��ادي للعلوّيي��ن, فعندم��ا خرج المختار وقف عبد الرحم��ن �سّده مع عبد اهلل 

ب��ن مطي��ع, وكان في ليلة خروج المختار متمركزًا مع اتباعه في جّبانة )مقبرة( 

.
(3(

مراد

وحينما �سار اإبراهيم بن مالك الأ�ستر يريد المو�سل, وتواطاأ اأهل الكوفة على 

.
(4(

ن خرج �سّده حرب المختار, كان عبد الرحمن ممَّ

وقبي��ل حدوث وقعة الم��ذار- التي وقعت بين اأن�سار المختار بقيادة اأحمر بن 

�س��ميط واأن�س��ار م�سعب بن الزبير بقيادة المهّل��ب بن اأبي �سفرة- دعا م�سعب 

ب��ن الزبي��ر عبد الرحمن بن مخنف, فقال له: ائت الكوفة م�س��تخفيًا حّتى ُتخرج 

))) ُانظر: الطبرّي, منتخب ذيل المذّيل: �س47.

)2) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج5, �س33).

)3) ُانظر: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف: ج6, �س389.

)4) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج6, �س398.
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ل الّنا���س عن المختار. فم�سى حّتى نزل منزله  اإلي َمن ا�س��تطعت اإخراجه, وخذِّ

.
(((

�سّرًا فلم يظهر

وفي زمان عبد الملك بن مروان, في �سنة75ه ناه�س عبد الرحمن بن ِمْخَنف 

والمهلَّ��ب بن اأب��ي �سفرة الأزارقة برامهرمز, بكتاب الحّجاج اإليهما لع�س��ر بقين 

م��ن �س��عبان, فاأْجَلوهم ع��ن رامهرمز من غير قتال �س��ديد, وخرج الق��وم كاأّنهم 

على حامية, حّتى نزلوا �سابور باأر�ٍس منها ُيقال لها: كازرون. و�سار المهلَّب وعبد 

الرحمن بن مخنف حّتى نزلوا بهم في اأّول رم�سان, فخندق المهلَّب عليه, فذكر 

اأهل الب�سرة اأّن المهلَّب قال لعبد الرحمن بن ِمْخَنف: اإن راأيت اأن ُتخندق عليك 

فافع��ل. واإنّ اأ�سح��اب عب��د الرحمن اأبوا علي��ه وقالوا: اإنّما خندقنا �س��يوفنا. واإّن 

الخوارج زحفوا اإلى المهلَّب لياًل ليبيتوه, فوجدوه قد اأخذ حذره, فمالوا نحو عبد 

الرحم��ن ب��ن مخنف فوج��دوه لم يخن��دق, فقاتلوه, فانهزم عن��ه اأ�سحابه, فنزل 

.
(2(

نا�س من اأ�سحابه فُقتل, وُقتل اأ�سحابه حوله
ُ
فقاتل في اأ

واأّما �س��عيد بن مخنف الجّد المبا�س��ر للوط, فلم اأعثر له على ذكر عدا وروده 

ف��ي �سل�س��لة ن�س��ب اأبي مخن��ف, على اأّن بع�س الم�سادر قد اأ�س��قطته من �سل�س��لة 

, فجعلت 
(3(

ن�س��ب اأب��ي مخنف وذكرت ن�س��به هكذا: )لوط بن يحيى ب��ن مخنف(

مخنف الجّد المبا�سر للوط.

ة, ولم اأعرف عنه �س��يئًا �س��وى عدِّ  واأّما يحيى والد لوط, فلم اأجد له ترجمة خا�سّ

, وقول ابن �سهر اآ�سوب في 
(4(

 Q الطو�سّي له في طبقة اأ�سحاب اأمير الموؤمنين

))) ُانظر: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف: ج6, �س429.

)2) ُانظر: الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج6, �س)))� 2)). ابن الجوزّي, المنتظم: ج6, �س65).

ُانظر: الحموّي, معجم الأدباء: ج5, �س2252, وتابعه على ذلك: ابن �ساكر, فوات الوفيات: ج3, �س325. عبد ال�سالم   (3(

بن عّبا�س الوجيه, معجم رجال العتبار و�سلوة العارفين: �س262. عمر كّحالة, معجم الموؤّلفين: ج8, �س57).

ة ليحيى, واإّنما ذكره �سمن ترجمته لأبي مخنف, حيث قال � بعد اأن ذكر  )4) لم يذكر الطو�سّي ذلك في ترجمة خا�سّ

اأبا مخنف في طبقة اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q مجاراًة للك�ّسي �: »وعندي اأّن هذا غلط؛ لأّن لوط بن يحيى لم 

يلَق اأمير الموؤمنين Q, وكان اأبوه يحيى من اأ�سحابه«. الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س57.
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.
(((

 R معالم العلماء: اإّنه من اأ�سحاب اأمير الموؤمنين والح�سن والح�سين

له لتلّق��ي الحديث عن  وه��ذا يعن��ي اأّن ولدت��ه كانت قب��ل عام40ه, بفت��رة توؤهِّ

اأمير الموؤمنين Q الم�ست�س��َهد في هذا العاّم, واأّنه كان حّيًا بعد �س��نة 50ه, 

.Q وهي ال�سنة التي ا�سُت�سِهد فيها الإمام الح�سن

ومّما ينبغي اأن ُي�سار اإليه: اأّن جّل َمن ترجم لمخنف بن �ُسَلْيم اأ�سار اإلى اأّن من 

ولده )اأبو مخنف( لوط بن بن يحيى �ساحب الترجمة, مّما يدّلل على اأّنه اأ�س��هر 

�سخ�سّية في هذا البيت.

2ـ ولدته ون�شاأته

, وما ذل��ك اإّل لكونه كوفيَّ 
(2(

��ب اأب��و مخن��ف ب�)الكوفّي( في ع��ّدة م�س��ادر ُلقِّ

المولد, ول نقا�س في ذلك, كما ل نقا�س في كونه ن�ساأ وتعّلم في الكوفة اأي�سًا, كما 

ي�س��هد بذلك التاأّمل في كثرة م�س��ايخه واأ�ساتذته من اأهل الكوفة, واإّنما ينح�سر 

ال��كالم ف��ي زمان ولدته؛ اإذ ل يوج��د ن�ّس ُيعتمد عليه في تحديدها, واإّنما يتوّفر 

في اأيدينا معطيان تاريخّيان ن�ستطيع اأن ن�ستنتج في �سوئهما اأّن ولدته كانت في 

بداية خم�سينّيات القرن الهجرّي الأّول, وهما:

اأمي��ر  اأ�سح��اب  اأنّ وال��ده يحي��ى كان م��ن  ق��د م��رّ علين��ا  المعط��ى الأوّل: 

الم�ؤمنين Q � بح�س��ب الطو�س��ّي وابن �س��هر اآ�س��وب � وقد قال الطو�س��ّي عن 

, فقد نفى اللقاء الذي هو 
(3(

»Q اأب��ي مخن��ف: اإنّه »لم يلقَ اأمير الموؤمني��ن

اأع��ّم م��ن تلّق��ي الحديث, وهذا يعني اأّن اأبا مخنف ل��م يكن قد ولد في حياة اأمير 

.Q واإّن ولدته كانت بعد عام 40ه الذي هو عام مقتله ,Q الم�ؤمنين

))) ُانظر: ابن �سهر اآ�سوب, معالم العلماء: �س29)� �س30).

)2) ُانظر � على �سبيل المثال ل الح�سر�: الذهبّي, �سير اأعالم النبالء: ج3), �س342. الذهبّي, تاريخ الإ�سالم: ج9, 

�س)58. ابن عدي, الكامل في �سعفاء الرجال: ج7, �س)24. الخطيب البغدادّي, تاريخ بغداد: ج3, �س562.

)3) الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س57.
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المعط��ى الثان��ي: عرفن��ا الآن اأّن اأب��ا مخنف ق��د ولد بعد ع��ام 40ه, فنقول: 

اإّن��ه ق��د ول��د قب��ل ع��ام 50ه؛ فه��ذا هو المن�س��جم م��ع ذكره ف��ي طبق��ة اأ�سحاب 

المتوّف��ى ف��ي ه��ذا العام, ف��اإذا عرفن��ا اأّن عدَّ ال�س��خ�س من 
(((

 Q الح�س��ن

اأ�سح��اب الإمام Q معناه اأّنه قد �س��مع حديث��ه ووعاه؛ فال بّد لنا اأن نفتر�س 

اأّن ولدة اأب��ي مخن��ف كان��ت ف��ي بداي��ة الأربعينّي��ات )4 اأو 42 اأو43ه � مثاًل � لكي 

.Q يكون �سبّيًا ممّيزًا على اأقّل تقدير في نهايات حياة الإمام الح�سن

ويمكن اأن ندعم هذا الراأي ونوؤّكده باأمرين:

الأم��ر الأّول: اإّن ه��ذا ال��راأي ين�س��جم م��ع اإدراك اأب��ي مخنف لع��دٍد من رواة 

الطّف المبا�سرين, ونقله عنهم بال و�ساطة, كعقبة بن �سمعان, ودلهم بنت عمرو 

زوجة زهير بن القين وغيرهما.

الأمر الثاني: اإّن هذا الراأي ين�سجم مع كون الم�سهور في وفاة اأبي مخنف هو 

عام 57)ه � كما �سياأتي في اآخر الترجمة � فاإّن عمره �سيكون حين وفاته 20)�سنة 

اأو اأق��ّل بقلي��ل, ولي���س ف��ي هذا �س��ذوذ اأو مخالفة للماألوف من مع��دل الأعمار في 

تلك الأزمان.

3ـ مكانته العلمّية، طبقته، م�شّنفاته

خين الأوائل الذين �س��ارعوا اإلى  ُيع��ّد اأبو مخن��ف من كبار الأخبارّيي��ن والموؤرِّ

ة,  كتاب��ة التاريخ الإ�س��المّي, وقد ترّكز ن�س��اطه على تاريخ الع��راق ب�سورة خا�سّ

كم��ا ان�سّب��ت جهوده على الأح��داث التي وقعت بعد رحيل النب��ّي P اإلى اأواخر 

موّي.
ُ
العهد الأ

))) الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س70.
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ق��ال اب��ن النديم: »ق��راأت بخ��طّ اأحمد ب��ن الح��ارث الخ��ّزاز, قال��ت العلماء: 

اأب��و مخن��ف باأمر العراق واأخبارها وفتوحه��ا يزيد على غيره, والمدائنّي باأمر 

خرا�سان والهند وفار�ص, والواقدّي بالحجاز وال�سيرة, وقد ا�ستركوا في فتوح 

.
(((

ال�سام«

واأخب��ار الع��راق وفتوحها هي تعبير اآخر عن تاريخ الت�س��ّيع؛ اإذ ارتبط الت�س��ّيع 

من��ذ بداي��ات وجوده, كق��ّوة اجتماعّي��ة, بالعراق؛ ومن هن��ا قال فله��اوزن: »واأبو 

مخن��ف ه��و اأَثْبَتُ حجّة... في تاريخ ال�س��يعة, طالم��ا اتّ�سل بالكوفة, والطبرّي 

.
(2(

يكاد ل يعتمد على غيره في ذكر اأخبارهم وما اأطولها«

وق��د ترّكزت جه��ود اأبي مخنف على جمع وتدوين اأخب��ار الكوفة بنحو خا�ّس, 

 ,
(3(

حّت��ى و�سف��ه النجا�س��ّي بكونه: »�س��يخ اأ�سح��اب الأخب��ار بالكوف��ة ووجهه��م«

والكوف��ة كان��ت اآنذاك مركز الت�س��ّيع وجمجمة العراق, وحينما يك��ون اأبو مخنف 

خي اأهل العراق ب�س��كل عاّم, اأو يكون من  خيها فهذا يعني اأّنه �س��يخ موؤرِّ �س��يخ موؤرِّ

خي العراق على اأقّل تقدير. كبار موؤرِّ

اإّل اأّن��ه مّم��ا ينبغ��ي اأن ُي�س��ار اإلي��ه: اأّن عالقة اأب��ي مخنف بالت�س��ّيع ربما تكون 

خي ال�س��يعة( فقد يكون  عالقة علمّية, ولي�س��ت روحّية, واإذا ما قيل: اإّنه )من موؤرِّ

المق�سود اأّنه من المهتّمين بتاريخ ال�س��يعة وجمع اأخبارهم, ولي�س بال�سرورة اأن 

يكون المق�سود من هكذا عبارة اأّنه كان �سيعّيًا بالمعنى الخا�ّس للت�سّيع.

اأّم��ا طبق��ة اأب��ي مخن��ف, ف��ال يمك��ن �سبطه��ا من خ��الل مالحظ��ة اأ�س��اتذته 

و�سيوخه؛ اإذ اخُتلف في ذلك اختالفًا كبيرًا, فقد عّده الك�ّسي في طبقة اأ�سحاب 

))) ابن النديم, الفهر�ست: �س22).

)2) يوليو�س فلهاوزن, الخوارج وال�سيعة, ترجمه عن الألمانّية الدكتور عبد الرحمن بدوّي: �س3)).

)3) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س320.
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 ,L
(2(

, واأثبت �سحبته للح�سنين 
(((

الإمام علّي Q, ونفى الطو�سّي ذلك

ن �س��بقه  ونفى النجا�س��ّي اأن تكون له �سحبة مع الإمام الباقر Q, ف�ساًل عمَّ

.Q
(3(

ه من اأ�سحاب الإمام ال�سادق  من اأئّمة اأهل البيت R, وعدَّ

وعلي��ه؛ ف��ال يمك��ن اأن ن�سبط طبقة اأبي مخنف من خالل اأ�س��اتذته و�س��يوخه 

م��ع الخت��الف الم�س��ار اإلي��ه, والق��در المتيّق��ن اأّن��ه م��ن طبق��ة اأ�سح��اب الإمام 

ال�سادق Q, مع احتمال اأن يكون من طبقٍة اأقدم, واإّنما يمكن تحديد طبقته 

من خالل مالحظة الآخذين عنه والمتتلمذين على يديه, ومنهم:

)� اأبو المنذر, ه�س��ام بن محّمد بن ال�س��ائب الكلبّي )ت 204اأو 206ه(, الن�ّسابة 

, وهو الراوي لمقتله كما �سنبيِّن.
(4(

الم�سهور

, �ساحب كتاب وقعة 
(5(

2� اأبو الف�سل, ن�سر بن مزاحم بن �سّيار المنقرّي )ت 2)2ه)

.
(6(

�سّفين, وقد اأخطاأ ابن النديم في عدِّ ن�سر بن مزاحم من طبقة اأبي مخنف

.
(7(

خ المعروف 3� اأبو الح�سن, علّي بن محّمد المدائنّي )ت 225ه(, الموؤرِّ

خي��ن الذين برزوا في نهايات  فه��وؤلء الثالثة ه��م من كبار الأخبارّيين والموؤرِّ

المائ��ة الثاني��ة وبداي��ات المائة الثالث��ة, وهم من تالميذ اأبي مخن��ف؛ فيكون اأبو 

مخن��ف ف��ي الطبق��ة التي فوقهم, مع اأّن��ه ل مانع من اأن يندرج ف��ي طبقات اأعلى 

اأي�س��ًا ل��و احتملنا طول عمره واأّنه قد ولد في خم�س��ينّيات الق��رن الهجرّي الأّول, 

كما احتملنا ذلك عند الحديث عن ولدته ون�ساأته.

))) ُانظر: الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س57.

)2) الم�سدر ال�سابق: �س70, و�س79.

)3) ُانظر: النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س320.

)4) ُانظر: الذهبّي, �سير اأعالم النبالء:ج0), �س)0).

)5) ُانظر: ال�سدوق, اأمالي ال�سدوق: �س42). المجل�سّي, بحار الأنوار: ج23, �س49.

)6) ُانظر: ابن النديم, الفهر�ست: �س22).

)7) ُانظر: الذهبّي, ميزان العتدال: ج3, �س420. الذهبّي, �سير اأعالم النبالء: ج7, �س302.
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وق��د �سّن��ف اأبو مخنف ُكُتب��ًا كثيرة يطول تعدادها, وقد ذكرها النجا�س��ّي في 

, وال�سفدّي في 
(3(

, والحموّي ف��ي معجمه
(2(

, وابن النديم في فهر�س��ته
(((

رجال��ه

, منها: كتاب المغازي, كتاب ال�سقيفة, كتاب الرّدة, كتاب فتوح الإ�سالم, 
(4(

وافيه

كتاب فتوح العراق, كتاب فتوح خرا�سان, كتاب ال�سورى, كتاب قتل عثمان, كتاب 

الجم��ل, كتاب �سّفين, كتاب النهر, كت��اب الحكمين, كتاب الغارات, كتاب مقتل 

 ,Q كتاب قتل الح�سين ,Q كتاب قتل الح�سن ,Q اأمير الموؤمنين

كتاب مقتل حجر بن عدي, كتاب اأخبار زياد, كتاب اأخبار المختار, كتاب اأخبار 

الحّج��اج, كت��اب اأخبار مطرف بن المغيرة بن �س��عبة, كتاب اأخبار اآل مخنف بن 

�سليم, كتاب اأخبار الحريث بن اأ�سد الناجي وخروجه.

اإلّ اأن كُتُ��ب اأب��ي مخنف وم�سنّفاته قد اأُبيدت عن بك��رة اأبيها, ولم يتبقَّ منها 

رة عن ع�سر اأبي مخنف, كمو�سوعة  �سوى ما نقلته المو�سوعات التاريخّية المتاأخِّ

تاري��خ الر�س��ل والملوك للطبرّي )ت 0)3ه( الت��ي نقلت عن اأبي مخنف ما ينيف 

ث عن  على )500( رواية في مو�سوعات مختلفة, حيث تحتّل الروايات التي تتحدَّ

ولى, فقد بلغت )26)( رواية, تعقبها 
ُ
عهد خالفة الإمام علّي Q المرتبة الأ

.
(5(

)8))( رواية حول حادثة كربالء, و)24)( رواية تناولت ثورة المختار

وقد حاول العديد من الباحثين والمحّققين اإحياء تراث اأبي مخنف؛ من خالل 

ن��ات التاريخّي��ة: كمحاولة ح�س��ن الغفارّي,  ا�س��تخراج مروّيات��ه من بط��ون المدوَّ

 Q ومحّم��د ه��ادي اليو�س��فّي الغ��روّي ف��ي اإحيائهم��ا كت��اب مقتل الح�س��ين

لأب��ي مخنف, حيث كتب الأّول مقتل الح�س��ين Q وكت��ب الآخر وقعة الطّف, 

))) ُانظر: النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س320.

)2) ُانظر: ابن النديم, الفهر�ست: �س22).

)3) ُانظر: الحموّي, معجم الأدباء: ج5, �س2253.

)4) ُانظر: ال�سفدّي, الوافي بالوفيات: ج24, �س306.

)5) ُانظر: جليل تاري, حقائق ال�سقيفة في درا�سة رواية اأبي مخنف, ترجمة اأحمد الفا�سل: �س3).
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وكالهم��ا مّتخ��ذان من تاري��خ الطبرّي, ومحاول��ة جليل تاري ف��ي كتابه )حقائق 

ال�س��قيفة ف��ي درا�س��ة رواية اأبي مخنف( ال��ذي حاول فيها اإحياء كتاب ال�س��قيفة 

عل��ى م��ا يبدو, ومحاول��ة الباحث ال�س��عودّي يحيى اليحيى في درا�س��ته الم�س��ّماة 

ب�)ع�سر الخالفة الرا�سدة( والتي حاول اأن يدر�س فيها, درا�سة نقدّية, مروّيات 

ة بهذه الحقبة. اأبي مخنف في تاريخ الطبرّي, والمخت�سّ

4 ـ مذهبه ومعتقده

اإّن التاأّم��ل ف��ي مروّي��ات اأب��ي مخن��ف, وم��ا نقل��ه م��ن ف�سائ��ل ومحا�س��ن اأهل 

البي��ت R, ومثال��ب وقبائ��ح اأعدائهم, وتركيزه البالغ على تاريخ الت�س��ّيع هو 

الذي قاد بع�س الباحثين والمحّققين اإلى القول باإمامّيته.

خ��رى لأبي مخن��ف تتقاطع مع الإيم��ان بع�سمة 
ُ
كم��ا اأّن التاأّم��ل ف��ي مروّيات اأ

الأئّمة R هو الذي اأرغم بع�س الباحثين والمحّققين على التوّقف عن القول 

.
(((

باإمامّيته

وال��ذي يب��دو لي, بع��د الوقوف طوي��اًل على هذا المو�س��وع, اأّن اأب��ا مخنف لم 

يك��ن اإماميّاً, واإنّما كان �س��يعيّاً بالمعنى العاّم للت�س��ّيع, والم�س��اوي للميل والموّدة 

ال�س��ديدة لأه��ل البي��ت R, وه��ذا م��ا �س��ّرح ب��ه ابن اأب��ي الحدي��د المعتزلّي 

ن ي��رى �سّحة الإمامة  ثين, وممَّ )ت 655ه( بقول��ه: »واأب��و مخن��ف م��ن المحدِّ

.
(2(

بالختيار, ولي�ص من ال�سيعة ول معدوداً من رجالها«

))) ومن تلك الروايات ما نقله اأبو مخنف � لّما خطب الح�سين Q و�سمع اأخواته خطبته � »�سحن وبكين, وبكى 

بناته فارتفعت اأ�سواتهن, فاأر�سل اإليهن اأخاه العّبا�س بن علّي وعلّيًا ابنه, وقال لهما: اأ�سكتاهن, فلعمري ليكثرن 

بكاوؤهن. قال: فلّما ذهبا لي�سكتاهن, قال: ل يبعد ابن عّبا�س. قال: فظننا اأّنه اإّنما قالها حين �سمع بكاوؤهن؛ لأّنه 

قد كان نهاه اأن يخرج بهن...«. الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج5, �س424.

)2) ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة: ج), �س47).
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وهذا الكالم ذكره ابن اأبي الحديد بعد اأن نقل عن اأبي مخنف اأ�سعارًا واأراجيز 

ت�سمنت اأّن علّيًا Q و�سّي ر�سول اهلل P, ومن المعلوم اأّن الو�سّية لديهم ل 

ت�ساوي ال�ستخالف.

ق��ال اب��ن اأبي الحدي��د: »اأّم��ا الو�سّية, ف��ال ريب عندن��ا اأّن علّي��اً Q كان 

و�س��ّي ر�س��ول اهلل P واإن خال��ف ف��ي ذل��ك َمن هو من�س��وب عندنا اإل��ى العناد, 

ول�س��نا نعن��ي بالو�سيّ��ة الن�صّ والخالفة, ولكن اأُموراً اأُخ��رى لعلّها, اإذا لُمحت, 

.
(((

اأ�سرف واأجل«

ومن هنا؛ فاإّن تعّجب المامقاني من نفي ابن اأبي الحديد لإمامّية اأبي مخنف 

ف��ي غي��ر محّل��ه حينما ق��ال: »والعج��ب العج��اب اأّن اب��ن اأب��ي الحديد نط��ق بما 

؛ اإذ 
(2(

»P و�سّي ر�س��ول اهلل Q ًس��معت, بع��د اأن روى اأ�س��عاراً ف��ي اأّن علّي��ا�

ل مناف��اة بي��ن القول بالو�سّي��ة وبين القول باأّن �سّحة الإمامة بالختيار, بح�س��ب 

تف�سير القوم لمفهوم الو�سّية.

والق��ول بعاّمي��ة اأبي مخنف هو ما يظهر من ال�س��يخ المفي��د )ت 3)4ه( اأي�سًا 

خين,  في كتابه الجَمَل؛ فبعد اأن نقل اأخبار الجَمَل عن اأبي مخنف وغيره من الموؤرِّ

قال: »فهذه جملة من اأخبار الب�سرة � و�سبب فتنتها ومقالت اأ�سحاب الآراء في 

ُحكم الفتنة بها � قد اأوردناها على �سبيل الخت�سار, واأثَبتنا ما اأثَبتنا من الأخبار 

.
(3(

ة, ولم نثبت في ذلك ما روته كتب ال�سيعة« عن رجال العاّمة دون الخا�سّ

م��ي علمائنا, وهو اأخب��ر بحال اأبي  وم��ن المعل��وم اأن ال�س��يخ المفيد م��ن متقدِّ

مخنف, ومن المرّجح اأّنه ا�س��تند في الحكم بعاّميته على �س��واهد ح�ّسية, ولي�ست 

حْد�سّية.

))) ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة: ج), �س40)� �س)4).

)2) المامقانّي, تنقيح المقال: ج2, �س44.

)3) المفيد, الجمل: �س225.

نه�شة عا�شوراء
54



ويمكن تاأكيد هذا الراأي ودعمه بعّدة قرائن � واإن كانت جميعًا قابلًة للنقا�س:

القرينة الأُولى: قد ُي�س��تدّل على عدم ت�س��ّيع اأبي مخنف بالم�سطلح الخا�ّس 

للت�سّيع بندرة روايته عن الأئّمة R, مع معا�سرته لأربعة منهم هم: ال�سّجاد, 

والباق��ر, وال�س��ادق, والكاظ��م R؛ »وه��ذا مّم��ا قد يدّلن��ا على اأّن��ه لم يكن 

�س��يعّياً, وم��ن �سحاب��ة الأئّم��ة R بالمعن��ى الم�سطل��ح ال�س��يعّي الإمام��ّي, 

ال��ذي يعّب��ر عن��ه العاّم��ة ب��� )الراف�س��ّي(, واإّنم��ا كان �س��يعّياً ف��ي ال��راأي والهوى 

.
(((

كاأكثر الكوفّيين, غير راف�ص لمذهب عاّمة الم�سلمين اآنذاك«

 R ولك��ن ه��ذه القرين��ة قابلة للنقا���س, ف��اإّن ندرة الرواية ع��ن الأئّمة

كث��رة  اأّن  كم��ا  ل��ه,  بالم�سطل��ح الخا���سّ  للت�س��يّع  بال�س��رورة مباين��ة  لي�س��ت 

الرواي��ة عنهم R, لي�س��ت م�س��اوية له اأي�س��ًا, واإّنما ال�سحيح اأّن الن�س��بة 

بي��ن ن��درة الرواية وع��دم الت�س��ّيع هي )العم��وم والخ�سو�س م��ن وجه(؛ فقد 

, وقد يكون الراوي  يك��ون ال��راوي مقالًّ وهو م��ن ال�س��يعة بالم�سطلح الخا���سّ

مكثرًا وهو لي���س منهم, والنماذج على ذلك كثيرة يمكن ا�س��تخراجها ب�سهولة 

الرجال. ُكتب  من 

القرين��ة الثاني��ة: قال اليو�س��فّي الغ��روّي: »وقد يك��ون مّما يوؤّيد ه��ذا »يعني 

كون��ه غي��ر اإمام��يّ«: اأنّ اأح��دًا م��ن العاّمة لم يرِم��ه بالرف�س, كما ه��و المعروف 

 ,R من م�سطلحهم: اأّنهم ل يق�سدون بالت�س��ّيع �س��وى الميل اإلى اأهل  البيت

واأّما َمن علموا من اّتباع اأهل البيت R في مذهبه فاإّنهم يرمونه بالرف�س ل 

.
(2(

الت�سيّع فح�سب, وهذا هو الفارق في م�سطلحهم بين الموردين«

))) اأبو مخنف, وقعة الطّف, تحقيق محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي: �س28.

)2) الم�سدر ال�سابق: �س28.
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ويمكن اأن يناق�س في ذلك من جهتين:

الجهة الأُولى: اإّن قوله: »اإّن اأحداً من العاّمة لم يرِمه بالرف�ص«. غير تاّم؛ 

فق��د و�سف��ه الذهبّي بذلك في كتابه تاريخ الإ�س��الم, فقال: »اأبو مخنف الكوفّي 

.
(((

الراف�سّي الأخبارّي �ساحب هاتيك الت�سانيف«

 R الجهة الثانية: اإّن تف�سيره للت�سّيع, عند العاّمة, بالميل اإلى اأهل البيت

غي��ر دقي��ق, وال�سحيح اأنّ الت�س��يّع في ا�سطالحهم: تارة يُ�س��تخدم بمعنى الميل 

خرى ي�س��تخدم 
ُ
اإل��ى اأه��ل البيت R, وهذا ل ي��وؤّدي اإلى رّد الرواية لديهم, واأ

بم��ا ي�س��اوي الإيم��ان بالإمامة, وهذا م��ا ُيطلق عليه اأي�سًا الرف���س, وهو ما يوؤّدي 

اإلى رّد الرواية عندهم.

ويمكن القول: اإّن اإطالق لفظة )ال�سيعّي( على اأبي مخنف هي بالمعنى الثاني 

دون الأّول, وذلك لعّدة �سواهد:

م  ال�س��اهد الأّول: اإّن اب��ن ع��دّي قبل اأن ي�سف اأبا مخنف بكونه )�س��يعّيًا( قدَّ

م من ال�سلف ال�سالحين, ول يبعد منه اأن  ث باأخبار َمن تقدَّ هذه العبارة: »حدَّ

, فاإّن الدليل لديهم على 
(2(

يتناولهم«. ثمَّ قال � بال ف�سل: »وهو �سيعّي محترق«

ت�سّيعه هو تناوله ل�سلفهم ونقله لمخازيهم ومثالبهم, فهذا �ساهد على اأّن ت�سّيعه 

بمعنى الرف�س ل الميل.

ال�س��اهد الثاني: لو كان ت�س��ّيعه بمعنى الميل لما اأّدى ذلك اإلى رّد روايته, مع 

اأّنهم اأجمعوا على رّدها, في�سهد هذا على اأّن ت�سّيعه بمعنى الرف�س.

ال�ساهد الثالث: ما نقلناه من و�سف الذهبي له ب�)الراف�سّي(, فاإّنه قرينة على 

اأّن مراد اأ�سالفه من ت�سّيع اأبي مخنف هو الت�سّيع بمعنى الرف�س ل مجّرد الميل.

))) الذهبّي, تاريخ الإ�سالم: ج9, �س)58.

)2) ابن عدي, الكامل في �سعفاء الرجال: ج7, �س)24.
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القرينة الثالثة: قال الت�س��ترّي: »ولم يذكره »اأي: لم يذكر اأبا مخنف« ابُن 

قتيبة وابن النديم في ال�سيعة, مع عقد باب في كتاب كلٍّ منهما لل�سيعة, ولو كان 

.
(((

اإماميّاً لأ�سار اإليه اأحدهم, بل ظاهر �سكوتهم عاّميته«

وهذه القرينة ل ت�سمد اأمام النقا�س اأي�سًا ل�َمن خبر منهجّي ابن قتيبة وابن 

الندي��م ف��ي كتابيهما المعارف والفهر�س��ت, فاإّنهما لم يق�ّس��ما اأبح��اث كتابيهما 

مت في  تق�س��يمًا منطقّيًا يمنع من تداخل الأق�س��ام, فلي�س هناك اأ�سا�س واحد ُق�سِّ

�سوئه المباحث, كما اأّنهما لم يق�سدا ال�ستيعاب في كلِّ ق�سم.

فل��و اأتين��ا اإل��ى كتاب المعارف لب��ن قتيبة لوجدنا اأبا مخن��ف مذكورًا في باب 

, ثمَّ بعد ذلك دخل في تعداد الِفَرق, وُذكر من 
(2(

)الن�ّسابون واأ�سحاب الأخبار(

, واأهمل 
(3(

ن ُيح�َسبون على الت�سّيع �سمن الِفَرق )ال�سيعة(, وذكر )42( رجاًل ممَّ

العديد من ال�س��خ�سّيات المعا�سرة لهوؤلء المذكورين, فهل ُيعدُّ اإهمالهم قرينة 

على عدم ت�سّيعهم؟!

��م كتابه اإلى ع�سر  وحينما ناأتي اإلى كتاب الفهر�س��ت لبن النديم نجده قد ق�سَّ

مق��الت, وجع��ل المقال��ة الثالثة )ف��ي اأخب��ار الأخبارّيي��ن والن�ّس��ابين واأ�سحاب 

الأح��داث والآي��ات(, وق�ّس��مها اإل��ى ثالث��ة فن��ون, فجعل الف��ّن الأّول )ف��ي اأخبار 

َير والأحداث واأ�سماء كتبهم(, بغ�ّس النظر  الأخبارّيين والن�ّسابين واأ�سحاب ال�سِّ

عن اتّجاهاتهم وميولهم العقديّة والمذهبيّة, ثمّ ذكر )اأبا مخنف( كاأحد اأعمدة 

.
(4(

هذا الفّن

))) الت�سترّي, قامو�س الرجال: ج7, �س477.

)2) ُانظر: ابن قتيبة, المعارف: �س537.

)3) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: �س624.

)4) ُانظر: ابن النديم, الفهر�ست: �س22).
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��ًا بعلم��اء ال�س��يعة بمختلف  ���س اب��ن الندي��م بعد ذل��ك باب��ًا خا�سّ ول��م يخ�سِّ

�ساتهم في العلوم, لكي يكون اإهمال اأبي مخنف وعدم ذكره في هذا الباب  تخ�سُّ

قرينة على عدم ت�سيّعه كما زعم الت�ستريّ, واإنّما خ�سَّ�س الفّن الثاني من المقالة 

�س الفّن  الخام�س��ة )ف��ي اأخب��ار متكّلمي ال�س��يعة والإمامّية والزيدّية(, ث��مَّ خ�سَّ

.
(((

الخام�س من المقالة ال�ساد�سة )في اأخبار فقهاء ال�سيعة واأ�سماء كتبهم(

وم��ن المعل��وم اأّن اأبا مخنف لي���س من حمل��ة هذين الفّنين لكي يك��ون اإهماله 

موؤ�ّسرًا على عدم ت�سّيعه.

خر يمكن اأن ُي�س��تفاد منه��ا عدم اإمامّية اأب��ي مخنف �سرفنا 
ُ
وهن��اك قرائ��ن اأ

النظر عنها خوفًا من الإطالة.

وخال�سة القول في مذهب اأبي مخنف ومعتقده: اأّنه كان �سيعّيًا بالمعنى العاّم 

ح بها اأحد من  للت�س��ّيع, واأّما اإمامّيته فلم يقم عندنا دليل قاطع عليها, ولم ي�سرِّ

مين. علمائنا المتقدِّ

5 ـ وثاقته وعدالته

بالرغم من الخالف الذي اأ�سرنا اإليه حول مذهب اأبي مخنف ومعتقده, غير 

اأّن الطائف��ة ت��كاد تّتف��ق كلم��ة رجالّييها على قب��ول مروّياته الفقهّي��ة, ف�ساًل عن 

التاريخّية.

ولع��لَّ الأ�س��ل في ذلك ه��و قول �س��يخ الرجالّيين النجا�س��ّي فيه: »اأب��و مخنف 

.
(2(

�سيخ اأ�سحاب الأخبار بالكوفة ووجههم, وكان ُي�سكن اإلى ما يرويه«

))) ُانظر: ابن النديم, الفهر�ست: �س0).

)2) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س320 � )32.

نه�شة عا�شوراء
58



كالعاّلم��ة  الرجالّيي��ن:  اأغل��ب  علي��ه  يوافق��ه  النجا�س��ّي  قال��ه  ال��ذي  وه��ذا 

, وال�سّيد 
(2(

, والتفر�س��ّي في نقد الرجال
(((

الحلّي)ت726ه( في خال�سة الأقوال

, والمحقق ال�س��ّيد الخوئّي في 
(3(

البروج��ردّي )ت3)3)ه( ف��ي طرائ��ف المق��ال

, وال�سب�س��ترّي ف��ي كتابه )الفائ��ق ف��ي رواة واأ�سحاب 
(4(

معج��م رج��ال الحدي��ث

.
(5(

(Q الإمام ال�سادق

فجميع هوؤلء وغيرهم قد نعتوه بما نعته به النجا�س��ّي في قوله: »وكان ُي�س��كن 

اإلى ما يرويه«, مع اأّن �سيخ الطائفة قد اأهمل اأبا مخنف, ولم يحكم عليه بجرح 

ول تعديل, غير اأّن ذلك لم يمنع اأغلب الرجالّيين من متابعة راأي النجا�سّي فيه, 

وذلك ل�سببين:

��ق اأب��ا مخنف, اإّل اأّنه ل��م يطعن عليه  ال�س��بب الأّول: اإّن الطو�س��ّي واإن ل��م يوثِّ

اأي�س��ًا, ولم يق��ل: اإّنه مجهول الحال, والمهَمل غي��ر المجهول, الذي �سرح علماء 

الرج��ال بجهال��ة حال��ه, فالمهَم��ل ل تو�سف روايته ب�سع��ف اأو �سّح��ة اأو توثيق اأو 

ح�س��ن, ما لم تتبيّن حاله من جهة تتبّع القرائن والموؤ�سّ��رات, وقد كان ابن داود 

.
(6(

يعمل بخبر المهَمل كما يعمل بخبر الممدوح

ال�سبب الثاني: لو تنّزلنا وقلنا: باأّن �سكوت الطو�سّي ُيعّد جرحًا باأبي مخنف, 

م راأي النجا�سّي على راأي ال�سيخ اأي�سًا؛ وذلك لّتفاقهم  فاإّننا في هذه الحالة �سنقدِّ

عل��ى تقديم��ه عند المعار�سة, »ب��ل الظاهر منه��م تقديم قوله ول��و كان ظاهراً 

))) ُانظر: الحّلي, خال�سة الأقوال في معرفة الرجال: �س234.

)2) ُانظر: التفر�سّي, نقد الرجال: ج4, �س75.

)3) ُانظر: البروجردّي, طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال: ج), �س566.

)4) ُانظر: الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج5), �س42).

)5) ُانظر: ال�سب�ستري, الفائق في رواة واأ�سحاب الإمام ال�سادق Q: ج), �س625.

)6) قال ابن داود في رجاله: �س29: »الجزء الأّول من الكتاب في ذكر الممدوحين وَمن لم ي�سّعفهم الأ�سحاب فيما 

علمته«, ويفهم منه اأّنه يعمل بخبر الراوي المهَمل كما يعمل بخبر الراوي الممدوح.
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عل��ى ق��ول غي��ره من اأئمّ��ة الرجال ف��ي مقام المعار�س��ة في الج��رح والتعديل, 

.
(((

اً« ولو كان ن�سّ

قال ال�س��هيد الثاني: »وظاهر حال النجا�س��ّي اأّنه اأ�سبط الجماعة, واأعرفهم 

.
(2(

بحال الرجال«

وق��ال حفي��ده ال�س��يخ محّمد بن ال�س��يخ ح�س��ن ب��ن ال�س��هيد الثان��ي � بعد ذكر 

م على ال�سيخ في هذه  كالميّ النجا�سيّ وال�سيخ في �سماعة �:»... والنجا�سّي ُيقدَّ

.
(3(

المقامات, كما يعلم بالممار�سة«

ا�س:  وقال الميرزا محّمد الإ�س��ترابادّي في ترجمة �س��ليمان بن �سالح الج�سّ

.
(4(

»ول يخفى تخالف ما بين طريقي ال�سيخ والنجا�سّي, ولعّل النجا�سّي اأثبت«

بقي��ت نكت��ة مهّمة ينبغي اأن ُي�س��ار اإليها: وهي اأّن عبارة: »وكان ُي�س��كن اإلى ما 

, والمعروف 
(5(

يرويه«, ُتعّد من األفاظ المدح من المرتبة الثانية عند الدرائّيين

عن��د الرجالّيي��ن والدرائّيين, مّن��ا, اأّن الراوي الممدوح ُتعتبر مروّياته من ق�س��م 

الح�س��ن اإن كان اإمامّي��ًا, ومن ق�س��م الموثَّق اإن كان على غير نه��ج الإمامّية, وفي 

م حول عقيدة اأبي مخنف؛ فاإّن اأحاديثه تكون اإّما من ق�سم  �سوء الخالف المتقدِّ

ن  الح�س��ن ل���َمن يرى اإمامّيته, واإّما من ق�س��م الموّثق لمن يرى عامّيته, ومّما يهوِّ

الخطب اأّن كليهما مّما ُيحتّج به.

ه��ذا كّل��ه ف��ي رجالن��ا, واأّما اأهل ال�س��ّنة فق��د اأجمع اأئّم��ة الرج��ال منهم على 

ت�سعيفه وترك روايته.

))) النورّي, خاتمة الم�ستدرك: ج3, �س47).

)2) ال�سهيد الثاني, م�سالك الأفهام: ج7, �س467.

)3) النورّي, خاتمة الم�ستدرك: ج3, �س47), نقاًل عن كتاب �سرح ال�ستب�سار المخطوط لحفيد ال�سهيد الثاني.

)4) الإ�سترابادّي, منهج المقال: �س74).

)5) ُانظر: ال�سدر, ح�سن, نهاية الدراية: �س399.
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قال يحيى بن معين: »لي���ص بثقة«, وقال مرّة: »لي���ص ب�س��يء«, وقال اأبو حاتم 

.
(((

الرازّي: »متروك الحديث«, وقال الدارقطنّي: »�سعيف«

وق��ال ابن عدي بع��د اأن نقل راأي يحيى بن معين في اأبي مخنف: »وهذا الذي 

قال��ه اب��ن معي��ن يوافق��ه علي��ه الأئّم��ة؛ ف��اإّن ل��وط ب��ن يحي��ى مع��روف بُكنيت��ه 

وبا�س��مه. ح��دَّث باأخب��ار مَ��ن تق��دَّم م��ن ال�س��لف ال�سالحي��ن, ول يبع��د من��ه اأن 

.
(2(

يتناولهم, وهو �سيعي محترق �ساحب اأخبارهم...«

وبه��ذا يتّ�س��ح ال�س��بب ال��ذي تركوا حدي��ث اأبي مخن��ف من اأجل��ه؛ وهو ميله 

وموّدت��ه لأه��ل البي��ت R م��ن جانب, ونقل��ه لمثالب ومخ��ازي اأعدائهم من 

جانب اآخر.

ومع هذا الإعرا�س عن مروّيات اأبي مخنف فيما يخ�ّس الفقه والعقيدة, غير 

اأّنه��م ق��د اعتمدوا عليه اعتم��ادًا منقطع النظير في مروّياته التاريخّية, ل �س��ّيما 

الطبرّي الذي �سحن مو�سوعته التاريخّية الكبرى بمروّيات اأبي مخنف.

, وقال عن��ه اأي�سًا: »وقد 
(3(

ق��ال عن��ه ابن كثي��ر: »وهو اأح��د اأئّمة هذا ال�س��اأن«

كان �سيعّياً, وهو �سعيف الحديث عند الأئّمة, ولكّنه اأخبارّي حافظ, عنده من 

هذه الأ�سياء ما لي�ص عند غيره, ولهذا يترامى عليه كثير من الم�سنِّفين في 

.
(4(

هذا ال�ساأن مّمن بعده«

6ـ وفاته

ي اأبو مخنف �س��نة )57)ه( كما في تاري��خ مولد العلماء ووفياتهم للربعّي  توفِّ

))) ُانظر: ابن الجوزّي, ال�سعفاء والمتروكون: ج3, �س28.

)2) ابن عدي, الكامل في �سعفاء الرجال: ج7, �س)24.

)3) ابن كثير, البداية والنهاية: ج7, �س343.

)4) الم�سدر ال�سابق: ج8, �س220.
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 ,
(3(

, و�س��ير اأعالم النبالء
(2(

دباء للحموّي )ت626ه)
ُ
, ومعجم الأ

(((

)ت279ه)

الّدي��ن  ل�س��الح  بالوفي��ات  والواف��ي  للذهب��ّي)ت748ه(,   
(4(

الإ�س��الم وتاري��خ 

, والأعالم لخير 
(6(

, والذريع��ة للطهران��ّي )ت389)ه)
(5(

ال�سف��دّي )ت764ه)

, ومعج��م الموؤّلفين لعم��ر كّحالة )ت 
(7(

الّدي��ن الزركل��ّي الدم�س��قّي )ت396)ه)

, وغير ذلك من م�سادر ومراجع.
(8(

408)ه)

ولع��ّل الجمي��ع ق��د نهلوا ه��ذا القول من م�س��در واحد هو تاريخ مول��د العلماء 

ووفياته��م للربع��ّي )ت 279ه(؛ نظ��رًا لكونه اأقدم َمن �سّرح بهذا القول بح�س��ب 

�ست لوفاة اأبي مخنف. تتّبعنا للم�سادر والمراجع التي تعرَّ

وفي قبال هذا القول يوجد قولن �سعيفان, وغير م�سهورين:

الق��ول الأّول: اإّن��ه توّف��ي قب��ل �س��نة )70)ه(, وه��و ق��ول الذهب��ّي ف��ي مي��زان 

, ويالحظ عليه:
(9(

العتدال

)� اإّنه لم يذكر الحادثة التي ب�سببها ا�ستنتج كون وفاته قبل �سنة )70)ه(, وهذا 

الإ�سكال ل يرد على اأ�سحاب القول الأّول؛ لأّنهم قد ا�ستندوا اإلى قول الربعّي 

المتوّف��ى ع��ام 279ه, وهو يحكم عن ح���سٍّ ل عن حْد���س, فاإّن��ه ل يف�سله عن 

اأبي مخنف �س��وى طبقة واحدة, فهو من طبقة تالميذ تالميذ اأبي مخنف, اأو 

قل: هو من اأقران اأحفاده, بخالف الذهبّي )ت748ه(, الذي يف�سله عن اأبي 

))) الربعّي, تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: ج), �س366.

)2) الحموّي, معجم الأدباء: ج5, �س2252.

)3) الذهبّي, �سير اأعالم النبالء: ج3), �س342.

)4) الذهبّي, تاريخ الإ�سالم: ج9, �س)58.

)5) ال�سفدّي, الوافي بالوفيات: ج24, �س306.

)6) ُانظر: الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة: ج), �س2)3, �س324, �س327, �س)33, �س333, �س335.

)7) الزركلّي, الأعالم: ج5, �س254.

)8) عمر كّحالة, معجم الموؤّلفين: ج8, �س57).

)9) الذهبّي, ميزان العتدال: ج3, �س420.
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مخنف قرابة خم�سة قرون.

2� اإّنه مخالف لما ا�سُتهر من كون وفاته �سنة )57)ه(, بل هو مخالف لما ذهب 

اإليه الذهبّي نف�سه في �سير اأعالم النبالء وتاريخ الإ�سالم كما مّر.

الق��ول الثاني: اإّنه توّفي �س��نة )75)ه(, ذكر ذلك اإ�س��ماعيل با�س��ا البغدادّي 

)ت339)ه(, ول��م ُي�س��ر اإلى م�س��تنده في هذا القول, ول��ول اأّنه قد اأّكد على ذلك 

 ,
(2(

, ومّرة واحدة في هدية العارفين
(((

ث��الث مّرات, مّرتين في اإي�ساح المكنون

ول��ول اأّن��ه قد ذك��ر ذلك )رقم��ًا وكتابًة( ف��ي الموا�س��ع الثالثة, لول ذل��ك لقلنا: 

بح�سول ت�سحيف للت�سابه الكبير بين الرقم )75)( والرقم )57)).

)Q البحث الثاني: كتابه )مقتل الح�سين

الحدي��ث ح��ول مقت��ل اأبي مخن��ف حديث ذو �س��جون, والإحاطة ب��ه من جميع 

ث  الجه��ات تحت��اج اإل��ى بحث م�س��تقّل ودرا�س��ة مف��ردة؛ ول��ذا �س��نحاول اأن نتحدَّ

مور اأ�سا�سّية ورئي�سّية حول هذا المقتل:
ُ
باإيجاز عن عّدة اأ

الأمر الأّول: اإّنه ل ريب ول �سبهة في اأّن اأبا مخنف قد كتب كتابًا حول واقعة 

.Q الطّف اأ�سماه مقتل اأو قتل الح�سين

فق��د ذك��ره اب��ن الندي��م )ت 438ه( ف��ي قائم��ة كتبه, وذك��ر اأّن ا�س��مه مقتل 

Q, ولع��ّل ابن النديم ه��و اأقدم َمن ن�ّس على وج��ود كتاب لأبي 
(3(

الح�س��ين 

.Q مخنف في مقتل الح�سين

وذك��ره النجا�س��ّي )ت 450ه( كذل��ك ف��ي قائم��ة م�سّنفاته, وذكر اأّن ا�س��مه 

قتل الح�س��ين Q, ثمَّ ذكر طريقه اإلى هذا الكتاب و�س��ائر كتب اأبي مخنف, 

))) البغدادّي, اإ�سماعيل, اإي�ساح المكنون: ج2, �س78) �289.

)2) البغدادّي, اإ�سماعيل, هدية العارفين: �س)84.

)3) ُانظر: ابن النديم, الفهر�ست: �س22).
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ثن��ا عب��د الجّبار بن �س��يران  فق��ال: »اأخبرن��ا اأحم��د ب��ن عل��ّي ب��ن نوح, ق��ال: حدَّ

ثن��ا محمّد بن زكريا بن دينار الغالبي,  ال�س��اكن بنه��ر جطا )خطى(, قال: حدَّ

ثنا ه�س��ام بن محّمد بن  ثنا عبد اهلل بن ال�سّحاك المرادّي, قال: حدَّ قال: حدَّ

.
(((

ال�سائب الكلبّي, عن اأبي مخنف«

وق��د ذك��ره الطو�س��ّي )ت460ه( اأي�س��ًا ف��ي الفهر�س��ت, وذك��ر اأّن ا�س��مه مقت��ل 

الح�سين Q, ثمَّ ذكر طريقه اإلى م�سّنفات اأبي مخنف بما فيها كتاب المقتل, 

فقال: »اأخبرنا بها اأحمد بن عبدون, والح�سين بن عبيد اهلل جميعاً, عن اأبي بكر 

ال��دورّي, ع��ن القا�س��ي اأبي بك��ر اأحمد بن كامل, عن محّمد بن مو�س��ى بن حّماد, 

.
(2(

عن ابن اأبي ال�سري محّمد, قال اأخبرنا ه�سام بن محّمد الكلبّي, عنه...«

د لنا وجود هذا الكتاب في  ثمَّ جاء بعدهما ابن �س��هر اآ�س��وب )ت 588ه( فاأكَّ

قائم��ة كت��ب اأبي مخنف, فقال. بع��د التعريف باأبي مخنف,: »ل��ه ُكُتب كثيرة في 

.
(3(

»Q ال�سير, كمقتل الح�سين

ومّمن ذكره اأي�سًا الحموّي )ت 626ه( في معجم الأدباء, وهو يذكر ذلك عن 

.
(4(

محّمد بن اإ�سحاق

فه��ذه اأه��ّم الن�سو�س الأ�سيلة الموجودة في ه��ذا المجال, وقد اخترناها من 

اأ�سهر الم�سادر في عالم الفهار�س ومعاجم الموؤّلفات, وجميعها �سّرحت بوجود 

خرى �سّرحت 
ُ
كت��اب لأب��ي مخنف في مقتل الح�س��ين Q, وهناك ن�سو���س اأ

بوج��ود ه��ذا الكتاب في قائمة اأبي مخن��ف, ولكّنها باأجمعها تنه��ل من الم�سادر 

التي ذكرناها.

))) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س320.

)2) الطو�سّي, الفهر�ست: �س29).

)3) ابن �سهر اآ�سوب, معالم العلماء: �س29).

دباء: ج5, �س2253.
ُ
)4) ُانظر: الحموّي, معجم الأ
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الأم��ر الثان��ي: ذه��ب بع���س الباحثي��ن اإلى القول: ب��اأّن مقتل اأب��ي مخنف هو 

اأقدم المقاتل الح�سينّية واأ�سبقها.

ق��ال محّم��د مهدي �سم���س الّدين: »فُكُت��ب المقتل ت�سل��ح اأن تك��ون مو�سوعاً 

لدرا�س��ة علمّية وا�س��عة وعميقة ت�س��تمل على تاريخ ن�س��وء هذا النوع من كتابة 

التاري��خ وتط��ّوره, ومنهجه ومحتويات��ه, ونوعّيات الموؤّلفين, والأُ�س��لوب الذي 

كت��ب ب��ه, وتط��ّور ه��ذا الأُ�س��لوب خ��الل الع�س��ور, وعالق��ة ه��ذا الأُ�س��لوب بلغ��ة 

الكتاب��ة ف��ي المج��الت الأُخرى, واللغات التي كتبت بها )العربّية, والفار�س��ّية, 

والتركّية, والأردو, وغيرها( والمحتوى ال�سعرّي لهذه الكتب التي بداأت, فيما 

.
(((

نح�سب, باأبي مخنف ولم تنته بعد...«

وقال اليو�س��فّي الغروّي: »وكذلك بقيت هذه الحادثة الأليمة في �س��نة 61ه, 

اأحاديث �سجون تتناقلها الأل�سن نقاًل عن الذين كانوا قد �سهدوا المعركة, اأو 

الحوادث ال�ّس��ابقة عليها اأو التالية لها, ك�س��ائر اأحاديث المغازي والحروب في 

الإ�س��الم... حّت��ى انب��رى لها في اأوائل المئة الثاني��ة للهجرة اأبو ِمْخنف, لوط 

بن يحيى بن �س��عيد بن ِمْخنف بن �س��ليم الأزدّي الغامدّي الكوفّي )ت 158ه(, 

 )Q فجمعها من اأفواه الرواة واأودعها كتاباً اأ�سماه: )كتاب مقتل الح�سين

كم��ا ف��ي قائم��ة ُكتب��ه. ف��كان اأّول كت��اب ف��ي تاري��خ ه��ذه الحادث��ة العظم��ى على 

.
(2(

الإطالق«

ونح��ن ل نواف��ق على ما ذهب اإليه هذان المحّققان وغيرهما, فقد اأثبتنا, في 

بحوثنا ال�س��ابقة, اأّن اأّول َمن كتب في المقتل الح�س��ينّي هو الأ�سبغ بن نباتة, ثمَّ 

ج��اء بع��ده جابر بن يزي��د الجعفّي, ثمَّ جاء بعدهما عّم��ار الدهنّي, فال يكون اأبو 

))) �سم�س الّدين, محّمد مهدي, اأن�سار الح�سين Q: �س33.

)2) اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س6)� �س7). تحقيق: محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.
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مخن��ف ه��و اأوّل مَ��ن كتب ف��ي المقتل الح�س��ينيّ, واإن جرى ذكر ذل��ك على بع�س 

الأل�سن.

الأم��ر الثال��ث: اإّن مقت��ل اأبي مخنف مفقود, ولم ي�س��ل اإلينا منه اإّل ما انتقل 

اإلينا ِعبر مطاوي الكتب, وفي �سوئه؛ فاإّن المقتل المتداول بين الّنا�س والمن�سوب 

لأبي مخنف, لي�س له باإجماع المحّققين.

يقول ال�س��ّيد عبد الح�سين �سرف الّدين: »ول يخفى اأّن الكتاب المتداول في 

مقتل��ه Q, المن�س��وب اإلى اأبي ِمْخنف قد ا�س��تمل عل��ى كثير من الأحاديث 

الت��ي ل عل��م لأب��ي مِخْنَف ب��ه, واإّنما هي مكذوبة على الرج��ل, وقد كثرت عليه 

.
(((

الكّذابة وهذا �ساهد على جاللته«

ويقول ال�س��يخ عّبا���س القّمي: »وليعلم اأّن لأبي ِمْخنف ُكُتباً كثيرًة في التاريخ 

وال�س��ير, منه��ا كت��اب: مقت��ل الح�س��ين Q ال��ذي نقل عن��ه اأعاظ��م العلماء 

مي��ن واعتم��دوا علي��ه... ولك��ن لالأ�س��ف اأّنه ُفقد ول يوجد منه ن�س��خة,  المتقدِّ

واأّما المقتل الذي باأيدينا وُين�سب اإليه, فلي�ص له, بل ول لأحد من الموؤرِّخين 

المعتمدي��ن, ومَ��ن اأراد ت�سدي��ق ذل��ك, فليقاب��ل م��ا ف��ي ه��ذا المقت��ل وم��ا نقله 

الطب��ريّ وغي��ره عن��ه حتّ��ى يعلم ذلك, وق��د بّينت ذلك في نف���ص المهموم, في 

.
(2(

طرّماح بن عدي, واهلل العالم«

ويقول اليو�سفيّ الغروّي: »تتداول الأيدي والمطابع في هذه العهود المتاأّخرة 

كتاباً في مقتل الح�سين«, ُن�سب اإلى اأبي مخنف, ومن المعلوم الوا�سح اأّنه لي�س 

لأبي مخنف, واإّنما هو من جمِع جامٍع غير اأبي مخنف, ول ُيدرى بال�سبط متى؟ 

.
(3(

واأين؟ ومّمن وجد هذا الكتاب؟ ومتى طبع لأّول مّرة؟«

))) �سرف الّدين, عبد الح�سين, موؤّلفو ال�سيعة في �سدر الإ�سالم: �س42.

)2) القّمي, الكنى والألقاب: ج), �س55.

)3) اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س32. تحقيق: محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.
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ول��ى لهذا المقتل كانت 
ُ
اأق��ول: ولكن �ساح��ب الذريعة قد �سّرح باأّن الطبعة الأ

عل��ى الحج��ر ف��ي بمبئ��ي من�سّم��ًا اإل��ى المجّل��د العا�س��ر م��ن )البحار( في �س��نة 

.
(((

287)ه

ولى في بمبئي عام 326)ه, من�سّمًا 
ُ
عيدت طباعته على الحجر مّرتين: الأ

ُ
ثمَّ اأ

 ,
(2(

اإل��ى مثي��ر الأح��زان واللهوف, كما ن�ّس عل��ى ذلك التبريزّي في م��راآة الكتب

خرى في النجف الأ�س��رف ع��ام 353)ه, كما �سّرح بذلك الأمينّي في معجم 
ُ
والأ

.
(3(

المطبوعات النجفّية

وللمقتل المتداول عالمتان اأ�سا�سّيتان يمكن معرفته من خاللهما:

العالم��ة الأُول��ى: م��ن خ��الل العنوان؛ حيث اإنّ هذه الن�س��خة ع��ادًة ما ُتطبع 

بعنوان )مقتل الح�سين Q وم�سرع اأهل بيته واأ�سحابه في كربالء(.

ولى في��ه؛ حيث يبداأ بهذه الكلمات: 
ُ
العالم��ة الأُخ��رى: من خالل الكلمات الأ

ثنا اأبو المنذر ه�سام بن محّمد بن ال�سائب الكلبّي...«. »قال اأبو مخنف: حدَّ

وه��ذه الكلم��ات ه��ي اأّول موؤاخذة عل��ى هذا المقت��ل؛ فاإّن اأبا مخنف هو �س��يخ 

ث الأ�ستاذ عن التلميذ؟! �ستاذه, فكيف ي�سّح اأن يحدِّ
ُ
ه�سام بن محّمد واأ

الأمر الرابع: اأ�سرنا في الأمر ال�سابق اإلى اأّن الباحثين المحّققين قد اأجمعوا 

خون عن هذا  عل��ى �سي��اع مقتل اأبي مخنف, واأّنه ل��م ي�سلنا منه اإّل ما نقله الموؤرِّ

المقت��ل, والمع��روف بي��ن المحّققين اأّن اأق��دم ن�سٍّ نقل مروّيات ه��ذا المقتل هو 

كتاب تاريخ الر�سل والملوك للطبرّي )ت0)3ه).

))) ُانظر: الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة: ج22, �س27.

)2) ُانظر: التبريزّي, مراآة الكتب: ج), �س434.

)3) ُانظر: الأمينّي, معجم المطبوعات النجفّية: �س)3).
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يق��ول اليو�س��فّي الغ��روّي: »واأق��دم ن���ّص مع��روف لدين��ا مّم��ن نق��ل اأحادي��ث 

ه�سام الكلبّي في كتابه عن اأبي ِمْخَنف هو: تاريخ اأبي جعفر محّمد بن جرير 

��اً, واإّنما ذكر الوقعة في اأثناء  الطب��رّي )310ه(, وه��و ل��ْم ُيفِرد لها تاأليفاً خا�سّ

.
(((

تاريخه لحوادث �سنة )60 � 61ه(«

ويق��ول ح�س��ن غّف��اري: »... اأردت اأن اأجم��ع الأخبار الواردة ف��ي مقتل مولنا 

ال�س��هيد اأب��ي عب��د اهلل الح�س��ين, روح��ي ل��ه الف��داء- بحي��ث كان كّل َم��ن نظ��ر 

في��ه وتاأّم��ل ف��ي م�سامين��ه اأغن��اه ع��ن الرج��وع اإل��ى �س��ائر المقات��ل. وبين��ا اأن��ا 

كن��ت م�س��غوًل بذل��ك ب��ان لي اأّن من جمل��ة المقاتل التي ا�س��تندوا اإليها ونقلوا 

عنه��ا مقت��ل اأب��ي مخن��ف الم�س��هور بي��ن الخوا���ّص والع��واّم, ونق��ل مه��رة الف��ّن 

عن��ه ف��ي زبره��م القديم��ة, كمحّمد ب��ن جرير الطبرّي ف��ي كتابه تاري��خ الأُمم 

.
(2(

والملوك...«

ويتك��ّون مقت��ل اأبي مخنف الم�س��تخَرج م��ن تاريخ الطبرّي- بح�س��ب ما حّققه 

, رواه��ا اأب��و مخن��ف بالمبا�س��رة 
(3(

اليو�س��فيّ الغ��رويّ- م��ن 65 حديث��اً م�س��نداً

وبالو�س��اطة ع��ن 39 راوي��ًا, وق��د و�س��ع اليو�س��فّي الغ��روّي �س��ّت قوائم تف�سيلّي��ة 

باأ�س��ماء ال��رواة الو�س��ائط بي��ن اأب��ي مخن��ف والأح��داث, وو�س��ع اأم��ام ا�س��م كّل 

راٍو منه��م الحدي��ث ال��ذي رواه, فكان��ت هذه القوائ��م هي في حّد ذاتها فهر�س��تًا 

. وتتّوزع ه��ذه الأحادي��ث المتناثرة ف��ي الطبرّي على 
(4(

لأحادي��ث الكت��اب اأي�س��ًا

حوادث المعركة وما قبلها وما بعدها, ب�س��كل يغّطي اأكثر التفا�سيل, ويجيب عن 

اأغلب الت�س��اوؤلت التي ت�س��غل الباحث؛ ومن هنا اأمكن اإعادة تن�س��يقها وت�س��كيلها 

))) اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س8), تحقيق: محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.

)2) اأبو مخنف, مقتل الح�سين Q: �س386, تحقيق: ح�سن الغّفارّي.

اته حول كربالء تبلغ )8))(, وهذا الرقم بمالحظة  )3) مّر علينا عند الحديث عن م�سّنفات اأبي مخنف اأّن مرويَّ

تقطيع بع�س الروايات, وعدِّ كّل مقطٍع روايًة, فالم�ساألة ن�سبّية.

)4) ُانظر: اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س40, )8. تحقيق: محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.
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بح�سب الت�سل�سل الزمنّي لالأحداث والخروج بمقتل متكامل اأو �سبه متكامل.

ول��ذا؛ ق��ام المحّقق��ان المي��رزا ح�س��ن الغّف��اري وال�س��يخ اليو�س��فّي الغ��روّي 

بالت�س��ّدي لإحي��اء مقتل اأبي مخنف من خالل العمل على ا�س��تخراج روايات اأبي 

مخن��ف من تاريخ الطبرّي, ثمَّ تن�س��يقها بح�س��ب ت�سل�س��ل الأح��داث وو�سعها في 

كتاب مفرد يكون بدياًل من الطبعة المتداولة بين الّنا�س.

فكت��ب الأّول مقت��ل الح�س��ين Q, وكت��ب الثان��ي وقع��ة الط��ّف, وكالهم��ا 

م�ستخَرجان من تاريخ الطبرّي.

طريق الطبرّي اإلى مقتل اأبي مخنف:

طري��ق الطب��رّي اإل��ى مقت��ل اأب��ي مخنف هو اأب��و المنذر ه�س��ام ب��ن محّمد بن 

ال�سائب الكلبّي, الكوفّي )ت 206ه).

ول ري��ب ف��ي اأّن الطب��رّي لم يّت�سل به�س��ام بن محّمد, فقد توّف��ي الأخير قبل 

ولدة الطب��ريّ بحوال��ي 8) عاماً, ومع ذلك نجد اأنّ الطبريّ- في اأحداث �س��نتي 

60, )6 ه- ي�س��ند مروّياته اإلى ه�س��ام من دون اأن يذكر الو�ساطة بينهما, ويمكن 

اأن نت�سّور في هذا الخ�سو�س ثالث فر�سيَّات:

الفر�سّي��ة الأُول��ى: اأن نق��ول بانقط��اع ال�س��ند بي��ن الطب��رّي وه�س��ام الكلبّي؛ 

وبالتالي �س��نحكم على مجموع روايات الطبرّي عن اأبي مخنف بالإر�س��ال؛ فتكون 

�سعيفة بح�سب المقايي�س الفقهّية؛ لأّننا نجهل الو�ساطة بينهما.

طة ووا�سحة للجميع نقول: بما اأّننا نجهل الو�ساطة  ولو اأردنا اأن نتكّلم بلغة مب�سَّ

التي نقلت مقتل اأبي مخنف من ه�سام اإلى الطبرّي, فال يمكننا الجزم بن�سبة هذا 

المقتل اإلى اأبي مخنف, فال تكون قيمته التاريخّية اأف�سل من المقتل المتداول.

الفر�سّية الثانية: ما ذكره اليو�سفّي الغروّي ومفاده: اأّن الطبرّي كان يمتلك 
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ن�س��خة م��ن مقت��ل اأبي مخنف, فكان ينقل من الكتاب ب�س��كل مبا�س��ر, وكان يعّزز 

ذلك بمرويَّات من هذا المقتل, وردت اإليه عن طريق تلميذه ه�سام, ول يعيِّن لنا 

.
(((

ثه عن ه�سام َمن حدَّ

وفي �سوء هذه الفر�سّية؛ يكون دور ه�سام بن محّمد دورًا هام�سّيًا, والم�سدر 

الأ�سا�سّي الذي اعتمده الطبرّي هو كتاب مقتل اأبي مخنف نف�سه.

ث عن اأبي  وممّا يعزّز هذه الفر�سّية, اأّن الطبرّي كثيرًا ما يتجاوز ه�سام ويحدِّ

مخنف بالمبا�سرة, فيقول- مثاًل-: »وقال: اأبو مخنف«.

لن��ا اإلي��ه في المق��ام؛ فنحن ن��رى اأّن طريق  الفر�سّي��ة الثالث��ة: وه��و م��ا تو�سَّ

الطبرّي اإلى ه�سام بن محّمد معروف, فاإّن الطبرّي يروي عن الحارث بن محّمد 

, ع��ن محّم��د بن �س��عد �ساحب الطبقات )ت 230ه(, عن ه�س��ام 
(2(

)ت 282ه)

بن محّمد, عن اأبي مخنف.

ح الطب��رّي بذلك  ولي���س للطب��ري طريق اإلى ه�س��ام غي��ر ما ذكرن��ا, وقد �سرَّ

, وبع��د اأن �سار طريق��ه معروفًا 
(3(

ف��ي �س��ّتة م��وارد في الج��زء الأّول من تاريخ��ه

ثُت«.  اإلى ه�س��ام بن محّمد, بداأ ي�س��ند اإلى ه�س��ام بن محّمد بقوله- مثاًل-: »ُحدِّ

ى في علم الرجال  ب�سيغ��ة المبن��ي للمجهول, وهذه الطريقة في الخت�سار ُت�س��مَّ

))) ُانظر: اأبو مخنف, وقعة الطّف: �س8)� �س9), تحقيق: محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي.

)2) الحارث بن محّمد ابن اأبي اأ�سامة داهر التميمّي: من حّفاظ الحديث, له )م�سند( لم يرّتبه, وِلد �سنة 86)ه 

وتوّفي �سنة 282 ه, �سمع يزيد بن هارون وعبد الوهاب الخّفاف والواقدّي ومحّمد بن �سعد وغيرهم, وروى عنه 

اأبو جعفر الطبرّي, واأبو بكر بن خالد, واأبو بكر ال�سافعّي وخلق كثير. وّثقه اأكثر اأهل الحديث, ومنهم الدارقطنّي, 

ج8,  حّبان:  ابن  ثقات  حّبان,  ابن  في:  ترجمته  ُانظر  �سعد.  بن  محّمد  �ستاذه 
ُ
اأ عن  الطبقات  كتاب  راوي  وهو 

الذهبّي, تذكرة  تاريخ بغداد: ج9, �س4)).  البغدادّي,  ال�سعفاء: ج), �س43).  المغني في  الذهبّي,  �س83). 

�س276.  ج),  الحّفاظ:  طبقات  ال�سيوطّي,  �س442.  ج),  العتدال:  ميزان  الذهبّي,  �س45).  ج2,  الحّفاظ: 

ال�سفدّي, الوافي بالوفيات: ج)), �س200. الزركلّي, الأعالم: ج2, �س57). عمر كّحالة, معجم الموؤّلفين: ج3, 

�س76). وغير ذلك من الم�سادر والمراجع.

)3) ُانظر: تاريخ الطبرّي: ج), �س20), �س27), �س52), �س60), �س206, �س209.
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مين. ب�)التعليق(, وهي طريقة معروفة بينهم, ل �سيَّما بين المتقدِّ

ق��ال �ساح��ب المعالم ف��ي منتقى الجمان: »اعل��م اأّنه اّتفق لبع���ص الأ�سحاب 

��م النقط��اع ف��ي جمل��ة م��ن اأ�س��انيد الكاف��ي؛ لغفلتهم عن مالحظ��ة بنائه  توهُّ

لكثير منها على طرق �سابقة, وهي طريقة معروفة بين القدماء, والعجب اأّن 

ال�س��يخ رحمه اهلل ربما غفل عن مراعاتها؛ فاأورد الإ�س��ناد من الكافي ب�سورته 

وو�سله بطرقه عن الكلينّي من غير ذكر للو�ساطة المتروكة؛ في�سير الإ�سناد 

في رواية ال�سيخ له منقطعاً, ولكن مراجعة الكافي تفيد و�سله. ومن�ساأ التوّهم 

.
(((

الذي اأ�سرنا اإليه َفْقُد الممار�سة المّطلعة على التزام تلك الطريقة...«

يق��ول جعفر ال�س��بحانيّ, ح��ول طريقة الكلينّي في الإ�س��ناد-: »... قد يحذف 

الكلينّي �سدر ال�سند في خبٍر مبتنياً على الخبر الذي قبله, وهذا ما ُيعبَّر عنه 

ف��ي كالم اأه��ل الدراية بالتعليق, فمثاًل يقول في الخبر الأّول من الباب: علّي 

بن اإبراهيم, عن اأبيه, عن ابن اأبي عمير, عن من�سور بن يون���ص.. وفي الخبر 

الثاني منه: ابن اأبي عمير, عن الح�سن بن عطّية, عن عمر بن يزيد. اأو يقول 

في الخبر الأّول من الباب: علّي, عن اأبيه, عن ابن اأبي عمير, عن اأبي عبد اهلل 

�ساحب ال�س��ابرّي.. وفي الخبر الثاني منه: ابن اأبي عمير, عن ابن رئاب, عن 

اإ�س��ماعيل ب��ن الف�س��ل. وفي الخبر الثالث منه: اب��ن اأبي عمير, عن حف�ص بن 

.
(2(

»...Q البخترّي, عن اأبي عبد اهلل

��ر اإ�س��ناد الطبرّي اإلى اأبي مخنف مبا�س��رة؛  وعلى هذا الأ�سا���س, اأي�سًا, نف�سِّ

فاإّنه لم ي�سند اإليه اإّل بعد اأن �سار وا�سحًا اأّنه يروي عنه بو�ساطة ه�سام.

وف��ي �س��وء هذه الفر�سّية تته��اوى الفر�سّيتان ال�س��ابقتان, واإن كّنا في الوقت 

))) ح�سن )�ساحب المعالم(, منتقى الجمان في الأحاديث ال�سحاح والح�سان: ج), �س24, 25.

)2) ال�سبحانّي, كلّيات في علم الرجال: �س450.
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نف�س��ه ل نمان��ع من و�س��ول كتاب مقتل اأب��ي مخنف اإلى الطب��رّي, من خالل هذا 

الطريق عينه.

الأمر الخام���ص: اأ�س��رنا, فيما م�سى, اإلى اأّن اأقدم ن�سٍّ تاريخي يحتوي على 

نقولت من مقتل اأبي مخنف هو تاريخ الطبرّي, وهذا ل يعني اأّنه الن�ّس الوحيد, 

فهن��اك العديد من الن�سو�س التي ا�س��تملت على مروّيات من هذا المقتل, وهذه 

الن�سو�س على اأنواع:

الن��وع الأّول: م��ا ل��م يك��ن طريق��ه اإل��ى مقت��ل اأب��ي مخن��ف يم��ّر بالطب��رّي, 

كالبالذرّي )ت279ه( في اأن�ساب الأ�سراف, وابن اأعثم الكوفي )ت نحو4)3ه) 

ف��ي الفت��وح, والم�س��عودّي )ت345ه( في مروج الذهب, واأبي الف��رج الأ�سفهانّي 

)ت356ه( ف��ي مقات��ل الطالبّيي��ن, وغيره��م مّمن نقل عن اأب��ي مخنف عن غير 

طريق الطبرّي.

ويمكن عّد المفيد )ت3)4ه( في الإر�س��اد, و�س��بط ابن الجوزّي )ت654ه) 

في التذكرة منهم؛ فاإّنهما ل ينقالن عن مقتل اأبي مخنف عن طريق الطبرّي على 

م��ا يب��دو. ففي هذه الكتب واأمثالها يجد الباحث �س��ذرات مبثوثة من هذا المقتل 

يمكن اقت�سا�سها واإ�سافتها اإلى مقتل اأبي مخنف الم�ستخَرج من الطبرّي.

الن��وع الثان��ي: ما كان معتمدًا على ن�س��خة الطبرّي من الموؤّرخين المتاأّخرين 

عن��ه, كاب��ن الأثي��ر)ت630ه( في الكامل ف��ي التاريخ, والذهب��ّي )ت748ه( في 

تاري��خ الإ�س��الم, وابن كثي��ر)ت774ه( في البداية والنهاية, وابن �س��هر اآ�س��وب 

)ت588ه( ف��ي مناق��ب اآل اأب��ي طالب؛ فاإّن لكّل واحد من ه��وؤلء طريقه الخا�ّس 

اإل��ى تاريخ الطبرّي, وبع�س هذه الن�س��خ غير مطابقة لن�س��خة الطبرّي المتداولة 

في بع�س الموارد.

وبالتالي؛ فاإّن المتتّبع ل يعدم, من خالل المقارنة, من التقاط بع�س العبارات 
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ال�س��اقطة م��ن تاري��خ الطبرّي, وه��ي واإن كانت نادرة ج��ّدًا,اإّل اأّنن��ا بحاجة اإليها 

اأي�سًا, فلعلَّ فيها �سّدًا لثغرة مهّمة في التاريخ الكربالئّي.

النوع الثالث: ن�س��خ من مقتل اأبي مخنف ل تتطابق مع ن�س��خة الطبرّي, ول مع 

الطبعة المتداولة, واأبرز نماذج ذلك ن�سختان:

1� ن�سخة القندوزّي )ت1294ه( في ينابيع الموّدة: 

�س الباب الحادي وال�س��ّتين من الجزء الثالث م��ن كتابه لما اأورده  فق��د خ�سَّ

اأبو مخنف, وعند المقارنة يّت�سح للباحث عدم تطابق هذه الن�س��خة مع الن�س��خة 

ال�سائعة المتداولة ول ن�سخة الطبرّي, كما اّت�سح لنا عند التحقيق اأّن هذه الن�سخة 

ل يمك��ن اأن تك��ون ملفّق��ة من الن�س��ختين لنفرادها بالعديد من الم��وارد, مع اأّنه 

ى  يقول في �سدر الباب: »الباب الحادي وال�سّتون في اإيراد ما في الكتاب الم�سمَّ

.
(((

اًل...« ب�)مقتل اأبي مخنف(, الذي ذكر فيه �سهادة الح�سين واأ�سحابه مف�سّ

وهذا الن�ّس �سريح باأّنه ينقل عن كتاٍب كان لديه ا�سمه )مقتل اأبي مخنف(؛ 

فتك��ون ه��ذه ن�س��خة ثالثة من مقت��ل اأبي مخنف ينبغ��ي للباحثي��ن والمحّققين اأن 

يلتفتوا اإليها.

2� ن�سخة اإعجاز ح�سين الني�سابورّي الكنتورّي )ت1286ه(: 

»مقت��ل  اأ�س��ماء الكت��ب والأ�س��فار:  ق��ال ف��ي ك�س��ف الحج��ب والأ�س��تار ع��ن 

الح�س��ين Q للوط بن يحيى بن �س��عيد بن ِمْخَنف )بك�س��ر الميم واإ�س��كان 

الخ��اء المعجم��ة وفت��ح الن��ون( بن �س��الم الأزدّي الغامدّي اأّوله: ق��ال اأبو منذر 

ه�س��ام ب��ن ال�س��ائب الكلب��ّي: اأخبرن��ا اأب��و عب��د اهلل بن الجا�س��ر, ق��ال اأخبرنا اأبو 

.
(2(

مخنف لوط بن يحيى الأزدّي اإلخ«

))) القندوزّي, ينابيع الموّدة: ج3, �س53.

)2) الني�سابورّي الكنتورّي, ك�سف الحجب والأ�ستار عن اأ�سماء الكتب والأ�سفار: �س545.
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ث عنه �ساحب )ك�س��ف الحجب( غير  ول ري��ب ف��ي اأّن هذا المقتل الذي يتحدَّ

ثنا اأبو  المقت��ل الم�س��هور؛ لأّن اأّول��ه, كما مرَّ علين��ا, هكذا: »قال اأبو مخن��ف: حدَّ

المنذر ه�سام بن محّمد بن ال�سائب الكلبّي...«.

ومّما ل بّد اأن ُي�سار اإليه: هو اأّن �ساحب )ك�سف الحجب( من العلماء المحّققين 

بين في الآثار, حيث يقول عنه �سهاب الّدين الح�سينّي المرع�سّي النجفّي:  والمنقِّ

فة, واجتمع بعلمائها فاأفاد  »واعلم اأّنه �سافر اإلى العراق, وزار الم�ساهد الم�سرَّ

وا�س��تفاد, وكث��رت مجال�س��ته م��ع العاّلم��ة الحاّج الميرزا ح�س��ين النورّي �س��يخ 

م�س��ايخنا ف��ي الرواي��ة, وجم��ع هن��اك ع��ّدة ُكت��ب, وم��ن نفائ���ص المخطوط��ات, 

.
(((

فجاء بها اإلى خزانة ُكتب اأخيه �ساحب العبقات«

�سول 
ُ
ول يخف��ى اأّن ع�س��ر �ساح��ب )ك�س��ف الحجب( ه��و ع�سر اكت�س��اف الأ

؛ 
(2(

المندثرة, وقد اكُت�س��فت في هذه الفترة العديد من الكتب التراثّية المفقودة

ولذا ل ن�س��تبعد اأن تكون ن�س��خة �ساحب )ك�س��ف الحجب( من بين تلك الأُ�سول 

المكَت�س��فة في تلك الفترة, ولكّننا, مع �س��ديد الأ�س��ف, ل نعلم �س��يئًا عن م�سير 

تلك الن�سخة.

اإّن هاتين الن�س��ختين, ن�س��خة ينابيع الموّدة ون�سخة ك�س��ف الحجب والأ�ستار, 

هم��ا اأب��رز نم��اذج ن�س��خ مقت��ل اأبي مخن��ف, الت��ي ل تطابق ن�س��خة الطب��رّي, ول 

الن�سخة المتداولة, ويظهر من خالل التاأّمل في منقولت �ساحب اأ�سرار ال�سهادة 

عن مقتل اأبي مخنف, ومقارنتها بالمقتل المتداول, ون�سخة الطبرّي, وجود ن�سخ 

متع��ددة لمقت��ل اأبي مخنف, ويبدو اأّن الدربندّي كان ملتفتًا اإلى ذلك, حيث يقول 

.
(3(

في بع�س تلك الموارد: »وفي ن�سخة من ن�سخ كتاب اأبي مخنف هكذا...«

))) الني�سابورّي الكنتورّي, ك�سف الحجب والأ�ستار عن اأ�سماء الكتب والأ�سفار,)مقدمة الكتاب(: �س3.

)2) ُانظر: حّب اهلل, حيدر, نظرية ال�سّنة في الفكر الإمامّي: �س276.

)3) الدربندّي, اأ�سرار ال�سهادة: ج3, �س465.
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فه��ذه العب��ارة ت��دّل بو�سوح عل��ى تعّدد ن�س��خ مقتل اأب��ي مخن��ف, واأّن �ساحب 

اأ�سرار ال�سهادة كان ملتفتًا اإلى هذا التعّدد.

وفي �سوء هذه الحقائق التي ذكرناها؛ فاإّننا نرى اأّنه يمكن, مع م�ساعفة الجهود, 

اأن ُيكتب مقتل اأبي مخنف بحجم اأكبر من المقتل الم�ستخَرج من تاريخ الطبرّي.

خاتمة باأهّم نتائج البحث

ف��ي خت��ام بحثنا,حول اأبي مخن��ف ومقتله, نرى اأّنه من تم��ام البحث اأن نقوم 

بتلخي�س اأهّم النتائج التي خرجنا بها:

)- اإنّ اأب��ا مخن��ف ل��وط ب��ن يحيى الكوف��ّي الأزدّي ه��و من اأع��الم القرنين الأّول 

والثاني الهجرّيين.

خين في ع�س��ره, وقد اخت�ّس  2- كان اأب��و مخن��ف م��ن كب��ار الأخبارّيي��ن والموؤرِّ

بتاري��خ الع��راق والت�س��ّيع ف��ي الفت��رة الت��ي تل��ت رحيل النب��ّي P اإل��ى اأواخر 

خين بتاريخ العراق والت�س��ّيع فيما يخ�ّس  موّي, وقد ُعدَّ اأعلم الموؤرِّ
ُ
الع�س��ر الأ

هذه الفترة.

3- كان اأبو مخنف �س��ديد الولء والمحّبة لأهل البيت R, متجاهرًا في نقل 

مخ��ازي اأعدائهم اإلى الحّد الذي اأوهم بع���س الباحثين بكونه اإمامّيًا, مع اأّنه 

بًا. لم يكن على مذهب اأهل البيت R, ولكّنه لم يكن متع�سّ

4- ت��كاد تّتف��ق كلمة الرجالّيين مّنا على توثي��ق اأبي مخنف, وقبول مروّياته, وفي 

المقاب��ل تكاد تّتف��ق كلمة مخالفينا على ترك اأبي مخنف وت�سعيفه, ومع ذلك 

خ��ون م��ن الفريقين عل��ى عدم ال�س��تغناء عنه فيم��ا يخ�ّس  فق��د اأجم��ع الموؤرِّ

مروّياته التاريخّية.

خي واقعة الطّف, وُيعتبر مقتله اأ�س��هر المقاتل  5- ُيعتبر اأبو مخنف من اأهّم موؤرِّ
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ا ت�سّمنه هذا  الح�س��ينّية على الإطالق. وقد جاءت هذه الأهّمية وال�س��هرة ممَّ

المقتل من تفا�سيل تكاد تكون مفقودة في غيره, ومّما �سلكه من طريق علمّي 

في جمع اأخباره وتدوينها, وهو طريق الإ�سناد المعمول به بين المحّدثين.

6- مقت��ل اأب��ي مخن��ف مفق��ود ف��ي ه��ذا الع�س��ر, ول��م يتب��قَّ منه �س��وى م��ا نقله 

خ��ون المتاأخ��ّرون عنه, وفي مقّدمتهم الطبرّي ف��ي تاريخه الكبير, واأّما  الموؤرِّ

الن�سخة المتداولة فهي منحولة عليه باإجماع المحّققين.

7- تمكّن��ا م��ن العث��ور عل��ى الو�س��اطة المفقودة بي��ن الطبرّي وه�س��ام بن محّمد 

الكلبّي راوي مقتل اأبي مخنف, وبذلك �سددنا الطريق على َمن اأراد اأن يطعن 

��ات ه��ذا المقت��ل بكونه��ا مرا�س��يل, ول اأت�س��ّور اأّن اأح��دًا م��ن الباحثين  بمرويَّ

والمحّققين قد �سبقنا اإلى هذه النتيجة المهّمة.

��ات اأبي  ن لمرويَّ 8- اأثبتن��ا اأّن تاري��خ الطب��رّي لي���س ه��و الن���سّ الوحي��د المت�سمِّ

مخن��ف, وه��ذه الن�سو���س بع�سه��ا ل يم��ّر بالطب��رّي, وينهل من اأب��ي مخنف 

مبا�سرة, وبع�سها ينهل من الطبرّي, ولكّنها تحتوي على زيادات غير موجودة 

ف��ي المطبوع��ة المتداولة, وبع�سها عبارة عن ن�س��خ من هذا المقتل ل تتطابق 

��ا الباحثين  م��ع ن�س��خة الطب��رّي, والن�س��خة المتداول��ة؛ وبه��ذا نك��ون ق��د اأعنَّ

ل اإلى اإمكانّية كتابة مقتل  ين في هذا ال�س��اأن على التو�سّ والمحّققين المخت�سّ

اأبي مخنف ب�سورة اأو�سع من ال�سورة الم�ستخَرجة من تاريخ الطبرّي.

2- مقتل الأ�سبغ بن نباتة التميمّي الكوفّي اأقدم المقاتل الح�سينّية

تقديم

�سيب��ت حرك��ة تدوي��ن الحدي��ث والتاريخ, عند عاّم��ة الم�س��لمين, بحالة من 
ُ
اأ

الرك��ود والك�س��اد, ا�س��تمّرت ُم��ّدة تربو على ق��رن من الزمان بعد رحيل الر�س��ول 
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الأعظم  P؛ خلقتها حملة ممنهجة تقودها ال�س��لطات الحاكمة؛ لأ�سباب ودواع 

ن�س��رب ع��ن ذكره��ا �سفحًا؛ ما هّي��اأ الأر�سّي��ة لنموِّ ثقاف��ة العزوف ع��ن الكتابة 

والتدوي��ن, ب��ل كراهي��ة ذل��ك بين علم��اء الم�س��لمين الأوائ��ل. ُروي ع��ن الزهرّي 

المتوّفى �سنة 24)ه� اأّنه قال: »كّنا نكره كتابة العلم حّتى اأكرهنا عليه ال�سلطان؛ 

. وحّت��ى بعد رف��ع الحظر عن الكتاب��ة بقرار حكومّي 
(((

فكرهن��ا اأن نمنع��ه اأح��داً«

ر ظاه��رة المنع ف��ي الذهنّية الإ�س��المّية  اأي�س��ًا ل��م تاأخ��ذ مداها الأرح��ب؛ لتجذُّ

العاّمة؛ قال الخطيب البغدادّي المتوّفى 463ه�: »ولم يكن العلم مدّوناً اأ�سنافاً, 

ول موؤّلف��اً كتب��اً واأبواب��اً ف��ي زم��ن المتقّدمي��ن م��ن ال�سحابة والتابعي��ن, واإنما 

.
(2(

ُفعل ذلك من بعدهم«

 ,R ولكن نجد هذه ال�سورة مختلفة تمامًا عند اأتباع مدر�سة اأهل البيت

الم�س��تنيرين به��دي ر�س��ول اهلل واأه��ل بيته الذين كان��وا يحّثون عل��ى كتابة العلم 

, فعن عب��د اهلل بن عم��ر, قال: 
(3(

و�سبط��ه؛ خوف��ًا علي��ه م��ن الدرو���س وال�سي��اع

, وع��ن اأبي 
(4(

ق��ال ر�س��ول اهلل: »قّي��د العل��م«. قل��ت: م��ا تقييده؟ ق��ال: »الكت��اب«

؛ فكثرت الكتب 
(5(

عب��د اهلل Q: »اكتب��وا؛ فاإّنك��م ل تحفظ��ون حّتى تكتب��وا«

والم�سّنف��ات التي اأّلفها اأتباع اأه��ل البيت R وفي مختلف العلوم, كالحديث 

والتف�سير والتاريخ وغيرها؛ ولذا من غير الممكن اأن تغيب حادثة في حجم واقعة 

كربالء عن �ساحة اهتماماتهم, ف�سارعوا اإلى �سبط اأحداثها وتفا�سيلها, وُعرفت 

))) الدارمّي, عبد اهلل بن الرحمن, �سنن الدارمّي: ج), �س0)).

)2) الخطيب البغدادّي, الجامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع: ج2, �س280.

)3) نعم, روي عن ر�سول اهلل P اأّنه نهى عن الكتابة, وهي روايات اإّما مقّيدة بزمن معّين, اأو مورد خا�ّس, واإّما اأّنها 

مو�سوعة ؛ لوجود روايات كثيرة عنهP وعن اأهل بيته تاأمر بالكتابة, ولنت�سار كتابة الحديث و�سائر العلوم عند 

.R كثير من الم�سلمين ك�سيعة اأهل البيت

)4) الطبرانّي, المعجم الأو�سط: ج), �س259.

)5) الكلينّي, الكافي: ج), �س52.
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 .Q الكت��ب الموؤلَّف��ة في هذا المج��ال بالمقاتل؛ كونها توؤّرخ لمقتل الح�س��ين

واأّول َم��ن اأّل��ف في مقتل الإمام الح�س��ين Q هو الأ�سبغ ب��ن نباتة التميمّي, 

من اأعالم القرن الأّول الهجرّي؛ فلذا يعّد مقتله اأقدم عمل تدوينّي قام به موؤّرخ 

ح��ول مقتل الح�س��ين Q واأحداث ووقائ��ع كربالء. اإّل اأّنه من الموؤ�س��ف حّقًا 

اأن نقول: اإّن هذا المقتل قد ُفِقَد واندثر ب�سكل كامل, ولم يبَق منه عين ول اأثر.

والأغرب من ذلك كّله اأّنك ل تجد َمن ينقل عن هذا المقتل, بالرغم من بقائه 

في متناول العلماء مّدة تزيد على ثالثة قرون, كما �سُنبّين من خالل البحث.

وال�سفح��ات القليل��ة التالية ه��ي نتاج لي��اٍل واأّيام من البحث الم�س��تمّر, كنت 

خاللها اأحفر في بطون كتب التاريخ واأنّقب فيما و�سلنا من ن�سو�س حول الأ�سبغ 

ومقتله؛ بغية الو�سول اإلى ب�سي�س اأمل في هذا المجال.

ع  وقد اأرغمتنا َندرة الوثائق التاريخّية, المتوّفرة في هذا الجانب, على التو�سُّ

قلي��اًل ف��ي التحليل وال�س��تنتاج؛ لترمي��م وترقيع الكثي��ر من الجوان��ب المرتبطة 

بترجمة الأ�سبغ ومقتله المفقود؛ لنخرج ب�سورة مقبولة ومقروءة.

والبح��ث ع��ن هذا المقت��ل المفقود ُيراد منه, من وجه��ة نظرنا, تحقيق اأربعة 

اأهداف على الأقّل:

اله��دف الأّول: ه��و الهدف النظرّي البحت, فالتع��ّرف على �ساحب اأّول عمل 

تدوين��ّي ح��ول واقعة كرب��الء, هو مطلب علمّي ي�س��تحقُّ البحث والدرا�س��ة, بغ�ّس 

النظر عّما �سيترتَّب على هذا المطلب من اآثار ميدانّية وعملّية. وقد داأب اأ�سحاب 

التراج��م والرج��ال على ذكر كّل ما يتعّلق بالمترَجم له من موؤلَّفات وغيرها؛ مّما 

ل��ه دور في اإبراز �س��خ�سّية �ساحب الترجم��ة علمّيًا, واإن لم يكن ذلك الكتاب قد 

و�سل اإليهم.
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اله��دف الثان��ي: ه��و تقديم ال�س��كر والعرفان له��ذا الموؤّرخ الم�س��لم الإمامّي؛ 

لم��ا بذل��ه م��ن جهد, وق��ّدم ما علي��ه في ر�س��د ومالحق��ة وجمع وتدوي��ن روايات 

كرب��الء ووقائعه��ا, ولكّن الأقدار قد حالت بينه وبين و�سول مقتله اإلينا. وهل من 

الإن�س��اف اأن نتنّكر لريادة هذا الرجل واأ�س��بقّيته في ه��ذا الميدان؛ بحّجة اأن ل 

فائدة عملّية مرجّوة من هذا العمل؟!

اله��دف الثال��ث: اإّنن��ا اإذا اأثبتن��ا اأّن ه��ذا الم��دّون ف��ي المقاتل ه��و اأّول مدّون 

في تاريخ الإ�س��الم, كما �س��يّت�سح, ف�س��تتعّزز المقالة المعروفة باأّن ال�س��يعة لهم 

م�ساهمة كبرى في تاأ�سي�س العلوم الإ�سالمّية.

اله��دف الراب��ع: هو اأّننا ن�س��تطيع اأن نّدعي اأّن لهذا البحث اأث��رًا عملّيًا؛ فاإّننا 

نحتم��ل اأنَّ رواي��ات مقت��ل الأ�سبغ ل��م ُتهمل, بل ت�س��ّللت اإلى المدّون��ات التاريخّية 

م��ن دون الإ�س��ارة اإل��ى اأن م�سدره��ا ه��و مقت��ل الأ�سب��غ, خ�سو�سًا واأّن��ه قد بقي 

موجودًا في الأو�س��اط لعّدة قرون. واإّنا واإن كّنا ل ن�س��تطيع تحديد تلك المدّونات 

وموا�س��ع نقله��ا م��ن هذا المقت��ل, اإّل اأّن ديدن العلماء في التاأليف هو ال�س��تفادة 

م��ن موؤلَّفات ال�س��ابقين, ول اأقّل من اأّن الأ�سبغ بتاأليف��ه للمقتل قد األهَم الآخرين 

تاأليف المقاتل.

وعلى كّل حال, ينبغي لنا الآن اأن نترجم لالأ�سبغ, ثّم نحاول اأن ُن�سّلط ال�سوء 

على مقتله, فنق�ِسَم البحث اإلى ق�سمين:

الأّول: في ترجمته.

والثاني: في مقتله.
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الق�سم الأّول: ترجمة الأ�سبغ بن نباتة

ا�سمه ون�سبه

هوالأ�سبغ, ب�الألف والالم, كما هو �سائع على الأل�سن, وكما عنونْت له الكثير 

 -
(2(

خرى
ُ
, اأو اأ�سبغ بتعريته منهما, كما هو معنون في م�سادر اأ

(((

م��ن الم�س��ادر

, التميمّي الحنظلّي, الدارمّي 
(3(

بن ُنباتة بن الحارث, بن عمرو بن فاتك بن عامر

.
(4(

الُمجا�سعّي, اأبو القا�سم الكوفّي

والتميمّي: بفتح التاء وك�س��ر الميم و�س��كون الياء, ن�سبًة اإلى تميم التي تنت�سب 

اإليها عّدة من القبائل العربّية المعروفة, والمنت�س��ب اإليها جماعة من ال�سحابة 

, ول زالت هذه القبائل موجودة اإلى يومنا هذا, بل في بع�س الروايات 
(5(

والتابعين

ما ُي�س��ير اإلى بقائها اإلى زمان ظهور القائم |, حيث ورد في عّدة اأحاديث: اأّن 

))) مّمن عنون له بالألف والالم من ال�سيعة: الطو�سّي في اختيار معرفة الرجال رجال الك�ّسي: ج), �س220 برقم64). 

والنجا�سّي في كتابه رجال النجا�سّي: �س68 برقم5. والطو�سّي في فهر�ست الطو�سّي: �س58 برقم))9. ومعالم 

اإي�ساح ال�ستباه: �س80  البرقّي: �س6. والعاّلمة الحّلي في  العلماء: �س63 برقم38. والبرقّي في كتابه رجال 

وال�سيخ  برقم204.  داود: �س52  ابن  كتابه رجال  داود في  وابن  اأي�سًا.  برقم9  الخال�سة: �س24  وفي  برقم2, 

ح�سن �ساحب المعالم في التحرير الطاوو�سّي: �س77 برقم47. وال�سّيد الخوئّي في معجم رجال الحديث:ج4, 

�س32) برقم7)5). واأّما من العاّمة فنذكر: ابن �سعد في كتابه طبقات ابن �سعد: ج6, �س229. وابن حجر في 

الإ�سابة في تمييز ال�سحابة: ج), �س347 برقم)47. والن�سائّي في ال�سعفاء والمتروكين: ج), �س56) برقم64. 

وابن �ساهين في تاريخ اأ�سماء ال�سعفاء والكّذابين: �س82 برقم642.

ب�دون  ال�سيعة: الطو�سّي في رجال الطو�سّي: �س34 برقم2 عنونه  له بتعريته من الألف والالم من  )2) مّمن عنون 

األف ولم بخالف ما فعل في الفهر�ست, واأحمد بن عبد الر�سا الب�سرّي في فائق المقال في الحديث والرجال: 

برقم55.

�س9)3  ج2,  والتعديل:  الجرح  في  الرازّي  برقم595).  �س35  ج2,  الكبير:  التاريخ  في  البخارّي  العاّمة:  ومن 

برقم3)2). والعقيلّي في كتابه �سعفاء العقيلّي: ج), �س29). وابن عدي في كتابه الكامل في ال�سعفاء: ج), 

�س407. وابن حّبان في كتابه المجروحين: ج), �س73). والمّزي في تهذيب الكمال: ج3, �س308 برقم537. 

وابن حجر في تهذيب التهذيب: ج), �س362 برقم658. والذهبّي في ميزان العتدال: ج), �س)27 برقم4)0). 

والعجلّي في الثقات: �س233برقم 3)).

)3) ُانظر: ابن �سعد, طبقات ابن �سعد: ج6, �س247 برقم2232.

)4) ُانظر: المّزي, تهذيب الكمال للمّزي: ج3, �س308 برقم537.

)5) ُانظر: ال�سمعانّي, اأن�ساب ال�سمعانّي: ج), �س478.
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.
(((

�ساحب راية المهدّي | رجل من تميم, يقال له: �سعيب بن �سالح التميمّي

والحنظلّي: بفتح الحاء و�سكون النون وفتح الظاء, ن�سبًة اإلى حنظلة, بطن من 

.
(2(

تميم, وهو حنظلة بن مالك, بن زيد بن مناة, بن تميم

والدارمّي: بفتح الّدال وك�سر الراء, هذه الن�سبة اإلى بني دارم, وهو دارم بن 

.
(3(

مالك بن حنظلة

والُمجا�س��عّي: ب�سّم الميم, وفتح الجيم, وك�س��ر ال�سين, هذه الن�سبة اإلى بني 

.
(4(

ُمجا�ِسع, وهو مجا�سع بن دارم

ق��ال �ساح��ب ال�س��تقاق: »... وا�س��تقاق الأ�سب��غ م��ن قوله��م: فر���ص اأ�سب��غ, 

والأنث��ى �سبغ��اء, وه��و الذي طرف ذنبه بيا�ص. وال�سبغ معروف. وثوب �سبيغ 

.
(5(

وم�سبوغ. وُنباتة: ُفعالة من النبت«

��ة اأمي��ر الموؤمنين Q, وكان م��ن المعدودين  وق��د كان الأ�سب��غ من خا�سّ

من �س��رطة الخمي���س الذين �سمن��وا لأمير الموؤمنين Q الذب��ح و�سمن لهم 

, مّمن ق��د بايعه عل��ى الموت, وكان من فر�س��ان  الفت��ح, »وكان م��ن ذخائ��ر عل��يٍّ

.
(6(

اأهل العراق, وكان علّي Q ي�سنُّ به على الحرب والقتال«

 ولدته ون�ساأته

اإنَّ َم��ن طال��ع كتب ال�س��يرة والتاريخ والتراجم يالحظ اأّن اأكثر الم�س��اهير في 

مراء وغيرهم, ل يع��رف الموؤّرخون تواريخ 
ُ
دباء ومل��وك واأ

ُ
التاري��خ, م��ن علماء واأ

ولدته��م, وغاي��ة ما يتمّكن��ون منه هو تحديد وفياتهم؛ ولذا نج��د اأّن هناك عددًا 

))) ُانظر: ال�سيوطّي, العرف الوردّي في اأخبار المهدي: �س99. والمجل�سّي, بحار الأنوار: ج53, �س35.

)2) ُانظر: ابن الأثير, اللباب في تهذيب الأن�ساب: ج), �س396.

)3) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج), �س484.

)4) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج3, �س64).

)5) ابن دريد, ال�ستقاق: �س243.

)6) المنقرّي, وقعة �سّفين: �س443.
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م��ن الموؤّرخي��ن ق��د اأّلف��وا ُكتبًا ف��ي الوفي��ات: كوفي��ات الم�سرّيين لأبي اإ�س��حاق 

��ال ت8)4ه���, ووفي��ات الأعي��ان لب��ن خل��كان ت)68ه���, والواف��ي بالوفيات  الَحبَّ

لل�سفدّي ت764ه�, والوفيات لبن رافع ال�سالمّي ت774ه�, والوفيات لبن قنفذ 

ت0)8ه���, بينم��ا ل نجد َمن اأّلف في المواليد اإّل ن��ادرًا, كمولد العلماء ووفياتهم 

للربعّي ت397ه�.

وال�س��بب ف��ي ذلك؛ اأّن كّل �س��خ�س من هوؤلء العظماء يوَل��د كما توَلد ماليين 

�سرته اأو مجتمعه, في الأزمنة القديمة, اإلى 
ُ
الأطفال من عاّمة الب�سر, فال ُتبادر اأ

ت�س��جيل زم��ان ولدت��ه, فهم ل يعلم��ون الغيب كي يتنّبوؤوا باأّن ه��ذا الطفل اأو ذاك 

�سيكون له �ساأن اأو منزلة رفيعة في الم�ستقبل.

وق��د يلج��اأ بع���س الباحثين, ف��ي مثل هذه الح��الت, اإلى العتم��اد على بع�س 

��رات العقلّية والتاريخّي��ة؛ لتخمين فترة زمنّية معّينة وقعت فيها  القرائن والموؤ�سِّ

ولدة ال�سخ�سّية المترَجم لها, كما لو عرفنا تاريخ وفاة والدة المترَجم له؛ فاإّن 

ولدت��ه �س��تكون حتمًا قبل ه��ذا التاريخ, اأو عرفنا تاريخ وفاة والده؛ فاإّننا �س��نعلم 

ي والده  اأّن ولدته كانت قبل هذا التاريخ اأو بعده باأ�سُهر؛ لحتمال اأن يكون قد توفِّ

بعد الحمل وقبل الولدة, وهكذا...

وفيم��ا يخ���سُّ المترَج��م ل��ه: فاإّننا ل��م نعثر على ن���سّ يحّدد لنا زم��ان ولدته 

بالّدقة, غير اأّننا ن�ستطيع القول: اإّن ولدته كانت في حياة النبّي P, يدّلنا على 

ذل��ك ما رواه ابن ع�س��اكر, باإ�س��ناده اإلى الأ�سبغ ب��ن نباتة اأّنه قال: »اإّنا َلُجُلو���ٌص 

ذات يوم عند علّي بن اأبي طالب Q في خالفة اأبي بكر, اإذ اأقبل رجل من 

.
(((

ح�سرموت لم اأَر رجاًل قّط اأنكر منه ول اأطول...«

فه��ذا الن���سّ يدّل على اأّن الأ�سبغ كان رجاًل اأو �سبّيًا ممّيزًا, على اأقّل تقدير, 

))) ابن ع�ساكر, تاريخ ابن ع�ساكر: ج36, �س38).
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ف��ي زم��ان خالف��ة اأب��ي بك��ر, وبم��ا اأّن خالفته ل��م تمتد لأزي��د من �س��نتين وعّدة 

, فيكون الأ�سبغ قد اأدرك زمان ر�سول اهلل P؛ ولذا عنون له ابن حجر 
(((

اأ�سُهر

.
(2(

في الإ�سابة في �سوء هذا الموؤ�ّسر

ومّما يدعم ذلك ما و�سفه به ن�سر بن مزاحم المنقرّي, بعد اإحدى مبارزاته 

ف��ي �سّفي��ن, حي��ث قال: »فرج��ع الأ�سبغ وق��د خ�سب �س��يفه دماً ورمح��ه, وكان 

.
(3(

�سيخاً نا�سكاً عابداً«

ف��اإّن لفظ��ة ال�س��يخ ل تطلق في اللغ��ة اإّل على من ظهر عليه ال�س��يب, اأو تجاوز 

, وهذا يعني اأّنه قد بلغ هذه ال�سّن, اأو قاربها اأو تجاوزها, في 
(4(

ال�50 اأو )5 عامًا

وقعة �سّفين التي ح�سلت �سنة 37ه�.

وعلى اأيَّة حال, فاإّن هذا الن�ّس الذي اأ�س��نده ابن ع�س��اكر اإلى الأ�سبغ ير�سدنا 

اإل��ى مالزمت��ه لأمي��ر الموؤمني��ن Q, ومتابعت��ه ل��ه ف��ي مرحل��ة مبك��رة جّدًا 

م��ن حيات��ه, قبل توّلي��ه الخالفة؛ مّم��ا يوؤّكد اإخال���س الأ�سبغ وعم��ق ولئه لأمير 

الم�ؤمنين Q, واأّنه لم يكن يتحّرك بدافع دنيوّي اأو �سيا�سّي اأو م�سلحّي.

وق��د بق��ي الأ�سب��غ, كما ت�س��ير الن�سو�س, في �س��رف هذه ال�سحب��ة اإلى اآخر 

لحظ��ة م��ن لحظات حياة اأمي��ر الموؤمنين Q, فق��د انتقل معه اإل��ى العراق, 

, وحينما ن��زل اأمي��ر الموؤمنين Q في 
(5(

و�س��هد مع��ه وقع��ة الجم��ل و�سّفي��ن

الكوفة واتخذها عا�سمة للدولة الإ�سالمّية, ا�ستقّر معه فيها, متتلمذًا على يديه, 

مقتفي��ًا اأثره, م�س��ت�سيئًا بنور علمه. وف��ي هذا ال�سدد ُنقل عنه اأّنه قال: »حفظت 

))) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج30, �س50�53. ابن حجر, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة: ج4, �س50).

)2) ُانظر: ابن حجر, الإ�سابة في تمييز ال�سحابة: ج), �س347.

)3) المنقرّي, وقعة �سّفين: �س443.

)4) ُانظر: الزبيدّي, تاج العرو�س من جواهر القامو�س: ج7, �س286, ماّدة �سيخ.

)5) ُانظر � حول ح�سوره الجمل �: المدنّي, �سامن بن �سدقم, وقعة الجمل: �س46. وُانظر � حول ح�سوره �سّفين �: 

المنقرّي, وقعة �سّفين: �س604.
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م��ن الخطاب��ة كن��زاً ل يزي��ده الإنف��اق اإّل �س��عة وكث��رة, حفظت مائ��ة ف�سل من 

.
(((

»Q مواعظ علّي بن اأبي طالب

وُت�س��ير بع�س الن�سو�س اإلى انتقال الأ�سبغ من الكوفة اإلى المدائن في الأّيام 

, ول ُت�س��عفنا الن�سو�س في تحديد 
(2(

الأخي��رة من ولية �س��لمان الفار�س��ّي عليه��ا

نيطت بالأ�سبغ في المدائن.
ُ
المهّمة التي اأ

خرى اأن مكثه ف��ي المدائن لم يُدم 
ُ
وكيفم��ا كان, فال��ذي يظهر من ن�سو���س اأ

طوي��اًل؛ اإذ وجدن��اه حا�س��رًا ف��ي الكوفة في �س��هر رم�س��ان من ع��ام 40 ه�, وهو 

, وقد كان حا�سرًا في الليلة التي 
(3(

 Q ال�سهر الذي ُقِتل فيه اأمير الموؤمنين

.
(4(

رب فيها اأمير الموؤمنين Q معه في بيته �سُ

ول تهدين��ا الن�سو���س اإل��ى معرف��ة م��ا اآل اإلي��ه اأم��ر الأ�سب��غ بعد رحي��ل اأمير 

الم�ؤمنين Q, ول نعرف �س��يئًا كثي��رًا عن طبيعة عالقته بالأئّمة R من 

بع��ده, كم��ا اأّن الأخب��ار ل تفيدنا ب�س��يٍء عن ن�س��اطه ف��ي الكوفة بعد غي��اب اأمير 

الم�ؤمنين Q عنها.

�سوله 
ُ
والمظنون اأّنه قد كّر�س جهده وما بقي من عمره, في ن�سر الت�سّيع وترويج اأ

�س�س��ه ومفاهيمه, من خالل ما �س��معه ووعاه من اأمير الموؤمنين Q؛ نتلّم�س 
ُ
واأ

ذل��ك ونتح�ّس�س��ه م��ن خالل ما نقل��ه الرواة عنه م��ن اأحاديث في العقي��دة والفقه, 

والتف�س��ير والأخ��الق, والعرف��ان و... وال��ذي اأعتقده اأّنه لم ُيهاج��ر من الكوفة بعد 

ا�ست�سهاد اأمير الموؤمنين Q, واإّنما بقي فيها اإلى اآخر لحظات عمره.

))) المجل�سّي, بحار الأنوار: ج)4, �س46).

اأمير  وهو  اهلل  رحمه  الفار�سي  �سلمان  مع  »كنت  الأ�سبغ:  يقول  وفيه  �س374.  ج22,  ال�سابق:  الم�سدر  )2) ُانظر: 

.»Q المدائن في زمان اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

)3) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج42, �س93). وفيه يقول الأ�سبغ: »خطبنا اأمير الموؤمنين Q في ال�سهر الذي ُقتل 

فيه فقال: اأتاكم �سهر رم�سان وهو �سّيد ال�سهور...«.

)4) ُانظر: الطو�سّي, الأمالي: �س23).

نه�شة عا�شوراء
84



مكانته العلمّية

- وهو من 
(((

كان الأ�سبغ رجاًل فا�ساًل, كما عّبر عنه المفيد في الخت�سا�س

الأو�س��اف الت��ي ُتطل��ق على اأهل العلم في عرفهم, وفي معالم العلماء لبن �س��هر 

 ...Q اآ�س��وب: »اإّن اأّول َم��ن �سّنف في��ه »يعني في الإ�س��الم« اأمير الموؤمنين

.
(2(

ثّم �سلمان, ثّم اأبو ذر, ثّم الأ�سبغ بن نباتة...«

ويمك��ن اأن نلم���س الجان��ب العلم��ّي ف��ي �س��خ�سّية الأ�سبغ من خ��الل مروّياته 

الكثيرة في فنون العلم: الفقه والتف�سير والِحَكم وغيرها؛ فقد كان كثير الرواية, 

متقن��ًا في حديث��ه, وكان اأكثر رواياته عن اأمي��ر الموؤمنين Q, وقد روى عن 

ال�سحاب��ة, وعن النبّي P ف�سائل علّي Q. وله روايات في ف�سل ال�س��يعة, 

.
(3(

كما في اخت�سا�س المفيد وغيره

اأّم��ا طبقت��ه, فق��د ع��ّده الطو�س��ّي ف��ي رجال��ه م��ن اأ�سح��اب الإم��ام اأمي��ر 

الإم��ام  اأ�سح��اب  م��ن  وع��ّده  خ��رى 
ُ
اأ م��ّرًة  ع��اد  ث��ّم   ,Q الموؤمني��ن

.
(4(
Q الح�سن

ه ابن حجر من الطبقة الثالثة, الم�ستملة على اأ�سماء الطبقة الو�سطى  وقد عدَّ

 ,P بل احتمل في الإ�سابة, كما األمحنا, اأن يكون ُمدركًا للنبّي ,
(5(

من التابعين

حبة. واأن تكون له �سُ

ووقع الأ�سبغ في اإ�سناد اثنتين و�سّتين رواية في الكتب الأربعة عدا ما روي في 

غيرها, فبعنوان الأ�سبغ بن نباتة وقع في اإ�س��ناد �س��ّت وخم�س��ين رواية, وبعنوان 

))) ُانظر: المفيد, الخت�سا�س: �س65.

)2) ابن �سهر اآ�سوب, معالم العلماء: �س38.

)3) ُانظر: الأبطحّي, تهذيب المقال: ج), �س93 في الهام�س.

)4) ُانظر: الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س34�65.

)5) ُانظر: ابن حجر, تقريب التهذيب: ج), �س07).
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الأ�سب��غ في اإ�س��ناد خم���س روايات, وبعن��وان اأ�سبغ بن نباتة الحنظلّي في اإ�س��ناد 

.
(((

رواية واحدة

روى عن��ه اأب��و الج��ارود زي��اد ب��ن من��ذر, واأب��و حم��زة الثمال��ّي, واأب��و ال�سباح 

الكنانّي, والحارث بن المغيرة, وخالد النوفلّي, و�س��عد بن طريف, وعبد الحميد 

الطائ��ّي, وعب��د اهلل ب��ن جري��ر العب��دّي, ومحّم��د ب��ن داود الغن��وّي, ومحّم��د بن 

الفرات, وم�س��مع, والأجلح بن عبد اهلل الكندّي, وثابت بن اأ�س��لم البنانّي, ورزين 

بّي��اع الأنم��اط, و�س��عيد ب��ن مين��ا, وعلّي ب��ن الحزور, وفط��ر بن خليف��ة, ومحّمد 

ب��ن ال�س��ائب الكلب��ّي, والوليد بن عب��دة الكوفّي, ويحي��ى بن اأبي الهيث��م العّطار, 

.
(2(

واآخرون

اأمي��ر  اإلي��ه  عه��ده  ال��ذي  الأ�س��تر  مال��ك  عه��د  روى  َم��ن  ه��و  والأ�سب��غ 

الم�ؤمنين Q لّما وّله م�سر, وروى, اأي�سًا, و�سّية اأمير الموؤمنين Q اإلى 

ابنه محّمد بن الحنفّية, كما ذكر ذلك �سيخ الطائفة الطو�سّي في فهر�سته, فقال: 

»اأخبرنا بالعهد ابن اأبي جيد, عن محّمد بن الح�سن, عن الحميرّي, عن هارون 

بن م�سلم والح�سن بن ظريف جميعاً, عن الح�سين بن علوان الكلبّي, عن �سعد 

ب��ن طري��ف, عن الأ�سبغ بن نباتة, عن اأمي��ر الموؤمنين Q, واأّما الو�سّية, 

فاأخبرن��ا به��ا الح�س��ين ب��ن عبي��د اهلل, ع��ن ال��دورّي, ع��ن محّم��د ب��ن اأحم��د بن 

اأب��ي الثل��ج, ع��ن جعفر بن محّمد الح�س��ينّي, عن علّي بن عب��دك ال�سوفّي, عن 

الح�س��ن بن ظريف, عن الح�س��ين بن علوان, عن �س��عد بن طريف, عن الأ�سبغ 

ب��ن نباتة المجا�س��عّي, قال: كتب اأمي��ر الموؤمنين Q اإلى ولده محّمد بن 

.
(3(

الحنفّية بو�سّيته«

))) ُانظر: الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج4, �س35)�36).

)2) ُانظر: الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج4, �س35). المزي, تهذيب الكمال: ج3, �س308 برقم537.

)3) الطو�سّي, الفهر�ست: �س37�38.
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وروى الطو�سّي عنه اأي�سًا مقتل الح�سين Q كما �سياأتي عّما قريب.

وقد روى الأ�سبغ اأي�سًا الق�سايا التي حكم فيها اأمير الموؤمنين Q, وهي 

برواي��ة اإبراهي��م بن ها�س��م القّمي, وتوجد ن�س��خة منه في مكتب��ة جامعة طهران 

برق��م5)39, وبتاريخ 064)ه�, ون�س��خة في تركيا مكتب��ة حميدّية رقم447), من 

.Q 49) اآ, 53) اآ, وهي بعنوان اأق�سية اأمير الموؤمنين

وكان��ت لدى ال�س��ّيد مح�س��ن الأمي��ن العاملّي, �ساحب اأعيان ال�س��يعة, ن�س��خة 

ثمين��ة م��ن هذا الكت��اب, �سمن مجموع��ة عليها تواريخ �س��نة0)4 و420, با�س��م: 

عجائ��ب اأح��كام اأمي��ر الموؤمنين Q وم�س��ائله اأدرجها في كتاب اأّلفه با�س��م 

.Q
(((

عجائب اأحكام وق�سايا وم�سائل اأمير الموؤمنين 

مذهبه ومعتقده

ل ينبغ��ي التوّق��ف ف��ي القول بت�س��ّيع الأ�سبغ وموالته لأه��ل البيت R, بل 

ل ينبغ��ي الترّدد في كونه من النا�س��رين لمذهبه��م والمرّوجين لفكرهم, ويمكن 

للق��ارئ الكري��م اأن يتاأّك��د م��ن ذلك من خالل م��ا بّثه الأ�سبغ م��ن روايات تحمل 

ف�سائل اأهل البيت R ومناقبهم وف�سائل �سيعتهم ومحّبيهم.

ونح��ن نكتف��ي هنا باإي��راد رواية واح��دة, رواها ال�س��دوق رحمه اهلل باإ�س��ناده 

اإل��ى الأ�سب��غ ب��ن نبات��ة اأّن��ه ق��ال: »خ��رج علين��ا اأمي��ر الموؤمني��ن عل��ّي ب��ن اأب��ي 

طال��ب Q ذات ي��وم, وي��ده ف��ي ي��د ابن��ه الح�س��ن Q, وهو يق��ول: خرج 

علين��ا ر�س��ول اهلل P ذات ي��وم, وي��دي ف��ي ي��ده هك��ذا, وه��و يقول: خي��ر الخلق 

بعدي و�سّيدهم اأخي هذا, وهو اإمام كّل م�سلم, ومولى كّل موؤمن بعد وفاتي. األ 

واإّني اأقول: خير الخلق بعدي و�سّيدهم ابني هذا, وهو اإمام كّل موؤمن, ومولى 

 .P كّل موؤم��ن بع��د وفات��ي, األ واإّن��ه �س��ُيظلَم بعدي كما ُظلمت بعد ر�س��ول اهلل

))) ُانظر: الجاللّي, تدوين ال�سّنة ال�سريفة: �س40).
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وخي��ر الخل��ق و�س��ّيدهم بعد الح�س��ن ابن��ي اأخوه الح�س��ين, المظلوم بع��د اأخيه, 

المقت��ول ف��ي اأر���ص كربالء, اأما اإّنه واأ�سحابه من �س��ادة ال�س��هداء يوم القيامة. 

لب��ه, خلف��اء ف��ي اأر�س��ه, وحججه عل��ى عباده,  وم��ن بع��د الح�س��ين ت�س��عة م��ن �سُ

واأمناوؤه على وحيه, واأئّمة الم�سلمين, وقادة الموؤمنين, و�سادة المّتقين, تا�سعهم 

القائ��م ال��ذي يم��الأ اهلل ب��ه الأر�ص نوراً بعد ُظلمتها, وع��دًل بعد جورها, وعلماً 

ن��ي بالإمام��ة, لقد نزل  بع��د جهله��ا, وال��ذي بع��ث اأخ��ي محّم��داً بالنب��ّوة واخت�سّ

بذلك الوحي من ال�س��ماء على ل�س��ان الروح الأمين جبرئيل, ولقد �ُس��ِئل ر�سول 

اهلل P, واأن��ا عن��ده, ع��ن الأئّمة بعده, فقال لل�س��ائل: وال�س��ماء ذات البروج, اإّن 

عددهم بعدد البروج, ورّب الليالي والأّيام وال�س��هور, اإّن عددهم كعدد ال�س��هور. 

فقال ال�س��ائل: فَمن هم يا ر�س��ول اهلل؟ فو�سع ر�س��ول اهلل P يده على راأ�س��ي, 

فقال: اأّولهم هذا, واآخرهم المهدّي, َمن والهم فقد والني, وَمن عاداهم فقد 

عادان��ي, وَم��ن اأحّبه��م فق��د اأحّبني, وَم��ن اأبغ�سهم فق��د اأبغ�سني, وَم��ن اأنكرهم 

��ر  فق��د اأنكرن��ي, وَم��ن عرفه��م فق��د عرفن��ي, به��م يحف��ظ اهلل دين��ه, وبه��م ُيعمِّ

ب��الده, وبه��م ي��رزق عب��اده, وبه��م ن��زل القطر م��ن ال�س��ماء, وبهم ُيخ��ِرج بركات 

.
(((

الأر�ص, هوؤلء اأ�سفيائي وخلفائي, واأئّمة الم�سلمين, وموالي الموؤمنين«

والمحت��وى العق��دّي ال��ذي تحمل��ه ه��ذه الرواي��ة ونظائره��ا مّم��ا كان ين�س��ره 

الأ�سب��غ بين الّنا���س, ه��و جوهر العقي��دة الإمامّية ومحورها؛ وم��ن هنا عّبر عنه 

الرجالّيون باألفاظ دالَّة على عمق ت�سّيعه ور�سوخ عقيدته في اأهل البيت R؛ 

ة  فق��د عّبر عنه النجا�س��ّي- ووافقه على ذلك الطو�س��ّي- بقول��ه: »كان من خا�سّ

 ,
(3(

, وقال عنه المفيد: »وكان من �سرطة الخمي�ص«
(2(

» Q اأمير الموؤمنين

))) - ال�سدوق, كمال الّدين وتمام النعمة: �س259�260.

)2) - النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س68.

)3) المفيد, الخت�سا�س: �س2.
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وه��ذه العب��ارة ل ُتطل��ق اإّل على خيار �س��يعة اأمير الموؤمني��ن Q, والمق�سود 

بالخمي�س: الجي�س؛ �ُسّمي به؛ لأّنه مق�سوم على خم�سة اأق�سام: المقّدمة, وال�ساقة, 

والميمنة, والمي�سرة, والقلب, وهم �سّتة اآلف رجل اأو خم�سة اآلف, وهم اأ�سحاب 

اأمي��ر الموؤمني��ن Q الذين قال لهم: »ت�س��ّرطوا فاأنا اأُ�س��ارطكم عل��ى الجّنة, 

.
(((

ة« ول�ست اأُ�سارطكم على ذهٍب ول ف�سّ

روى الك�ّس��ي ع��ن محّم��د بن م�س��عود, ق��ال: »حّدثن��ي علّي ب��ن الح�س��ين, عن 

م��روك ب��ن عبي��د, قال: حّدثني اإبراهيم بن اأبي البالد, عن رجل, عن الأ�سبغ, 

قال: قلت له: كيف �ُسّميتم �سرطة الخمي�ص يا اأ�سبغ؟ قال: اإّنا �سمّنا له الذبح, 

.
(2(

و�سمن لنا الفتح«

ه��ذا م��ن زاوية اأتباع مدر�س��ة اأهل البي��ت R, اأّما من زاوية اأهل ال�س��ّنة, 

ه من رجال  فتكاد تّتفق كلمتهم على ت�سيُّعه ون�سبته اإلى ال�سيعة, فهذا ابن قتيبة يعدُّ

 ,
(5(

, وقال ابن حجر: »ُرِمَي بالرف�ص«
(4(

, وقال ابن �سعد: »كان �سيعّياً«
(3(

ال�سيعة

ات ال�سيعة. وقال  , وهي من مخت�سّ
(6(

وقال العقيلّي: »كوفّي كان يقول بالرجعة«

, وقال الخركو�س��ّي عنه اإّنه 
(7(

» Q اب��ن حب��ان: »وهو مم��ن ُفِتَن بحّب عل��ّي

.
(8(

من ال�سيعة المحترقين

))) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: �س2�3.

)2) الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال رجال الك�ّسي: �س320.

)3) ُانظر: ابن قتيبة, المعارف: �س624.

)4) ابن �سعد, طبقات ابن �سعد: ج6, �س247.

)5) ابن حجر, تقريب التهذيب: ج), �س3)).

)6) العقيلّي, ال�سعفاء: ج), �س29).

)7) ابن حّبان, المجروحين من المحّدثين وال�سعفاء والمتروكين: ج), �س74).

)8) ُانظر: الخركو�سّي, �سرف الم�سطفى: ج5, �س358.
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وثاقته وعدالته

قلنا, فيما تقّدم: اإّن الأ�سبغ من المعدودين من �سرطة الخمي�س, وقد تحّدثنا 

طلقت في حّق��ه, ونريد اأن 
ُ
ع��ن معن��ى ه��ذه العبارة وعن دللتها على ت�س��يُّع م��ن اأ

ُن�سيف الآن باأّنها قد تدّل على الوثاقة, اأي�سًا, كما �سّرح به �ساحب �سماء المقال 

بقول��ه: »ث��ّم اإّنه ل يخفى اأّنها »يعني عبارة �س��رطة الخمي���س« ت��دّل على غاية قّوة 

اإيم��ان َم��ن ُذِكر في حّقه... كما اأّن الظاهر دللتها عل��ى الوثاقة, كما جرى عليه 

.
(((

جمع من الطائفة...«

ول كالم في كون الأ�سبغ من المعدودين من �س��رطة الخمي���س, كما ن�ّس على 

, واإّنما 
(2(

ت عل��ى ذلك جملة من الم�س��ادر من الفريقي��ن ذل��ك المفي��د, بل ن�سّ

طلقت في حّقه.
ُ
الكالم كّل الكالم في دللة هذه العبارة على وثاقة َمن اأ

والواق��ع: اأّن العب��ارة ل ت��دّل بذاتها على التوثيق, واإن دّلت على الت�س��ّيع, واإّنما 

اكت�س��بت ه��ذه الحمولة, و�س��ارت تدّل على التوثيق من خ��الل الروايات المادحة 

.
(3(

ل��سرطة الخمي�س, وهي باأجمعها �سعيفة كما �سّرح بذلك ال�سّيد الخوئّي

ومن هنا؛ لم ين�ّس النجا�س��ّي والطو�سّي على عدالة الأ�سبغ, واكتفيا بالتعبير 

��ة اأمي��ر الموؤمني��ن Q«, وه��ذا التعبير ل ي��دّل, عند  عن��ه باأّن��ه: »م��ن خا�سّ

, ونعته العاّلمة الحّلي في الخال�سة 
(4(

الرجالّيين, على اأكثر من المدح والُح�ْسن

))) الكلبا�سّي, �سماء المقال في علم الرجال: ج2, �س248.

�: الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال رجال الك�ّسي:  � بالإ�سافة اإلى المفيد في الخت�سا�س  )2) مّمن ن�ّس على ذلك 

�س320. ابن �سعد, طبقات ابن �سعد: ج6, �س225. المنقرّي, وقعة �سّفين: �س406.

)3) ُانظر: الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج4, �س34).

ريد 
ُ
ي, فاإن اأ )4) ُانظر: الغّفارّي, درا�سات في علم الدراية: �س5)). قال � حول دللة هذا اللفظ �: »واأّما قولهم: خا�سّ

ريد ما قابل 
ُ
ة الإمام الفالنّي Q, دّل على المدح المعتّد به واأفاد الُح�سن, واإن اأ به ما يراد من قولهم من خا�سّ

قولهم: عاّمي كما هو الأظهر, لم ُيفد اإّل كونه اإمامّيًا, وعند الإطالق يكون الأمر فيه م�ستبهًا, وتعين الأخذ منه 

بالقدر المتيّقن...«.
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�س لل��رواة المعتمد   بع��د م��ا ذكره ف��ي الق�س��م المخ�سَّ
(((

ب���لفظ »وه��و م�س��كور«

عليه��م, وه��و من الألفاظ التي ُتفيد المدح, كما في الرا�س��حة الثانية ع�س��رة من 

, واعتب��ره �ساح��ب نهاي��ة الدراي��ة م��ن األف��اظ المدح من 
(2(

الروا�س��ح ال�س��ماوّية

, ومثله ما و�سف��ه به فائق المقال؛ حيث قال عنه: »وكان جليل 
(3(

المرتب��ة الثانية

, وه��و م��ن تعابير الم��دح اأي�س��ًا دون التوثيق, وكذا �سنع ال�س��ّيد 
(4(

الق��در خّي��رًا«

, وهذه 
(5(

الخوئّي؛ اإذ و�سفه بقوله: »وهو من المتقّدمين, من �سلفنا ال�سالحين«

الكلم��ات ل ت��دّل عل��ى غير المدح اأي�سًا, كما ل يخفى على َم��ن تتّبع ُكتب وكلمات 

اأرباب الرجال وم�سطلحاتهم.

ويتلّخ���س مّم��ا تق��ّدم؛ اأّن الم�س��تَقرَّ علي��ه ه��و اأّن الرجل م��ن الممدوحين في 

ح اأحد منهم بتوثيقه وتعديله, غير اأّن الّنف���س غير را�سية بما  رجالنا, ولم ُي�سرِّ

قالوه, ونحن نرى وثاقته ونرّجح عدالته لوجوه:

الوج��ه الأّول: اأّن الرج��ل قد تكّرر ا�س��مه في تف�س��ير علّي ب��ن اإبراهيم القّمّي 

كان حّيًا �سنة 307ه�, وهذا الوجه حّجة على َمن يذهب اإلى وثاقة جميع َمن وقع 

في اإ�سناد هذا التف�سير.

الوج��ه الثان��ي: ورود ا�س��مه في اإ�س��ناد كامل الزيارات, فه��و اأي�سًا موثَّق عند 

َمن يرى وثاقة جميع الواقعين في �سل�سلة الإ�سناد.

الوجه الثالث: اأّننا نرف�س القوالب التي و�سعها علماء الدراية في تحديدهم 

 »Q ة اأمير الموؤمنين لألفاظ الجرح والتعديل, ونقول: باأّن عبارة »من خا�سّ

))) الحّلي, خال�سة الأقوال: �س77.

)2) ُانظر: الداماد, الروا�سح ال�سماوّية: �س53.

)3) ُانظر: ال�سدر, نهاية الدراية: �س399.

)4) الب�سرّي, اأحمد بن عبد الر�سا, فائق المقال: برقم55).

)5) الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج4, �س32) برقم7)5)

ي��س�قم متا�مقمدنم�ةة�م�م�يف����ّق
9(



تدّل على التوثيق, بل هي من اأرفع عبارات التوثيق, ويّت�سح ذلك من خالل عر�س 

.
(((

العبارة على الُعْرف العاّم

: وهو مبنيٌّ على م�سلك الطمئنان المتاخم للعلم الحا�سل من 
(2(

الوجه الرابع

مالحظ��ة مجموع الأو�ساف الت��ي و�سفها به علماء الرجال والتاريخ, ومجموع ما 

قيل عنه وما �سدر عنه.

ف��اإّن كّل مف��ردة واإن لم ُتِف��د الوثوق والطمئن��ان النوع��ّي, اإّل اأّنها بمجموعها 

ق��د ُتفي��د العل��م, اأو على الأق��ّل الطمئنان, بوثاقته, ب��ل بما هو ف��وق الوثاقة, اأي 

الدرجات العالية منها.

 ,»Q ة اأمير الموؤمنين فلو �سممنا قول النجا�سّي والطو�سّي: »كان من خا�سّ

وكذا عبارة: »م�سكور«, و»كان جليل القدر خّيراً«, و»من المتقّدمين من �سلفنا 

ال�سالحين...« وغيرها.

وكذلك وقوعه في اإ�س��ناد كامل الزيارات, وتف�س��ير علّي ب��ن اإبراهيم, واإن لم 

نقل بوثاقة جميع َمن ورد في اإ�سنادهما على المبنى فر�سًا, ثّم �سممنا اإلى ذلك 

كّله ما و�سفه به علماء الرجال من اأهل ال�سّنة, كقول ابن حبان: »وهو مّمن ُفِتَن 

, وتوثي��ق العجل��ّي ل��ه, بل وابن ع��دّي, رغ��م اأّن ذلك على 
(3(

»Q بح��ّب عل��ّي

خالف القاعدة منهم.

و�سممن��ا اإل��ى ذلك اأي�سًا ما ُذِك��َر له من الأو�ساف والأعم��ال والمواقف: مثل 

كون��ه م��ن �س��رطة الخمي���س, وكون��ه راوي��ًا لمقتل �س��ّيد ال�س��هداء Q, وكونه 

ال��راوي لعه��د الأ�س��تر ع��ن اأمير الموؤمني��ن Q, وكون��ه الراوي لو�سّي��ة اأمير 

�ستاذنا �سماحة ال�سّيد مرت�سى ال�سيرازي دام ظله في خارج الفقه.
ُ
))) وهذا الوجه �سمعته من اأ

�ستاذ دام ظله.
ُ
)2) وهذا الوجه اأي�سًا من اإفادات �سماحة ال�سّيد الأ

)3) ابن حّبان, المجروحين: ج), �س74).
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الم�ؤمنين Q اإل��ى ابن��ه محّمد بن الحنفّي��ة, وروايته لمجموع��ة من الأخبار 

وي�س القرنّي ومبايعته لأمير 
ُ
التي تدّل على مكانته وكمال معرفته, كروايته لخبر اأ

, ورواية اأبي الجارود عنه في قوله: »األ اإّن �سيوفنا على عواتقنا 
(((
Q الم�ؤمنين

 ,
(2(

فَم��ن اأُوم��ي اإلي��ه »اأي َم��ن اأوم��اأ اإلي��ه اأمي��ر الموؤمنين Q �سربن��اه بها«

 Q وقوله Q وروايته ق�سّية دخول حارث الهمدانّي على اأمير الموؤمنين

.
(3(

له: »يا حار همدان َمن َيُمت يرني...«

اإذا �سممنا ذلك بع�سه اإلى بع�س؛ فالظاهر اأّنه ُيطماأن, من دون �سّك, بوثاقته 

�س��واء قلن��ا: باأّن الطمئنان ال�س��خ�سّي حّجة, اأم قلنا: ب��اأّن الحّجة هي لالطمئنان 

النوعّي اأي: ح�سول الوثوق النوعّي من المجموع, واإن لم يح�سل لل�س��خ�س نف�س��ه 

اطمئنان �سخ�سّي فاإّن العقالء, بمالحظتهم مجموع ذلك, يح�سل لهم الطمئنان 

بوثاقته؛ فحجّية هذا الظّن الحا�سل من المجموع م�س��تندة اإلى بناء العقالء, كما 

يمكن اإ�سنادها اإلى اأّنها نوع ا�ستبانة, بل من اأظهر م�ساديقها »والأ�سياء كّلها على 

ذلك حّتى ت�ستبين اأو تقوم البّينة«, كما ت�سملها اآية النباأ, بلحاظ التعليل فيها.

خر ُي�ستفاد منها توثيق الأ�سبغ.
ُ
هذه بع�س الوجوه, ولعلَّ المتتّبع يجد وجوهًا اأ

 ,
(4(

ة؛ فقد ذهب اأكثرهم اإلى ردِّ روايت��ه ونكارة حديثه اأّم��ا علم��اء رجال ال�س��نَّ

, وتو�ّس��ط 
(5(

ول��م يوّثقه منهم �س��وى العجلّي الذي قال عنه: »كوفّي, تابعّي, ثقة«

في اأمره ابن عدّي؛ فقبل روايته وجعل الإنكار من جهة َمن روى عنه, فقال: »واإذا 

حّدث عن الأ�سبغ ثقة, فهو عندي ل باأ�ص بروايته, واإّنما الإنكار من جهة من 

))) ُانظر: الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال رجال الك�ّسي: ج), �س5)3.

)2) الم�سدر ال�سابق: �س320.

)3) المفيد, اآمالي المفيد: �س5�6. الطو�سّي, اآمالي الطو�سّي: �س626�627.

)4) ُانظر: ابن حجر, تهذيب التهذيب: ج), �س362 برقم658.

)5) العجلّي, ثقات العجلّي: ج), �س233 برقم233.
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.
(((

روى عنه؛ لأّن الراوي عنه لعّله يكون �سعيفاً«

وفي الحقيقة: اإّن الباحث لو فّت���س عن �س��بب مقنع لت�سعيف الأ�سبغ وجرحه, 

فلن يجد �سوى ُحّبه لأمير الموؤمنين Q وع�سقه له, ونقله لف�سائله ومناقبه, 

ن ُفتن بُحّب علّي,  وهذا ما �سّرح به ابن حبان جهارًا نهارًا؛ حيث قال: »وهو ممَّ

.
(2(

ات في الروايات؛ فا�ستحقَّ من اأجلها الترك« اأتى بالطامَّ

فقد تبّين ال�س��بب اإذن؛ فلم يكن الأ�سبغ تاركًا لل�سالة, ول �س��اربًا للخمر, ول 

 ,Q زاني��ًا ول ول... واإّنم��ا كان ذنبه الوحيد هو افتتانه بُحّب اأمير الموؤمنين

ونقل��ه لم��ا ُيغيظ اب��ن حبان وَمن على �س��اكلته »فال�س��واب ما قال��ه العجلّي, من 

اأّنه ثقة, واأ�سار اإليه اإبن عدّي بقوله: ل باأ�ص بروايته. وجعل الإنكار من جهة 

َم��ن روى عن��ه, ول يلتف��ت اإل��ى ق��دح َمن ق��دح في��ه؛ لأّن الجرح اإّنم��ا ُيقّدم على 

.
(3(

التعديل اإذا لم يكن الجرح م�ستنداً اإلى �سبب ُعِلَم ف�ساده«

وفاته

��ر بع��د اأمير  ن���سّ النجا�س��ّي, وم��ن بع��ده الطو�س��ّي, عل��ى اأّن الأ�سب��ع ق��د عمَّ

.
(4(

دا لنا �سنة وفاته الم�ؤمنين Q, ولكّنهما لم ُيحدِّ

ول يوجد ما ن�ستند اإليه في تحديد �سنة وفاة الأ�سبغ عدا اأمرين:

اأ- ذْكر الذهبّي له في تاريخه في الطبقة الحادية ع�سرة, بح�سب تق�سيمه للطبقات 

.
(5(

في هذا الكتاب. وقد ح�سر وفيات هذه الطبقة بين عامي 101,120ه�

��ع اب��ن حجر له في تقري��ب التهذيب في الطبقة الثالث��ة, كما تقّدم. وقد  ب- و�سْ

))) ابن عدي, الكامل في �سعفاء الرجال: ج), �س)40.

)2) ابن حّبان, المجروحين: ج), �س74).

)3) الأمين, اأعيان ال�سيعة: ج3, �س466.

)4) ُانظر: النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س8 برقم5. الطو�سّي, الفهر�ست: �س37 برقم09).

)5) ُانظر: الذهبّي, تاريخ الإ�سالم: ج7, �س7�28.
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�س��ّرح ف��ي مقّدمة الكتاب باأّن المعدودين ف��ي الطبقة الثالثة اإلى اآخر الثامنة 

.
(((

ولى للهجرة
ُ
ين بعد المائة الأ كّلهم من المتوفَّ

وف��ي �س��وء ذلك؛ ذكر الطهران��ّي اأّن وفاته كانت بعد عام مائ��ة للهجرة, وقد 

 Q اأ�سار اإلى ذلك مّرتين: تارة عند ذكره لكتابة الأ�سبغ عهد اأمير الموؤمنين

 Q خرى عند ذك��ره لكتابته و�سّية اأمي��ر الموؤمنين
ُ
, واأ

(2(

اإل��ى مالك الأ�س��تر

.
(3(

لبنه محّمد بن الحنفّية

الق�سم الثاني: مقتل الح�سين Q للأ�سبغ بن نباتة

 ,Q يظه��ر م��ن التتّب��ع اأّن الأ�سبغ ب��ن نباتة ه��و اأّول َمن كتب في مقتل الح�س��ين

, بل الظاهر اأّن��ه اأّول موؤّرخي واقعة الط��ّف على الإطالق. 
(4(

وكتاب��ه اأ�س��بق كتب المقات��ل

فكتابه كان يحوي اأقدم ماّدة تاريخّية م�سّجلة عن واقعة الطّف؛ لأّنه كان معا�سرًا للواقعة.

ال�سيخ الطو�سّي وكتاب مقتل الأ�سبغ

مقت��ل  با�س��م  كت��اب  وج��ود  اإل��ى  اأ�س��ار  ال��ذي  الوحي��د  الم�س��در  لع��ّل 

الح�سين Q لالأ�سبغ بن نباتة هو كتاب الفهر�ست لل�سيخ الطو�سّي رحمه اهلل 

ت460ه� � فبعد اأن ذكر اأّن من كتبه عهد اأمير الموؤمنين Q لمالك الأ�س��تر, 

وو�سّيته اإلى محّمد بن الحنفّية, قال: »وروى الدورّي عنه اأي�ساً مقتل الح�سين 

بن علّي Q, عن اأحمد بن محّمد بن �سعيد, عن اأحمد بن يو�سف الجعفّي, 

ع��ن محّم��د ب��ن يزي��د النخع��ّي, عن اأحم��د بن الح�س��ين, عن اأبي الج��ارود, عن 

.
(5(

الأ�سبغ, وذكر الحديث بطوله«

))) ُانظر: ابن حجر, تقريب التهذيب: ج), �س26

)2) ُانظر: الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة: ج5), �س362.

)3) الم�سدر ال�سابق: ج25, �س05).

)4) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: ج22, �س24.

)5) الطو�سّي, الفهر�ست: �س38.
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رجال ال�سند الواقعون بين ال�سيخ والأ�سبغ

والرواة الظاهرون في �سند هذا الحديث �سّتة رجال:

)� الدورّي.

2� اأحمد بن محّمد بن �سعيد.

3� اأحمد بن يو�سف الجعفّي.

4� محّمد بن يزيد النخعّي.

5� اأحمد بن الح�سين.

6� اأبو الجارود.

والدورّي اأقربهم اإلى ال�سيخ, وال�سيخ ل يروي عنه مبا�سرة, بل يروي عنه بو�ساطة 

�س��يخه الح�س��ين بن عبيد اهلل الغ�سائرّي, واإّنما لم ي�سّرح بالو�ساطة لو�سوحها في 

ى في فّن الرجال ب� التعليق. ذهن المتتّبع لأ�سانيد ال�سيخ, وهذه الطريقة ُت�سمَّ

وعل��ى اأ�سا���س ذل��ك؛ يك��ون ع��دد الرج��ال الواقعي��ن ف��ي ال�س��ند, بين ال�س��يخ 

والأ�سبغ, �سبعة رجال, �سنحاول فيما يلي اأن نقف على كّل واحد منهم والتعريف 

به تعريفًا مقت�سبًا؛ تمهيدًا ل�ستنتاج بع�س النتائج التاريخّية المهّمة التي ترتبط 

بمقتل الأ�سبغ.

1ـ الح�شين بن عبيد اهلل بن اإبراهيم الغ�شائرّي

وهو �سيخ النجا�سّي, فقد ذكره في الرجال قائاًل: »الح�سين بن عبيد اهلل بن 

اإبراهيم الغ�سائرّي اأبو عبد اهلل, �سيخنا رحمه اهلل«, ثّم قال بعد اأن ذكر عددًا 

م��ن كتب��ه: »اأجازن��ا جميعها وجميع رواياته, عن �س��يوخه, وم��ات رحمه اهلل في 

.
(((

فر, �سنة اإحدى ع�سرة واأربعمائة« ن�سف �سَ

))) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س69 برقم66).
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.
(((

اأقول: وقد ثبت في محّله من علم الرجال وثاقة جميع �سيوخ النجا�سّي

وه��و م��ن م�س��ايخ الطو�س��ّي اأي�س��ًا, وقد ذك��ره في رجال��ه في باب م��ن لم يرِو 

عنه��م R وو�سف��ه بكثي��ر ال�س��ماع بالرج��ال, وق��ال: اإّن له ت�ساني��ف ذكرها 

, ولكنَّ الن�س��خ الموجودة من الفهر�س��ت ل تحت��وي على ترجمة 
(2(

ف��ي الفهر�س��ت

للغ�سائ��رّي, وقد احتمل ال�س��ّيد الخوئّي �س��قوطها منها, واأّنه��ا كانت موجودة في 

.
(3(

ن�سخة الأ�سل؛ فاإّن جاللة مقام ال�سيخ تاأبى اأن يخبر ب�سيء ل اأ�سل له

اأقول: ما ذهب اإليه ال�سّيد الخوئّي من �سقوط ترجمة الغ�سائرّي من الفهر�ست 

يح��ّل لنا اإحدى الإ�س��كالّيات الت��ي ابُتلينا بها في بع�س الرج��ال الذين لم ُيتطّرق 

�سول الرجالّية عن 
ُ
اإليهم في المو�س��وعات الرجالّية, اأعني اإ�س��كالّية اإعرا���س الأ

ترجمة عدد كبير من الرواة وال�س��خ�سّيات العلمّية؛ اإذ من المحتمل اأن تكون قد 

�سول, كما �س��قطت ترجمة الغ�سائرّي 
ُ
�س��قطت تراجمهم من الن�س��خ الأ�سلّية لالأ

م��ن رج��ال ال�س��يخ, وف��ي �س��وء ه��ذا الحتم��ال ل يك��ون ع��دم الترجمة لل��راوي, 

بال�سرورة, م�ساويًا للتقليل من �ساأنه والحّط من اأهّمّيته.

2ـ الدورّي

هو اأحمد بن عبد اهلل بن اأحمد بن ُجّلين الّدورّي. اأبو بكر الّوراق 299�379ه�, 

, ق��ال في��ه النجا�س��ّي: »كان م��ن اأ�سحابن��ا, ثقة ف��ي حديثه, 
(4(

م��ن اأه��ل بغ��داد

.
(5(

م�سكوناً اإلى روايته. ل نعرف له اإّل كتاباً واحداً, في طرق رّد ال�سم�ص...«

))) ُانظر: حول ذلك الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج), �س50.

)2) ُانظر: الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س470 برقم52.

)3) ُانظر: الخوئّي, معجم رجال الحديث: ج7, �س23.

�: الذهبّي, ميزان العتدال: ج), �س09). ابن حجر, تب�سير المنتبه  � حول �سكناه بغداد وتحديثه بها  )4) ُانظر: 

بتحرير الم�ستبه: ج2, �س0)5.

)5) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س85 برقم205.
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3ـ اأحمد بن محّمد بن �شعيد

وه��و المع��روف ب���ابن ُعقدة 249� 233ه���, وهذا رجل جليل الق��در, معّظم عند جميع 

.
(((

فرق الم�سلمين, م�سهور بالحفظ, وكان كوفّيًا زيدّيًا جارودّيًا بقي على ذلك حّتى مات

قال عنه الطو�سّي في الفهر�ست: »واأمره في الثقة والجاللة وِعظم الحفظ 

ن ل ُيطعن  , وقال النعمانّي في غيبته: »وهذا الرجل ممَّ
(2(

اأ�س��هر ِمن اأن ُيذكر«

.
(3(

عليه في الثقة, ول في الِعلم بالحديث والرجال الناقلين له«

(4(
4ـ اأحمد بن يو�شف الجعفّي... - بعد271 هـ

وهو من اأهل الكوفة ومن �س��يوخ ابن ُعقدة, وقد ذكر النجا�س��ّي ا�س��مه ون�سبه 

��ل في ترجمة الح�س��ن بن علّي اب��ن اأبي حمزة البطائن��ّي قال: »وله  ب�س��كل مف�سّ

]يعن��ي للبطائن��ّي[ كتاب ف�سائل القراآن, اأخبرناه اأحمد بن محّمد بن هارون, 
ع��ن اأحم��د ب��ن محّم��د بن �س��عيد, قال: حّدثنا اأحمد بن يو�س��ف ب��ن يعقوب بن 

.
(5(

حمزة بن زياد الجعفّي الق�سبانّي, ُيعرف بابن الجال الحال بعرزم...«

5ـ محّمد بن يزيد النخعّي

 لم يعنون له النجا�سّي, وهو �سيخ اأحمد بن يو�سف, وتلميذ اأحمد بن الح�سين, 

كما يبدو من هذا ال�سند, وقد روى عن �سيف بن عميرة, كما في ترجمة اأبان بن 

.
(6(

تغلب من رجال النجا�سّي

))) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: �س94 برقم233.

)2) الطو�سّي, الفهر�ست: �س28 برقم76.

)3) النعمانّي, الغيبة: �س25.

)4) يدّلنا على ذلك ما نقله النجا�سّي في رجاله: �س)) في ترجمة اأبان بن تغلب, عن اأبي الح�سن اأحمد بن الح�سين 

اأّنه قال: »وقع اإلي بخّط اأبي العّبا�س بن �سعيد, قال: حّدثنا اأبو الح�سين اأحمد بن يو�سف بن يعقوب الجعفّي, من 

كتابه في �سّوال �سنة اإحدى و�سبعين ومائتين«.

)5) ُانظر: النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س37.

)6) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: �س)).
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اأما ال�سيخ الطو�سّي, فقد ذكر ع�سرة اأ�سخا�س بعنوان محّمد بن يزيد, �سبعة 

منه��م يمك��ن تمييز بع�سهم من البع�س الآخر, كما يمكن تمييزهم من المترَجم 

 ,
(((

ل��ه؛ وذل��ك من خالل مالحظة ال�سفات والأحوال الت��ي ذكرها في تراجمهم

والثالث��ة الباق��ون واإن كان يمك��ن تميي��ز اأحده��م م��ن الآخ��ر بو�س��وح, اإّل اأّن كّل 

واح��د منه��م اإذا قارّن��اه ب�ساحبن��ا فاإّنن��ا ل نجد م��ا يمّيزه منه, ف�س��واء اعتمدنا 

على الموؤ�ّس��رات اللفظّية, اأو الموؤ�ّسرات الخارجّية ل ينفعنا ذلك. وعليه؛ فيمكن 

.
(2(

القول: اإّنه م�سترك بين هوؤلء الثالثة

وخال�سة الكالم في محّمد بن يزيد النخعّي: اأّنه م�سترك بين مجهول الحال 

ومهَملَين.

6ـ اأحمد بن الح�شين

ل يوج��د ل��ه ذك��ر ف��ي الرج��ال, بل لي���س له ذك��ر في غي��ر ه��ذا المو�سع على 

الإط��الق, وق��ال الأبطح��ّي ف��ي تهذيب المق��ال: »واأحم��د بن الح�س��ين م�س��ترك 

, اإّل اأّنن��ا ل نوافق��ه عل��ى ذل��ك؛ فاإّن الذين ي�س��تركون 
(3(

بي��ن ال�سعي��ف وغي��ره«

�س��ول الرجالّية كّلهم 
ُ
م��ع المترَجم له في ا�س��مه وا�س��م اأبيه مّم��ن عنونت لهم الأ

معروفون ب�سفات واأحوال وموؤ�ّسرات خارجّية؛ ن�ستبعد معها احتمال التحاد بين 

المترَجم له وكّل واحد منهم.

فال�سحي��ح ما ذكرناه: من عدم عنون��ة المترَجم له في كتب الرجال, واأخّمن 

اأّنه كان زيدّيًا جارودّيًا من اأتباع اأبي الجارود, وقد ل يكون له ن�ساط علمّي �سوى 

نقله لهذا المقتل؛ ولهذا ال�سبب اأعر�سوا عن ترجمته.

))) ُانظر: الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س304 � 305 � 359 � 360 � )36.

)2) ُانظر: الم�سدر ال�سابق: �س304� 359�)36.

)3) الأبطحّي, تهذيب المقال: ج), �س96).
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7ـ اأبو الجارود

وه��و زياد بن المنذر الهمدانّي الكوفّي, واإليه ُتن�س��ب الزيدّية الجارودّية, قال 

 ,Q عن��ه النجا�س��ّي: »كان م��ن اأ�سحاب اأبي جعفر, وروى ع��ن اأبي عبد اهلل

.
(((

وتغّير لما خرج زيد ر�سي اهلل عنه«

وهذا الذي ذكره النجا�س��ّي يوؤّكده الطو�س��ّي بقوله: »زياد بن المنذر اأبو الجارود 

.
(2(

الهمدانّي, الحوفّي الكوفّي, تابعّي زيدّي اأعمى, اإليه ُتن�سب الجارودّية منهم«

ف��اإّن هذا الن�ّس الذي نقلناه عن ال�س��يخ واإن لم ُي�س��ر اإل��ى اإمامّيته قبل خروج 

زي��د, ولكّن��ه يوؤّكد على ما ذكره النجا�س��ّي من اعتناقه لمذه��ب الزيدّية, ويظهر 

منهما ا�ستمراره على هذا الحال اإلى اآخر عمره.

وق��د اأورد ال�س��دوق روايتين تدّلن دللًة وا�سحة عل��ى رجوع اأبي الجارود اإلى 

.
(3(

مذهب الإمامّية في اآخر حياته

نتائج مترّتبة على البحث في رجال ال�سند

مور التالية:
ُ
حينما نتاأّمل في �سل�سلة هذا ال�سند ن�ستنتج الأ

)� اأّن ه��ذا المقت��ل ق��د ُكتب في الكوفة, واأماله الأ�سبغ فيه��ا؛ حيث تلقاه زياد بن 

المن��ذر م��ن الأ�سبغ, وهو من اأهل الكوفة, وم��ن الغريب اأّل يروي هذا المقتل 

ع��ن الأ�سب��غ غي��ر هذا الرجل, ل �س��ّيما اأّن القا�س��م بن الأ�سبغ ب��ن نباتة كان 

مهتّمًا, على ما يبدو, بمو�سوع روايات كربالء كما �سُن�سير.

2� م��ن المرّج��ح اأّن ه��ذا المقت��ل ق��د بق��ي محبو�س��ًا ف��ي الكوف��ة يتوارث��ه تالميذ 

الأ�سب��غ, فم��ن اأب��ي الج��ارود اإل��ى اأحم��د بن الح�س��ين, اإل��ى محّمد ب��ن يزيد 

))) النجا�سّي, رجال النجا�سّي: �س70).

)2) الطو�سّي, رجال الطو�سّي: �س22).

)3) ُانظر: ال�سدوق, عيون اأخبار الر�سا Q: ج2, �س52 الحديث 6و7.
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النخعّي, اإلى اأحمد بن يو�س��ف الجعفّي ال��ذي كان حّيًا عام)27ه�, بمعنى اأّنه 

قد بقي حوالي70)عامًا في الكوفة, اأي: اأربعة اأجيال تقريبًا.

3� اأّن ال��ذي نق��ل ه��ذا المقتل اإلى بغداد ه��و ابن ُعقدة ال��ذي كان زيدّيًا جارودّيًا 

حّت��ى م��ات؛ وهذا ما يجعلن��ا نرّجح باأّن الواقعين في ال�س��ند بين اأبي الجارود 

واب��ن ُعق��دة كّله��م من الزيدّية الجارودّية؛ مّما قد يف�ّس��ر لن��ا عدم النقل عن 

هذا المقتل خالل تلك الفترة؛ فقد كان هذا المقتل محبو�سًا في الكوفة عند 

اأتب��اع اأب��ي الج��ارود, وه��وؤلء بدورهم كانوا ُمن�س��غلين عن ن�س��ره بالدفاع عن 

مذهبهم الذي كان ل يزال فتّيًا في تلك الفترة, هذا من جانب.

ومن جانب اآخر, فاإّن انتماءهم الفكرّي والمذهبّي �سيكون مانعًا من الت�سال 

بهم لدى الكثير من الموؤّرخين, مّمن يختلف معهم في المذهب.

وعل��ى اأّية ح��ال, فقد انتقل هذا المقتل اإلى بغداد قبل عام333ه�, وهي �س��نة 

وف��اة اب��ن عق��دة, وق��د بقي مت��داوًل هن��اك اإل��ى اأن و�سل اإل��ى يد �س��يخ الطائفة 

الطو�سّي ت460ه�.

وكلُّ من قراأ التاأريخ يبدو له ال�سبب وا�سحًا في انتقال هذا المقتل اإلى بغداد 

ف��ي ه��ذه الفت��رة بال��ذات, ففيها, وتحدي��دًا عام 320ه���, كان مبداأ قي��ام الدولة 

البويهّي��ة ال�س��يعّية؛ فكانت لهم ال�س��لطة في العراق وبع�س بالد اإيران: كفار���س, 

, وفي ه��ذه الفترة اأي�سًا 
(((

وكرم��ان, وب��الد الجبل, وهم��دان, واأ�سفهان, وال��ري

اأظه��ر ال�س��يعة م��ا كان مدفونًا م��ن تراثهم, وا�س��تطاعوا اأن ُيعي��دوا الحياة لهذا 

الت��راث, وق��ام العلم��اء بب��ذل جهود جّب��ارة ف��ي تنظيم ون�س��ر وترويج فك��ر اأهل 

البيت  R في تلك الفترة.

))) ُانظر: ال�سبحانّي, اأ�سواء على عقائد ال�سيعة الإمامّية: �س94.
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بقاء مقتل الأ�سبغ لأكثر من ثلثة قرون قبل فقدانه

ذكرن��ا فيم��ا تق��ّدم اأّن مقت��ل الأ�سبغ ق��د بقي اإلى اأّيام �س��يخ الطائفة الطو�س��ّي 

ت460ه���, اأي: م��ا يزي��د عل��ى ثالثة قرون, وق��د بقي حوالي ن�سف ه��ذه المّدة في 

الكوف��ة, منح�س��رًا بي��ن تالم��ذة اأب��ي الج��ارود م��ن الزيدّية, ث��ّم نقله اب��ن ُعقدة 

اإل��ى بغ��داد في بدايات الحك��م البويهّي, ثّم و�س��ل اإلى الدورّي, فاب��ن الغ�سائرّي, 

فالطو�سّي, وربما كانت هناك ن�سخة من هذا المقتل في المكتبة العاّمة التي اأن�ساأها 

الوزير اأبو ن�سر �سابور بن اأرد�سير, وزير بهاء الدولة بن ع�سد الدولة, وكانت من 

ُدور العل��م المهّم��ة في بغداد, بناها هذا الوزير الجليل في محّلة بين ال�س��ورين في 

الكرخ �سنة )38 ه�, على مثال بيت الحكمة الذي بناه هارون العّبا�سّي.

ق��ال ياق��وت الحموّي: »وبها كانت خزانة الكتب التي اأوقفها الوزير اأبو ن�سر 

�س��ابور ب��ن اأرد�س��ير, وزي��ر به��اء الدول��ة ب��ن ع�سد الدول��ة, ولم يكن ف��ي الدنيا 

.
(((

اأح�سن كتباً منها, كانت كّلها بخطوط الأئّمة المعتبرة واأُ�سولهم المحّررة«

حرقت هذه المكتبة العظيمة في جملة ما 
ُ
وعند مجيء طغرل بيك ال�سلجوقّي اأ

��عت الفتنة؛ فدخلوا دار �س��يخ الطائفة, فاأحرقوا  حرق من محال الكرخ, ثّم تو�سَّ
ُ
اأ

.
(2(

كتبه وكر�سّيه الذي كان يجل�س عليه للتدري�س

فر هذه ال�س��نة ُكب�س��ت  ق��ال اب��ن الجوزّي ف��ي حوادث �س��نة 449 ه : »وف��ي �سَ

دار اأب��ي جعف��ر الطو�س��ّي متكّل��م ال�س��يعة في الك��رخ, واأُخذ ما ُوِج��د من دفاتره 

وكر�س��ّي يجل���ص علي��ه لل��كالم, واأُخ��رج اإلى الك��رخ واأُ�سيف اإليه ث��الث مجانيق 

بي���ص, كان ال��زّوار م��ن اأه��ل الك��رخ قديم��اً يحملونه��ا معه��م اإن ق�س��دوا زي��ارة 

.
(3(

الكوفة, فاأُحرق الجميع«

))) الحموّي, معجم البلدان: ج), �س534.

)2) ُانظر: ال�سبحانّي, اأ�سواء على عقائد ال�سيعة الإمامّية: �س56.

مم: ج6), �س7).
ُ
)3) ابن الجوزّي, المنتظم في تاريخ الملوك والأ
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تِلف ف��ي الحملة 
ُ
تِل��ف فيم��ا اأ

ُ
م��ن هن��ا؛ فنح��ن نرّج��ح اأن مقت��ل الأ�سب��غ ق��د اأ

�سول ال�س��يعّية, وفي مقّدمتها 
ُ
ال�س��لجوقّية التي ت�س��ّببت بتدمير عدد هائل من الأ

�سول الأربعمائة التي كانت موجودة في هذه المكتبة.
ُ
الأ

وق��د كان الطو�س��ّي, بعد انتقاله اإلى النج��ف, منهمكًا باإعادة ما يمكن اإعادته 

من هذا التراث التالف. ول ريب في اأّن ال�سغل ال�ساغل له هو التركيز على الجانب 

العقدّي والفقهّي من هذا التراث, و�سيكون التركيز على الجانب التاريخّي تركيزًا 

هام�س��ّيًا؛ ومّما يدعم ذلك اأّن الطو�س��ّي نف�س��ه كان له مقتل, كما �سّرح بذلك في 

, وقد ُفِقد هذا المقتل اأي�س��ًا, ولعّله اأي�سًا مّما 
(((

الفهر�س��ت عند ترجمته لنف�س��ه

تل��ف ف��ي ه��ذه الحملة, اإّل اأّن الوقت لم يكن ي�س��مح لل�س��يخ الطو�س��ّي رحمه اهلل 
ُ
اأ

باإعادة كتابته.

هل بقي �سيء من مقتل الأ�سبغ؟

ذكر ال�سّيد محّمد طاهر اليا�سرّي الح�سينّي روايتين عن القا�سم بن الأ�سبغ, 

خرى اأبو الفرج, واحتمل كونهما مّما نقله القا�سم عن 
ُ
روى اإحداهما الطبرّي والأ

؛ فتكون الروايتان, بح�س��ب هذا الحتم��ال, هما بقّية هذا المقتل, 
(2(

مقت��ل والده

و�سنورد الروايتين ثّم نناق�س في ذلك:

الرواي��ة الأُول��ى: روى الطب��رّي, ع��ن ه�س��ام الكلبّي, ب�س��نده عن القا�س��م بن 

الأ�سب��غ ب��ن ُنبات��ة, ق��ال: »حّدثن��ي َم��ن �س��هد الح�س��ين Q في ع�س��كره اأّن 

ح�س��يناً حي��ن ُغِل��ب عل��ى ع�س��كره ركب الم�س��ّناة يريد الفرات, ق��ال: فقال رجل 

من بني اأبان بن دارم: ويلكم! ُحولوا بينه وبين الماء ل تتام اإليه �سيعته. قال: 

))) ُانظر: الطو�سّي, الفهر�ست: �س)6).

)2) ُانظر: اليا�سرّي, محّمد طاهر, مقّدمة في مقتل الح�سين Q المبحث الأّول: م�سادر الن�ّس التاريخّي الن�سخة 

المعتمدة على الموقع الر�سمّي له.
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و�س��رب فر�س��ه, واّتبعه الّنا���ص حّتى حال��وا بينه وبين الفرات, فقال الح�س��ين: 

الله��ّم, اأظم��ه. ق��ال: وينت��زع الأبان��ي ب�س��هم, فاأثبت��ه ف��ي حنك الح�س��ين, قال: 

فانتزع الح�سين ال�سهم, ثّم ب�سط كّفيه فامتالأت دماً, ثّم قال الح�سين: اللهّم, 

اإّن��ي اأ�س��كو اإلي��ك م��ا يفع��ل باب��ن بن��ت نبّيك. ق��ال: ف��و اهلل, اإن مكث الرج��ل اإّل 

ي�س��يراً حّت��ى �س��ّب اهلل عليه الظم��اأ, فجعل ل يروى. قال القا�س��م بن الأ�سبغ: 

ر وع�سا���ص فيها اللبن,  د له فيه ال�س��كَّ لق��د راأيتن��ي فيَم��ن ي��روح عنه والماء ُيبرَّ

وقالل فيها الماء, واإّنه ليقول: ويلكم! ا�سقوني؛ قتلني الظماأ! فُيعطى القلَّة 

اأو الِع���ّص كان مرّوياً اأهل البيت في�س��ربه, فاإذا نزعه من فيه ا�سطجع الهنيهة 

ثّم يقول: ويلكم! ا�سقوني؛ قتلني الظماأ, قال: فو اهلل, ما لبث اإّل ي�سيراً حّتى 

.
(((

انقّد بطنه انقداد بطن البعير«

الرواية الثانية: روى اأبو الفرج الأ�سفهانّي, عن المدائنّي, ب�سنده اإلى القا�سم 

بن الأ�سبغ بن نباتة, قال: »راأيت رجاًل من بني اأبان بن دارم اأ�سود الوجه, وكنت 

اأعرف��ه جمي��اًل, �س��ديد البيا���ص, فقل��ت ل��ه: ما ك��دت اأعرف��ك! قال: اإّن��ي قتلت 

�س��اباً اأمرد مع الح�س��ين, بين عينيه اأثر ال�س��جود, فما نمت ليلة منذ قتلته اإّل 

اأتان��ي فياأخ��ذ بتالبيب��ي, حّتى ياأت��ي جهّنم, فيدفعني فيه��ا؛ فاأ�سيح, فما يبقى 

.
(2(

»Q اأحد في الحّي اإّل �سمع �سياحي. قال: والمقتول العّبا�ص بن علّي

والمتاأّم��ل ف��ي �س��ند الروايتي��ن ل ي��رى وجهًا لم��ا احتمله الح�س��ينّي, من كون 

ى من اآثار مقتل الأ�سبغ بن نباتة ر�سوان اهلل عليه. هاتين الروايتين مّما تبقَّ

اأّم��ا رواية الطبرّي؛ فهي �سريحة ف��ي كون منبع الرواية هو اأحد الرواة الذين 

كانوا في الطّف, وظاهر الرواية اأّن القا�س��م يروي عن هذا الراوي مبا�س��رة, ول 

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي: ج5, �س450.

)2) الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين: �س8)).
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عالقة لأبيه بالمو�سوع, ل من قريب ول من بعيد.

واأّما رواية المقاتل, فهي اأ�س��ّد �سراحة في ذلك؛ حيث ذكر فيها اأّن القا�س��م 

هو الراوي المبا�سر لهذا الخبر.

نع��م يمكن اأن يقال: اإّن القا�س��م نف�س��ه كان اأحد الم�س��ادر التي اغترف منها 

الأ�سبغ في مقتله؛ وحينئٍذ يّتجه هذا الحتمال, وهو ما ُي�سّمى عند علماء الدراية 

, ولكن هذا ال��كالم هو بمثابة ارتف��اع المانع ل 
(((

ب���رواية الأكاب��ر ع��ن الأ�ساغ��ر

بمنزلة المقت�سي, اأي: اأّنه ل مانع من رواية الوالد عن ولده, واإن كان ذلك نادرًا, 

ولكن وقوع ذلك وتحّققه بالفعل يحتاج اإلى دليل, وهو مفقود في مورد بحثنا.  

ومهم��ا يك��ن, ف��اإّن في هاتي��ن الروايتين اإ�س��ارة اإلى اهتم��ام اآل الأ�سبغ بجمع 

ولى.
ُ
اأخبار كربالء, ومالحقتها من منابعها وم�سادرها الأ

نتائج البحث

ف��ي نهاي��ة المط��اف ناأم��ل اأن نك��ون ق��د اأعطينا ه��ذا المو�س��وع ما ي�س��تحّقه 

م��ن البحث والدرا�س��ة, ونرج��و اأن تكون هذه ال�س��طور قد اأ�س��اءت بع�س الزوايا 

لنا اإليها  المظلم��ة المرتبط��ة بالأ�سبغ ومقتله, وق��د كانت اأهّم النتائج الت��ي تو�سَّ

في هذه الجولة هي:

اأّوًل: اأّن الأ�سب��غ ب��ن نبات��ة ه��و م��ن كبار محّدث��ي الإمامّي��ة في الق��رن الأّول 

وبداي��ات الق��رن الثاني, وقد كان له �س��رف الري��ادة والمبادرة اإل��ى الكتابة حول 

واقعة كربالء.

ثانياً: اأّن مقتله هو اأقدم المقاتل الح�سينّية, وكان يت�سّمن اأقدم ماّدة تاريخّية 

حول هذه الواقعة.

))) ُانظر: تدريب الراوي في �سرح تقريب النواوي لل�سيوطّي النوع الحادي والأربعون رواية الأكابر عن الأ�ساغر: ج2, 

�س2)7.
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ثالث��اً: اأّن ه��ذا المقت��ل ق��د بقي اإلى منت�س��ف القرن الخام���س الهجرّي, وقد 

تِلف في الحملة ال�سلجوقّية التي ق�ست على الدولة البويهّية.
ُ
رّجحنا اأّنه قد اأ

رابعاً: اأّننا لم نعثر على منقولت من هذا المقتل في المدّونات التاريخّية التي 

تاأّخرت عنه؛ مّما يعني اأّن هذا المقتل قد �ساع ب�سكل نهائّي.
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 أحمد بن واضح اليعقوبّي 
فاته)))

ّ
جولة في حياته ومؤل

مدخل

ه��و اأحمد بن وا�سح اليعقوبّي المتوّف��ى في اأواخر القرن الثالث الهجرّي, من 

كب��ار موؤّرخ��ي الم�س��لمين وعلمائهم وجغرافّييه��م. وبالرغم مّما بلغه من �س��هرة 

وا�سعة, لكّنه بقي مجهوًل ل نعرف الكثير عنه, فالرجل- اأ�سا�سًا- لم يتحّدث عن 

نف�سه كثيرًا, ولعّله هو من كان راغبًا في اأن يبقى غير معروف.

وم��ن الإ�س��ارات القليلة التي تركه��ا لنا اليعقوبّي في كتبه ح��ول حياته المليئة 

بالأحداث, ن�س��تطيع اأن نعرف عنه اأّنه ترك م�س��قط راأ�سه بغداد وهو في عنفوان 

ال�س��باب, ليج��وب الأر�س طوًل وعر�سًا في اأ�س��فار بعيدة. ولأّن��ه كان بّحاثًة, فقد 

كانت �سفراته هذه ممتزجًة بالبحث والتحقيق والدرا�سة.

ت��رك اليعقوب��ّي موؤّلف��ات كثي��رة, لك��ن لم ُيع��رف ولم يب��َق في المتن��اول منها 

اليوم اإّل كتب ثالثة, هي: كتاب التاريخ, وكتاب البلدان, وكتاب م�س��اكلة الّنا���س 

لزمانهم. وتمتاز هذه الكتب الثالثة فيما بينها, فهي قد تناولت مجالٍت مختلفة 

من العلوم الإن�سانّية, هي التاريخ والجغرافيا والجتماعّيات.

))) حامد منتظرّي مقّدم.



وفي هذه المقالة ن�سعى اإلى ت�سليط ال�سوء على حياة اليعقوبّي وموؤّلفاته, ومن 

هنا فهي تنق�س��م اإلى ق�س��مين, اأحدهما يرتبط ب�س��يرة اليعقوبّي وحياته, والآخر 

نتح��ّدث في��ه عن اأعمال��ه وموؤّلفات��ه. والبحث في الق�س��م الأّول يتن��اول جملًة من 

الم�س��ائل, منه��ا: ن�س��به, ومذهبه, وحيات��ه. واأّما في الثاني, فنتع��ّرف بالتف�سيل 

عل��ى كتاَبي��ه القّيمّي��ن, اأعن��ي: كت��اب التاريخ وكت��اب البلدان, وذلك بع��د اإعطاء 

لمحة اإجمالّية عن عموم موؤّلفاته. 

وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأّن كاتب هذه ال�سطور عازم, اإن �ساء اهلل, على كتابة 

بحٍث م�س��تقلٍّ حول كتاب اليعقوبّي الآخر, اأعني: كتاب م�س��اكلة الّنا�س لزمانهم, 

وحول نظرّية اليعقوبّي في علم الجتماع التي �سّمنها كتابه هذا.

1. اليعقوبّي، ترجمته و�شيرته

اأ � ا�سمه ون�سبه و�سفاته: ُذكر ا�سم اليعقوبّي في م�سادر التاريخ وكتب التراجم 

 .
(((

كالتال��ي: »اأحم��د ب��ن اأبي يعقوب اإ�س��حاق ب��ن جعفر بن وهب ب��ن وا�سح«

, وهو 
(2(

لكّن ال�س��م الذي ُيع��رف به اليوم هو »اليعقوبّي« اأو »اب��ن اليعقوبّي«

ا�س��م لم يكن ُيعرف به في كتب المتقّدمين, وكاأّنه اإّنما ا�س��تهر به بعد انت�س��ار 

, واإّنما كان ُيعرف فيما �س��بق با�س��م »ابن 
(3(

كتبه واآثاره في الع�سور الأخيرة 

.
(4(

وا�سح«

كّحالة, معجم  ر�سا  تاريخ( �س53), عمر  بال  العربّي  التراث  احياء  الدباء ج5)دار  الحموّي, معجم  ))) ياقوت, 

الموؤّلفين ج))بيروت موؤ�ّس�سة الر�سالة 4)4) هجرّي993) م( الطبعة الأولى, �س02).

)2) عمر ر�سا كّحالة, الم�سدر نف�سه, �س 02).

)3) اأحمد بن اأبي يعقوب )اليعقوبّي( البلدان, ترجمة محّمد بن اإبراهيم اآيتي,)طهران �سركة النت�سارات العلمّية 

والثقافّية(, )38), الطبعة الرابعة, مقّدمة المترجم �س9 و 0).

)4) عمر ر�سا كّحالة, الم�سدر نف�سه, �س02).
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اإّن تو�سي��ف رج��ٍل ما بمثل لفظ »اليعقوب��ّي« يدّل عادًة على اأّن في اأجداد هذا 

, لكّن الرجل الذي نتحّدث عنه هنا 
(((

الرجل واأ�س��الفه من كان ُي�س��ّمى »يعقوب«

لي���س كذل��ك, فاأغلب الظّن اأّنه اإّنما اأخذ هذا الو�سف م��ن كنية اأبيه اأبي يعقوب. 

وعل��ى هذا الأ�سا���س, فاإّننا نحتمل قوّي��ًا اأّن كنية »اأبي يعقوب« ق��د تحّولت بمرور 

الزمان اإلى »اليعقوبّي«, ثّم ب�س��ب �سهرته العلمّية, اأو ال�سيا�سّية غلب هذا ال�سم 

 قد ورد في 
(3(

. هذا وتجدر الإ�س��ارة اإلى اأّن ا�س��م »اليعقوب��ّي«
(2(

اأي�س��ًا على ولده

.
(4(

لحق بكتابه »البلدان«
ُ
موا�سع كثيرٍة من الف�سل الذي اأ

ه��ذا, وبالإ�ساف��ة اإل��ى ال�س��مين المذكوري��ن اأع��اله- وهم��ا اليعقوب��ّي واب��ن 

خرى ُعرف بها اأي�سًا, وهي: العّبا�س��ّي, 
ُ
وا�سح- فقد كان للرجل اأ�س��ماء واألقاب اأ

.
(5(

والكاتب, والأخبارّي

اأّما لقب »العّبا�سّي« فالظاهر اأّن ا�ستهاره به هو ن�سبًة اإلى خلفاء بني العّبا�س, 

طلق على جّده »وا�س��ح«, الذي ُعرف عنه اأّنه كان 
ُ
لك��ّن الواق��ع اأّن هذا الّلقب قد اأ

م��ن الموالين للمن�سور العّبا�س��ّي, ومن هنا, وبالنظ��ر اإلى هذه العالقة بين جّده 

, جرى اإط��الق الّلقب 
(6(

وبي��ن المن�س��ور, والت��ي كانت ف��ي القّوة كعالقة الن�س��ب

)))  راجع, اأبو �سعد بن عبد الكريم بن محّمد ال�سمعانّي, الأن�ساب,ج 5 )بيروت دار الفكر 9)4)ه 998)م الطبعة 

الولى, �س669.

980)م( �س20؛ ح�سين  اإبراهيم علّي الجعفرّي, اليعقوبّي الموؤّرخ والجغرافّي, )بغداد دار الر�سيد للن�سر  )2)  يا�سين 

عا�سي, اليعقوبّي ع�سره �سيرة حياته منهجه التاريخي, )بيروت دار المكتب العلمّي,3)4) ه 992)م( �س36.

)3)  وبطبيعة الحال, اإّن هذا الف�سل لي�س جزءًا من المتن الأ�سا�سّي للكتاب, ويت�سّمن اأخبار الموؤّلفين القدامى لآثار 

اليعقوبّي المتعّددة؛ راجع اأحمد بن يعقوب )اليعقوبّي(, البلدان, ت�سحيح محّمد �سادق اآل بحر العلوم )النجف: 

المكتبة الر�سوّية بال تاريخ, �س8)), هام�س الم�سّحح.

)4)  راجع, نف�س الم�سدر, �س, 8)) � 32).

)5)  راجع, ياقوت الحموّي, نف�س الم�سدر, ج5, �س53). عمر ر�سا كّحالة, نف�س الم�سدر ج), �س02).

ل  )6) المولى في عرف العرب اأنف�سهم )مولى القوم من اأنف�سهم. والولء لحمة كلحمة الن�سب( جواد علّي, المف�سّ

فى تاريخ العرب قبل الإ�سالم, ج4 )بيروت: دارالعلم للماليين � بغداد: مكتبة النه�سة, 980)م, الطبعة الثالثة(, 

�س368.
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درج في ن�س��به, و�س��رى ذلك لحقًا اإل��ى المترَجم له في 
ُ
المذك��ور عل��ى وا�سح, واأ

.
(((

حديثنا

 ,
(2(

واأّم��ا لق��ب »الكات��ب«, وال��ذي يظه��ر اأّن اإطالق��ه عليه كان �س��ائعًا وكثي��رًا

فيعود اإلى اأّن المترجم له كان يتوّلى من�سب الكتابة- التدري�س- في بالط بع�س 

الح��ّكام وال��ولة. ومثل��ه اأي�سًا: لقب »الأخب��ارّي«, الذي يعود اإلى اأّن��ه كان موؤّرخًا 

.
(3(

عالمًا بالأخبار والآثار والمنقولت التاريخّية

وق��د كان لليعقوب��ّي اأي�س��ًا لقب��ان اآخ��ران ُيع��رف بهم��ا, وهم��ا: »الأ�سفهانّي« 

و»الم�سرّي«, فلقب »الأ�سفهانّي« نظرًا اإلى اأّنه من اأ�سول اإيرانّية, وهو من اأهل 

اأ�سفه��ان. واأّم��ا »الم�س��رّي«, فج��اء من كونه ق��د اأقام في م�سر م��ّدًة طويلًة من 

.
(4(

الزمن

والالف��ت هن��ا اأّن اأبا المن�سور الثعالبّي )متوّفى �س��نة 429 ه�( ذكر في كتابه 

»يتيم��ة الدهر« اأ�س��ماء �س��عراء اأ�سفه��ان, وقد ذكر من بينه��م: اأحمد بن وا�سح 

.
(6(

, كما �سّماه كّل من الم�سعودّي وحاّجي خليفة ب� »الم�سرّي«
(5(

)اليعقوبّي( 

ب � حيات��ه و�س��يرته: ل ب��ّد لن��ا م��ن الإ�س��ارة ب��ادئ ذي ب��دء اإل��ى اأّن المعلوم��ات 

المتوّف��رة ح��ول حي��اة اليعقوبّي قليلة جّدًا؛ فلم َيِرد في م�سادر التاريخ �س��يء 

عن �سيرته, كما لم يذكر عن نف�سه �سيئًا في اآثاره وموؤّلفاته التي خّلفها, وكاأّنه 

�سادق   ,38  � الم�سدر, �س37  نف�س  عا�سي,  ح�سين  الم�سدر, �س22,  نف�س  الجعفرّي,  على  اإبراهيم  يا�سين    (((

ولى, 
ُ
الأ الطبعة  �س,  اإ�سالمّي؛360)ه�  الإر�ساد  وزارة  طهران:  ا�سالم,  در  تاريخ  علم  )الأ�ستاذ(,  اآئينهوند 

�س368.

)2)  لمعرفة بع�س موارد ا�ستعمال هذا اللقب راجع: اليعقوبّي, نف�س الم�سدر, �س�س 8))-32) )الإلحاقات(.

)3)  ر�سول جعفريان )الأ�ستاذ(, منابع تاريخ ا�سالم )قم: ان�ساريان, 376), الطبعة الأولى(, �س�س 54) � 55).

)4)  اليعقوبّي, الم�سدر نف�سه )الترجمة الفار�سّية(, مقّدمة المترجم, ال�سفحتان 9 و)).

)5)  اأبو من�سور عبد الملك الثعالبّى الني�سابورّي, يتيمة الدهر في محا�سن اأهل الع�سر, ج3, تحقيق مفيد محّمد 

قميحة )بيروت: دارالكتب العلمّية, 420) ق / 2000م,الطبعة الأولى(, �س349.

)6)  راجع: اليعقوبّي, نف�س الم�سدر)الترجمه فار�سّية(, مقّدمة المترجم, �س)).

نه�شة عا�شوراء
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.
(((

كان يتجّنب الحديث عن نف�سه ترّفعًا عن ال�سهرة

ولكن مع هذا, فاإّننا وجدنا في الفترة الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا باآثار اليعقوبّي, 

فم��ن جه��ٍة, اهتّم جملة من الم�ست�س��رقين م��ن اأمثال )دخوي��ه الهولندّي 836) � 

909)م(, و)هو�س��تما الهولن��دّي )85)� 943)م( و)جوينب��ول الهولن��دّي 802) � 

)86)م( و)�س��ارتن وويلي��ام ميل��وارد( بطبع اآثاره والبح��ث والتدقيق في اأحواله 

و�سيرته. ومن جهة اأخرى, فقد �سعى اثنان من الباحثين العرب اإلى تاأليف كتابين 

م�س��تقّلين اأوردا فيهم��ا م��ا يعين في التعّرف عل��ى اليعقوبّي وموؤّلفات��ه. اأحدهما: 

يا�س��ين اإبراهي��م عل��ّي الجعف��رّي ف��ي كتاب��ه »اليعقوب��ّي: الم��وؤّرخ والجغرافّي«, 

والآخ��ر: ح�س��ين عا�سي في كتاب��ه: »اليعقوبّي, ع�سره- �س��يرة حيات��ه- منهجه 

.
(2(

التاريخّي«

الأم��ر الموؤّك��د اأّن اأحمد بن وا�سح اليعقوبّي عا���س في القرن الثالث الهجرّي, 

لكّن تاريخ ولدته غير معلوم لنا, بل كّل ما نعلمه اأّن وفاته كانت في اأواخر القرن 

الثال��ث. ويعتق��د ياقوت الحم��وي )ت 626 ه�( اأّن وفاة اليعقوب��ّي كانت في العام 

. وم��ع هذا, فقد جاء في الملحقات المن�سّم��ة اإلى كتاب البلدان- 
(3(

)284 ه���( 

ال��ذي كتب��ه اليعقوب��ّي-. »لّم��ا كانت ليل��ة عيد الفطر م��ن �س��نة 292, تذّكرت ما 

 .
(4(

كان فيه اآل ابن طولون في مثل هذه الّليلة من الزّي الح�سن بال�سالح...« 

وهذا الخبر- على تقدير �سّحته- دليل وا�سح على اأّن اليعقوبّي كان قد عا�س اإلى 

التاري��خ المذك��ور, واأّنه قد مات بعد ذلك, وعليه: فاإّن تاريخ وفاته الدقيق �س��وف 

يبق��ى غي��ر معلوم اأي�سًا. واإن كان يمكن لنا اأن نحد���س باأّنه كان في اأواخر القرن 

)))  راجع: يا�سين اإبراهيم علّي الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س23؛ح�سين عا�سي, نف�س الم�سدر, �س38.

هذا  خال  لالأ�سف,  ولكن  الجعفرّي,  علّي  يا�سين  حّررها  وقد  المطالب,  بع�س  كتابه  في  عا�سي  ح�سين  اأثبت    (2(

الكتاب من الهوام�س.

)3)  ياقوت الحموّي, نف�س الم�سدر, ج5, �س54).

)4)  اليعقوبّي, نف�س الم�سدر )عربى(, �س)3).
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الثالث الهجرّي؛ اإذ ل يوجد له ذكر ول اأثر فيما بعد ذلك من الأزمنة.

 وبعد هذا, �سنتابع الكالم في هذه المقالة في التعّرف على موؤّلفات اليعقوبّي. 

ون�سير هنا- ب�سكل مجمل- اإلى اأّن جميع الكتب الثالثة التي تركها كان قد اأّلفها 

ف��ي الن�س��ف الثان��ي من القرن الثال��ث, كما اأّن اأقدم واأ�س��هر كتاب ل��ه هو تاريخ 

.
(((

اليعقوبّي الذي ينتهي بذكر حوادث العام 259 ه�

واأّما بالن�س��بة اإلى م�س��قط راأ���س اليعقوبّي, فينبغي اأن ُيعلم اأّن المظنون قوّيًا 

, واإن كان هذا الأمر لم ُيذكر ولم ُي�سّرح به 
(2(

اأّن ولدت��ه كان��ت في مدينة بغ��داد

في �سيٍء من الم�سادر التاريخّية المعتبرة. لكّن اليعقوبّي حينما تعّر�س للحديث 

ع��ن بغ��داد في كتابه البلدان ذك��ر اأّن اأجداده واأقاربه كان��وا يقطنونها, واأّن اأحد 

اأجداده, وهو الم�سّمى وا�سحًا- وهو من موالي المن�سور العّبا�سي- كان قد توّلى 

, وعلى هذا الأ�سا�س, 
(3(

هند�سة واإدارة ربع معّين من مدينة بغداد حين تاأ�سي�سها

ل يكون بعيدًا اّدعاء اأّن اليعقوبّي نف�س��ه قد ُولد فيها, وذلك نظرًا اإلى اأّنها كانت 

مقّرًا وموطنًا دائمًا لأجداده واأقاربه.

وم��ن الجدي��ر ذك��ره اأّن بغ��داد كان��ت ف��ي زم��ن اليعقوب��ّي- كما ف��ي كثيٍر من 

الحقبات والع�سور التاريخّية- مدينًة ذات جاذبّية قوّية, ومحّطًا لأنظار الجميع, 

. لك��ن, وم��ع كّل هذه 
(4(

وق��د اعتبره��ا اليعقوب��ّي نف�س��ه مدين��ة منقطع��ة النظي��ر

, لم ت�س��تطع مدينة بغداد اأن تحتفظ باليعقوبّي فيها لمّدة طويلٍة من 
(5(

الجاذبّية

الزم��ن؛ اإذ كان ل��دى الرجل من حّب الكت�س��اف والبحث ع��ن الحقيقة, ما جعله 

يج��وب البلدان ط��وًل وعر�سًا من اأجل ر�سد ومتابعة الأخبار والأحداث الجارية. 

)))  راجع: اأحمد بن اأبي يعقوب )اليعقوبّي(, تاريخ اليعقوبّي, ج2 )بيروت: دار �سادر, بال تاريخ(, �س))5.

)2)  راجع: ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س54).

)3)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سى(, �س5 و0).

)4)  نف�س الم�سدر, �س4.

)5)  للتعّرف على روعة مدينة بغداد في ع�سر اليعقوبّي, راجع: نف�س الم�سدر, �س4 � 5.
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((2



وفي هذا المجال, يقول اليعقوبّي: »اإّني ُعنيت في عنفوان �سبابي, وعند احتيال 

�س��ّني, وح��ّدة ذهن��ي, بعل��م اأخب��ار البلدان, وم�س��افة ما بي��ن كّل بلٍد وبل��د؛ لأّني 

.
(((

�سافرت حديث ال�سّن, واّت�سلت اأ�سفاري, ودام تغّربي...«

وبعد كّل هذا, فاإّنه �سيظهر لنا من خالل تعّرفنا على الع�سر الذي عا�س فيه 

اليعقوب��ّي اأّن بغ��داد في تلك الآونة كانت مركزًا لحكومة خلفاء اّت�س��موا بال�سعف 

ال�س��ديد, وكان الحك��م العّبا�س��ّي اآنذاك يعاني اأو�ساعًا مزري��ة, وفي هذا الوقت, 

برزت في �س��رق وغرب البالد الإ�س��المّية حكومات وممالك �س��به م�س��تقّلة, وقد 

عا�س اليعقوبّي تحت حماية بع�س تلك الحكومات في المرحلتين المختلفتين من 

حياته خالل المقطعين الزمنّيين المذكورين.

ث��ّم وبع��د خروج اليعقوبّي من مدين��ة بغداد, توّجه اأّوًل نحو ال�س��رق. فقد نقل 

ابن فقيه في مخت�سر كتاب البلدان عن اأحمد بن وا�سح اأّنه قد اأقام مّدًة طويلة 

, ثّم انتقل بع��د ذلك اإلى 
(2(

ف��ي اأرميني��ا, واأّن��ه كان كاتب��ًا لبع���س ملوكها وولته��ا

, حيث اأخذ بتاأليف 
(3(

خرا�سان وتوّلى عماًل في دولة الطاهرّيين )205 � 259 ه�( 

, وكان ب��دوؤه بتاأليف ه��ذا الكتاب في الع��ام 260 ه�- اأي 
(4(

كت��اب م�س��تقّل عنه��م

بع��د زوال دولته��م-, لينتقل اليعقوبّي بعدها اإلى الهند, ومن ثّم اإلى م�سر وبالد 

المغ��رب. وذلك ف��ي المرحلة الثانية من حياته, حيث ن��ال المنزلة والرفعة عند 

ال�س��اللة الطولوني��ة )254 � 292 ه���(. والظاهر: اأّن وفات��ه كانت في م�سر اأو في 

.
(5(

المغرب

)))  للتعّرف على روعة مدينة بغداد في ع�سر اليعقوبّي, راجع: نف�س الم�سدر, �س).

)2)  راجع: اأحمد بن وا�سح اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, ج), ترجمة محّمد اإبراهيم اآيتى )طهران: �سركة المن�سورات 

العلمّية والثقافّية, ط 366) ه� �س, الطبعة الخام�سة(, مقّدمة المترجم, �س23.

)3)  راجع: ح�سين عا�سي, نف�س الم�سدر, �س)4.

)4)  راجع: تاريخ اليعقوبّي, )عربي(, ج2, �س422.

)5)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سى(, مقّدمة المترجم, �س0) � )).

���امم�نم�����م����ة��ّ�م���قم م���م�م�د���ّ��م�م
((3



وم��ن هن��ا, فنحن ل علم لن��ا بالدّقة بالمنزلة التي ح�س��ل عليها اليعقوبّي في 

تل��ك البقاع, يعود ذل��ك لفقدان المعلومات الاّلزمة لهذا ال�س��اأن. واإن كان يمكن 

لن��ا قب��ل ه��ذا اأن نتحّدث عن مكان��ة وا�سح جّد اليعقوبّي وحظوت��ه وقرب منزلته 

ل��دى خلف��اء بني العّبا���س. وال��ذي ينبغ��ي اأن ُيعلم هن��ا اأّن وا�سح��ًا كان لديه من 

ال�س��هرة والمكان��ة- كم��ا اأ�س��لفنا- اإل��ى درج��ة اأن ُيع��رف اليعقوبّي ب� اب��ن وا�سح 

لمكان انت�س��ابه اليه, وعلى هذا الأ�سا���س, ومن اأجل التعّرف اأكثر على اليعقوبّي, 

ل بّد لنا من اأن نتعّرف اأكثر على وا�سح هذا, بالإ�سافة اإلى الآخرين مّمن انت�سب 

اإليهم من اآبائه, فنقول:

ُعّي��ن وا�س��ح م��ن قبل المن�س��ور العّبا�س��ّي )36) � 58)ه�( متوّلي��ًا على اإمارة 

, وعليه, فمن 
(((

اأرمينيا واآذربيجان, وبقي فيها متوّليًا عليها حّتى �سنة )58)ه�( 

المحتمل اأن يكون وجود اليعقوبّي في هذه المنطقة- كما اأ�سرنا قبل قليل- عائدًا 

اإلى كون جّده على راأ�س ال�سلطة فيها.

ثّم في العام )62)ه�(, وبعد تجربٍة له في حكومة المن�سور العّبا�سّي, ا�ستلم 

وا�س��ح اإم��ارة م�سر في زمن المهدّي العّبا�س��ّي )58) � 69) ه�( لمّدٍة ق�سيرة ل 

.
(2(

تتجاوز الأربعة الأ�سُهر

وم��ن ال�سفات الت��ي اّت�سف بها وا�سح: حزمه و�سرامت��ه في معالجة الأمور, 

وهو قد تعامل مع اأهل م�سر بهذا الحزم, وبتلك ال�سّدة, ما دفع بهم اإلى �سكايته 

اإل��ى المهدّي العّبا�س��ّي, الذي ا�س��تجاب لهم فعزله عن وليت��ه. غير اأّنه مع ذلك, 

)))  تاريخ اليعقوبّي, )عربي(. ج2, �س372.

اإبراهيم  الف�سل  اأبو  محّمد  تحقيق  ج8,  الطبرّي(,  )تاريخ  والملوك  المم  تاريخ  الطبرّي,  جرير  بن  محّمد    (2(

)بيروت: روائع التراث العربّي, بال تاريخ(, �س43)؛جمال الّدين يو�سف بن تغري بردي, النجوم الزاهرة فى 

�س40؛زامباور,  963)م(,   / ق   (383 القومّي,  والإر�ساد  الثقافة  وزارة  )قاهره:  ج2  والقاهرة,  م�سر  ملوك 

اأن�ساب الخلفاء والعّمال والت�سل�سل التاريخّي للحوادث الإ�سالمّية,, ترجمة محّمد جواد م�سكور )طهران:مكتبة 

خيام, 356)(, �س39.
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 ف��ي م�سر, والذي ُيعّد م��ن المنا�سب 
(((

بق��ي في من�سب م�س��وؤول دي��وان البريد

, وا�س��تمّر في هذا المن�سب حّتى �س��نة 69) ه�, حينما ا�س��تطاع 
(2(

الرفيع��ة فيها

العّبا�سّيون في زمن الهادي العّبا�سّي )96) � 70)( اأن يق�سوا على ثورة الح�سين 

بن علّي بن الح�سن المعروف ب� �سهيد فخ, وكان اإدري�س بن عبد اهلل بن الح�سن قد 

تمّكن من الفرار من قب�سة العّبا�سيين, وا�ستطاع الو�سول اإلى م�سر, ليهرب مّرًة 

ثانية بم�س��اعدة وا�سح اإلى المغرب, حيث قام هناك بتاأ�سي���س الدولة الإدري�سّية 

)72) � 375 ه���(. لك��ن, ومن جان��ب اآخر, قد دفع وا�سح حياته ثمنًا لهذا الفعل, 

مر بقتله في �س��نة 69) ه�, جاء ذلك باأمٍر من خليفة ذلك الع�سر الهادي 
ُ
حيث اأ

. وه��ذا م��ا اأو�سحه محّمد بن جرير الطب��رّي )224 �0)3 ه�( وحكى 
(3(

العّبا�س��ّي

.
(4(

عنه ب�سكل �سريح, قائاًل: اإّن وا�سحًا هذا كان راف�سّيًا- �سيعّيًا-

وم��ن هن��ا, يمك��ن العتقاد باأّن ه��ذه النهاي��ة الدموّية التي كان��ت لوا�سح جّد 

اليعقوبّي قد كانت �س��ببًا لفتور وتدهور العالقات- على الأقّل لفترٍة من الزمن- 

خرى.
ُ
بين ال�سلطة العّبا�سّية من جهة وبين اأ�سرة اليعقوبّي من جهة اأ

وف��ي ه��ذا ال�س��ياق, يمك��ن اأن ُيث��ار ال�س��وؤال التال��ي, وه��و: اأّن��ه لماذا ل��م ياأِت 

 ,
(5(

ة م�س��اعدة جّده وا�سح لإدري���س على الهرب؟ اليعقوب��ّي ف��ي تاريخه على ق�سّ

ح ميله اإلى الت�سّيع؟ مع العلم باأّن تاريخ اليعقوبّي مليء وحافل بالأمور التي تو�سّ

)))  م�سوؤول البريد في كّل منطقة هو من يتكّفل با�ستالم وتوزيع الر�سائل التي ت�سل من كّل المناطق اإلى هناك, 

اأو فهار�سها, واختيار حر�س  المنطقة  واأخبار  الر�سائل  الخليفة عين تلك  اإلى  اأّنه ينقل  اأخرى وهي  وله وظيفة 

الطرقات وتعيين ال�سفراء في جميع المناطق كانت كّلها بيده. راجع: اآدام متز, الح�سارة الإ�سالمّية في القرن 

الرابع الهجرّي,ج ), ترجمه علّي ر�سا ذكاوتي قراكزلو )طهران: امير كبير, 362),الطبعة الأولى(, �س97.

)2)  ابن تغري بردي, نف�س الم�سدر, ج2, �س40.

)3)  الطبرّي, نف�س الم�سدر, ج8, �س98)؛ابن تغري بردي, نف�س الم�سدر, ج2, �س�س 40 � )4.

)4)  عبارة الطبرّي هي: »كان راف�سّيًا خبيثًا«. الطبرّي, نف�س الم�سدر, ج8, �س98).

)5)  اليعقوبّي: تاريخه, ذكر فرار اإدري�س اإلى مغرب. اإّل اأّنه هنا لم يذكر له دورًا وا�سحًا في تهريبه. راجع: اليعقوبّي, 

)التاريخ � عربي(, ج2, �س405.
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وفي �سوء ما تقّدم, يبدو من الممكن جّدًا اأن تكون العالقة بين اأ�سرة اليعقوبّي 

وبين ال�س��لطة العّبا�س��ّية قد عادت اإلى �سفوها بعد وفاة وا�سح, الأمر الذي دفع 

باليعقوبّي اإلى التغا�سي عن تلك الحادثة واإغفالها وعدم الت�سريح بها.

وعل��ى كّل ح��ال, فق��د بات من المعل��وم اأّن وال��د اليعقوبّي كان ي�س��غل من�سب 

, واإن ل��م يعرف في اأّي الب��الد كان, ومن هو الحاك��م الذي وّله 
(((

دي��وان البري��د

ذلك المن�سب.

واأّما فيما يرتبط ب�س��خ�س اليعقوبّي, فاإّن ا�س��تهاره بلقب الكاتب- كما اأ�سرنا 

اآنفًا- كاأّنه كان لممار�س��ته اأعماًل و�س��وؤونًا ذات �س��مٍة اإدارّية وديوانّية, واأ�سا�س��ًا, 

فاإّن اأ�سرة اليعقوبّي عاّمًة كانت ُتعرف بلقب »الُكّتاب« )جمع كاتب(, حيث ُعرف 

.
(2(

عنهم العمل في دواوين الخلفاء والحّكام

وف��ي ه��ذا المجال, ينبغ��ي اأن نعلم اأّن لق��ب »الكاتب« كان عل��ى امتداد تاريخ 

الح�س��ارة الإ�س��المّية عر�سًة للتحّول والتبّدل عل��ى �سعيد المفهوم, ففي الع�سر 

ولى مراحل اإن�س��اء ديوان الإمارة الإ�س��المّية, كان من�سب الكتابة 
ُ
الأموّي, وفي اأ

بمثاب��ة من�سب الوزارة, ومقّدمة للو�سول اإليها, ثّم بعد تاأ�سي���س من�سب الوزارة 

في الع�سر العّبا�س��ّي, فقد بداأ يبرز هناك كاتب- اأو اأكثر- لتوّلي �س��وؤون الكتابة 

 .
(3(

والتعلي��م, وقد كان ه��وؤلء ُيعّدون من جملة م�س��اعدي الوزراء وم�ست�س��اريهم

وف��ي تل��ك الحقبة م��ن الزمن,كان من�سب��ا الكتابة والوزارة يّت�س��الن ويرتبطان 

ارتباطًا وثيقًا, اإلى حّد اأّن اأبا عبد اهلل محّمد بن جه�سياري المتوّفى �سنة ))33 

)))  يا�سين الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س26, ح�سين عا�سي, نف�س الم�سدر, �س40 � )4.

الإ�سالم, ج),  التاريخ ومعرفة رجاله في  والموؤّرخون: درا�سة فى تطّور علم  العربّي  التاريخ  )2)  �ساكر م�سطفى, 

)بيروت, دار العلم للماليين, 983)م, الطبعة الثالثة(, �س249 � 250.

 84 اإ�سالمّية( كيهان اندي�سه, �سماره  اإيران )القرون الأولى  )3)  راجع: حامد منتظرى مقّدم, »الوزارة في تاريخ 

)خرداد وتير 378)�س(, �س42.
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ه�(اأطلق على كتابه ا�سم كتاب »الوزراء والكّتاب«. 

ومع هذا كّله, فقد تحّدث اآدم متز في كتابه »الح�سارة الإ�سالمّية في القرن 

الراب��ع« ع��ن تح��ّول مفهوم��ّي كبير طراأ عل��ى مفهوم الكات��ب, فبراأي��ه اأّن مفهوم 

»الكات��ب« كان ُيطل��ق في الق��رن الثالث على ما يقابل مفهوم »العاِلم«, حّتى اإّنهم 

ين بالعلوم الدنيوّية ا�سم »الكّتاب«, فيما كان  كانوا ُيطلقون على العلماء المخت�سّ

.
(((

ون بالعلوم الّدينّية, اأعني الفقهاء, با�سم »العلماء« ُيعرف العلماء المخت�سّ

وم��ن هن��ا, يمكن اأن يقال اإّن ن�س��بة الكتاب��ة اإلى اليعقوبّي, كانت بح�س��ب هذا 

المفه��وم الرائ��ج والمتداول, وب�س��بب ت�سّديه لأمور الدي��وان؛ ولأّن اأجداده كانوا 

ي�س��غلون ه��ذه المنا�س��ب الحكومّي��ة, فق��د تهّي��اأت ل��ه الأر�سّية للدخ��ول في هذا 

الم�سمار. وفي حقيقة الأمر, اإّن المنا�سب والمقامات في تلك الحقبة التاريخّية 

خرى, 
ُ
, هذا م��ن جهة, ومن جه��ة اأ

(2(

كان��ت- اإل��ى ح��دٍّ كبير- منا�س��ب متوارث��ة

ف��اإّن منه��ج اليعقوب��ّي ف��ي تدوين وكتاب��ة التاريخ يع��ّد خير دليٍل على ه��ذا الأمر, 

حي��ث نج��ده في تاريخه يولي اهتمامًا كبيرًا للكتب والمرا�س��الت الحكومّية, وقد 

نق��ل متون المرا�س��الت والأوامر الحكومّية بدّقة متناهي��ة. ومن هنا يمكن القول 

بو�سوح باأّن مثل هذا الهتمام البالغ, ومثل هذا الحر�س على الدّقة في نقل هذه 

الن�سو���س ل يمك��ن اأن يح�سل في الع��ادة اإّل مّمن كان متوّلي��ًا لمن�سب الكتابة, 

. نقول ه��ذا رغم اأّننا ل نعلم اأّن ا�س��تالمه له��ذا المن�سب 
(3(

وم�س��تغاًل به��ا فع��اًل

كان ف��ي عه��د اأيٍّ م��ن الحكوم��ات التي عا�سره��ا. ولعّل من غير البعي��د اأن يكون 

ا�ستغاله به في عهد بع�ٍس من تلك الدول والحكومات المحّلّية التي ن�ساأت, كدولة 

الطاهرّيين اأو الطولونّيين.

)))  اآدام متز, نف�س الم�سدر, ج), �س�س 200� )20.

)2)  راجع: نف�س الم�سدر, �س))).

)3)  راجع: يا�سين الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س27؛ ح�سين عا�سي, نف�س الم�سدر, �س)4.
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وف��ي خت��ام هذا المقطع من البحث, واعتمادًا على ما اأ�س��رنا اإليه اآنفًا من مزايا 

يًا  اليعقوبّي واأو�سافه, وبالتحديد: كونه محّبًا لالكت�ساف وباحثًا عن الحقيقة متق�سّ

لها في اأ�س��فاره المتعّددة, نقول: اإّن فهم �س��خ�سّية اليعقوبّي ب�سكٍل اأو�سح, والوقوف 

عل��ى حقيق��ة ه��ذه ال�سف��ات والمزاي��ا يجعلنا بحاج��ٍة هنا اإل��ى اأن ننق��ل مقطعًا من 

كالم��ه؛ حيث قال متحّدثًا عن اأ�س��فاره: »فكنُت متى لقيُت رج��اًل من تلك البلدان, 

�ساألته عن وطنه وم�سره, فاإذا ذكر لي محّل داره, ومو�سع قراره, �ساألته عن بلده 

ذلك.. لدته, ما هي؟ وزرعه ما هو؟ و�س��اكنيه من هم من عرب اأو عجم... �س��رب 

.
(((

اأهله, حّتى اأ�ساأل عن لبا�سهم, ودياناتهم ومقالتهم والغالبين عليه و...« 

وينبغ��ي لن��ا اأن نع��رف �س��بقت الإ�س��ارة اإل��ى اأّن الثعالب��ّي ق��د اأورد ا�س��مه في 

, كما ُنقل لنا اأي�سًا بع�س من �س��عره في اآخر الملحقات 
(2(

زمرة �س��عراء اأ�سفهان

.
(3(

المن�سّمة اإلى كتابه كتاب البلدان

ج � ع�س��ر اليعقوب��ّي: عرفنا فيما �س��بق اأّن اأحمد بن وا�سح كان يعي���س في القرن 

الثال��ث الهج��رّي, وكانت وفاته في اآخره. وفي مقام التعّرف على هذه الحقبة 

الزمنّي��ة ل ب��ّد لن��ا اأن نعل��م اأّنها كانت ُتعرف ب��� الع�سر العّبا�س��ّي الثاني, وقد 

كانت ال�سفة العاّمة التي تمّيزت بها هذه الحقبة هي ت�سّلط الترك فيها على 

.
(4(

الحكم و�سوؤون الخالفة

وعن هذه الفترة من الحكم العّبا�س��ّي, كتب محّمد بن علّي بن طباطبا )660 � 

709( قائاًل: »فكان الخليفة في يدهم ]الترك[ كالأ�س��ير, اإن �س��اوؤوا اأبقوه, واإن 

. كما ذكر هذا الموؤّرخ المذكور اأي�سًا في �سيرة 
(5(

�ساوؤوا خلعوه, واإن �ساوؤوا قتلوه«

)))  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, �س) � 2.

)2)  الثعالبّي, م�سدر �سابق, ج3, �س349.

)3)  اليعقوبّي, )البلدان � عربي(, �س)3) و32).

)4)  راجع: ح�سين عا�سي, م�سدر �سابق, �س5.

)5)  محّمد بن علّي بن طباطبا )ابن طقطقا(, الفخرّي في الآداب ال�سلطانّية والدول الإ�سالمّيه )قم: من�سورات 

ال�سريف الر�سّي, 372)�س, اأوف�ست(, �س243.
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واأحوال المعتّز العّبا�سّي ))25 � 255 ه�(- الذي كانت خالفته خالل تلك الفترة- 

ه واأح�سروا المنّجمين, وقالوا لهم:  اأّنه لّما جل���س على �سرير الخالفة, قعد خوا�سّ

انظروا كم يعي���س وكم يبقى في الخالفة؟ وكان بالمجل���س بع�س الظرفاء, فقال: 

اأن��ا اأعل��م من هوؤلء بمقدار عم��ره وخالفته! فقالوا له: فكم تقول اإّنه يعي���س؟ وكم 

.
(((

يملك؟ قال: مهما اأراد الأتراك. فلم يبَق في المجل�س اإّل من �سحك

وهذا الن�ّس دليل وا�سح على م�ستوى ترّدي اأو�ساع الخالفة اآنذاك.

ف��ي ظ��ّل هذه الظ��روف ال�سعبة الت��ي كانت تم��ّر بها الدول��ة العّبا�س��ّية, اأخذ 

وجوده��ا ف��ي المناط��ق التابع��ة لها ي�سعف �س��يئًا ف�س��يئًا, حّتى لم يع��د لها وجود 

فيها اإّل بال�س��م فق��ط, ما اأّدى اإلى ظهور دويالٍت وحكوم��ات مناطقّية. حافظت 

هذه الدويالت على النتماء ال�س��كلّي اإلى الدولة العّبا�س��ّية, لكن انقيادها لأوامر 

الخليف��ة ل��م يتجاوز اأدنى الم�س��تويات, وكان بمقدار ال�سرورة فقط. وقد اأ�س��رنا 

فيم��ا �س��بق م��ن هذه المقالة اإلى اأّن اليعقوبّي عاي���س اثنتين م��ن هذه الدويالت, 

وهي الدولة الطاهرّية والدولة الطولونّية. وفي هذا ال�س��ياق, اأ�س��قط الطاهرّيون 

)205 � 259 ه�(, الذين كانوا يحكمون في خرا�س��ان, ا�س��م الخليفة العّبا�سّي من 

, لكّنهم بعد ذلك عادوا ليكت�س��بوا �س��رعّيتهم تحت �س��عار 
(2(

واح��دٍة من خطبهم

الطاعة للخالفة. وكذلك �سنع الطولونّيون )254 � 292 ه�(, الذين �سكنوا م�سر 

وال�س��ام واأن�س��اأوا لهم هناك دولة �سبه م�ستقّلة, لكّنها مع ذلك بقيت تحافظ على 

.
(3(

عالقات �سكلّيٍة مع دولة الخالفة

وم��ن هن��ا يمكن الق��ول: اإّن اليعقوبّي الذي ن�س��اأ في هذه الأج��واء البعيدة عن 

نفوذ الخالفة, ا�ستطاع اأن يتفّرغ لتاأليف كتبه العلمّية في محيٍط يّت�سم- اإلى حدٍّ 

)))  نف�س الم�سدر.

)2)  اليعقوبّي, )التاريخ � عربى(, ج2, �س457.

)3)  راجع: اأحمد مختار العبادّي, فى التاريخ العّبا�سّي والفاطمّي )بيروت: دار النه�سة العربّية, بال تاريخ(, �س29).
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.
(((

ما- بالحّرّية وال�ستقاللّية

والآن, وبعد اأن األقينا نظرًة اإجمالّية على الأجواء ال�سيا�سّية التي كانت �سائدًة 

في ع�سر اليعقوبّي, ل بّد لنا من معرفة اأّن حياته العلمّية لم تبلغ اأوجها وذروتها 

اإّل في الق�سم الثاني من القرن الثالث, اإذ �سيّت�سح فيما ياأتي, عند الحديث عن 

موؤّلف��ات اليعقوب��ّي وكتبه, اأّن الكتب الثالثة التي خّلفها قد ُدّونت جميعها في تلك 

الحقبة. 

ولع��ّل م��ن الالفت للنظ��ر هنا اأّن ه��ذه الفترة من التاريخ الإ�س��المّي �س��هدت 

وجود موؤّرخين اآخرين غير اليعقوبّي, وهم عبارة عن:

). عب��د اهلل ب��ن م�س��لم ب��ن قتيب��ة الّدين��وري )3)2 � 276 ه���(. وكتب��ه المعروفة 

ف��ي مج��ال التاريخ هي: كتاب المعارف, وكتاب عيون الأخبار, وكتاب الإمامة 

.
(2(

وال�سيا�سة

2. اأحم��د ب��ن يحيى البالذري )279 ه�(. وكتبه المعروفة في مجال التاريخ هي: 

.
(3(

كتاب فتوح البلدان, وكتاب اأن�ساب الأ�سراف

3. اأب��و حنيف��ة اأحم��د بن داود الّدين��ورّي )282 ه�(, وكتابه المع��روف في مجال 

.
(4(

التاريخ هو: الأخبار الطوال

ولالأ�س��ف ال�س��ديد, ونتيجًة لعدم توّفر المعلومات الكافية عن حياة اليعقوبّي, 

فاإّنن��ا ل نعل��م م��ا اإذا كان اليعقوب��ّي- ال��ذي كان معا�سرًا له��وؤلء الموؤّرخين- قد 

)))  وينبغي اأن ُيعلم اأّن البع�س هنا يظّن باأّن اليعقوبّي ت�سامح في ذكر اأخبار العّبا�سّيين. راجع: �ساكر م�سطفى, 

نف�س الم�سدر, ج), �س252. مع اأّن اليعقوبّي ذكر مثالبهم �سراحًة.

الطبعة   ,(989 للماليين,  العلم  دار  )بيروت:  ج4  تراجم...,  قامو�س  الأعالم,  الزركلّي,  الّدين  خير  راجع:    (2(

الثامنة(, �س37). مع العلم باأّن كتاب الإمامة وال�سيا�سة من�سوب اإلى ابن قتيبه, واإن كان في الواقع يوجد �سّك 

في هذه الن�سبة.

)3)  راجع: نف�س الم�سدر, ج), �س267.

)4)  راجع: نف�س الم�سدر, �س23).
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جال�س��هم وحّدثه��م اأم ل, ول نعل��م م��ا اإذا كان ق��د ج��رى حوار ومرا�س��الت بينه 

وبينهم اأم ل؟ لكن, على اأّي حال, فاإّن ما ُعرف به اليعقوبّي من ال�سغف والحر�س 

ي ومعرفة الأخبار التاريخّية, يجعلنا نظّن باأّنه كان على عالقة بهولء  على تق�سّ

الموؤّرخين, كما بغيرهم اأي�سًا. اأ�سف اإلى ذلك, اأّن اليعقوبّي- كما �سنبّين لحقًا- 

ا�س��تطاع في الن�سف الثاني من القرن الثالث اأن يوؤّلف كتابه في التاريخ, والذي 

كتبه باأ�سلوٍب بديع, حّتى ُعرف هذا الكتاب في اأو�ساط الموؤّرخين الم�سلمين باأّنه 

اأّول كتاب ُي�سّنف في مجال التاريخ العاّم.

د � مذهب��ه: ل �س��ّك ول ري��ب اأّن اأحمد بن وا�سح اليعقوبّي كان من اأتباع مدر�س��ة 

ومذهب الت�سّيع. وقد ذكرنا �سابقًا اأّن جّده وا�سحًا كان �سيعّي المذهب اأي�سًا, 

واأّنه قد دفع حياته ثمنًا لم�س��اعدته اإدري���س بن عبد اهلل بن الح�س��ن بالهرب 

. وعلى هذا الأ�سا�س, يمكن اأن يقال: اإّن وجود الت�سّيع في اأ�سرة 
(((

اإلى المغرب

��ل, وله جذور قديم��ة, لكن مع ذلك, فق��د كان اليعقوبّي  اليعقوب��ّي اأم��ر متاأ�سّ

واآباوؤه من اأعوان الخلفاء العّبا�س��ّيين, وغيرهم من الملوك والحّكام, والذين 

كانوا- اإجماًل- ينتمون اإلى اأهل ال�سّنة, ما يدفع اإلى العتقاد باأّن الت�سّيع في 

اأ�س��رة اليعقوب��ّي كان من الن��وع المعتدل, وبعيدًا عن الع�سبّي��ة. مع العلم باأّن 

تلك الفترة اأي�سًا �سهدت وجود عدٍد من اأتباع مذهب ال�سيعة المامّية في عداد 

الم�ستغلين ببع�س المنا�سب والإدارات في الدولة العّبا�سّية, رغم معروفّيتهم 

بالت�س��ّيع. ولع��ّل من اأبرز الأمثلة على ذل��ك علّي بن يقطين الذي توّلى من�سبًا 

.
(2(
Q في الدولة العّبا�سّية بناًء على اأمٍر من الإمام مو�سى الكاظم

)))  راجع: الطبرّي, م�سدر �سابق, ج8, �س98).

)2)  راجع: ر�سول جعفريان, م�سدر �سابق, �س55).
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ّنف بميوٍل  اإّن قراءة تاريخ اليعقوبّي تر�سد- بو�سوح- اإلى اأّن هذا الكتاب قد �سُ

, فهو قد تحّدث 
(((

�س��يعّية, واأّن كاتب��ه لم يعمل اأ�ساًل عل��ى اإخفاء هذا الميل لديه

. وعندم��ا تعّر�س لذكر 
(2(

بو�س��وٍح ع��ن كلٍّ م��ن حديث الغدي��ر, وحديث الثقلي��ن

الخلف��اء الرا�س��دين ل��م ُيطلق على اأحٍد منهم ا�س��م »اأمير الموؤمنين« با�س��تثناء 

. وفيما يرتبط بحادثة ال�سقيفة اأي�سًا, نقل اليعقوبّي 
(3(
Q علّي بن اأبي طالب

. وقد اأّكد 
(4(

اأخبارًا تن�سجم وتّتفق مع الأخبار التي نقلها ال�سيعة في هذه الحادثة

فرانت���س روزنتال على ت�س��ّيع اليعقوبّي, م�س��تندًا في ذلك اإلى اأّن هذا الأخير كان 

.
(5(

يعطي الأولوّية للروايات والنقولت ال�سيعّية

وم��ن ه��ذا المنطل��ق, فاإّن ما �سنعه العاّلمة ال�س��ّيد مح�س��ن الأمي��ن )282) � 

)37) ه�( في كتابه »اأعيان ال�سيعة« من عّد اليعقوبّي في عداد كبار ال�سخ�سّيات 

, وكذل��ك اأي�سًا ُيعّد �سحيحًا ودقيقًا ما 
(6(

المرموق��ة يمّثل عماًل �سائبًا و�سحيحًا

�سنعه العاّلمة مح�س��ن بن علّي الطهرانّي المعروف ب� اآقا بزرك )293) � 389) 

)))  راجع: �ساكر م�سطفى, نف�س الم�سدر, ج), �س52).

)2)  راجع: اليعقوبّي, نف�س الم�سدر, ج2, �س2)).

)3)  راجع: �سادق اآئينه وند, نف�س الم�سدر, �س70.

)4)  راجع: اليعقوبّي, نف�س الم�سدر, ج2, �س23) � 26)؛لمعرفة مدى اعتبار رواية اليعقوبّي بالن�سبة اإلى ال�سقيفة, 

راجع: ح�سين محّمد الجعفرّي, ت�سيع در م�سير تاريخ, ترجمة �سيد محّمد تقى اآيت اللهى )طهران: مركز ن�سر 

الثقافة الإ�سالمّية, 374),الطبعة الثامنة(, �س54 � 56.

)5)  فرانت�س روزنتال, تاريخ تاريخ نكارى در ا�سالم, ج), ترجمة اأ�سد اهلل اآزاد )م�سهد: موؤ�ّس�سة وطباعة انت�سارات 

عتبة قد�س الر�سوي, 366), الطبعة الثانية(, �س56). قال فرانت�س روزنتال في تو�سيف الموؤّرخين من اأتباع 

غير المذهب ال�سّني )ال�سيعة(: »اإّن ال�سالح الأ�سا�س الذي يملكه الموؤّرخ ال�سيعّي هو الحّرية في حذف ماّدٍة ما 

كان قد اأخذها من الم�سادر, اأو اإ�سافة ماّدٍة كان قد اأخذها من م�سادر اأخرى, الأمر الذي لم يكن ُيعّد دائمًا 

عماًل تاريخّيًا بح�سب المفهوم الواقعّي للعمل التاريخّي, لكّن مثل هذا العمل كان متوّقعًا منه, ويمكن لنا اأن نقف 

على مدى عمالنّية هذا النهج, بالإ�سافة اإلى التنقيحات المعتدلة, في كتاب تاريخ اليعقوبّي..«. نف�س الم�سدر, 

ج), �س79. وياأمل موؤّلف هذه المقالة في مجال اآخر, ومن خالل الرّد على هذا الكالم, و التاأكيد على الإن�ساف 

العلمّي لليعقوبّي, اأن ينتقد كالم روزنتال هذا بالتحقيق والتدقيق في م�سمون متن تاريخ اليعقوبّي.

)6)  راجع: ال�سّيد مح�سن الأمين, اأعيان ال�سيعه, ج3, تحقيق ح�سن الأمين )بيروت: دار التعارف للمطبوعات, بال 

تاريخ(, �س)20 � 203.
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ه�( في كتابه »الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة«, من ذكره كتاب »تاريخ اليعقوبّي« 

.
(((

في عداد الم�سّنفات والكتب ال�سيعّية

وهنا, وبعد اأن عرفنا اأّن اليعقوبّي ينتمي اإلى الت�سّيع, يمكن اأن ُيطرح ال�سوؤال 

التالي, وهو اأّنه اإلى اأّي فرقٍة من فرق ال�سيعة كان هذا النتماء؟

وف��ي معر�س الجواب عن هذا ال�س��وؤال, ونظرًا اإلى قّل��ة المعلومات ال�سريحة 

المتوّفرة عن حياة اليعقوبّي, ل نجد لنا مفّرًا من العودة اإلى كتبه وموؤّلفاته. وهنا 

تحدي��دًا, وبالرج��وع اإلى تاري��خ العقوبي, يمكن لنا اأن نقف عل��ى اأمٍر مهّم ولفت 

ج��ّدًا, وه��و اأّن اليعقوبّي عندما كان ب�سدد الحدي��ث عن تواريخ الخلفاء, تعّر�س 

لأح��وال الأئّمة من اأهل البيت R, وتح��ت عنوان خالفة اأمير الموؤمنين علّي 

ب��ن اأبي طالب Q, وخالفة الح�س��ن ب��ن علّي Q, تعّر���س للحديث عن 

�س��يرة هذين الإمامين العظيمين L, ثّم تناول �س��يرة الخلفاء واحدًا واحدًا 

منتهج��ًا في ذلك اأ�س��لوب التاريخ ال�سيا�س��ّي, ث��ّم في الوقت عينه, تحّدث ب�س��كٍل 

 ,R موجٍز في اأبحاٍث م�س��تقّلٍة من كتابه عن كّل واحٍد من الأئّمة الطاهرين

ذاك��رًا ف��ي ذل��ك عناوي��ن متع��ّددة, منه��ا: وفاة الح�س��ن بن عل��ّي Q, مقتل 

الح�سين بن علّي Q, وفاة علّي بن الح�سين Q, وفاة اأبي جعفر محّمد 

ب��ن عل��ّي Q, وفاة اأب��ي عبد اهلل جعفر ب��ن محّمد Q, وفاة مو�س��ى بن 

Q, ونقل جملًة من كلماتهم R. ثّم 
(2(

جعفر Q, وفاة الر�سا علّي 

.
(3(

ذكر خبر وفاة الإمام الهادي Q �سمن اأخبار المعتّز العّبا�سّي

اإلى ت�سانيف ال�سيعه, ج3 )بيروت: دار الأ�سواء, بال تاريخ(, �س296 �  اآقا بزرك الطهرانى, الذريعة  )))  راجع: 

.297

)2)  الموارد المذكورة, في فهر�س كتاب تاريخ اليعقوبّي )نهاية المجّلد الثاني (, يمكن الإ�سارة اإليها ب�سكل وا�سح 

راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س5)5 � 6)5.

)3)  راجع: نف�س الم�سدر, �س503.
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وفي نف���س ال�س��ياق, يمكن مالحظة اأّن اليعقوبّي لم ياأِت في تاريخه على ذكر 

 ,Q والإمام الع�سكرّي Q سيرة ووفاة الإمامين العظيمين الإمام الجواد�

لكن مع العلم باأّن وفاة الإمام الع�سكرّي Q كانت في العام 260 ه�, اأي اأّنها 

حدثت بعد فراغ اليعقوبّي من تاأليف الكتاب � في �سنة 259 ه� �.

وعل��ى كّل ح��ال, ف��اإّن اليعقوب��ّي ق��د اأولى اهتمام��ًا كبيرًا بالحدي��ث عن جميع 

الأئّم��ة الأطه��ار تقريبًا, وه��ذا الهتمام, اإلى جان��ب تاأكيد اليعقوب��ّي البالغ على 

ال��دور ال��ذي قام به الأئّمة على �سعيد تطّور العلم والحكم��ة, يمكن اأن ُيعّد دلياًل 

وا�سحًا على اأّن اليعقوبّي كان يرى نف�سه من اأتباع هوؤلء الأئّمة, واأّنه كان اإمامّي 

, ول �سّيما اأّنه ل يوجد لدينا في المقابل اأّي دليٍل يدّل على اأّن اليعقوبّي 
(((

المذهب

خرى, م��ن الزيدّية اأو الإ�س��ماعيلّية اأو 
ُ
كان يمي��ل اإل��ى اأيٍّ م��ن الف��رق ال�س��يعّية الأ

غيرهما, بل على العك�س من ذلك, فاإّننا نرى اأّن اليعقوبّي لم ي�سّلط ال�سوء كثيرًا 

على ثورة زيد, ولم يتحّدث كثيرًا عن اإ�سماعيل, الأمر الذي ي�سلح دلياًل على اأّنه 

.
(2(

لم يكن له ميل اإلى تلك الفرق

2. اأعمال اليعقوبّي وموؤّلفاته

والآن, وبع��د اأن تعّرفن��ا عل��ى نبذٍة من �س��يرة اليعقوبّي, ت�س��ل النوبة للتعّرف 

عل��ى كتابات��ه واآث��اره العلمّي��ة, والتي تحتوي عل��ى عدٍد م��ن الموؤّلف��ات التاريخّية 

والجغرافّية.

ف��ي كتابه »معجم البل��دان«, تحّدث ياقوت الحموّي )المتوّفى �س��نة 262 ه�( 

عن اليعقوبّي وم�سّنفاته, فذكرها على ال�سكل التالي: 

). كتاب التاريخ, كتاب كبير.

)))  راجع: فرانت�س روزنتال, نف�س الم�سدر, ج), �س56).

)2)  و راجع هنا اأي�سًا: ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س55) � 56).
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2. كتاب اأ�سماء البلدان, مجّلد واحد.

3. كتاب في اأخبار الأمم ال�سالفة, كتاب �سغير الحجم.

.
(((

4. كتاب م�ساكلة الّنا�س لزمانهم

ب��دوره, لم يذكر عم��ر كحالة في كتابه »معج��م الموؤلفي��ن« لليعقوبّي اإّل هذه 

جريت, فقد اأ�سار 
ُ
. ولكن, وا�س��تنادًا اإلى بع�س الدرا�س��ات التي اأ

(2(

الكتب الأربعة

خرى زائدًا على العناوين المذكورة, وهي كالتالي:
ُ
اإلى اأّن لليعقوبّي موؤّلفاٍت اأ

.
(3(

5. كتاب فتوحات واإنجازات طاهر بن الح�سين, والذي �سّرح هو بت�سنيفه

.
(4(

6. جغرافيا الإمبراطورّية البيزنطّية

, والذي �سّرح اليعقوبّي 
(6(

, اأو تاريخ فتوحات اأفريقيا
(5(

7. فتح اأفريقيا واأخبارها

, واإن كان بع�سهم عنون هذا الكتاب با�سٍم اآخر, وهو: 
(7(

نف�سه باأّنه قد �سّنفه

.
(8(

فتوح المغرب

ّرح في الملحقات المن�سّمة اإلى كتاب  8. كتاب الممالك والم�سالك, والذي قد �سُ

. وذهب العاّلمة ال�س��ّيد 
(9(

البل��دان اأّنه م��ن الم�سّنفات التي تركه��ا اليعقوبّي

.
((0(

مح�سن الأمين اإلى اعتبار هذا الكتاب م�سّنفًا م�ستقاّلً

ولى, نقاًل عن هذا 
ُ
)))  ياقوت الحموّي, نف�س الم�سدر, ج5, �س53) � 54). وقد تحّدث عن حجم الكتب الثالثة الأ

الم�سدر.

)2)  عمر ر�سا كّحالة, نف�س الم�سدر, ج), �س02).

)3)  اليعقوبّي )التاريخ � عربي(, ج2, �س442.

)4)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, مقّدمة المترجم, �س)).

)5)  ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س56).

)6)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, مقّدمة المترجم, �س)).

)7)  اليعقوبّي, )البلدان � عربي(, �س09).

)8)  اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي(, ج), مقّدمة المترجم, �س)2.

)9)  »حكى اأحمد بن يعقوب �ساحب كتاب الم�سالك والممالك..«. اليعقوبّي, )البلدان � عربي( �س8)).

)0))  ال�سّيد مح�سن الأمين, نف�س الم�سدر, ج3, �س202.
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9. كت��اب ملوك الروم, والذي اأّلفه اليعقوبّي خالل فترة اإقامته في اأرمينيا- قبل 

.
(2(

, وقد �سّرح هو نف�سه بتاأليفه له
(((

العام 260 ه�- 

وعلى هذا الأ�سا���س, تك��ون م�سّنفات اليعقوبّي وكتبه قد بلغت الت�س��عة, لكن, 

ولالأ�س��ف ال�س��ديد, ل��م يتبّق من ه��ذه الكتب الت�س��عة في متناول اأيدين��ا اإّل ثالثة 

فق��ط, وهي: كتاب التاريخ )تاريخ اليعقوبّي(, كتاب البلدان )اأ�س��ماء البلدان(, 

وكتاب م�ساكلة الّنا�س لزمانهم.

اأّم��ا كت��اب التاريخ, بطبعت��ه الموجودة حالّيًا, فينتهي بذكر اآخر اأحداث �س��نة 

. واأّما كتاب م�س��اكلة الّنا���س لزمانهم فقد انتهى اإل��ى اأخبار المعت�سد 
(3(

259 ه���

. واأّم��ا بالن�س��بة اإل��ى تاري��خ تاأليفه لكتاب 
(4(

الخليف��ة العّبا�س��ّي )279 � 289 ه���( 

��اًل, واإّنما نقول هنا- على �س��بيل الإجمال-  البل��دان ف�س��ياأتي الحديث عنه مف�سّ

باأّن هذا الكتاب قد تّم الفراغ من تدوينه في واحدٍة من ال�س��نوات التالية, وهي: 

278 اأو 279 اأو 292 ه�.

وال��ذي ل �س��ّك في��ه اأّن هذه الكتب الثالث��ة التي خّلفها اليعقوب��ّي تدّل بو�سوح 

على اأّن موؤّلفها كان عالمًا فّذًا وذا باٍع في ثالثٍة من فروع العلوم الإن�سانّية, وهي: 

التاريخ, والجغرافيا, والجتماعّيات.

ففي كتاب م�س��اكلة الّنا���س لزمانه��م, ابتكر اليعقوبّي نظرّي��ًة جديدًة في علم 

الجتماع, تقوم هذه النظرّية على فكرة اأّن الّنا���س ي�س��اكلون حّكامهم. وقد اأتقن 

اليعقوبّي �سناعة هذه النظرّية واأحكم بنيانها بدّقة, الأمر الذي دفع موؤّلف هذه 

المقال��ة اإل��ى التفكير بقراءة ه��ذا الكتاب, وتحليل هذه النظرّية ب�س��كٍل تف�سيلّي 

)))  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, مقّدمة المترجم, �س2).

)2)  اليعقوبّي, )البلدان � عربي(, �س85.

)3)  راجع نهاية المجّلد الثاني من كتاب تاريخ اليعقوبّي.

)4)  راجع كتاب م�ساكلة الّنا�س لزمانهم.

نه�شة عا�شوراء
(26



وفي درا�س��ٍة م�س��تقّلة. والذي يجب اأن نعرفه الآن هو اأّن هذا الكتاب, رغم ما له 

من قيمة كبيرة, لكّنه بقي مجهوًل وغير معروف, ولم يحَظ بنف�س درجة ال�ستهار 

والمعروفّي��ة التي بلغه��ا كتابا اليعقوبّي الآخران- اأعني: التاريخ والبلدان-, ولعّل 

بق��اء هذا الكتاب تحت �س��تار المجهولّي��ة عائد اإلى اأّن الق��ّراء ورّواد الكتب- في 

الأزمنة الما�سية- لم يمتلكوا معرفًة واأن�س��ًا بم�س��ائل علم الجتماع واأبحاثه. كما 

ُيحتم��ل اأي�س��ًا اأن يك��ون عدم الهتم��ام الكافي بهذا الكتاب م��رّده اإلى كونه كتابًا 

�سغير الحجم, ما جعل الآخرين يغفلون عنه وعن تدار�س ما جاء فيه.

هذا, ومن نافلة القول اأّن تاأكيدنا هنا على اأهّمّية وقيمة كتاب م�ساكلة الّنا�س 

لزمانه��م ل يعن��ي- عل��ى الإطالق- اأّنن��ا ب�سدد الدع��وة اإلى التغا�س��ي عن كتب 

خ��رى اأو اإغفالها وعدم الهتمام بها, بل اإّن لكلٍّ من كتابيه الآخرين 
ُ
اليعقوب��ّي الأ

)التاري��خ والبلدان( مجاله العلمّي الخا�ّس, الذي يختلف به عن الآخر, )فالأّول 

مجال��ه التاري��خ, والثان��ي مجال��ه الجغرافي��ا(, وكّل منهم��ا ه��و من اأق��دم الكتب 

واأكثره��ا اعتب��ارًا ف��ي مجال��ه, بحي��ث ل ي�س��تطيع اأّي باحث ف��ي ذاك المجال اأن 

ي�ستغني عن الرجوع اإليه.

وبن��اًء عل��ى ه��ذا, فنحن ف��ي تتّمة ه��ذه المقالة ن�س��عى اإل��ى التعري��ف بهذين 

الكتابين, كّل على حدة:

اأ. التعريف بكتاب التاريخ:

ل �س��ّك في اأّن هذا الكتاب ُيعّد اأ�س��هر كتب اليعقوبّي على الإطالق. ومن هنا, 

ولح�س��ن الح��ّظ, ُوج��دت اأبح��اث كثيرة تتن��اول بالدرا�س��ة- تف�سياًل- الأ�س��لوب 

. وقد ُذكر هذا الكتاب في 
(((

والنهج الذي اّتبعه اليعقوبّي في تدوين هذا الكتاب

الكتب والم�سادر المتعّددة التي تعّر�ست له باأ�سماء وعناوين مختلفة, من قبيل: 

)))  راجع: يا�سين الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س73 � 92؛ ح�سين عا�سي, نف�س الم�سدر, �س)6 � 2)).
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. لكّن 
(((

تاري��خ اب��ن وا�سح, اأخبار العّبا�س��ية, التاريخ الكبير, تاريخ العال��م و... 

ال�سم الأكثر رواجًا لهذا الكتاب اليوم هو »تاريخ اليعقوبّي«.

وينبغ��ي اأن ُيعل��م هن��ا اأّنه قد وقع الخالف بينهم في تاري��خ وزمان تاأليف هذا 

الكتاب. لكن بعد اللتفات اإلى اأّن هذا الكتاب ينتهي باأحداث �سنة 259 ه�, يبدو 

لن��ا تاري��خ فراغ اليعقوبّي من تاأليف هذا الكتاب كان قريبًا من هذا الوقت, حيث 

.
(2(

كان ل يزال يعي�س في �سرق العالم الإ�سالمّي

يتاأّل��ف كت��اب تاري��خ اليعقوبّي في الأ�سل من ق�س��مين, اأحدهم��ا منف�سل عن 

.لكّن الذي 
(3(

الآخر, وبح�س��ب تعبير الموؤّلف نف�س��ه: هو كتاب يحتوي على كتابين

ُيوؤ�س��ف ل��ه, اأّن ثّم��ة نق�سًا ف��ي موا�سع من ه��ذا الكتاب, بكال ق�س��ميه, ومن بين 

هذه الموا�سع: ما في اأّول الكتاب- وتحديدًا: في بداية الق�سم الأّول منه-, حيث 

ُيالَح��ظ اأّن ه��ذا الق�س��م الأّول يخل��و م��ن ديباجة الموؤّل��ف وهي مفقودة بح�س��ب 

الن�س��خة الموج��ودة منه, في حين يحتوي الق�س��م الثاني في بدايت��ه على ديباجٍة 

ها: له, وفيما يلي ن�سّ

»اإّنه لما انق�سى كتابنا الأّول الذي اخت�سرنا فيه ابتداء كون الدنيا واأخبار 

الأوائ��ل م��ن الأمم المتقّدمة والممالك المتفّرقة والأ�س��باب المت�س��ّعبة, اأّلْفنا 

كتابن��ا ه��ذا عل��ى م��ا رواه الأ�س��ياخ المتقّدم��ون م��ن علم��اء ال��رواة واأ�سح��اب 

ال�س��ير والأخب��ار والتاأريخ��ات, ول��م نذه��ب اإل��ى التفّرد بكت��اب ن�سّنف��ه ونتكّلف 

من��ه م��ا ق��د �س��بقنا اإليه غيرن��ا, لكّنا قد ذهبن��ا اإلى جمع المق��الت والروايات؛ 

لأّنا قد وجدناهم قد اختلفوا في اأحاديثهم واأخبارهم, وفي ال�سنن والأعمال, 

وزاد بع�سه��م ونق���ص البع���ص, فاأردن��ا اأن نجم��ع ما انتهى اإلين��ا مّما جاء به كّل 

)))  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي(, ج), مقّدمة المترجم, �س24 و 25.

)2)  نف�س الم�سدر, �س26 و 27.

)3)  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س5.
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.
(((

امرىٍء؛ لأّن الواحد منهم ل يحيط بكّل العلم«

احتوى الق�سم الأّول من كتاب تاريخ اليعقوبّي على جملٍة من العناوين, الكبيرة 

:
(2(

والفرعّية, ون�ستطيع اأن نتعّرف على هذه العناوين في �سمن ف�سوٍل ثالثٍة كّلّية

.R تاريخ الأنبياء .(

2. تاري��خ المل��وك والأم��م ال�س��ابقة )كمل��وك ال�س��ريان, ومل��وك نين��وى, وملوك 

باب��ل, وملوك الهند, واليون��ان, والروم, واإيران, وال�سي��ن, وم�سر, والبربر, 

واأفريقيا, والحب�سة, وال�سودان, واليمن, وال�سام والحيرة(.

3. تاريخ العرب قبل الإ�سالم )ع�سر الجاهلّية(.

وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س, يظه��ر لن��ا ب�س��كٍل وا�سح اأّن ه��ذا الق�س��م الم�س��ار اإليه 

, وفي التاريخ 
(3(

م��ن تاري��خ اليعقوب��ّي, يعّد ف��ي الواقع كتابًا ف��ي التاريخ العالم��ّي

الع��اّم لمرحلة ما قبل الإ�س��الم. ونظرًا اإل��ى اأّن كتاب اليعقوبّي هذا متقّدم تاأليفًا 

وت�سنيف��ًا وزمان��ًا على �س��ائر الكتب التي تناولت هذا المج��ال, ككتاب محّمد بن 

جرير الطبرّي )242 � 0)3 ه�(, اأو كتاب علّي بن الح�س��ين الم�س��عودي )المتوّفى 

�سنة 345 اأو 346 ه�(, يمكن القول ب�سبق اليعقوبّي وكونه في الطبقة متقّدمًا على 

�سائر الموؤّرخين الم�سلمين.

وينبغ��ي اأن نعل��م, اأّنه اإذا لحظنا اأحيان��ًا اأّن في الأخبار التي ذكرها اليعقوبّي 

 فه��ذا- ف��ي 
(4(

ف��ي الق�س��م الأّول م��ن كتاب��ه �س��يئًا م��ن الخراف��ات والأ�س��اطير,

)))  اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي( ج), �س355. والجدير بالذكر اأّن المجّلد الثاني من متن كتاب تاريخ اليعقوبّي, 

في الترجمة الفار�سّية, يبداأ من �س355 للمجّلد الأّول.

)2)  ذهب العاّلمة ال�سّيد مح�سن الأمين اإلى اأّن الق�سم الأّول من كتاب تاريخ اليعقوبّي يحتوي على �سّتة اأبواب. راجع: 

ال�سّيد مح�سن المين, م�سدر �سابق, ج3, �س202.

)3)  راجع اأي�سًا: �ساكر م�سطفى, نف�س الم�سدر, ج), �س250 و253.

)4)  راجع: نف�س الم�سدر.
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الحقيقة- يرجع اإلى اأّن اليعقوبّي- وكذا غيره من الموؤّرخين الم�سلمين كالطبرّي 

والم�س��عودي وغيرهم��ا- لم تتوّفر ه��ذه الأخبار لديهم اإّل ف��ي المراحل البدائّية 

للعل��م والت�سنيف, ولم تك��ن باأيديهم من اآلّيات البحث العلمّي واأدوات الدرا�س��ة 

والتحقي��ق م��ا ه��و مت��اح لنا ف��ي زمانن��ا الي��وم م��ن الآلّي��ات والأدوات والو�س��ائل 

المتط��ّورة. وه��ذا يعن��ي اأّن اليعقوبّي قد بذل ق�سارى جهده في �س��بيل اأّن يعر�س 

الأخب��ار والنقولت قبل تدوينها وت�سنيفها على ميزان العقل والمنطق. كما نراه 

يكتب عند حديثه عن ملوك فار�س:

»فار���ص تّدع��ي لملوكه��ا اأم��وراً كثي��رة مّم��ا ل يقب��ل مثله��ا, م��ن الزي��ادة في 

الخلقة, حّتى يكون للواحد عّدة اأفواه وعيون, ويكون لالآخر وجه من نحا�ص, 

ويكون على كتفي اآخر حّيتان تطعمان اأدمغة الرجال, وطول المّدة في العمر, 

ودفع الموت عن الّنا���ص, واأ�س��باه ذلك مّما تدفعه العقول ويجري فيه مجرى 

الّلعب��ات واله��زل, ومّم��ا ل حقيق��ة ل��ه. ول��م ي��زل اأه��ل العق��ول والمعرف��ة م��ن 

العج��م, وم��ن ل��ه �س��رف, والبيت الرفي��ع من اأبن��اء ملوكه��م ودهاقينهم, وذوي 

.
(((

الرواية والأدب, ل يحّققون هذا ول ي�سّححونه ول يقولونه«

وكم��ا قلنا �س��ابقًا, فاإّن ديباجة اليعقوبّي على الق�س��م الثان��ي للكتاب موجودة 

ووا�سلة اإلينا, وهو قد ذكر فيها الرواة والموؤّرخين الذين اأخذ عنهم الأخبار في 

. واأّما بالن�س��بة اإلى الق�س��م الأّول من الكتاب- 
(2(

هذا الق�س��م المذكور من كتابه

وال��ذي ه��و مو�س��ع كالمن��ا هن��ا فعاًل-, فلالأ�س��ف ال�س��ديد ق��د �س��قطت ديباجة 

الموؤل��ف عل��ى هذا الق�س��م من المتن, فال �س��بيل لن��ا لكي نعلم ما ه��ي الم�سادر 

التي اعتمد عليها اليعقوبّي في تاأليف هذا الق�س��م, واإن كّنا ن�س��تطيع اأن ن�س��تنتج 

)))  اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي(, ج), �س93).

)2)  في الق�سم الثاني من الكتاب وم�سادره �سنبحث عنها بالتف�سيل.
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من تنّوع المطالب والموا�سيع التي ا�س��تمل عليها اأّن اليعقوبّي كان يمتلك العديد 

من الم�سادر التي اأخذ منها.

وقد �سهدنا في درا�سات متاأّخرة على وجود م�ساٍع للتعّرف على الم�سادر التي 

اعتمد عليها اليعقوبّي في الق�س��م الأّول. وقد عّبر العاّلمة ال�س��ّيد مح�سن الأمين 

ع��ن العناوي��ن والمطال��ب الت��ي ورد ذكرها في هذا الق�س��م من كت��اب اليعقوبّي, 

وه��ي: م��ا يرتب��ط بتاري��خ الأنبي��اء R, وم��ا يرتب��ط بتاري��خ بع���س المل��وك 

وال�س��خ�سّيات والأمم ال�س��ابقين عموم��ًا, عّبر عنها ب� التاري��خ القديم, وذكر اأّن 

, وعلى الأرجح, 
(((

اأخبار هذه العناوين م�ستقاة من م�سادر المو�سوّيين )اليهود(

فه��و كان يق�س��د به��ذه الم�س��ادر الكت��اب المقد���س نف�س��ه- اأي: العه��د القدي��م 

خ��رى اأكثر تف�سياًل ف��ي هذا المجال, 
ُ
والعه��د الجدي��د-. في حين اأّن درا�س��اٍت اأ

كتلك التي قام بها الم�ست�سرق الهولندّي هوت�سما ))85)� 943) م(, في مقّدمته 

التي كتبها على تاريخ اليعقوبّي, اأظهرت اأّن الم�سادر التي ا�ستند اإليها اليعقوبّي 

ف��ي تدوين��ه لتاري��خ بن��ي اإ�س��رائيل اأو تاريخ الأنبي��اء R, تمّثل��ت تحديدًا في 

الكت��اب المقّد���س, اأي: ن�س��خ الكت��اب المقّد���س الت��ي كان��ت رائج��ًة ومتداولًة في 

ب��الد الم�س��رق, كما تمّثل��ت اأي�سًا ف��ي الأدب العرفانّي لذلك الع�س��ر والذي كان 

اليعقوب��ّي مّطلع��ًا عليه. كما مال هوت�س��ما اإل��ى العتقاد باأّن م��ن جملة الم�سادر 

الأ�سا�س��ّية التي ا�س��تقى منها اليعقوبّي كثيرًا من اأخباره كان كتابًا بعنوان »كهف 

الكن��وز« )seplunca thesaurorum (, وال��ذي دعاه اإل��ى اختيار هذا الراأي هو ما قام به 

من مقارنٍة للترجمة الألمانّية لهذا الكتاب بالأخبار والنقولت الواردة في الق�سم 

.
(2(

الأّول من كتاب تاريخ اليعقوبّي

)))  ال�سّيد مح�سن الأمين, نف�س الم�سدر, ج3, �س202.

)2)  اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي(, ج), مقّدمة المترجم, �س30 و )3 )نقاًل عن مقّدمة هوت�سما على التاريخ(.
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كما ذهب هوت�سما اأي�سًا اإلى اأّن اليعقوبّي اعتمد في نقله لالأخبار التي ترتبط 

بتاري��خ الع��رب قبل الإ�س��الم )الع�س��ر الجاهل��ّي( وتاريخ بع�س المل��وك والأمم 

ال�س��ابقة: كملوك اليمن, وال�سام, والحيرة, وكندة, اعتمد على نقولت اأ�سخا�ٍس 

ك� ه�سام بن محّمد بن �سائب الكلبّي, وعي�سى بن يزيد بن داأب, وهيثم بن عدّي, 

.
(((

والمدائنّي والذي اأتى على ذكر ا�سمه في مقّدمة الق�سم الثاني

خرى التي ا�س��تمل عليها هذا الق�سم 
ُ
واأّما بالن�س��ة اإلى المقاطع اأو الف�سول الأ

الأّول, - وم��ن جملته��ا م��ا يرتب��ط ب��� تاري��خ الهند القدي��م, وال�سي��ن, واليونان, 

والروم, واإيران و...- فلي���س لدينا اأّي دليٍل يخّولنا معرفة الم�سادر التي ا�س��تند 

اإليه��ا اليعقوب��ّي ف��ي تدوين هذا الق�س��م. هوت�س��ما نف�س��ه ل��م ي�س��تطع اأّن يتعّرف 

على �س��يٍء من تل��ك الم�سادر, لكّنه مع ذلك اعترف ب��اأّن »المعلومات والأخبار 

والعناوي��ن والموا�سي��ع الت��ي تناوله��ا اليعقوب��ّي في هذا الق�س��م, كائن��اً ما كان 

م�سدرها وم�ستندها, فاإّن اليعقوبّي ُيعّد اأف�سل من كثيٍر غيره من الموؤّرخين 

بالنظ��ر اإل��ى م��واّد الأخب��ار الت��ي نقله��ا, وخلّوه��ا اإل��ى ح��دٍّ كبير م��ن الخرافات 

.
(2(

والأ�ساطير التي ل اأ�سا�ص لها«

وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س, من الطبيع��ّي اأن تك��ون المعلومات الموج��ودة في تاريخ 

اليعقوبّي مو�سع نظٍر واهتمام في الدرا�سات والأبحاث التي تجري في اأّي مجال 

من مجالت التاريخ العالمّي. والالفت هنا اأّن الم�ست�س��رق الدانماركّي كري�س��تن 

�سان, المخت�ّس بالتاريخ ال�سا�ساني, والذي اأّلف كتبًا في هذا المجال, اعتبر اأّن 

تاري��خ اليعقوبّي من بي��ن كّل كتب التاريخ الموجودة لموؤّرخ��ي العرب والإيرانّيين 

.
(3(

هو اأّول الم�سادر المعتبرة فيما يرتبط بتاريخ ال�سا�سانّيين

)))  نف�س الم�سدر, �س33 )نقاًل عن مقّدمة هوت�سما على التاريخ(.

)2)  نف�س الم�سدر, �س33 )نقاًل عن مقّدمة هوت�سما على التاريخ(.

)3)  راجع: اآرتور كري�ستن �سن, ايران در زمان �سا�سانيان, ترجمة ر�سيد يا�سمي )طهران: دنياى كتاب, 372),الطبعة 

الثامنة(, �س0)).

نه�شة عا�شوراء
(32



وم��ن بي��ن الأخب��ار والمعلومات القّيم��ة جّدًا التي ا�س��تمل عليها الق�س��م الأّول 

من تاريخ اليعقوبّي, يمكن الإ�س��ارة- على �س��بيل المثال- اإلى ما ذكره اليعقوبّي 

مّم��ا ل��ه عالق��ة باليونانّيي��ن, من الإ�س��ارة اإلى كت��ٍب معرفّي��ٍة جامع��ة اأّلفها جمع 

 ف��ي عل��م الط��ّب, اأو كتب 
(2(

 وجالينو���س
(((

م��ن علم��اء اليون��ان, ككتاب��ي بق��راط

, في 
(7(

, وبطليمو�س
(6(

, واأر�سطو
(5(

, ونيقوماخو�س
(4(

, واإقليد���س
(3(

ذيمقراطي�س

الحكمة والريا�سّيات. وفي هذا ال�س��ياق, تجدر الإ�س��ارة اإلى اأّن اليعقوبّي تحّدث 

عن علماء اليونان وكتبهم وموؤّلفاتهم قبل اأن ياأتي اأ�ساًل على ذكر ملوكهم.

 وم��ن هن��ا, وبناًء عل��ى اأّن اليعقوبّي كان يقّدم الحديث ع��ن الكتب والموؤّلفات 

العلمّي��ة عل��ى الحديث عن اأخب��ار الملوك والحّكام, ل بّد لنا من الإ�س��ارة اإلى اأّن 

اليعقوب��ّي ف��ي تدوينه للتاريخ كان في الواقع مهتّمًا بالجانب الثقافّي- الح�سارّي 

, اإلى حّد اأّن فرانت�س روزنتال يعترف باأّن 
(8(

اأكثر من اهتمامه بالجانب ال�سيا�سّي

اأخب��ار التاري��خ الثقاف��ّي كثيرًا ما تاأخذ م��كان اأخبار التاريخ ال�سيا�س��ّي في تاريخ 

. وفي هذا الإطار, يمكن اأن نالحظ- بو�سوح- اأّن اليعقوبّي في �سياق 
(9(

اليعقوبّي

عر�سه لتاريخ الأمم وال�س��عوب ال�س��ابقة تحّدث عن العديد من الجوانب و�سّمن 

اأخب��اره العدي��د من المواّد العلمّي��ة والح�سارّية المتنّوعة, وم��ن هنا, فقد ُو�سف 

)))  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج), �س95 � 4)).

)2)  راجع: نف�س الم�سدر, �س4)) � 8)).

)3)  راجع: نف�س الم�سدر, �س9)).

)4)  نف�س الم�سدر, �س20) � 23).

)5)  راجع: نف�س الم�سدر, �س23) � 26).

)6)  راجع: نف�س الم�سدر, �س27) � 33).

)7)  راجع: نف�س الم�سدر, �س33) � 43).

)8)  للمطالعة اأكثر في هذا المجال, راجع: يا�سين الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س98 � 04)؛ �ساكر م�سطفى, نف�س 

الم�سدر, ج), �س250.

)9)  فرانت�س روزنتال, نف�س الم�سدر, ج), �س55) � 56).
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.
(((

تاريخ اليعقوبّي باأّنه مو�سوعة علمّية تاريخّية

وف��ي ه��ذا المجال, نوافق ما ذهب اإليه �س��اكر م�سطفى حينم��ا قال: اإّن هذا 

الحجم الكبير للمعلومات التي اأوردها اليعقوبّي في كتابه هو في الحقيقة ح�سيلة 

.
(2(

اأ�سفاره الطويلة والبعيدة في طلب العلم والمعرفة

والآن, وبع��د اأن تعّرفنا على الق�س��م الأّول من تاري��خ اليعقوبّي, نتعّرف اأي�سًا, 

وب�سكٍل اإجمالّي, على الق�سم الآخر من الكتاب:

وقد قلنا �س��ابقًا اإّن ديباجة اليعقوبّي على الق�س��م الثاني من الكتاب- لح�س��ن 

الحّظ- موجودة وفي متناول اأيدينا, ون�ستطيع من خالل قراءتها اأن نتعّرف على 

المنهج الذي اعتمده في هذا الق�س��م, وعلى محتواه, وعلى الرواة الذين ا�س��تند 

اإليهم فيه. كما تحتوي هذه الديباجة- المقّدمة اأي�سًا على حكٍم واأقوال ماأثورة- 

:
(3(

من بينها ما نقله عن اأمير الموؤمنين Q في ف�سيلة العلم وطلبه 

ًة,  الق�س��م الثان��ي م��ن تاري��خ اليعقوب��ّي تن��اول في��ه التاري��خ الإ�س��المّي خا�سّ

ب��دءًا ب�س��يرة ر�س��ول اهلل P, وانتهاًء بخالف��ة المعتمد العّبا�س��ّي, لينتهي بذكر 

ح��وادث الع��ام 259 ه���. وقد اأ�س��ار اليعقوبّي نف�س��ه ف��ي ديباجة هذا الق�س��م اإلى 

هذا المحتوى؛ اإذ قال: »اأبتدئ كتابنا هذا من مولد ر�سول اهلل وخبره في حال 

بعد حال ووقت بعد وقت اإلى اأن قب�سه اهلل اإليه, واأخبار الخلفاء بعده و�سيرة 

.
(4(

خليفة بعد خليفة وفتوحه, وما كان منه وعمل به في اأّيامه و�ِسني وليته«

اآ. ر. كيب, تطور تدوين التاريخ في الإا�سالم تاريخ نكارى در ا�سالم )مجموعه مقالت(, ترجمة  )))  راجع: ه�. 

وتدوين يعقوب اآزند )طهران: ن�سر ك�ستره, )36),الطبعة الأولى(, �س22.

)2)  راجع: �ساكر م�سطفى, نف�س الم�سدر,ج), �س249 � 250.

)3)  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س5.

)4)  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سي(, ج), �س356 � 357.
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لذلك, وبح�س��ب هذا الت�سريح من قبل اليعقوبّي, وبح�س��ب درا�س��تنا للق�س��م 

الثان��ي م��ن تاريخ��ه, يمكن الق��ول باأّن اليعقوبّي رّتب هذا الق�س��م م��ن كتابه على 

اأ�سا���س فت��رات حكم الحّكام الم�س��لمين, من النبّي P, م��رورًا بالخلفاء واحدًا 

تل��و الآخ��ر. وم��ن هن��ا يمك��ن اأن ُيعّد هذا الق�س��م م��ن الكت��اب كتابًا ف��ي التاريخ 

ال�سيا�س��ّي, واإن كان لم يغفل عن �س��ائر الجوانب التاريخّية اُلخرى اأي�سًا, بل هو 

قد اهتّم في هذا الق�س��م, كما في الق�س��م الأّول, بالجوانب الثقافّية والح�سارّية 

. وعلى كّل حال, فال ي�سعنا هنا اأن نقبل ما ذكره بع�س الباحثين 
(((

اهتمامًا بالغًا

م��ن اأّن تدوي��ن ه��ذا الق�س��م وترتيب��ه جاء مبنّي��ًا على مراع��اة الت�سل�س��ل الزمنّي 

, وذل��ك لأّن الترتيب الذي يلحظ الت�سل�س��ل الزمن��ّي لالأحداث اإّنما 
(2(

لالأح��داث

ي�سرد الأحداث وي�ستعر�سها كما وقعت, عامًا بعد عام, ول يكون البناء فيها على 

مالحظة الحّكام وفترات حكمهم.

اإل��ى هنا نكون قد تعّرفنا على اأ�س��لوب اليعقوبّي ومنهج��ه في ترتيب الأحداث 

وتنظيم الموا�سيع التاريخّية, ويبقى اأن نتعّرف على اأ�س��لوبه ومنهجه في تدوينه 

, يحّدثنا 
(3(

للتاري��خ, وذل��ك من خ��الل كيفّية تاأليف��ه للكتاب ونقل��ه لالأخبار في��ه

ه��و ف��ي هذا المج��ال, يقول: »قد ذهبن��ا اإلى جمع المق��الت والرواي��ات لأّنا قد 

وجدناه��م ق��د اختلف��وا في اأحاديثه��م واأخبارهم وف��ي ال�س��نين والأعمال, وزاد 

بع�سه��م ونق���ص بع���ص, فاأردن��ا اأن نجم��ع ما انته��ى اإلينا مّما ج��اء به كّل امرئ 

.
(4(

منهم«

)))  فرانت�س روزنتال, نف�س الم�سدر, ج), �س55) � 56).

)2)  �سيد �سادق �سجادي وهادي عالم زاده, تاريخ نكارى در ا�سالم )طهران:موؤ�س�سة مطالعة وتدوين كتب العلوم 

الإن�سانّية الجامعّية »�سمت« 375)�س الطبعة الأولى( �س8)).

)3)  لمعرفة الفرق بين»الطريقة«و» المنهج« راجع: نف�س الم�سدر, �س37, الهام�س ) و�س 70.

)4)  اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س5.
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وهن��ا, ل ب��ّد لنا اأن نعلم باأّن اليعقوبّي قد ا�س��تند في تاألي��ف كتابه اإلى العديد 

م��ن الم�س��ادر, ولك��ن م��ن دون اأن يذك��ر �سل�س��لة الإ�س��ناد, لذلك ج��اء عمله في 

هذا الكتاب م�س��ابهًا لعمل الّدينورّي )المتوّفى �س��نة 282 ه�( في كتابه »الأخبار 

الط��وال«, وكذل��ك لعم��ل الم�س��عودّي )المتوّفى �س��نة 345 اأو 346 ه���( في كتابه 

»مروج الذهب«, مخالفًا بذلك ما �سنعه الطبرّي في تاريخه. وقد ُعّبر عن منهج 

. وبح�س��ب 
(((

اليعقوب��ّي ه��ذا ب� المنه��ج التاريخّي- في مقاب��ل المنهج الحديثّي-

التعبير المتداول يمكن لنا اأن نعتبر اأّن منهج اليعقوبّي في تدوين التاريخ يعتمد من 

 ,
(2(

بي��ن المناهج الثالثة: الروائّي, والتحليلّي, والتركيبّي, على المنهج التركيبّي

حي��ث اإّن��ه وب��دل اأن يذكر الروايات والأ�س��انيد المختلفة لح��دث واحد يذكره في 

خبٍر واحد, بعد اأن يقوم بمقاي�سٍة ومقارنٍة وتوفيٍق بين العديد من الروايات, ومن 

الوا�سح جّدًا اأّن قيام الموؤّلف بانتقاء الروايات وتمحي�سها واإعادة �سياغتها عبر 

.
(3(

المقاي�سة والمقارنة والتحليل هو اأمر ل يخلو من �سعوبة

واأّما ما يرتبط بمنهجه في ال�سبك وال�سياغة, فهناك اأمر مهّم يمكن مالحظته 

اأي�س��ًا, وه��و رعايت��ه لالإيج��از والخت�س��ار, وق��د كتب ف��ي ديباجته على الق�س��م 

 .
(4(

الثان��ي: »وق��د جعلناه كتاب��اً مخت�سراً, وحذفنا الأ�س��عار والأخبار الطويلة«

كما اعتمد اليعقوبّي اأي�سًا نف���س هذا الأ�س��لوب في تاأليفه لكتابه الآخر المعروف 

. والالفت 
(5(

»البل��دان«, وه��و قد �س��ّماه في الأ�سل ب��� »مخت�سر اأخب��ار البل��دان«

هنا, اأّن اليعقوبّي في مقّدمته على الق�سم الثاني من كتاب التاريخ, وفي ديباجته 

الت��ي كتبه��ا على كت��اب البلدان اأي�سًا, نق��ل كالمًا عن بع�س الحكم��اء, جاء فيه: 

)))  راجع: ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س57).

)2)  �سيد �سادق �سجادي وهادي عالم زاده, نف�س الم�سدر, �س43 � 44.

)3)  نف�س الم�سدر, �س44.

)4)  اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س6.

)5)  �سنتعّرف في هذه المقالة على كتاب البلدان بالتف�سيل.
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»لي���ص طلب��ي للعل��م طمع��اً ف��ي بل��وغ قا�سيت��ه, وال�س��تيالء عل��ى غايت��ه, ولك��ن 

.
(((

األتم�ص �سيئاً ل ي�سع جهله ول يح�سن بالعاقل خالفه«

وم��ن خ��الل المقارنة بين تاريخ اليعقوبّي وبين �س��ائر الكت��ب التاريخّية, نجد 

اأّن اليعقوب��ّي ق��د تمّك��ن م��ن الح�س��ول على اأخبار فري��دة نكاد ل نعث��ر عليها في 

خ��رى, يعود ال�س��بب في ذل��ك اإلى توّفر بع���س الم�سادر لدي��ه. كما اأّن 
ُ
الكت��ب الأ

م��ن الالف��ت للنظر حج��م الوثائق الر�س��مّية الموجودة في هذا الكت��اب, والتي ل 

خرى, وقد ورد فيه اأكثر من 460 ر�س��الة ومكاتبة, 
ُ
ن�س��اهد مثيالتها في الكتب الأ

خرى من الكتاب كان 
ُ
وهو واإن كان لم ي�سر اإّل اإلى البع�س منها, لكّن في موا�سع اأ

يذك��ر متون هذه الر�س��ائل. اأ�سف اإلى ه��ذا اأّن بع�س الأخبار التي نقلها اليعقوبّي 

في تاريخه تختلف عّما هو متداول من الأخبار في �سائر الكتب والم�سادر, ومن 

؛ كما اأّن تاريخ اليعقوبّي 
(2(

الممكن اأن تر�سد الباحث المتتّبع اإلى الواقع والحقيقة

كان في بع�س الأحيان ي�ستمل على معلومات تاريخّية ل وجود لها اأ�ساًل في �سيٍء 

.
(3(

خرى, وقد تفّرد هو وحده بنقلها
ُ
من الم�سادر الأ

ورغ��م حر�س اليعقوبّي في تاريخه على مراعاة اأ�س��لوب الإيجاز والخت�سار, 

لكّنه مع ذلك ا�ستطاع اأن ي�ستعر�س اأهّم الإنجازات والخطوات والمواقف التي قام 

به��ا كّل خليف��ٍة تحّدث عنه في كتاب��ه, و�سّب ذلك في قالٍب من الأخبار والتقارير 

والنق��ولت الوا�سح��ة والبّين��ة. كما نج��ده يهتّم اأي�س��ًا بالجان��ب الأخالقّي, حّتى 

لي�سعر القارئ للكتاب كاأّن الفائدة والغر�س من علم التاريخ اإّنما هو اللتفات اإلى 

. ومن الالف��ت لالنتباه اأي�سًا, اأّن اليعقوبّي 
(4(

ه��ذه الجوانب الأخالقّية والتربوّية

)))  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س5 و)البلدان � فار�سي(, �س2.

)2)  راجع: ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س58).

)3)  راجع: �ساكر م�سطفى, نف�س الم�سدر, ج), �س252.

)4)  راجع: الم�سدر نف�سه.
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الذي عا���س في الع�سر العّبا�س��ّي الثاني- كما ذكرنا مرارًا-, ا�س��تطاع اأن يتنّبه 

لل�سع��ف ال�س��ديد ال��ذي كان يعاني من��ه خلفاء ومل��وك ع�سره, فم��ا كان منه اإّل 

اأن كان ي�س��ّرح بذك��ر اأ�س��ماء اأولئ��ك الرجال الذي��ن كانوا يهيمن��ون على مواقف 

.
(((

الخليفة وت�سّرفاته

واآخر النقاط المهّمة التي يمكن مالحظتها في مقّدمة اليعقوبّي على الق�س��م 

الثان��ي م��ن تاريخ��ه, ه��ي فهر�س��ت اأ�س��ماء الرجال الذي��ن روى عنه��م جملًة من 

الأخبار, وهم على الترتيب التالي:

). اإ�سحاق بن �سليمان بن علّي الها�سمّي ) من اأ�سياخ بني ها�سم(.

2. اأب��و البخترّي وهب بن وهب القر�س��ّي )عن جعفر ب��ن محّمد وغيره من رجال 

حديثه(.

3. اأبان بن عثمان )عن جعفر بن محّمد(.

4. محّمد بن عمر الواقدّي )عن مو�سى بن عقبة وغيره من رجال حديثه(.

5. عبد الملك بن ه�س��ام )عن زياد بن عبد اهلل البكائي عن محّمد بن اإ�س��حاق 

المطلبّي(.

6. اأبو ح�سان الزيادّي )عن اأبي المنذر الكلبّي وغيره من رجاله(.

7. عي�سى بن يزيد بن داأب. 

8. الهيثم بن عدّي الطائّي )عن عبد اهلل بن عّبا�س الهمدانّي(.

9. محّمد بن كثير القر�سّي ) عن اأبي �سالح وغيره من رجاله(.

0). علّي بن محّمد بن عبد اهلل بن اأبي �سيف المدائنّي.

)). اأبو مع�سر المدنّي.

)))  اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2, �س470, 478, 483, 492, 493.
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2). محّمد بن مو�سى الخوارزمّي المنّجم.

.
(((

3). ما �ساء اهلل, الحا�سب في طوالع ال�سنين والأوقات

و بالوق��وف عل��ى ه��ذا الفهر���س ن�س��تطيع اأن ن�س��تنتج اأّن اليعقوب��ّي اعتمد في 

تدوي��ن كتابه على كبار الموؤّرخين الم�س��لمين, واإن كان��ت ماآخذه والم�سادر التي 

اعتم��د عليه��ا ل تقت�سر على المذكورين في هذا الفهر�س��ت, وق��د اأّكد اليعقوبّي 

.
(2(

نف�سه, بعد ذكره لهذا الفهر�ست, اأّنه اعتمد في النقل على غير هوؤلء اأي�سًا

وف��ي خت��ام ه��ذا المقط��ع م��ن المقال��ة, ل ب��ّد لن��ا اأن نعل��م اأّن كت��اب »تاري��خ 

ولى في العام 883)ميالدي ))30) ه�( 
ُ
اليعقوبّي« كان قد طبع ون�س��ر للمّرة الأ

ف��ي هولن��دا, من قب��ل الم�ست�س��رق الهولن��دي هوت�س��ما ) )85) � 943) م(, وقد 

ن�س��ره اآن��ذاك في مجّلدي��ن, وقد �سّم اإلى المجّل��د الأّول مقّدم��ًة بالّلغة الاّلتينّية 

ف��ي التعري��ف باليعقوب��ّي وفي عمله في تحقي��ق الكتاب. ثّم ُطبع بع��د ذلك للمّرة 

الثاني��ة ف��ي مجّل��داٍت ثالث��ة في النجف الأ�س��رف- تقدي��م وتعليق ال�س��ّيد محّمد 

�س��ادق بح��ر العلوم-, كان ذلك في �س��نة 358)هج��ري. واأّما الطبع��ة المتداولة 

. واأّما 
(3(

الي��وم, فتقع في مجّلدين, وقد تّم ن�س��رها من قب��ل دار �سادر في بيروت

الطبع��ة الفار�س��ّية, فهي من ترجمة محّمد اإبراهيم اآيت��ي, وطبعت في مجّلدين, 

, ثّم ُن�سر لحقًا كتاب بعنوان »فهار�ص تاريخ 
(4(

وحملت عنوان »تاريخ اليعقوبّي«

ٍل ودقيق عن مطالب هذا  اليعقوبّي« في قم المقّد�س��ة, ا�ستمل على فهر�س مف�سّ

.
(5(

الكتاب القّيم

)))  اليعقوبّي, )التاريخ � عربي(, ج2,  �س6.

)2)  نف�س الم�سدر.

)3)  راجع: اليعقوبّي, )التاريخ � فار�سى( ج), مقّدمة المترجم, �س35, ر�سول جعفريان, نف�س الم�سدر, �س56)� 

.(57

)4)  طهران: �سركة الن�سر العلمّي والثقافّي )34), الطبعة الأولى.

)5)  قم: مركز البحوث الكمبيوترّية للعلوم الإ�سالمّية, 376) ه�. �س.
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ب. التعّرف على كتاب البلدان:

هذا الكتاب المهّم �سّنفه اليعقوبّي في مجال الجغرافيا, وهو- بال �سك- ُيعّد 

من الم�سادر الأ�سا�سّية الجغرافّية والتاريخّية- على م�ستوى البالد الإ�سالمّي-. 

وقد ُكتبت العديد من الدرا�س��ات المو�ّس��عة حول المنهج الذي اّتبعه اليعقوبّي في 

. وعلى هذا الأ�سا���س, بات م��ن المعل��وم اأّن اليعقوبّي من 
(((

تاأليف��ه له��ذا الكت��اب

خ��الل تدوين��ه لكت��اب »التاريخ« اأظهر اأّنه م��وؤّرخ قدير, كما اأّن م��ن خالل تاأليفه 

لكت��اب »البل��دان« اأثب��ت تبّح��ره ف��ي مج��ال الجغرافيا اأي�س��ًا. ويمكن الق��ول باأّن 

اليعقوب��ّي ت��رك لنا- كما هو �س��اأن العلماء الكب��ار- كتابًا عظيمًا ف��ي الجغرافيا, 

وا�ستطاع اأن يوؤّثر في كثيٍر من علماء الجغرافيا الم�سلمين مّمن جاوؤوا بعده, ومن 

.
(2(

بينهم- مثاًل-: علّي بن الح�سين الم�سعودّي ) المتوّفى �سنة 345 اأو 346 ه�( 

ّلفت في 
ُ
كم��ا ُيع��ّد هذا الكتاب اأي�س��ًا من اأوائل الم�سّنفات الإ�س��المّية الت��ي اأ

, واإن كان هن��اك علم��اء م�س��لمون اآخ��رون في 
(3(

مج��ال معرف��ة البل��دان والبق��اع

مج��ال الجغرافي��ا: كابن خرداذب��ه وقدامة بن جعفر, تقّدموا عل��ى اليعقوبّي في 

مج��ال الت�سني��ف الجغراف��ّي, حيث يعود تاألي��ف الأّول لكتابه اإل��ى العام 250 ه�, 

, لكّن كت��اب اليعقوبّي امتاز من 
(4(

ويع��ود تاألي��ف الثاني لكتابه اإلى الع��ام 266 ه�

هذه الموؤّلفات بما برز فيه من اهتماٍم بمعرفة تاريخ وما�سي البلدان التي تحّدث 

عنه��ا, وم��ن هنا, ُيعّد كتابه كتابًا فري��دًا من نوعه في هذا الم�سمار, وهو متقّدم 

على �سائر الكتب التي تناولت الجانب الجغرافّي.

)))  راجع: يا�سين الجعفرّي, نف�س الم�سدر, �س93) � 8)2.

)2)  راجع: نف�س الم�سدر, �س9)2 � 240.

)3)  محّمد عبد الكريم الوافي, منهج البحث فى التاريخ والتدوين التاريخّي عند العرب )بنغازى: من�سورات جامعه 

قاريون�س, 990)الطبعة الأولى(, �س225.

)4)  راجع: ل�سترنج, جغرافياى تاريخى �سرزمين هاى خالفت �سرقى, ترجمة محمود عرفان )طهران: �سركة الن�سر 

العلمّي والثقافّي, 376), الطبعة الثالثة(, بعد �س23 )تتّمة المقّدمة(.

نه�شة عا�شوراء
(40



لكن, ولالأ�س��ف ال�س��ديد, فاإّن كتاب »البلدان« لليعقوبّي لم ي�سل اإلينا ب�س��كل 

مكتم��ل, حي��ث ُفق��د منه جمل��ة من ف�سول��ه المهّم��ة, وتحديدًا تلك الت��ي ترتبط 

, غير اأّن 
(((

بالحدي��ث عن الب�سرة والحجاز والهن��د وال�سين وبيزنطية واأرمينيا

ه��ذا ل��م يمنع م��ن اأن يتوّفر كتاب اليعقوبّي هذا على معلوم��اٍت ومعطياٍت يكاد ل 

. ولح�سن الحّظ, فاإّن الديباجة 
(2(

يمكن الح�سول عليها من كتاٍب اأو م�سدر اآخر

الت��ي كتبه��ا اليعقوبّي على ه��ذا الكتاب ل تزال موجودة, وهو ق��د �سّمنها العديد 

من الم�سائل القّيمة فيما يرتبط بكيفّية ت�سنيفه لهذا الكتاب.

وق��د ذك��روا اأّن اليعقوب��ّي ب��داأ بت�سنيف ه��ذا الكتاب بعد الع��ودة من رحالته 

المختلف��ة الت��ي ق��ام به��ا ف��ي اأرمينيا وخرا�س��ان والهن��د وم�س��ر, وكان ذلك في 

العام 278 � 279 ه� حين اإقامته في م�سر. ولعّل الدليل على هذا الكالم هو قول 

: »المّدة التي تف�سل بين بناء �س��ّر من راأى 
(3(

اليعقوبّي نف�س��ه في كتاب البلدان

 .
(4(

وعمارتها وبين ت�سنيفي لهذا الكتاب بنف�سي خم�سة وخم�سون )55( عاماً«

وم��ن هن��ا, يمكن اعتبار ه��ذا التاريخ هو التاريخ النهائ��ّي لتدوين كتاب البلدان, 

ق��ال بع��د ذك��ر اأ�س��فاره الطويل��ة والبعي��دة, والت��ي جم��ع فيه��ا اأخباره من �س��وؤال 

الّنا���س الذي��ن التق��ى بهم في بل��دان مختلفة: »ث��ّم اأثب��تُّ كّل ما يخبرن��ي به من 

اأثق ب�سدقه, واأ�س��تظهر بم�س��األة قوٍم بعد قوم, حّتى �س��األُت خلقاً كثيراً, وعاَلماً 

م��ن الّنا���ص, ف��ي المو�س��م وغير المو�س��م, م��ن اأهل الم�س��رق والمغ��رب, وكتبُت 

اأخبارهم, ورويُت اأحاديثهم... اإلى اأن يقول: فلم اأزل اأكتب هذه الأخبار واأوؤّلف 

هذا الكتاب دهراً طوياًل, واأ�سيف كّل خبر اإلى بلده, وكّل ما اأ�سمع به من ثقات 

)))  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي( مقّدمة المترجم, �س2).

)2)  راجع: ل�سترنج, نف�س الم�سدر, �س3).

)3)  راجع: اليعقوبّي )البلدان � فار�سي(, مقّدمة المترجم, �س2).

)4)  نف�س الم�سدر, �س32؛ وهذا مبني على اأّن مدينة �سامراء قد بنيت في ع�سر المعت�سم العّبا�سّي �سنة 223 اأو 

224 هجرّية.
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. وفي هذا ال�سوء, يمكن لنا اأن 
(((

اأهل الأم�سار اإلى ما تقّدمت عندي معرفته«

ن�س��تنتج اأّن اليعقوبّي قد فرغ من ت�سنيف كتاب البلدان خالل اأ�س��فاره التي قام 

بها, تلك الأ�سفار الطويلة التي ختمها بالإقامة في م�سر, وكان فراغه من تاأليفه 

حوالي �سنة 278 ه�, اأو 279 ه�.

لكن ومع هذا كّله, وكما تقّدمت الإ�سارة اإليه, فاإّننا نجد في ف�سل الملحقات 

المن�سّمة اإلى كتاب البلدان- في الق�س��م الأخير منه- خبرًا عن ل�س��ان اليعقوبّي 

. ولكن تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأّن الف�سل 
(2(

نف�سه يذكر فيه �سراحًة العام 292 ه�

الذي فيه هذه الملحقات المذكورة ا�ستمل على اأخباٍر لم�سّنفين من المتقّدمين 

. وعلى هذا الأ�سا���س, فال ي�س��عنا اإّل اأن 
(3(

ماأخ��وذة م��ن اآثار اليعقوب��ّي المختلفة

نعتبر الخبر المذكور خارجًا عن متن كتاب البلدان.

وبالنظ��ر اإلى ذل��ك, فاإذا قيل باأّن هذا الخبر المذكور وارد في ن�س��خة قديمة 

من كتاب البلدان, لكّنه غير وارد في الن�سخة الم�سّححة- الطبعة الحالّية-, اإذا 

قيل بذلك, فيمكن اأن ُي�ساف- ولو على �س��بيل الحتمال- اإلى تواريخ الفراغ من 

تاأليف هذا الكتاب, يمكن اأن ُت�ساف �سنة 292 ه� اإلى العامين 278 ه� و 279 ه�.

وعل��ى كّل ح��ال, وباللتفات اإلى ما ذكرناه م��ن كالم اليعقوبّي الموجز, يمكن 

لن��ا اأن نعتب��ر اأّن كت��اب البل��دان هو ح�سيلة اأ�س��فاره العلمّي��ة, وكما قلنا �س��ابقًا, 

ف��اإّن اليعقوب��ّي ل��م يتحّدث عن نف�س��ه كثيرًا, غي��ر اأّنه قد �سّرح ف��ي ديباجة هذا 

الكت��اب باأّن��ه قد قام باأ�س��فار طويلة في عنفوان �س��بابه, وبق��ي متغّربًا عن وطنه 

لمّدٍة طويلة, وتحّمل ال�سعاب وكابد الم�ساّق, �سوقًا منه اإلى معرفة اأخبار البالد 

)))  راجع: اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, �س2.

)2)  راجع: اليعقوبّي, )البلدان � عربي(, �س)3).

)3)  راجع: نف�س الم�سدر, �س8)), الهام�س الم�سّحح.
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. وه��ذا كّل��ه واإن كان يعك���س �س��ورة الإن�س��ان الرّحالة, لكّن 
(((

والم�س��افات بينه��ا

اأهّمّي��ة اليعقوب��ّي ل تقت�سر على اأ�س��فاره الطويل��ة وال�سعوبات الت��ي كابدها, بل 

تكمن اأي�سًا في كيفّية قيامه بهذه الأ�س��فار, حيث قد بدت فيه وا�سحًا �س��خ�سّية 

الباحث المحّقق اأي�سًا, وقد كان هذا اأمرًا طبيعّيًا بالقيا���س اإلى اأ�سفاره العلمّية, 

والتي �ساأل فيها اأنا�سًا كثيرين عن اأمور كثيرة, وح�سل على معلوماته من قنواٍت 

متع��ّددة, ث��ّم اأثبتها في كتاب��ه بعد تقييمها و�سبطه��ا ومحاكمتها. وفي هذا يقول 

��ه-: »فكنُت مت��ى لقيُت رج��اًل من تل��ك البلدان, �س��األته عن  اليعقوب��ّي- م��ا ن�سّ

وطنه وم�سره, فاإذا ذكر لي محّل داره, ومو�سع قراره, �ساألته عن بلده ذلك.. 

لدت��ه, م��ا ه��ي؟ وزرع��ه م��ا ه��و؟ و�س��اكنيه م��ن ه��م م��ن ع��رب اأو عجم... �س��رب 

اأهل��ه, حّت��ى اأ�س��األ ع��ن لبا�س��هم, ودياناته��م ومقالته��م والغالبي��ن علي��ه و... 

م�س��افة ذل��ك البل��د, وم��ا يقرب منه م��ن البل��دان.. والرواحل, ثّم اأثب��تُّ كّل ما 

يخبرن��ي ب��ه م��ن اأث��ق ب�سدق��ه, واأ�س��تظهر بم�س��األة ق��وٍم بع��د ق��وم, حّتى �س��األُت 

خلقاً كثيراً, وعاَلماً من الّنا���ص, في المو�س��م وغير المو�س��م, من اأهل الم�س��رق 

والمغرب, وكتبُت اأخبارهم, ورويُت اأحاديثهم, وذكرت من فتح بلداً بلداً, وجّند 

م�س��راً م�س��راً, م��ن الخلفاء والأم��راء, ومبلغ خراجه, وما يرتف��ع من اأمواله« 

. وبالرغم من اأّن اليعقوبّي لم يدّون مذكراته في اأ�س��فاره تلك, اأو على الأقّل: 
(2(

نحن ل نعلم عنها �س��يئًا, لكّن كتاب البلدان الذي هو ح�سيلة تلك الأ�س��فار يمكن 

اعتباره تلك التحفة القّيمة التي تركها لنا اليعقوبّي وقّدمت لنا هذا الكّم الهائل 

من المعلومات النافعة. ول �س��ّك في اأّن اليعقوبّي قد ح�سل على معلومات كثيرة 

ووا�سعة, لكّن تدقيقه في تدوينها وتمح�سيه لها اأّدى اإلى اأن يكون الكتاب جّذابًا 

لقّرائه, خاليًا من كّل ت�سوي�ٍس وملل.

)))  راجع: يعقوبي, )البلدان � فار�سي(, �س).

)2)  نف�س الم�سدر, �س) � 2.
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وق��د قلن��ا فيما �س��بق: اإّن كتاب البلدان ل��م ي�سل اإلينا بتمامه, فال ي�س��عنا اأن 

 ,
(((

نعرف حجمه الكامل. غير اأّن اليعقوبّي كان قد �سّرح باأّنه قد اأّلفه مخت�سرًا

وق��ال- متوا�سع��ًا بما يدّل على ق��دره وعلمه-: »وعلْم��ُت اأّنه ل يحي��ط المخلوق 

بالغاي��ة, ول يبل��غ الب�س��ر النهاي��ة, ولي�س��ت �س��ريعة ل ب��ّد من تمامه��ا, ول دين 

ل يكم��ل اإّل بالإحاط��ة ب��ه, وق��د يق��ول اأهل العلم في علم اأه��ل الّدين الذي هو 

الفق��ه: مخت�س��ر كت��اب ف��الن الفقيه, ويق��ول اأهل الأدب في كت��ب الآداب, مثل 

الّلغ��ة والنح��و والمغ��ازي والأخب��ار وال�س��ير: مخت�س��ر كت��اب ك��ذا, فجعلنا هذا 

الكتاب مخت�سراً لأخبار البلدان, فاإن وقف اأحد من اأخبار بلد مّما ذكرنا على 

.
(2(

ما لم ن�سّمنه كتابنا هذا, فلم نق�سد اأن يحيط بكّل �سيء«

وكتب في الق�سم الأخير من ديباجته على كتاب البلدان, والتي اأ�سار فيها اإلى 

محت��وى كتاب��ه: »وقد ذكرُت اأ�س��ماء الأم�سار والأجناد والك��َور وما في كّل م�سٍر 

م��ن الم��دن والأقالي��م والط�سا�س��يج وم��ن ي�س��كنه ويغل��ب علي��ه, ويتراأّ���ص في��ه 

من قبائل العرب, واأجنا���ص العجم, وم�س��افة ما بين البلد, والم�سر والم�سر, 

ومن فتحه من قادة جيو���ص الإ�س��الم, وتاأريخ ذلك في �س��نته, واأوقاته, ومبلغ 

خراجه, و�س��هله, وجبله, وبّره, وبحره, وهوائه في �س��ّدة حّره, وبرده, ومياهه, 

.
(3(

و�سربه«

وقد ا�ستهّل كتاب البلدان بعد الفراغ من الديباجة بو�سف مدينة بغداد, وبعدها 

. ثّم 
(4(

بو�سف مدينة �سامّراء, بحكم كونهما عا�سمتين لدولة الخالفة العّبا�سّية

بع��د ذلك تحّدث عن �س��ائر البلدان والأم�سار في اأق�س��ام اأربع��ة )اأربعة اأرباع(, 

)))  و كان الكالم اأكثر في الق�سم الثاني من كتاب التاريخ عن مبنى اليعقوبّي في الخت�سار.

)2)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, �س2.

)3)  نف�س الم�سدر, �س3.

)4)  نف�س الم�سدر, �س32.
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وهذه الأرباع بعد جعل بغداد هي المحور, عبارة عن ربع ال�سمال, وربع الجنوب, 

وربع الم�سرق, وربع المغرب. وبالطبع, فاإّن العناوين العاّمة الموجودة في الكتاب 

عب��ر عنه��ا بالرب��ع, لكّنها تحت��وي على ثالث��ة عناوي��ن, ل اأربعة, وه��ي بالترتيب 

, وقد ا�س��تمل ربع 
(((

العناوي��ن التالي��ة: ربع الم�س��رق, رب��ع الجنوب, ربع ال�س��مال

, فم��ن المحتمل ج��ّدًا اأن يكون العن��وان العاّم لربع 
(2(

ال�س��مال عل��ى رب��ع المغرب

, ومن 
(3(

المغرب قد �سقط من �سمن الف�سول والمقاطع التي �سقطت من الكتاب

درجت موا�سيعه تحت عنوان ربع ال�سمال.
ُ
هنا اأ

وكم��ا اأ�س��رنا مرارًا, ففي نهاي��ة الطبعة الموجودة من الكت��اب هناك �سميمة 

تحت عنوان »ملحقات«, والتي ت�سمل اأخبار الموؤّلفين القدامى عن اآثار اليعقوبّي 

.
(4(

المتعّددة

والآن وبع��د التع��ّرف اإجم��اًل عل��ى منه��ج اليعقوب��ّي ف��ي تدوين كت��اب البلدان 

وترتيب محتواه, ل بّد لنا اأن نعلم اأّن ال�سم الدقيق للكتاب كما ورد في الديباجة- 

, وعلى هذا الأ�سا�س, 
(5(

التي لم يتّم التركيز عليها كثيرًا- هو »مخت�سر البلدان«

ف��اإّن عن��وان »اأ�س��ماء البلدان« الذي اأطلق��ه ياقوت الحموّي ) المتوّفى �س��نة 626 

 ل يمكن اعتب��اره عنوانًا دقيقًا و�سحيح��ًا. وكيفما كان, 
(6(

ه���( على ه��ذا الكتاب

ف��اإّن ه��ذا الكت��اب قد ُطبع اليوم تحت عن��وان »كتاب البلدان«, وهو ال�س��م الذي 

بات ُيعرف به.

)))  راجع: اليعقوبّي, )البلدان � عربي(, �س35, 72, 82.

)2)  راجع: نف�س الم�سدر, �س82 � 7)).

)3)  راجع: نف�س الم�سدر, �س85, الهام�س رقم).

)4)  راجع: نف�س الم�سدر, �س8)) � 32).

)5)  راجع: اليعقوبّي. )البلدان � فار�سي(, �س2 ومقّدمة المترجم, �س2).

)6)  ياقوت الحموّي, نف�س الم�سدر, ج5, �س54).
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ولى في العام )89) م, باهتمام 
ُ
»كتاب البلدان« ب�سكله الحالّي, ُطبع للمّرة الأ

الم�ست�س��رق الهولندّي جوينبول)junyboll (, ثّم طبع في المّرة الثانية من �سمن عّدة 

عيدت طباعته في النجف الأ�سرف 
ُ
. ثّم اأ

(((

كتب جغرافية من قبل دخويه في ليدن

.
(2(

مع مقّدمة مخت�سرة- لل�سّيد محّمد �سادق اآل بحر العلوم-

و قد ترجم هذا الكتاب- لحّد الآن- عن لغته الأ�سلّية العربّية اإلى لغتين:

.
(3(

)� فقد ُترجم اإلى الفرن�سّية من قبل ويت )weit( ون�سر في العام 927) 

2� وُترج��م اإل��ى الفار�س��ّية م��ن قب��ل الدكت��ور محّم��د اإبراهي��م اآيتي تح��ت عنوان 

.
(4(

ولى في ال�سنة 343) هجرّية �سم�سّية
ُ
البلدان, وقد كانت طبعته الأ

)))  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي( مقّدمة المترجم, �س2).

)2)  النجف الأ�سرف: المكتبة المرت�سوّية ومطبعتها الحيدرّية, بال تاريخ.

)3)  اليعقوبّي, )البلدان � فار�سي(, مقّدمة المترجم, �س3).

)4)  طهران: �سركة الن�سر العلمّي والثقافّي, 343), الطبعة الأولى � )38)الطبعة الرابعة.
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 نقد وتقييم لكتاب »الفتوح« 
في ضوء تعامله مع حادثة كربالء)))

تلخي�ص وتقديم

اإّن جولًة على كتب التراجم والببلوغرافيا في القرنين الثالث والرابع الهجرّي 

تك�سف بو�سوح عن اأّن كتاب »الفتوح« وموؤّلفه لم يحظيا بالمكانة التي تليق بهما. 

فاإّنن��ا ل ن�س��تطيع اأن نج��د ترجمًة دقيقًة لبن اأعثم الكوفّي, ول ن�س��تطيع اأن نقف 

بدّقة على �سمات �سخ�سّيته, اأو على مذهبه, اأو �سائر موؤّلفاته, اأو �سائر الجوانب 

في �سيرته وحياته.

وتاأتي هذه الدرا�س��ة التي بين ي��دي القارئ الكريم للتعريف بكتاب »الفتوح«, 

والحديث عن اأحوال موؤّلفه.

وم��ع اأّن البع���س ح��اول اأن يهّم���س كت��اب الفتوح, نظرًا ل�س��تماله عل��ى اأخباٍر 

ونق��ولٍت ل تن�س��جم ول تت��الءم م��ع معتق��دات مذه��ب الت�س��ّنن, لكّنن��ا م��ع ذلك 

ن�س��تطيع اأن ن�س��تنتج م��ن نف���س هذا الكت��اب اأّن موؤّلف��ه كان في الحقيق��ة والواقع 

م��ن اأتب��اع مدر�س��ة الخلفاء, ب��ل ومن ال�س��ديدين في ذل��ك. ومع اأّن اب��ن اأعثم ل 

يك�س��ف لن��ا, بال�س��كل الكافي, عن الم�سادر الت��ي اعتمد عليها ف��ي اأخباره, لكّن 

كتاب »الفتوح« مع ذلك يقّدم لقّرائه نوعًا من الطمئنان العرفّي اإلى ما ا�س��تمل 

))) نعمت اهلل �سفري فرو�ساني, محمد علي توحيدي.



�س موؤّلفه بهذا المجال, وكون  عليه من اأخبار, ويعود الف�سل في ذلك اإلى تخ�سّ

�سّيًا, وكون الأخبار الواردة فيه متنا�سبة من ناحية الهند�سة  الكتاب كتابًا تخ�سّ

التاريخّية لالأحداث.

كلم��ات مفتاحّي��ة: اب��ن اأعثم الكوف��ّي, الفتوح, مذه��ب, تاريخ, وثائ��ق, واقعة 

كربالء.

مقّدمة

الأم��ور ال�سرورّي��ة  التاريخّي��ة واح��دًا م��ن  ُيع��ّد وج��ود الم�س��ادر والمناب��ع 

والأ�سا�سّية للغاية في اإعادة خلق وت�سوير الحوادث والوقائع التاريخّية. وبعد بدء 

مرحل��ة التاأري��خ لالأحداث, �سحيح اأّن الم�سادر غي��ر المدّونة لم تفقد اأهّمّيتها, 

لكّنها ل تملك نف���س اأهّمّية وقيمة الم�سادر المدّونة والمكتوبة, لجهة ال�س��فافّية 

وبي��ان التفا�سي��ل ودائ��رة ال�س��مول. واإّن كّل اأّم��ٍة اأو �س��عٍب يمل��ك م�س��ادر مدّونًة 

تتحّدث عن تاريخ اأ�سالفه, القدماء منهم والمتاأّخرين, يمكن له اأن يتعّرف على 

ما�سيه ب�سكٍل اأف�سل واأدّق بكثيٍر من اأولئك الذين يفتقدون وجود مثل هذه الكتب 

والم�س��ادر التاريخّي��ة المدّون��ة. وف��ي هذا المج��ال, يمكن لن��ا اأن نمتلك الجراأة 

الكافية لنّدعي اأّنه ل يوجد دين اأو اأّمة تمتلك ما يمتلكه الإ�سالم والم�سلمون من 

الم�س��ادر التاريخّية المكتوبة. وبديهّي اأّن المق�سود من الم�سادر التاريخّية هو 

ّلفت لعر�س اأحداث التاريخ ووقائعه.
ُ
تلك الكتب التي اأ

وبالرغم من كثرة الم�سادر المكتوبة في تاريخ الإ�سالم, فاإّن هذه الم�سادر لم 

تخُل من الكثير من الم�سكالت وال�سلبّيات, ويمكن اأن نعّد من بين هذه النواق�س: 

��ب المذهبّي, والتفرقة ال�سيا�س��ّية, واإثارة  الأخب��ار والنق��ولت النابعة من التع�سّ

.
(((

النزاعات القبلّية بما يخدم موقف الحّكام و.. 

)))  ر�سول جعفريان, منابع تاريخ ا�سالم, �س88 � 98.
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ومن هنا, فقد عّدوا التفرقة و�سلطة حّكام الجور وال�ستبداد من اأهّم العوامل 

, وقد 
(((

الت��ي اأّدت اإلى التحريف والنحراف في مجال تدوين التاريخ الإ�س��المّي

انعك���س ذلك ب�س��كٍل �س��لبيٍّ جّدًا على واقع الم�سادر المدّونة في تاريخ الإ�س��الم, 

فبدت فيها اأنفا�س الطائفّية والمذهبّية, اإن من جهة تحريف الوقائع التاريخّية, 

اأو م��ن جه��ة اإن��كار وتجاهل بع�س الوقائ��ع التاريخّي��ة. واإّن كتاب »الفت��وح«, هذا 

الكت��اب القدي��م, والقّيم في بابه, هو م��ن جملة الكتب التي لم تبَق بماأمٍن ومناأى 

ع��ن اأعرا�س هذا النف���س الطائفّي وتداعياته, ولأّنه ا�س��تمل على بع�س العناوين 

التي يمكن اأن ُي�ست�س��َعر منها توّجه �س��يعّي لدى موؤّلفه, فقد جرى التعامل مع هذا 

. ويمكن اأن نعزو ال�سبب 
(2(

الكتاب بنوٍع من الق�سوة, وجرى اعتباره كتابًا �سعيفًا

ف��ي رمي هذا الكت��اب بال�سعف اإلى نقله لبع�س الأح��داث التاريخّية وعر�سه لها 

.
(3(

بما ل يتما�سى مع مذاق المذهب ال�سّنّي

واإذا اأخذن��ا بعي��ن العتبار اأّن اأكثر الموؤّرخين الم�س��لمين هم م��ن اأتباع فرقٍة 

ة, فمن البديهّي اأن يثير ذلك بع�س القلق في نفو���س اأتباع الفرق المخالفة  خا�سّ

له��م فيم��ا يرتبط بنقل كاّف��ة الأحداث والوقائ��ع والمقاطع الح�ّسا�س��ة من تاريخ 

الإ�س��الم, م��ن قبي��ل واقع��ة الغدي��ر, وحادث��ة ال�س��قيفة, واأمثالهم��ا, واأن يك��ون 

التحريف الحا�سل بنظرهم في هذه الحوادث, اأو اإنكارها, اأو ال�سكوت عن بع�س 

تفا�سيله��ا, باعثًا لديهم على ع��دم تقّبل هذه الأخبار, وعدم الركون والطمئنان 

اإليه��ا. وم��ن هن��ا, يبدو م��ن ال�سرورّي ج��ّدًا اأن نتعّر�س بالدرا�س��ة لكت��ٍب ككتاب 

الفت��وح لب��ن اأعث��م, الذي نق��ل وقائع واأحداثًا �س��كت عنه��ا غيره م��ن الموؤّرخين 

م��ن اأه��ل ال�س��ّنة, واأن نتعّرف اأكث��ر على ما جاء في��ه. اأ�سف اإلى ذل��ك, اأّن كتاب 

)))  اأبو الف�سل �سكوري, در اآمدى بر تاريخ نكري و تاريخ نكاري م�سلمانان, �س77.

)2)  الم�سدر نف�سه.

)3)  محيي الّدين المامقانّي, م�ستدرك تنقيح المقال, ج5, �س35).
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الفتوح ُيعّد من الم�سادر القديمة في مجال تاريخ الإ�س��الم التي لو ا�س��تطعنا اأن 

ُنثب��ت م��دى اإتقانه واعتباره من الناحية التاريخّية لكان دلياًل اإ�سافّيًا على �سدق 

م��ا يّدعيه ال�س��يعة ف��ي موارد متعّددة, حي��ث اإّنه يقترب اإلى حدٍّ م��ا من كثيٍر من 

دعاواهم التاريخّية.

وهن��ا, وانطالق��ًا من ه��ذه ال�س��رورة التي راأيناه��ا, عقدنا الدرا�س��ة في هذا 

المق��ال, عل��ى اأن يكون الهدف هو التعّرف على كت��اب الفتوح لبن اأعثم الكوفّي, 

واإجراء درا�سة اإجمالّية في بع�س مقاطعه التي اأّرخ فيها لوقعة كربالء. وفي هذا 

ال�س��وء, يمك��ن لنا اأن نطرح ال�س��وؤال الأ�سلّي والأ�س��ئلة الفرعّية ف��ي هذا البحث 

على ال�سكل التالي:

ال�س��وؤال الأ�سل��ّي: م��ن هو ابن اأعثم الكوف��ّي, وما هي الموقعّي��ة والمكانة التي 

يحتّلها كتاب الفتوح؟

الأ�سئلة الفرعّية:

 ). ما هي ال�سفات الحقيقّية التي حملتها �سخ�سّية ابن اأعثم؟

 2. في اأّي حقبٍة زمنّية كان يعي�س؟

 3. ما هو مذهب ابن اأعثم؟

 4. ما هي المطالب التي ت�سّمنها كتاب الفتوح؟

 5. ما هو الأ�سلوب المعتمد في كتاب الفتوح؟

 6. ما هو الن�سق الذي اعُتمد في تنظيم المباحث الواردة في كتاب الفتوح؟

 7. ما هو حال الم�سادر والم�سانيد التي ا�ستند اإليها كتاب الفتوح؟

 8. ما هي درجة اعتبار كتاب الفتوح؟ و...

وها نحن نق�ّسم مقالتنا هذه اإلى ق�سمين, نتحّدث في الق�سم الأّول منهما عن 
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ابن اأعثم الكوفّي وكتابه الفتوح, ونتعّر�س في الق�سم الثاني للحديث عن ما ذكره 

.Q ابن اأعثم حول واقعة كربالء وثورة الإمام الح�سين

اأ. ابن اأعثم الكوفّي وكتاب الفتوح

1 ـ ابن اأعثم الكوفّي

ل نعرف الكثير عن ابن اأعثم الكوفّي, وقد �سكتت عنه اأكثر كتب التراجم, كما 

اأّن الذي��ن تعّر�س��وا لترجمت��ه منهم لم يقّدموا لنا معلوم��اٍت دقيقة ترتبط بحياة 

الرجل. ومن هنا, فال نجد اّتفاقًا بينهم حّتى على ا�سمه ون�سبه, بل ُنقل في هذا 

 ,
(((

المجال اأقوال مختلفة. فذكره بع�سهم با�سم محّمد بن علّي بن اأعثم الكوفّي

, وفي قوٍل ثالٍث ح�سل ترديد بين كال 
(2(

وبع�سه��م با�س��م اأحمد بن اأعثم الكوف��ّي

هذين ال�س��مين: محّمد واأحمد, فُذكر ا�س��مه على ال�س��كل التالي: محّمد بن علّي 

)اأب��و محّم��د اأحم��د بن علّي( المعروف ب��� ابن اأعثم الكوف��ّي, اأو اأبو محّمد اأحمد 

. وُذكر ا�سمه في قوٍل رابع بعنوان: اأحمد بن محّمد 
(3(

)محّمد( ابن علّي الكوفّي

. والذي ُي�ستفاد من 
(4(

بن علّي بن اأكثم الكوفّي, وقيل: اإّنه ُيكّنى ب� )اأبي محّمد( 

مجموع اأقوال العلماء هو اأّن )اأعثم( هو لقب والد ابن اأعثم وجّده الأّول والثاني. 

 .
(5(

وح�س��بما ورد في معج��م الأدباء لياقوت الحموّي فاإّن ابن اأعثم ُي�س��ّمى اأحمد

 ,
(6(

خرى, كقول بروكلمان في تاريخ الأدب العربّي
ُ
ويوؤّيد ذلك ما ُذكر في اأقواٍل اأ

. وهذا الكالم من ياق��وت يمكن اأن 
(7(

وعل��ّي اأكب��ر دهخدا ف��ي لغت نامه دهخ��دا

)))  علي اأكبر دهخدا, لغت  نامه دهخدا, ج2, �س)29.

)2)  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)3)  حاجي خليفة, ك�سف الظنون, ج2, �س227.

)4)  خير الّدين الزركلّي, الأعالم, ج), �س206.

)5)  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)6)  نقاًل عن: محّمد جبر اأبي �سعدة, ابن اأعثم الكوفّي ومنهجه التاريخّي, �س39.

)7)  علي اأكبر دهخدا, لغت نامه دهخدا, ج2, �س)29.
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يك��ون �سحيح��ًا؛ لأّن��ه من الناحية الزمنّي��ة كان اأقرب اإلى ع�س��ر ابن اأعثم, وهو 

اأّول م��ن اعتن��ى بالتاأري��خ لب��ن اأعثم وذكره ف��ي كتابه معجم الأدب��اء. اأ�سف اإلى 

ذل��ك, اأّن م��ن المحتمل اأن يكون )محّم��د( ت�سحيفًا ل� )اأبو محّمد(, ويكون )اأبو 

. وي��دّل تلقيب الرجل ب� )الكوفّي( عل��ى اأّن ابن اأعثم 
(((

محّم��د( كني��ًة لبن اأعثم

كان م��ن اأه��ل الكوفة, واإذا نظرنا اإلى مدحه لقبيل��ة الأزد, فيمكن اأن نعّد الرجل 

.
(2(

اأزدّي الن�سب

لم ُينقل لنا �سيء عن حياة واأحوال ابن اأعثم, كما اأّن تاريخ ولدته غير معلوم 

لدين��ا. وم��ا ُذكر عنه في عدي��د الم�سادر, وب�سورٍة مختلٍف فيه��ا اأي�سًا, اإّنما هو 

, وذكر اآخرون اأّنها 
(3(

تاريخ وفاته. حيث ذكر بع�سهم اأّن وفاته كانت �سنة 4)2 ه�

. وبالنظر اإلى الم�ساحة الزمنّية التي يغّطيها كتاب الفتوح, 
(4(

كانت �سنة 4)3 ه�

والت��ي تمت��ّد من زم��ن خالفة اأبي بكر اإلى ع�سر المقتدر العّبا�س��ّي, ن�س��تطيع اأن 

نج��زم ب��اأّن وف��اة ابن اأعث��م لم تكن �س��نة 4)2 ه� قطع��ًا. كما اأّن ياق��وت الحموّي 

ذك��ر اأّن لبن اأعثم كتابين, اأحدهما با�س��م كتاب الفتوح, وتمتّد اأحداثه اإلى اأّيام 

ه��ارون الر�س��يد, والآخر با�س��م كتاب التاري��خ, وتمتّد اأحداثه من عه��د الماأمون 

, الأمر الذي يجعلنا نجزم باأّن تاريخ وفاة ابن اأعثم لم 
(5(

اإل��ى اآخ��ر عهد المقتدر

يكن اأي�سًا �سنة 4)3 ه�؛ وذلك لأّن مقتل المقتدر العّبا�سّي كان في العام 320 ه�, 

.
(6(

الأمر الذي يحّتم اأن تكون وفاة ابن اأعثم بعد �سنة 320 ه�

)))  ال�سيخ اآقا بزرك الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة, ج3, �س)22.

)2)  محّمد جبر اأبو �سعدة, ابن اأعثم الكوفّي ومنهجه التاريخّي, �س45.

)3)  دائرة المعارف ال�سيعّية, ج), �س303.

)4)  ال�سيخ اآقا بزرك الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة, ج3, �س)22.

)5)  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)6)  محّمد جبر اأبو �سعدة, ابن اأعثم الكوفّي ومنهجه التاريخّي, �س44.
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1ـ 1 مذهب ابن اأعثم

هذا الختالف والتعّدد في الأقوال حول هوّية ابن اأعثم وتاريخ وفاته ان�سحب 

اأي�س��ًا خالف��ًا حول مذهب��ه. ففي كثيٍر من الم�سادر ُعّد ابن اأعثم �س��يعّيًا, واأ�سّر 

جملة من اأهل ال�سّنة على دعوى ت�سّيعه ا�ستنادًا اإلى وجود اأخباٍر تفّرد بنقلها في 

 .
(2(

. كم��ا اأّن كب��ار علم��اء التراجم من ال�س��يعة اأّكدوا على ت�س��ّيع الرجل
(((

كتاب��ه

, وهناك من �سّرح 
(3(

وعّده القا�سي نور اهلل الت�ستري من اأتباع المذهب ال�سافعّي

, وقد ذكر العاّلمة المجل�س��ّي كتاب الفتوح بو�سفه 
(4(

اأي�سًا بكون ابن اأعثم �س��ّنّيًا

واحدًا من الم�سادر التي اعتمد عليها في كتابه بحار الأنوار, عاّدًا اإّياه من كتب 

.
(5(

اأهل ال�سّنة )العاّمة( 

وبما اأّن �س��يئًا لم ي�سل اإلينا عن �س��يرة وحياة ابن اأعثم واأحواله, فاإّن الطريق 

الوحيد المتاح لنا للتعّرف على مذهبه يكمن في الرجوع اإلى ما اأورده هو في كتابه. 

وقد ا�س��ُتدّل لت�س��ّيع ابن اأعثم بفقراٍت ماأخوذة من كتاب الفتوح, ومن بينها: اأّنه 

اأكث��ر م��ن الثناء على اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب Q, وطعن في جميع 

من كان مخالفًا لعلّي Q, كما اأّنه قّدم �سورًة �سلبّيًة لكلٍّ من عثمان وعائ�سة, 

.
(6(

واأورد في كتابه اأخبارًا ت�سع فكرة عدالة ال�سحابة تحت مطرقة الم�ساءلة

لكّن ال�ستدلل بهذه الفقرات وحدها من كتاب ابن اأعثم لي�س بمجّرده كافيًا 

لإثب��ات ت�س��ّيع الرجل؛ ذل��ك لأّن الحديث عن الإمام علّي Q واإن كان ي�س��غل 

�س له العديد م��ن الفقرات والمقاطع  حّي��زًا كبي��رًا من كت��اب الفتوح, حيث ُخ�سّ

)))  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)2)  ال�سيخ اآقا بزرك الطهرانّي, الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة, ج3, �س220.

)3)  القا�سي نور اهلل ال�سو�سترّي, مجال�س الموؤمنين, ج), �س278.

)4)  محيي الّدين المامقانّي, م�ستدرك تنقيح المقال, ج5, �س335.

)5)  محّمد باقر المجل�سّي, بحار الأنوار, ج), �س25.

)6)  محّمد جبر اأبو �سعدة, ابن اأعثم الكوفّي ومنهجه التاريخّي, �س38) � 64).
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من الكتاب, لكّن الكتاب ا�ستمل اأي�سًا على الثناء والمديح لأبي بكر وعمر, وذكر 

ف�سائلهم��ا, بم��ا يزيد على ما ذكره في ح��ّق اأمير الموؤمنين Q, كما اأّنه نقل 

فيهما اأخبارًا ل تن�سجم ول تتما�سى مع المعتقد ال�سيعّي. 

وم��ن هن��ا نق��ول: اإّن الكتاب ا�س��تمل على العديد م��ن الموارد التي توؤ�ّس��ر اإلى 

ت�سّنن ابن اأعثم, ن�سير اإلى جملٍة منها فيما يلي:

). خبر عجيب في دفن اأبي بكر ]لّما دنت الوفاة من اأبي بكر[ دعا بابنته عائ�سة 

فق��ال له��ا: يا بنّي��ة اإّن على اأبي��ِك دينًا ل يجده, فه��ل اأنِت موؤّديت��ه من بعدي؟ 

فقالت: نعم يا اأبِت, ولَم ل اأوؤّديه؟ فقال: اإّنه قد دنا الأمر واأرجف الأجل, فاإذا 

اأنا مّت فاغ�سلوني وكّفنوني وحّنطوني و�سّلوا علّي ثّم ائتوا بي اإلى قبر حبيبي 

محّمد �سّلى اهلل عليه ]واآله[ و�سّلم فا�ستاأذنوا وقولوا: ال�سالم عليك يا ر�سول 

اهلل, هذا اأبو بكر بالباب, فاإن اأذن لكم في دفني اإلى جانبه فادفنوني, واإن لم 

.
(((

ُيوؤذن لكم في ذلك فاأتوا بي اإلى مقابر الم�سلمين, واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

وفي خبٍر اآخر:

اأّنه يوم وفاة اأبي بكر هاج الّنا�س وماجوا في المدينة, وعال البكاء والنحيب, 

وكان يومًا م�سهودًا ل يعدله اإّل يوم وفاة ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه ]واآله[ و�سّلم, 

فلّما غ�ّس��لوه وحّنطوه وكّفنوه و�سّلوا عليه اأخرجوه اإلى الرو�سة ال�س��ريفة وو�سعوه 

عل��ى الأر���س, وكان الّنا���س ف��ي انتظار ما يح��دث, فلّما وقفوا على الباب �س��قط 

القف��ل وانفتح الب��اب واإذا بهاتٍف يهتف من القبر: اأدِخل��وا الحبيب اإلى الحبيب, 

.
(2(

فاإّن الحبيب اإلى  الحبيب م�ستاق

2. خب��ر عجي��ب اآخر في اآخر عمر الخليفة الثاني: لّما تاأّكد عمر بن الخّطاب 

)))  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ج), �س55).

)2)  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ترجمة م�ستوفى هروى,, �س80.
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 P( م��ن اقت��راب اأجله دخ��ل اإلى منزله واأر�س��ل اإلى وجوه اأ�سحاب ر�س��ول اهلل

فاأح�سره��م, ث��ّم اأر�س��ل اإل��ى جاثلي��ق الن�س��ارى فدع��اه, فلّم��ا دخ��ل علي��ه اأمره 

بالجلو�س فجل�س, ثّم قال: يا جاثليق! ا�سدقني عّما اأ�ساألك عنه, قال: �سل يا اأمير 

الموؤمني��ن! ق��ال: تجدون نعت نبّينا في الإنجي��ل؟ قال: نعم, اإّني لأجده فارقليط, 

ق��ال عم��ر: وم��ا معنى ذلك؟ قال الجاثلي��ق: معناه اأّنه يفرق بي��ن الحّق والباطل, 

فق��ال عم��ر وم��ن ح�سر: الحمد هلل ال��ذي جعلنا من اأّمته, ولك��ن كيف تجدنا في 

كتابكم؟ فقال الجاثليق: اأجد بعد محّمد رجاًل عظيم الذكر مبارك الأمر, فقال 

عمر: يرحم اهلل اأبا بكر! قال: ثّم ماذا ويحك يا جاثليق؟ فقال: من بعده قرن من 

حديد قوّي �سديد, قال عمر: ثّم ماذا؟ قال: ثّم من بعده خليفة يوؤثر اأقاربه على 

م��ن �س��واهم, قال: فنظ��ر اإلى عثمان بن عفان, قال: ثّم م��اذا ويحك يا جاثليق؟ 

خرى, 
ُ
قال: ثّم �سيف م�سلول ودم مهراق, قال: ف�سرب عمر باإحدى يديه على الأ

ثّم التفت اإلى عثمان فقال: اأبا عمرو! اّتِق اهلل عّز وجّل! واإن وليت هذا الأمر من 

بعدي فال تحملّن اآل معيط على رقاب الم�س��لمين, واأنت يا اأبا الح�س��ن فاّتِق اهلل! 

.
(((

واإن وليت هذا الأمر من بعدي فال تحملّن اآل اأبي لهب على رقاب الّنا�س

3. خب��ر اإقام��ة الج��ّن العزاء على عم��ر حّتى كان �سوتهم ي�سل اإلى م�س��امع اأهل 

.
(2(

المدينة

4. خب��ر م��دح علّي بن اأبي طالب Q وثنائه على عمر, بما يظهر منه التاأييد 

��ٍة ما زعمه من قوله فيه: واهلل ما م��ن اأحٍد من عباد اهلل  المطل��ق ل��ه, وبخا�سّ

ع��ّز وج��ّل اأحّب اإلّي من اأن األقى اهلل عّز وجّل بمثل عمله من هذا المجيء بين 

اأظهركم.

)))  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ج2, �س87.

)2)  الم�سدر نف�سه, �س93.
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5. زي��ادة عب��ارة »و�س��يرة الخلف��اء الرا�س��دين المهدّيي��ن« ف��ي و�سّي��ة الإم��ام 

الح�س��ين Q لأخي��ه محّمد ب��ن الحنفّية, واأّن��ه جاء في ه��ذه الو�سّية: اأن 

. هذا 
(((

يعمل ب�س��يرة جّدي محّمد P واأبي علّي و�س��يرة الخلفاء الرا�س��دين

خرى, فاإّن القبول بهذا الخبر الذي نقله ابن 
ُ
م��ع قط��ع النظر عن مالحظاٍت اأ

اأعث��م في و�سّية الإمام الح�س��ين Q ي��وؤّدي اإلى القب��ول بمفارقٍة تاريخّيٍة 

وا�سحة؛ اإذ طبقًا لما رواه ابن اأعثم, فاإّن الح�سين بن علّي اأو�سى باّتباع �سيرة 

 Q اأبي��ه علّي و�س��يرة الخلفاء الرا�س��دين, مع اأّن اأباه عل��ّي بن اأبي طالب

تمّنع عن قبول الخالفة على �س��رط اّتباع �س��يرة ال�س��يخين في �س��ورى ال�س��ّتة 

.
(2(

التي كان قد دعا اإليها عمر

6. اإط��الق ا�س��م »الرواف���ص« عل��ى ال�س��يعة, واّتهامه��م بته��ٍم باطل��ة ف��ي حادثة 

ال�سقيفة. نعم, هذا المورد لم نجده في كتاب الفتوح, لكّنه موجود في ترجمته 

.
(3(

الفار�سّية

7. كيفّية ذكر ابن اأعثم ل�سم النبّي الأكرم والخلفاء الرا�سدين, وكيفّية اإطالقه 

لالألقاب والجمل الدعائّية المعتر�سة فيهم, والذي ين�س��جم مع طريقة علماء 

.
(4(

العاّمة في هذا المجال

النقطة التي يمكن اأن تكون اإلى حدٍّ ما م�ساعدًة على تو�سيح الم�ساألة هي اأّنه 

وبالرغم من اأّن كلمة »�سيعة« خالل المراحل التاريخّية المختلفة كانت تن�سرف 

ًا  اإل��ى كّل م��ن كان يعتق��د بالإمام��ة والخالف��ة لعل��ّي ب��ن اأب��ي طال��ب Q ن�سّ

)))  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ج5, �س34.

)2)  محّمد بن جرير الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج4, �س233.

)3)  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ترجمة م�ستوفى هروى,, �س8.

)4)  علي ّ غالمي  دهقي »برر�سي تطبيقي و مقاي�سه اي فتوح ابن  اعثم باترجمه فار�سي اآن« )درا�سة تطبيقّية مقارنة 

بين فتوح ابن اأعثم وبين ترجمته الفار�سّية, مجّلة تاريخ در اآينه پزوه�س, پي�س  �سماره ), خريف �سنة )38) ه� 

�س, �س200.
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خ��رى, اإل��ى كّل م��ن كان يعتقد, ف�ساًل عن ع�سم��ة الأنبياء 
ُ
وو�سّي��ًة, اأو, بعب��ارٍة اأ

 P م��ن قب��ل النب��ّي الأعظم Q بالتن�سي���س عل��ى عل��ّي ,R والأئّم��ة

, �س��واء كان هذا العتقاد مبنّيًا 
(((

بو�سفه الإمام والخليفة له من بعده بال ف�سل

على وجود الن�ّس الجلّي, كما هو راأي غالبّية ال�س��يعة, اأو مبنّيًا على وجود الن�ّس 

. بالرغم من ذلك كّله, فاإّن هذه الكلمة � »ال�سيعة« 
(2(

الخفّي, كما قال به الزيدّية

� كانت ُتطلق في ا�سطالح المتقّدمين من علماء الرجال والتراجم من اأهل ال�سّنة 

على معنًى اأو�سع من ذلك, حيث كانت ُتطلق حّتى على جملٍة من الفرق التي كانت 

تعتق��د اعتق��ادًا كاماًل بخالفة ال�س��يخين, بل ولم يكن لها اعتق��اد اأي�سًا بع�سمة 

الأنبي��اء والأئّم��ة, ول بالتن�سي���س على اإمامة علّي بن اأب��ي طالب Q, واإّنما 

كان ُيطلق عليهم و�سف ال�سيعة من باب اأّنهم يقّدمون علّيًا Q على عثمان, 

اأو ُيظهرون الحّب والموّدة لأهل بيت النبّي P, نظير �س��فيان الثورّي الذي كان 

م��ن �س��يوخ الإفت��اء بالعراق, وكان يفت��ي على المبان��ي الفقهّية عند اأهل ال�س��ّنة, 

. كما نج��د اأي�سًا ابن النديم 
(3(

لك��ّن اب��ن قتيبة, مع ذلك, عّده من زمرة ال�س��يعة

�ساحب الفهر�س��ت, يعّد ال�س��افعّي, وهو اإمام اأحد المذاهب الفقهّية الأربعة عن 

. مع 
(4(

اأهل ال�س��ّنة, �س��يعّيًا, ويقول في حّقه: »كان ال�س��افعّي �س��ديداً في الت�سّيع«

العل��م باأّن��ه ل يوجد اأدنى �س��كٍّ في ت�س��ّنن �س��فيان الث��ورّي وال�س��افعّي واأمثالهما, 

لكّن مجّرد المحّبة لأهل البيت R كان كافيًا لت�سحيح اإطالق كلمة ال�س��يعة 

عليهم, الأمر الذي يك�س��ف عن �س��عة المعنى الم�س��تعمل فيه لفظ »ال�س��يعة« في 

ذل��ك الزم��ان, بحيث كان هذا الّلفظ يحكي عن المحّبين لأهل البيت R, ل 

)))  عبد الكريم ال�سهر�ستانّي, الملل و النحل, ج), �س)3.

)2)  محّمد جواد م�سكور, تاريخ ال�سيعة والفرق الإ�سالمّية حّتى القرن الرابع, �س45.

)3)  ابن قتيبة الّدينورّي, المعارف, �س624.

)4)  ابن النديم, الفهر�ست, �س259.
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عن ال�سيعة بالمعنى العقائدّي الم�سطلح في زماننا.

��ٍة ح��رب  وف��ي الح��روب الت��ي دارت زم��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q, وبخا�سّ

�سّفي��ن, نج��د اأّن اأكثر الجند الذين كانوا معه Q هم من الأ�س��خا�س الذين 

. وفي 
(((

كانوا يقولون بخالفة ال�س��يخين, با�س��تثناء عدٍد قليٍل من خوا�ّس ال�سيعة

ه��ذا ال�س��وء, يمك��ن لن��ا اأن ن�سّنف ابن اأعث��م الكوفّي عل��ى اأّنه �س��يعّي, لكن من 

النوع الذي كان يرى اإمامة ال�س��يخين, غير اأّنه على الم�س��توى الفقهّي والكالمّي 

كان تابعًا بالكامل لمدر�س��ة الت�س��ّنن, وفي الوقت عينه كان يكّن محّبًة لأهل بيت 

��ٍة علّي بن اأبي طالب Q, ل اأن ن�سّنفه �س��يعّيًا بالمعنى  النب��ّي  P, وبخا�سّ

الخا�ّس لل�سيعة.

ومن جملة الأدّلة التي تم�ّسك البع�س بها لإثبات ت�سّيع ابن اأعثم اأّنه نقل جملًة 

من الوقائع المنافية لعدالة ال�سحابة. ولكن في هذا المجال ينبغي اأن ُيقال:

اأّوًل: اإّن و�س��ع مب��داأ عدال��ة ال�سحاب��ة تحت مجهر الم�س��اءلة م��ن خالل نقل 

وقائع تاريخّية ل يكفي بمجّرده لإثبات اأّن الناقل من المغر�سين تجاه ال�سحابة. 

اأ�سف اإلى ذلك اأّن القبول بعدالة جميع ال�سحابة هو محّل بحٍث وتاأّمل كبيرين, 

حّت��ى اأّن فرق��ة المعتزلة, وهي واحدة م��ن الفرقتين الكالمّيتي��ن البارزتين عند 

اأهل ال�سّنة, اأنكروا ثبوت العدالة لجميع ال�سحابة, حيث قالوا: »ال�سحابة عدول 

.
(2(

اإّل من قاتل علّياً«

2ـ 1 كتب وموؤّلفات ابن اأعثم الكوفّي

.
(3(

ُذك��ر لبن اأعث��م الكوفّي ثالثة موؤّلفات, هي: الفت��وح, والماألوف, والتاريخ

)))  ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج5), �س85).

)2)  محّمد جبر اأبو �سعدة, ابن اأعثم الكوفّي ومنهجه التاريخّي, �س38).

)3)  دائرة المعارف ال�سيعّية, ج), �س303.
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لك��ّن م��ا و�سلن��ا م��ن ه��ذه الثالثة واح��د فقط, وه��و كتاب الفت��وح. وق��د ورد في 

معجم الأدباء اأّن ابن اأعثم لم يكن له �س��وى كتابين, واأّن ياقوت الحموّي قد راأى 

كال الكتابي��ن, اأحدهم��ا: كتاب الفتوح, ال��ذي ت�سّمن اأخبارًا حّت��ى ع�سر هارون 

الر�سيد, والآخر: كتاب التاريخ, الذي يبداأ بع�سر الماأمون وينتهي اإلى اآخر ع�سر 

. لكن تبقى نقطة, وهي حجم ومدى �سمولّية كتاب الفتوح, الذي يبداأ 
(((

المقتدر

م��ن زم��ن خالف��ة اأبي بكر وي�س��تمّر حّت��ى خالفة الم�س��تعين باهلل. ه��ذا في وقٍت 

�سّرح فيه ياقوت الحموّي باأّن كتاب الفتوح ا�ستمّر حّتى عهد هارون الر�سيد.

2. كتاب الفتوح

لتدوين التاريخ الإ�س��المّي الكثير من الفروع, والكثير من الأبواب, ولعّل اأهّم 

ه��ذه الف��روع ه��و ما يرتبط بتدوي��ن اأخبار الفت��وح. الفتوح جمع فت��ح, وُيطلق في 

ا�سط��الح عل��م التاريخ الإ�س��المّي عل��ى كيفّية ا�س��تيالء الم�س��لمين اأو ت�سّرفهم 

. ومع اأّن كتاب الفتوح لبن اأعثم تناول مو�سوع فتوحات 
(2(

باأرا�سي غير الم�سلمين

البلدان في طّياته, وتحّدث عن الفتوحات التي حدثت في ع�سر الخلفاء الأوائل 

وبع��د ذل��ك بقليل, لكن مع ذلك يمكن عّده كتابًا ك�س��ائر كتب التاريخ الإ�س��المّي 

.
(3(

العاّم, ك� تاريخ الطبرّي, والأخبار الطوال, والكامل لبن الأثير وغيرها

, وفي بع�ٍس 
(4(

وقد �ُسّمي كتاب الفتوح في بع�س الم�سادر با�سم فتوح الإ�سالم

. و�سّماه العاّلمة المجل�سّي في كتابه بحار الأنوار با�سم 
(5(

اآخر با�سم فتوح ال�سام

)))  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

ج),  الإ�سالمّية(,  الح�سارة  نطاق  في  التاريخ  )علم  ا�سالمي  تمدن  ك�ستره  در  تاريخ  علم  وند,  اآئينه  �سادق    (2(

�س292.

)3)  علّي غالمي دهقي, »برر�سي تطبيقي و مقاي�سه اي فتوح ابن اعثم با ترجمه فار�سي اآن«, )درا�سة تطبيقّية مقارنة 

بين فتوح ابن اأعثم وبين ترجمته الفار�سّية, مجّلة تاريخ دراآيينه پزوه�س, پي�س �سماره), خريف )8, �س94).

)4)  ال�سيخ اآقا بزرك الطهرانّي, الذريعة, ج6), �س9)).

)5)  حاجي خليفه, ك�سف الظنون, ج2, �س225.
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, و�س��ّماه ياقوت الحم��وّي كتاب الفت��وح, واأ�ساف: كت��اب الفتوح 
(((

تاري��خ الفت��وح

. وقد ُحفظت الن�سخة الخّطّية من كتاب الفتوح في مكتبة 
(2(

المعروف والم�سهور

2956. غي��ر اأّن المتن الذي هو 
(3(

ا�س��طنبول ف��ي مجّلدي��ن, ذيل اأحمد 3, برق��م 

مورد درا�ستنا في هذا المقال هو الن�سخة التي طبعتها دار الأ�سواء البيروتّية في 

العام ))4) ه� / )99)م, بتحقيق علّي �سيري, في �سمن مجّلداٍت ت�سعة, تا�سعها 

ولى متن 
ُ
�س لذكر فهر�سٍت للمطالب الواردة في الكتاب, وت�سّكل الثمانية الأ ُخ�سّ

الكتاب الأ�سلّي, والتي ورد في كلٍّ منها اأخبار لمرحلٍة تاريخّية محّددة.

يب��داأ المجّل��د الأّول م��ن اأخب��ار �س��قيفة بني �س��اعدة, وم��ا جرى م��ن اأحداٍث 

رافق��ت توّل��ي اأب��ي بكر للخالفة, وح��روب ال��رّدة, وخالفة عمر, والأح��داث التي 

ح�سل��ت ف��ي عهده. وا�س��تمل المجّل��د الثاني على تتّم��ة في اأخبار عه��د عمر, ثّم 

خالف��ة عثمان, وب��دء عهد اأمير الموؤمني��ن علّي Q. وتن��اول المجّلد الثالث 

اأخب��ار خالف��ة علّي Q والأح��داث التي جرت في تلك الحقب��ة. وفي المجّلد 

الراب��ع تتّم��ة ف��ي اأخب��ار خالفة الإم��ام علّي Q, ث��ّم خالفة الإمام الح�س��ن 

 .Q وحادث��ة �سلح��ه م��ع معاوي��ة, وا�س��تمّر حّتى ب��دء ث��ورة الإمام الح�س��ين

وتناول المجّلد الخام���س اأحداث ثورة الإمام الح�س��ين Q وواقعة �س��هادته, 

وتح��ّدث ف��ي ق�س��ٍم منه عن عبد اهلل ب��ن الزبير وخالفة مروان ب��ن الحكم. واأّما 

المجّلد ال�ساد���س, فقد ا�ستمل على اأخبار وقائع �سغيرة وكبيرة مختلفة, كاأخبار 

الأزارقة, وحادثة المهّلب, وثورة التّوابين, وثورة المختار الثقفّي, واأخبار محّمد 

بن الحنفّية, وق�سٍم من اأخبار خالفة عبد الملك بن مروان. وتعّر�س في المجّلد 

)))  محّمد باقر المجل�سّي, بحار الأنوار, ج), �س25.

)2)  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)3)  محّمد ح�سين روحاني, »تاريخ اعثم كوفي وترجمه اآن« )تاريخ وترجمة ابن اأعثم الكوفّي(, مجلة راهنماى كتاب, 

رقم66), �س452.
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ال�س��ابع لأخبار ثالثٍة من خلفاء بني اأمّية, وهم عبد الملك بن مروان, و�س��ليمان 

ب��ن عب��د المل��ك, وعم��ر بن عب��د العزيز. وف��ي النهاية, ب��داأ المجّل��د الثامن من 

اأخب��ار خالف��ة يزي��د بن عب��د الملك, ثّم خالفة ه�س��ام ب��ن عبد المل��ك, واإمارة 

الولي��د بن يزيد ب��ن عبد الملك, ثّم خروج العّبا�س��ّيين على المروانّيين, وت�س��ّكل 

الدول��ة العّبا�س��ّية, ثّم خالفة المن�سور العّبا�س��ّي, فالمه��دّي, فالهادي, فخالفة 

هارون الر�سيد, ثّم خالفة الأمين, وخالفة الماأمون, وخالفة المعت�سم. و�سّمنه 

اإ�ساراٍت اإلى كلٍّ من هارون والواثق والمتوّكل والمنت�سر, واختتمه باأخبار و�سول 

الم�ستعين باهلل اإلى الخالفة.

وكم��ا اأ�س��رنا, فاإّن ياق��وت الحموّي ذك��ر اأّن كتاب الفتوح يحت��وي اأخبارًا حّتى 

, غي��ر اأّن كتاب الفت��وح الموجود حالّيًا ا�س��تمل على اأكثر 
(((

اأّي��ام هارون الر�س��يد

بكثي��ٍر مّم��ا اأخبرنا ب��ه الحموّي؛ اإذ جاء �س��اماًل لأخباٍر امتّدت حّت��ى اأّيام خالفة 

الم�ستعين باهلل. وحّتى لو قلنا باأّنه جرى دمج الكتابين: الفتوح والتاريخ, اأحدهما 

خرجا لنا في قالب كتاٍب واحٍد حمل ا�س��م كتاب الفتوح, فاإّنه مع ذلك 
ُ
بالآخر, واأ

, والحال 
(2(

يبقى الإ�سكال؛ ذلك لأّن كتاب التاريخ ا�ستمّر حّتى اآخر عهد المقتدر

اأّن كتاب الفتوح الموجود حالّيًا ل يذهب اأبعد من عهد الم�ستعين باهلل. الّلهّم اإّل 

رفق بذيل كتاب الفتوح, و�س��ّكال معًا كتابًا واحدًا 
ُ
اأن ُيق��ال: اإّن كت��اب التاري��خ قد اأ

�س��اماًل لآخ��ر عه��د المقتدر. لكّن الذي ُي�س��تفاد م��ن اآخر كتاب الفت��وح الموجود 

حالّيًا بين اأيدينا اأّن �سخ�سًا ُيدعى محّمد بن علّي بن محّمد الطبنذي كان هو من 

اأعاد كتابته وا�ستن�ساخه, ومن المحتمل اأّن الم�ستن�سخ المذكور كان قد اأودعه في 

مجّلدي��ن حّت��ى ع�سر الم�س��تعين باهلل, لكّنه لم يتمّكن من اإتمام ن�س��خه, اإّما اأّنه 

لم يوّفق لإتمامه, اأو اأّنه كان قد ن�سخه في مجّلد م�ستقّل غير اأّنه لم ي�سل اإلينا.

)))  ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج), �س429.

)2)  الم�سدر نف�سه.

ءةمم�مة��دم� ت� مل���ت�ءوم م���قمم��د��مدتم��ييقمت��دقم
(6(



التحقيق  في  الفتوح  لكتاب  الفار�شّية  الترجمة  من  ال�شتفادة   2 ـ   1

الجديد للمتن العربّي لهذا الكتاب

ف��ي الع��ام 596 ه� / 200)م قام محّمد بن اأحمد الم�س��توفي الهروّي بترجمة 

كت��اب الفتوح ونقله اإلى الّلغة الفار�س��ّية, وق��ّدم هذا الكتاب لل�سدر افتخار اأكابر 

 .
(((

خ��وارزم, وه��و ع��الء الّدي��ن تك���س, اأو عالء الّدي��ن محّم��د الخوارزم�س��اهي

. وق��د ُطبعت هذه الترجم��ة في طبعة 
(2(

ه��ذا م��ا احتمل��ه محّمد ح�س��ين روحانّي

مفتخ��رة, وه��ي ُتعتبر نوع��ًا من الترجمة الح��ّرة, وهي تحظى بدرج��ٍة عالية من 

الأهّمّي��ة الأدبّية. وُتختتم هذه الترجمة لكتاب الفتوح باأخبار الأحداث المرتبطة 

بقيام الإمام الح�سين Q. هذه الترجمة لكتاب الفتوح يمكن اأن تكون مكّملًة 

للمتن العربّي لهذا الكتاب, والذي كان بمرور الأّيام عر�سًة للعديد من الم�ساكل 

والنواق���س. وف��ي تحقيق��ه لكت��اب الفتوح, اعتمد الأ�س��تاذ علّي �س��يري على هذه 

الترجم��ة لأج��ل تعوي�س النق�س الموج��ود في جملٍة من الموارد, ولهذا ال�س��بب, 

فاإّننا نجد مقاطع كثيرة من مجّلدات كتاب الفتوح ماأخوذة من الن�ّس الفار�سّي, 

فمث��اًل: نج��د في المجّل��د الأّول مْوِرَدْين من الفار�س��ّية: )الم��ورد الأّول, يبداأ من 

�سفح��ة )9 بالكتاب الذي اأر�س��له اأبو بكر اإل��ى خالد بن الوليد واأمره اإّياه بالتوّجه 

اإل��ى الع��راق, وي�س��تمّر حّتى �سفح��ة 00). والمورد الثاني, يب��داأ من �سفحة 9)3 

بر�سالة الخليفة الثاني اإلى يزيد بن اأبي �سفيان وعّيا�س بن غنم الفهرّي بال�سام, 

وي�ستمّر حّتى ما قبل انتهاء المجّلد الأّول بقليل(. وفي المجّلد الثاني, نجد موارد 

متع��ّددة بالفار�س��ّية: الم��ورد الأّول من �سفحة 95, والذي يب��داأ بحادثة قتل عمر 

وانعق��اد الخالف��ة لعثم��ان وي�س��تمّر حّت��ى �سفح��ة 07). والمورد الثان��ي يبداأ من 

)))  محّمد ح�سين الجاللّي, فهر�س التراث, ج), �س345.

)2)  محّمد ح�سين روحاني, »تاريخ اعثم كوفي وترجمه اآن« )تاريخ وترجمة ابن اأعثم الكوفّي(, مجلة راهنماى كتاب, 

رقم66), �س460.
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�سفحة 93) بكتاب عثمان اإلى مالك الأ�س��تر وما جرى قبل ذلك بقليل, وي�س��تمّر 

حّت��ى �سفح��ة 208. والمورد الثال��ث بلغ حدود �سفحة ون�س��ف ال�سفحة تقريبًا, 

ونجده في ال�سفحتين 242 و 243 بعد حادثة قتل عثمان. الأمر الذي يك�سف عن 

اأّن كت��اب الفتوح الموجود حالّيًا لم ياأِت �س��اماًل لجمي��ع ما ورد في المتن الأ�سلّي 

للكت��اب. كما اأّن ال�س��ّيد ابن طاوو���س نقل م��وردًا من كتاب الفت��وح, لكن ل يمكن 

.
(((

العثور عليه في الن�سخة الحالّية من الكتاب

2 ـ 2 خ�شائ�ض العر�ض التاريخّي في كتاب الفتوح

ف��ي كتاب��ة التاري��خ الإ�س��المّي, توج��د طريقت��ان لتنظي��م الم��واّد التاريخّي��ة: 

طريق��ة ا�س��تعرا�س الأحداث التاريخّية بح�س��ب �ِس��ني وقوعه��ا. وطريقة العر�س 

ولى, تكون ال�س��نوات هي المحور الذي 
ُ
المو�سوع��ّي للمواّد. فبح�س��ب الطريقة الأ

عل��ى اأ�سا�س��ه يتّم تنظيم الم��واّد والأخب��ار التاريخّية, فُتذكر الح��وادث والوقائع 

بترتي��ب ح�سوله��ا في ال�س��نوات. واأّما في الطريق��ة الثانية, فُي�س��ار اإلى اعتماد 

خرى, كال�سخ�سّيات المهّمة, اأو العائالت والأ�سر, اأو الدول والحكومات, 
ُ
محاور اأ

اأو الحروب والمقاتل, اأو الفتوح, اأو الطبقات, اأو الأن�ساب, اأو المدن, اأو... ويمكن 

اأن ن�س��ير اإل��ى جملٍة م��ن الكتب التي اعتم��دت الطريقة المو�سوعّي��ة في العر�س 

, ومقتل 
(2(

التاريخ��ّي, ككت��اب المع��ارف لبن قتيب��ة, ومروج الذه��ب للم�س��عودّي

.
(3(

الح�سين, وواقعة �سّفين, ومقاتل الطالبّيين, وفتوح البلدان, واأمثالها

وكت��اب الفت��وح هو واح��د من الكت��ب التي اعتمدت ه��ذه الطريق��ة اأي�سًا, فال 

مدخلّية لل�سنوات في تدوين الأخبار وعر�سها, واإّنما اعتمد الكتاب تاريخ الخلفاء 

)))  اتان كلبرك, كتابخانه ابن طاوو�س )مكتبة ابن طاوو�س(, ترجمة علي قلي قرايي و ر�سول جعفريان, �س562.

)2)  محّمد جبر اأبو �سعيدة, ابن اأعثم الكوفّي و منهجه التاريخّي, �س9)).

)3)  �سادق �سّجادي و هادي عالم  زاده, تاريخ نكاري در ا�سالم )كتابة التاريخ في الإ�سالم(, �س2))� 5)).
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وفتوحاتهم وحروبهم محورًا لتنظيم الأخبار التي اأتى على ذكرها. واإذا جاز لنا 

اأن نعتبر قول ابن اأعثم »وقد جمعُت كّل ما �س��معته منه من اأخبار متفّرقة, ثّم 

, اإذا جاز لنا اأن نعتبره اإ�س��ارًة من ابن اأعثم 
(((

رّتبتها واأّلفتها على ن�س��ٍق واحد«

اإل��ى اعتم��اده الطريق��ة التركيبّية في عر�س الأخب��ار والمواّد, فاإّن��ه يمكن لنا اأن 

ن�سف اأ�سلوب العر�س التاريخّي في كتاب الفتوح باأّنه اأ�سلوب تركيبّي.

3 ـ 2 الأ�شانيد والم�شادر

بالرغ��م م��ن الرواج الكبير لظاهرة ذكر �سل�س��لة الأ�س��انيد والم�س��ادر المعتمد 

عليه��ا ف��ي نقل الأخب��ار التاريخّية ف��ي القرنين الثال��ث والراب��ع الهجرّيين, وجري 

ع��ادة الموؤّرخي��ن على الت�سريح باأ�س��ماء ال�س��يوخ المحّدثين والموؤّرخي��ن, فاإّن ابن 

اأعثم الكوفّي ابتعد عن هذه الطريقة, ولم يعتمد عليها, واإّن ترك اعتماده على ذكر 

�سل�سلة الأ�سانيد والم�سادر والكتب التي كان ي�ستقي اأخباره منها, اإن دّل على �سيء 

فاإّنما يدّل على اأّن ابن اأعثم كان من الموؤّرخين الذين ل يرون اأهّمّيًة لذكر الم�سادر 

والكت��ب والأ�س��انيد. واإن كان كثي��ر من الأخبار التي اأوردها ف��ي كتاب الفتوح يمكن 

العث��ور عليه��ا ب�س��هولة ف��ي كتب المدائن��ّي واأبي مخن��ف ون�سر بن مزاحم وه�س��ام 

الكلب��ّي واآخرين. كما اأّن ابن اأعثم نف�س��ه قد اأ�س��ار في بع���س الموارد اإلى جملٍة من 

الم�سادر والم�سانيد التي اعتمد عليها في النقل, ويمكن بالتتّبع في الكتاب الوقوف 

على هذه الم�سادر. وفي هذا المقطع من الدرا�س��ة, ن�س��ير اإلى اأ�س��ماء الأ�س��خا�س 

الذين نقل ابن اأعثم اأخبارًا عنهم م�سّرحًا بلفظ »حّدثني« في حّقهم:

.
(2(

). جعال بن اأ�سيد ال�سكا�سكّي )عن اأبيه اأ�سيد بن علقمة( 

)))  ابن  اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج2, �س344 و 47).

)2)  الم�سدر نف�سه, �س230 و 270.
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.
(((

2. نعيم بن مزاحم

.
(2(

3. اإ�سحاق بن يو�سف الفزارّي

.
(3(

4. علّي بن عا�سم

.
(4(

5. ه�سام بن محّمد بن ال�سائب الكلبّي

.
(5(

6. اأبو الح�سن علّي بن محّمد المدائنّي

.
(6(

7. عثمان بن �سليم

.
(7(

8. لوط بن يحيى بن �سعيد الأزدّي )اأبو مخنف( 

.
(8(

9. عبد الحميد بن جعفر

.
(9(

0). اأبو عبد اهلل محّمد بن عمر الواقدّي

.
((0(

)). اأبو يزيد المهلّي

.
((((

2). اإبراهيم بن عبد اهلل بن العالء القر�سّي

.
((2(

3). اأبو حاتم �سهل بن محّمد ال�سانع

.
((3(

4). عبد اهلل بن عبد الرحمن الخزاعّي

)))  الم�سدر نف�سه, �س344 و 347. وقد نقل ابن اأعثم عن هذا ال�سخ�س روايتين, اإحداهما في بداية خالفة عثمان, 

خرى في وقعة �سّفين.
ُ
والأ

)2)  الم�سدر نف�سه, �س342 � 347, نقل عنه خبرًا في بداية خالفة عثمان, وخبرًا في حرب الجمل.

)3)  الم�سدر نف�سه, ج4, �س209, نقل عن هذا ال�سخ�س روايًة في ابتداء مقتل م�سلم بن عقيل.

)4)  الم�سدر نف�سه, ج2, �س47).

)5)  الم�سدر نف�سه, ج8, �س59).

)6)  الم�سدر نف�سه, ج2, �س47).

)7)  الم�سدر نف�سه.

)8)  الم�سدر نف�سه.

)9)  الم�سدر نف�سه.

)0))  الم�سدر نف�سه, ج8, �س288.

))))  الم�سدر نف�سه, �س82.

)2))  الم�سدر نف�سه, ج4, �س209.

)3))  الم�سدر نف�سه, ج8, �س2)3.
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.
(((

5). عبد اهلل بن محّمد البلوّي

.
(2(

6). �سليم

نقل ابن اأعثم عن هوؤلء الأ�س��خا�س اأخبارًا, وعّبر عن ذلك بلفظ »حّدثني«, 

وه��و ف��ي ا�سطالح علم الحدي��ث, داّل على اأّنه نقل عنهم بغير و�س��اطة, والمراد 

منه اأّن الراوي قد �س��مع هذا المتن المكتوب عن �س��يخه, وهو ما ُيعّبر عنه اأي�سًا 

. م��ع اأّن نقل اب��ن اأعثم حديثًا عن كثي��ر من هوؤلء بال�س��ماع والنقل 
(3(

ب��� ال�س��ماع

المبا�س��رين ُيع��ّد اأم��رًا غي��ر ممك��ٍن في العادة م��ن ناحي��ٍة زمنّية؛ ف��اإّن جعال بن 

اأ�س��يد ال�سكا�س��كّي, مثاًل, هو ابن اأ�س��يد بن علقمة, من اأ�سحاب عّيا�س بن غنم 

الفهرّي, المتوّفى �سنة 20 للهجرة, كما اأّن عبد الحميد بن جعفر توّفي �سنة 53) 

, وكانت وفاة محّمد 
(4(

ه�, وتوّفي ه�سام بن محّمد بن ال�سائب الكلبّي عام 204 ه�

.
(6(

, وتوّفي المدائنّي �سنة 225 ه�
(5(

بن عمر الواقدّي �سنة 207 ه�

نعم, من المحتمل جّدًا اأن يكون الّنا�سخ اأو ال�سخ�س الذي اأعاد كتابة الفتوح قد 

ا�س��تبدل هذه التعبيرات وا�س��تخدمها دون التفاٍت منه اإلى الم�سطلحات الحديثّية 

والرجالّية, اأو اأّنه اأ�ساف تعبيرات لم تكن موجودًة في الن�ّس الأ�سلّي للكتاب. فاإذا 

�س��ّح ذلك, اأمكن القول باأّن كتاب الفتوح واجد لمعايير ال�سّحة في النقل والعر�س 

�سين في هذا  التاريخّيي��ن؛ اإذ بع��د اللتف��ات اإلى كون الموؤّلف نف�س��ه م��ن المتخ�سّ

�سّيًا في العر�س التاريخّي, والتنا�سب  المجال, وكون الكتاب نف�سه ُيعّد كتابًا تخ�سّ

)))  الم�سدر نف�سه, ج4, �س36. نقل عن هذا ال�سخ�س روايًة في حوادث ما بعد �سّفين. وقال الذهبّي: اإّن عبد اهلل 

بن محّمد البلوّي كان ي�سع الحديث على عّمار بن يزيد. انظر: الذهبّي, ميزان العتدال, ج2, �س)39.

)2)  ابن اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج2, �س344.

)3)  �سادق �سّجادي و هادي عالم زاده, تاريخ نكاري در ا�سالم, )تاريخ كتابة التاريخ في الإ�سالم(, �س38.

)4)  ابن حجر الع�سقالنّي, تهذيب التهذيب, ج6, �س96).

)5)  ابن حجر الع�سقالنّي, تهذيب التهذيب, ج9, �س7)3.

)6)  �سادق �سّجادي و هادي عالم زاده, تاريخ نكاري در ا�سالم, )تاريخ كتابة التاريخ في الإ�سالم(, �س63.
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الهند�س��ّي القائ��م بي��ن مختل��ف الأخب��ار التاريخّي��ة التي اأورده��ا, ف��اإّن الطمئنان 

العرفّي, الذي هو اأهّم معايير �سّحة النقل التاريخّي يح�سل لدى القارئ بال �سّك. 

واإّن الأخب��ار التاريخّي��ة الت��ي ُنقلت في كت��اب الفتوح, من ناحي��ة اعتبارها وقدرتها 

عل��ى بعث الطمئنان ب�سّحتها في نف���س القارئ, ينبغ��ي اأن ُتعّد في درجة الروايات 

والأخبار الواردة في الكتب التاريخّية غير الم�س��ندة, كما في كتاب الأخبار الطوال 

اأو تاريخ اليعقوبّي, واإّل, كان هذا من الترجيح بال مرّجح؛ ذلك لأّن احتمال الو�سع 

والتاأليف والكذب موجود في جميع هذه الكتب غير الم�س��ندة, اأ�سف اإلى ذلك: اأّن 

ا�ساً« ما هو اإّل اّتهام وّجهه اإليه بع�س المخالفين له  اّته��ام اب��ن اأعثم باأّنه كان »ق�سّ

والمنزعجين من الأخبار التي نقلها في كتابه بغر�س الطعن فيه.

ب. نظرة اإجمالّية اإلى بع�ص اأخبار كتاب الفتوح في باب واقعة كربلء

���س اب��ن اأعث��م الكوفّي ق�س��مًا معت��ّدًا به من كت��اب الفتوح لنق��ل الأخبار  خ�سّ

والرواي��ات المتعّلقة بحادثة كربالء. وب�سرف النظر عن �سّحة اأو �س��قم رواياته 

ف��ي ه��ذا الباب, فاإّن �س��عة وتف�سيل الروايات التي نقلها اب��ن اأعثم في خ�سو�س 

واقعة كربالء, ُتعّد اأمرًا لفتًا للنظر, ول �س��ّيما اأّن هذا الكتاب يعود اإلى القرنين 

الثال��ث والراب��ع الهجرّيي��ن. وف��ي ه��ذا المج��ال, اإّن ا�س��تعرا�س كاّف��ة الروايات 

والأخبار التي نقلها ابن اأعثم في باب واقعة كربالء لي���س اأمرًا متاحًا ومتي�ّس��رًا, 

م�سافًا اإلى اأّنه من غير المنا�سب التعّر�س له في ق�سٍم فرعيٍّ من هذه الدرا�سة, 

خرى. ومن 
ُ
ب��ل اإّن البح��ث عنها يحتاج اإلى مّت�س��ع اأكبر واإلى درا�س��اٍت ومق��الت اأ

هنا, فاإّننا نكتفي في المقام بنظرٍة اإجمالّية اإلى جملٍة من هذه الأخبار.

Q ب�شهادة الإمام الح�شين P 1. اإخبار النبّي

يبداأ الحديث عن واقعة كربالء في كتاب الفتوح برواية اإخبار النبّي P عن �سهادة 
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الإم��ام الح�س��ين Q. ومع اأّن هذا الحديث قد ُذكر ف��ي م�سادر عديدة برواية اأّم 

P, لكّنه 
(((

الف�سل, زوجة العّبا�س بن عبد المّطلب, واأّم �سلمة, زوج النبّي الأعظم  

ٍل جّدًا, وباأ�سكاٍل مختلفة: في الفتوح ذكر هذا الحديث ب�سكٍل مف�سّ

ع��ن اب��ن عّفان, ع��ن اأّم الف�سل بنت الحارث بن حزن امراأة العّبا���س بن عبد 

المطل��ب اأّنه��ا قالت: راأيُت ف��ي منامي روؤيا هالتني واأفزعتني, فجئت اإلى ر�س��ول 

اهلل P فقلت: يا ر�س��ول اهلل! راأيُت كاأّن قطعًة من ج�س��دك قد قطعت فو�سعت 

ف��ي حج��ري, فقال النبّي P: خي��رًا راأيت يا اأّم الف�س��ل! اإن �سَدَقْت روؤياِك فاإّن 

فاطم��ة حامل, و�س��تلد غالمًا فاأدفعه اإليك لتر�سعي��ه. قالت اأّم الف�سل: فو�سعت 

فاطمة بعد ذلك غالمًا, ف�س��ّمي بالح�س��ين, ودفعه النبّي P اإلّي فكنُت اأر�سعه, 

قالت اأّم الف�سل: فدخل النبّي P ذات يوم والح�س��ين في حجري فاأخذه وجعل 

يالعب��ه وه��و م�س��رور به, قال��ت اأّم الف�س��ل: فبال الح�س��ين فقطر م��ن بوله على 

ث��وب النب��ّي P, فقر�ست��ه فبك��ى, فق��ال P: مهاًل ي��ا اأّم الف�سل! فه��ذا الذي 

اأ�ساب ثوبي يغ�س��ل, وقد اأوجعت ابني. قالت: فتركته في حجره وقمت لآتيه بماٍء 

اأغ�س��ل ثوب��ه, فلّما جئ��ُت نظرُت اإلي��ه وعيناه تذرف��ان بالدموع فقل��ت: فداك اأبي 

واأّمي يا ر�سول اهلل! دفعُته اإليك واأنَت به م�سرور ثّم رجعت اإليكم وعيناك تذرفان 

بالدم��وع! فلماذا يا ر�س��ول اهلل؟ فقال: نع��م يا اأّم الف�سل! اأتاني جبريل فاأخبرني 

.
(2(

اأن اأّمتي تقتل ولدي هذا ب�سّط الفرات, وقد اأتاني بتربة حمراء

خرى عن ابن عّبا���س, مفاده��ا: اأّنه راأى 
ُ
وق��د نق��ل ه��ذا الخبر اأي�سًا بطريقٍة اأ

جبريل وجمعًا من المالئكة وفدوا على النبّي P و...

)))  راجع على �سبيل المثال: البيهقّي, دلئل النبّوة, ج6, �س468 / ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج8, �س8)2 / 

ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س29) / ابن  كثير, البداية والنهاية, ج6, �س230.

)2)  ابن  اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج4, �س323.
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وروى اأي�سًا عن �سرحبيل بن اأبي عون:

اإّن المل��ك ال��ذي جاء اإلى النبّي P اإنما كان ملك البحار, وذلك اأّن ملكًا من 

مالئك��ة الفرادي���س نزل اإلى البحر الأعظم ثّم ن�س��ر اأجنحت��ه عليه و�ساح �سيحة 

وق��ال: ي��ا اأ�سحاب البحار! الب�س��وا ثي��اب الحزن فاإّن فرخ محّم��د مذبوح مقتول, 

ث��ّم ج��اء اإل��ى النب��ّي P فقال: ي��ا حبي��ب اهلل! يقتتل عل��ى هذه الأر���س فرقتان 

م��ن اأّمتك, اإحداهما ظالمة معتدية فا�س��قة, يقتلون فرخك الح�س��ين ابن ابنتك 

!
(((

باأر�س كرب وبالء, وهذه تربته يا محّمد

وفي الخبر اأي�سًا عن �سرحبيل بن اأبي عون:

فلّما اأتى على الح�س��ين من مولده �س��نة كاملة هبط على ر�س��ول اهلل P اثنا 

ع�س��ر مل��كًا, اأحدهم على �سورة الأ�س��د, والثاني على �سورة الث��ور, والثالث على 

�س��ورة التّني��ن, والراب��ع على �س��ورة ول��د اآدم, والباقون الثمانية على �سور �س��ّتى 

محم��ّرة وجوهه��م, ق��د ن�س��روا اأجنحته��م وه��م يقول��ون: يا محّم��د! اإّنه �س��ينزل 

بولدك الح�سين ابن فاطمة ما نزل باأبيك من قابيل, و�سيعطي هابيل اأخو قابيل, 

.
(2(

و�سيحمل على قاتله مثل وزر قابيل

وقد ورد حديث اإخبار النبّي P ب�سهادة الإمام الح�سين Q في م�سادر 

متع��ّددة, فمن هنا ل يمكن ال�س��ّك ف��ي اأ�سل وقوع ذلك, وفي الروايات التي نقلها 

�س��ير في جميعه��ا اإلى قاتل الإمام 
ُ
اب��ن اأعث��م ُذكر هذا الحديث ب�سوٍر مختلفة, اأ

الح�س��ين Q وال��وزر العظيم ال��ذي عليه. نعم, م��ن ال�سعب القب��ول بجميع 

ٍة اأّن ابن اأعثم قد م�سى  الأخبار التي نقلها في الفتوح عن هذه الحادثة, وبخا�سّ

في ال�س��رد الق�س�سّي بعيدًا, حيث اأورد خبرًا م�سمونه اأّن المالئكة ت�س��ّكلت على 

)))  ابن  اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, �س324.

)2)  الم�سدر نف�سه.
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�س��ور حيواناٍت مفتر�س��ٍة واأليف��ة, اإ�سافًة اإلى اأّنه كيف ا�س��تطاع الراوي اأن يعرف 

اأّن هذه الحيوانات التي ح�سرت عند النبّي P كانت من المالئكة؟ وكذلك في 

الخب��ر الذي نقله اأّن ابن عّبا���س اّدع��ى روؤية جبريل, ُيطرح ال�س��وؤال التالي, وهو 

اأّن اب��ن عّبا���س ه��ل كانت لديه الق��درة واقعًا على اأن يرى مل��ك الوحي؟ وكذلك, 

فه��ل كان اب��ن اأبي عون, الذي قال: اإّنه راأى مل��ك البحار نزل اإلى البحر الأعظم 

وفر�س جناحيه عليه واأعلن العزاء في �سّكان هذا البحر, هل كانت لديه هو اأي�سًا 

الق��درة المعنوّي��ة اإلى هذا الحّد بحيث ي�س��تطيع اأن يرى المل��ك, واأن يرى البحر 

الأعظم من مكانه في الحجاز, تلك الجزيرة الجاّفة؟! و...

Q 2. و�شّية معاوية لبنه يزيد في الإمام الح�شين

بع��د حديث��ه عن واقع��ة اأخذ معاوي��ة البيعة لبنه يزي��د, ينتهي اب��ن اأعثم اإلى 

واقع��ة موت معاوي��ة, وخالل حديثه عن الأحداث الت��ي ترافقت مع موت معاوية, 

يتعّر���س للحدي��ث عن و�سّيت��ه, ويذكر فيها: اأّن معاوية اأو�سى يزيَد ب�س��اأن الإمام 

الح�سين Q وقال له:

واأّما الح�سين بن علّي فاأوه اأوه يا يزيد! ماذا اأقول لك فيه! فاحذر اأن ل يتعّر�س 

لك ومّد له حباًل طوياًل وذره ي�سرب في الأر�س حيث �س��اء ول توؤذه, ولكن اأرعد 

له واأبرق, واإّياك والمكا�س��فة له في محاربة �س��ّل �س��يف اأو محاربة طعن رمح, ثّم 

اأعط��ه ووّق��ره وبّجله, فاإن ح��ال اأحد من اأهل بيته فو�ّس��ع عليه��م واأر�سهم فاإّنهم 

اأهل بيت ل ير�سيهم اإّل الر�سا, ول ي�سعهم اإّل المنزلة الرفيعة, واإّياك يا بني اأن 

تلقى اهلل بدمه فتكون من الهالكين, فاإّن ابن عّبا���س حّدثني فقال: اإّني ح�سرت 

ر�سول اهلل P وهو في ال�سياق وقد �سّم الح�سين بن علّي اإلى �سدره وهو يقول: 

هذا من اأطائب اأرومتي واأنوار عترتي وخيار ذّريتي, ل بارك اهلل فيمن ل يحفظه 

بعدي! قال ابن عّبا�س: ثّم اأغمي على النبّي P �ساعة ثّم اأفاق وقال: يا ح�سين! 
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اإّن لي ولقاتلك يوم القيامة مقامًا بين يدي رّبي وخ�سومة, وقد طابت نف�س��ي اإذ 

جعلني اهلل خ�سيمًا لمن قتلك يوم القيامة. يا بنّي! هذا حديث ابن عّبا���س, واأنا 

اأحّدثك عن ر�سول اهلل Pّ اأّنه قال: اأتاني جبريل يوما فخّبرني وقال: يا محّمد! 

اإّن اأّمت��ك �س��تقتل ابن��ك ح�س��ينًا, وقاتله لعين هذه الأّمة, ولق��د لعن النبّي P يا 

بنّي قاتل الح�س��ين مرارًا, فانظر لنف�س��ك ثّم انظر اأن ل يتعر�س له باأذّية, فحّقه 

واهلل ي��ا بن��ّي عظي��م, ولقد راأيتني كيف كن��ت اأحتمله في حيات��ي واأ�سع له رقبتي 

ن��ي ويوؤلم قلبي, ف��ال اأجيبه ول اأق��در له على  وه��و يواجهن��ي بال��كالم الذي يم�سّ

.
(((

حيلة, فاإّنه بقّية اأهل الأر�س في يومه هذا, وقد اأعذر من اأنذر

ه��ذه الو�سّي��ة م��ن معاوية اإل��ى ابنه يزي��د والتي يطل��ب منه فيها اأن ُيح�س��ن 

معامل��ة الإم��ام الح�س��ين قد ُنقلت ف��ي غير هذا الكتاب من الكت��ب والم�سادر, 

��ة, بحيث  لك��ّن الخب��ر ال��ذي نقله��ا اب��ن اأعث��م بو�س��اطته له ل��ون ورائح��ة خا�سّ

يمك��ن لن��ا اأن نحمل��ه عل��ى مي��ٍل منه اإل��ى المبالغ��ة. ذل��ك اأّن ه��ذه الو�سّية من 

معاوية اإلى يزيد في �س��اأن الإمام الح�س��ين Q هي, بال �سكٍّ ول ريب, تاأتي 

ف��ي �س��ياق تعلي��م معاوي��ة لولده يزي��د كيفّية ممار�س��ة حي��ل ال�سيا�س��ة ومكرها, 

يري��د اأن يق��ول ل��ه: يا يزي��د, اإذا اأردت لحكمك اأن يقوم وي�س��تمّر فاإّن عليك اأن 

ت��داري الح�س��ين ب��ن عل��ّي, ل اأّن معاوي��ة اأو�س��ى يزي��َد بذلك من ب��اب اأّنه كان 

حقيق��ًة يعتق��د ويدرك حرمة الإمام الح�س��ين وعظم��ة مقامه. واإذا كان معاوية 

ي��رى حرم��ة الإمام Q ويعتق��د اأّن له ه��ذا المقام العظيم, فلم��اذا اإذًا لم 

يتن��ازل له عن �س��ّدة الحك��م والخالفة؟ ولماذا اإذًا اأقدم هو على اغتيال الإمام 

الح�سن Q وقتله؟ وفي تاريخ الطبرّي والأخبار الطوال ُنقلت و�سّية معاوية 

اإل��ى يزيد بالّلفظ التالي: »... واأعِلماه اأّني ل�ْس��ُت اأخ��اف عليه اإّل اأربعة رجال: 

)))  ابن  اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, �س349 � 350.
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الح�س��ين ب��ن عل��ّي, وعبد اهلل بن عمر, وعب��د الرحمن بن اأبي بكر, وعبد اهلل 

ب��ن الزبي��ر. فاأّم��ا الح�س��ين ب��ن عل��ّي فاأح�س��ب اأه��ل الع��راق غير تاركي��ه حّتى 

.
(((

ُيخرج��وه, فاإن فعل, فظف��ْرَت به, فا�سفح عنه«

P بجنب قبر النبّي Q 3. روؤيا الإمام الح�شين

خرج الح�سين بن علّي من منزله ذات ليلة واأتى اإلى قبر جّده P فقال: ال�سالم 

علي��ك يا ر�س��ول اهلل! اأنا الح�س��ين ابن فاطم��ة, اأنا فرخك وابن فرختك و�س��بطك 

ف��ي الخل��ف ال��ذي خلفت على اأّمتك, فا�س��هد عليه��م يا نبّي اهلل اأّنه��م قد خذلوني 

و�سّيعون��ي واأّنه��م لم يحفظوني, وهذا �س��كواي اإليك حّتى األق��اك � �سلى اهلل عليك 

و�سّلم �. ثّم وثب قائمًا, و�سّف قدميه, ولم يزل راكعًا و�ساجدًا. قال: واأر�سل الوليد 

ب��ن عتب��ة اإل��ى منزل الح�س��ين لينظر ه��ل خرج من المدين��ة اأم ل, فل��م ي�سبه في 

منزل��ه فق��ال: الحمد هلل الذي لم يطالبني اهلل عّز وج��ّل بدمه! وظّن اأّنه خرج من 

المدينة. قال: ورجع الح�سين اإلى منزله مع ال�سبح, فلّما كانت الّليلة الثانية خرج 

اإل��ى القب��ر اأي�سًا ف�سّلى ركعتي��ن, فلّما فرغ من �سالته جعل يق��ول: الّلهّم! اإّن هذا 

قب��ر نبّي��ك محّمد واأنا ابن بنت محّمد وقد ح�سرني من الأمر ما قد علمت, الّلهّم! 

واإّن��ي اأح��ّب المعروف واأكره المنكر, واأنا اأ�س��األك يا ذا الج��الل والإكرام بحّق هذا 

القب��ر وم��ن فيه ما اخت��رت من اأمري هذا ما هو لك ر�سا. قال: ثّم جعل الح�س��ين 

يبكي حّتى اإذا كان في بيا�س ال�سبح و�سع راأ�س��ه على القبر فاأغفى �س��اعة, فراأى 

النب��ّي P ق��د اأقبل في كبكبة من المالئكة عن يمينه وعن �س��ماله ومن بين يديه 

ومن خلفه حّتى �سّم الح�س��ين اإلى �سدره وقّبل بين عينيه وقال: يا بنّي! يا ح�س��ين! 

كاأّن��ك ع��ن قري��ب اأراك مقت��وًل مذبوحًا باأر�س ك��رب وبالء من ع�ساب��ة من اأّمتي 

واأنت في ذلك عط�س��ان ل ُت�س��قى, وظماآن ل ُتروى, وهم مع ذلك يرجون �سفاعتي, 

اأبو حنيفة الّدينورّي, الأخبار الطوال, ترجمة محمود مهدوي دامغانّي, �س274 / محّمد بن جرير الطبرّي,    (((

تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س322.
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م��ا له��م ل اأنالهم اهلل �س��فاعتي يوم القيامة! فما لهم عن��د اهلل من خالق, حبيبي 

يا ح�سين! اإّن اأباك واأّمك ] واأخاك [ قد قدموا علّي وهم اإليك م�ستاقون, واإّن لك 

ف��ي الجّن��ة درج��اٍت لن تنالها اإّل بال�س��هادة. قال: فجعل الح�س��ين ينظر في منامه 

اإلى جّده P وي�سمع كالمه وهو يقول: يا جّداه! ل حاجة لي في الرجوع اإلى الدنيا 

اأبدًا فخذني اإليك واجعلني معك اإلى منزلك. قال: فقال له النبّي P: يا ح�سين! 

اإّنه ل بّد لك من الرجوع اإلى الدنيا حّتى ترزق ال�سهادة وما كتب اهلل لك فيها من 

الث��واب العظي��م فاإّن��ك واأباك واأخاك وعّمك وعّم اأبيك ُتح�س��رون ي��وم القيامة في 

زم��رة واح��دة حّتى تدخل��وا الجّنة. قال: فانتبه الح�س��ين من نومه فزع��ًا مذعورًا, 

فق���سّ روؤي��اه عل��ى اأهل بيته وبني عب��د المطلب, فلم يكن ذلك اليوم في �س��رق ول 

.
(((

غرب اأ�سّد غّمًا من اأهل بيت الر�سول P ول اأكثر منه باكيًا وباكية

وم��ع اأّن خب��ر من��ام الإم��ام الح�س��ين Q ل��م ي��رد ذكر ل��ه في جمل��ٍة من 

. وقد نقله 
(2(

الم�س��ادر ك��� تاريخ الطبرّي والأخب��ار الطوال, لكّن كتبًا اآخ��ر نقلته

Q. وقد 
(3(

ال�س��يخ ال�س��دوق في كتاب الأمالي م�س��ندًا عن الإم��ام ال�سادق 

نق��ل اب��ن �س��هر اآ�س��وب حادث��ة روؤيا الإم��ام الح�س��ين Q م�س��ندًا اإّياه��ا اإلى 

جماعٍة فيهم ابن بابويه القّمّي وال�س��ّيد الجرجانّي وعبد اهلل بن حنبل ال�س��اكرّي 

. فم��ن ناحية �سّح��ة النقل 
(4(

و�س��اكر ب��ن غنمة واأب��و الف�سل الها�س��مّي واآخ��رون

التاريخ��ّي الظاه��ر اأّن��ه يمك��ن الطمئن��ان اإل��ى اأ�سل وقوع ه��ذه الحادث��ة, بدليل 

نق��ل اأمال��ي ال�س��دوق ومناق��ب ابن �س��هر اآ�س��وب له��ا, لك��ّن الكيفّية الت��ي رواها 

به��ا اب��ن اأعث��م اأكثر ما تن�س��جم مع دعوى الذي��ن ل يرون في فل�س��فة قيام الإمام 

الح�س��ين Q اإّل اأّنه قام لأجل ال�ست�س��هاد فقط, علمًا باأّن كلمات وخطابات 

)))  ابن اأعثم الكوفّي, الفتوح, ج5, �س8) � 9).

)2)  تاريخ امام ح�سين Q, ج) �س290 � 298, �سازمان پزوه�س و برنامه ريزي اآموز�س وزارت اآموز�س و پرور�س.

)3)  ال�سيخ ال�سدوق, كتاب الأمالي, ترجمة كمرى اى, �س52).

)4)  ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج4, �س88 � 89.

ءةمم�مة��دم� ت� مل���ت�ءوم م���قمم��د��مدتم��ييقمت��دقم
(73



الإمام الح�س��ين Q تقودنا اإلى �س��يٍء اآخر مختلٍف تمامًا. واإذا كان الغر�س 

م��ن قيام الإمام الح�س��ين Q هو طلب ال�س��هادة فقط فلم��اذا اإذًا عزم على 

.
(((

الن�سراف والرجوع اإلى المدينة عندما قابل جي�س الحّر الرياحّي؟

4. و�شّية الإمام الح�شين Q لأخيه محّمد بن الحنفّية

كت��ب الإمام الح�س��ين Q ف��ي و�سّيته اإلى اأخيه محّمد بن الحنفّية: ب�س��م 

اهلل الرحم��ن الرحي��م, ه��ذا ما اأو�سى به الح�س��ين بن علّي بن اأب��ي طالب لأخيه 

محّمد ابن الحنفّية المعروف ولد علّي بن اأبي طالب ر�سّي اهلل عنه: اإّن الح�سين 

بن علّي ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأّن محّمدًا عبده ور�سوله, جاء 

بالح��ّق م��ن عن��ده, واأّن الجّنة حّق والّنار حّق. واأّن ال�س��اعة اآتية ل ريب فيها, واأّن 

اهلل يبع��ث م��ن في القب��ور, واإّني لم اأخرج اأ�س��رًا ول بطرًا ول مف�س��دًا ول ظالمًا, 

واإّنم��ا خرج��ت لطل��ب النجاح وال�س��الح في اأّمة ج��ّدي محّمد P اأري��د اأن اآمر 

بالمعروف واأنهى عن المنكر واأ�سير ب�سيرة جّدي محّمد P  و�سيرة اأبي علّي بن 

.
(2(

اأبي طالب و�سيرة الخلفاء الرا�سدين المهدّيين ر�سي اهلل عنهم

خب��ر الحدي��ث ال��ذي دار بي��ن الإم��ام الح�س��ين Q وبي��ن اأخي��ه محّم��د ب��ن 

الحنفّي��ة حي��ن حركته م��ن المدينة اإلى مّك��ة ُنقل في العديد من الكت��ب والم�سادر. 

 Q وقد ن�سحه محّمد بن الحنفّية باأن ل يخرج, وما �ساكل ذلك, و�سكره الإمام

. لك��ّن و�سّية الإم��ام Q لمحّمد بن 
(3(

عل��ى الن�س��ح, وتح��ّدث معه ب��كالٍم رقيق

الحنفّي��ة به��ذا النح��و المدّون في كتاب الفت��وح ل يمكن العثور عليه ف��ي اأّي كتاٍب اأو 

, لكّنه بح�س��ب الظاه��ر اأخذه من 
(4(

م�س��دٍر اآخ��ر. نع��م, نقله الخوارزم��ّي في مقتله

)))  محّمد بن جرير الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س34.

)2)  ابن اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج5, �س34.

)3)  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س33.

)4)  الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, �س33.
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كتاب ابن اأعثم. واأّما هذه العبارة الموجودة في رواية ابن اأعثم, وهي عبارة »و�سيرة 

الخلف��اء الرا�س��دين المهدّيي��ن«, فلي���س له��ا عين ول اأثر في خبر مناقب ابن �س��هر 

.
(((

اآ�سوب, ول في بحار الأنوار, ول في اأعيان ال�سيعة لل�سّيد مح�سن الأمين العاملّي

5. جملة من الحوادث التي جرت خالل الم�شير من مّكة اإلى العراق

ل نقله اب��ن اأعثم عن ورود الإمام الح�س��ين Q اإلى مّكة,  بع��د خب��ر مف�سّ

وتفا�سي��ل ترتب��ط بم��ّدة اإقامته Q في مّك��ة, والوقائع الت��ي جرت في خالل 

ذل��ك, وتف�سي��ل ر�س��ائل اأه��ل الكوفة اإل��ى الإم��ام Q, ورّده على ر�س��ائلهم, 

 Q واإر�ساله م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة. وبح�سب خبر ابن اأعثم, فاإّن الإمام

كان ل ي��زال ف��ي مّكة حين بلغه خبر ا�ست�س��هاد م�س��لم بن عقي��ل وهانئ بن عروة 

المذحجّي. واأّما خبر �سفر الإمام من مّكة اإلى العراق فقد نقله ابن اأعثم بالكيفّية 

التالية:

ق��ال: وخ��رج الح�س��ين من مّكة يوم الثالث��اء, يوم التروية, لث��الٍث م�سين من 

ذي الحّج��ة, ومعه اثنان وثمانون رجاًل من �س��يعته واأهل بيته... و�س��ار الح�س��ين 

حّتى نزل الخزيمّية واأقام بها يومًا وليلة, فلّما اأ�سبح اأقبلت اإليه اأخته زينب بنت 

عل��ّي, فقال��ت: ي��ا اأخي! األ اأخبرك ب�س��يٍء �س��مْعُته البارحة؟ فقال الح�س��ين: وما 

ذاك؟ فقالت: خرْجُت في بع�س الّليل لق�ساء حاجة, ف�س��مْعُت هاتفًا... فقال لها 

الح�س��ين: يا اأختاه! المق�سّي هو كائن. قال: و�س��ار الح�س��ين حّتى نزل الثعلبّية, 

وذلك في وقت الظهيرة, فنزل وترك اأ�سحابه, ثّم و�سع الح�سين راأ�سه ونام, ثّم 

انتب��ه م��ن نوم��ه باكي��ًا, فقال له ابنه: ما ل��ك تبكي يا اأبِت ل اأبك��ى اهلل لك عينًا؟ 

علمك اأّني راأيُت فار�س��ًا 
ُ
فقال الح�س��ين: يا بنّي اإّنها �س��اعة ل تكذب فيها الروؤيا, اأ

)))  محّمد باقر المجل�سّي, بحار  الأنوار, ج44, �س329 � 330 / ال�سّيد مح�سن الأمين العاملّي, اأعيان  ال�سيعة, ج), 

�س588 / ابن  �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي  طالب, ج4, �س89.
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على فر���س حّتى وقف علّي فقال: يا ح�س��ين! اإّنكم ُت�س��رعون الم�سير والمنايا بكم 

ت�س��رع اإلى الجّنة, فعلْمُت اأّن اأنف�س��نا قد ُنعيت اإلينا. فقال له ابنه: يا اأبِت األ�س��نا 

عل��ى الحّق؟ ق��ال: بلى يا بنّي والذي ترجع العباد اإليه! فقال علّي ر�سي اهلل عنه: 

اإذًا ل نبالي بالموت... قال: و�سار الح�سين حّتى نزل ال�سقوق, فاإذا هو بالفرزدق 

ب��ن غالب ال�س��اعر ق��د اأقبل عليه. ف�س��ّلم ثّم دنا من��ه فقّبل يده, فقال الح�س��ين: 

م��ن اأي��ن اأقبل��ت ي��ا اأبا فرا���س؟ فقال: م��ن الكوفة يا ب��ن بنت ر�س��ول اهلل! فقال: 

كيف خّلفت اأهل الكوفة؟ فقال: خّلفت الّنا�س معك و�سيوفهم مع بني اأمّية, واهلل 

يفعل في خلقه ما ي�س��اء! فقال: �سدقت وبررت, اإّن الأمر هلل يفعل ما ي�س��اء ورّبنا 

تعال��ى كّل يوم هو في �س��اأن, ف��اإن نزل الق�ساء بما نح��ّب فالحمد هلل على نعمائه 

وهو الم�ستعان على اأداء ال�سكر, واإن حال الق�ساء دون الرجاء فلم يعتد من كان 

الح��ّق نّيت��ه, فقال الف��رزدق: يا بن بنت ر�س��ول اهلل! كيف تركن اإل��ى اأهل الكوفة 

وهم قد قتلوا ابن عّمك م�سلم بن عقيل و �سيعته؟ قال: فا�ستعبر الح�سين بالبكاء 

ثّم قال: رحم اهلل م�سلمًا!... قال: و�سار الح�سين Q حّتى نزل في ق�سر بني 

مقات��ل, ف��اإذا هو بف�س��طاط م�سروب ورمح من�سوب و�س��يف معّلق وفر���س واقف 

على مذوده, فقال الح�سين: لمن هذا الف�سطاط؟ فقيل: لرجٍل يقال له عبيد اهلل 

.
(((

بن الحّر الجعفّي... فقام الح�سين ثّم �سار اإليه.. ودعاه اإلى ن�سرته

وم��ن الأخب��ار الت��ي رواه��ا اب��ن اأعث��م بالتف�سي��ل م��ا يتعّل��ق بالتق��اء رك��ب 

الإم��ام Q مع جي���س الح��ّر بن يزي��د الرياحّي, وخط��اب الإمام Q في 

محفل جي�س الحّر, والحوار الذي دار بينه وبين الحّر, وغير ذلك من الحوادث التي 

 Q جرت بين الإمام وبين جي���س الحّر, و�سوًل اإلى اقتراب الإمام الح�س��ين

. وطبقًا لنقل اب��ن اأعثم, فاإّن الإمام الح�س��ين Q بعد اقترابه 
(2(

م��ن نين��وى

)))  ابن اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج5, �س20) � 32).

)2)  ابن اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, �س34) � 242.

نه�شة عا�شوراء
(76



م��ن نينوى, كتب ر�س��الًة اإلى الكوفّيين الذين كان يظ��ّن فيهم الثبات على راأيهم. 

وف��ي هذه الر�س��الة ذكر الإم��ام Q اأ�س��ماء جماعٍة منهم �س��ليمان بن �سرد 

الخزاع��ّي والم�س��ّيب بن نجبة ورفاعة بن �س��ّداد وعبد اهلل ب��ن وال و... وذّكرهم 

بالعه��ود والمواثي��ق وبالر�س��ائل الت��ي كان��وا اأر�س��لوها اإلي��ه, مذّك��رًا اإّياهم بقول 

النب��ّي  P, قائ��اًل: »فق��د علمت��م اأّن ر�س��ول اهلل P ق��د ق��ال ف��ي حيات��ه: من 

راأى �س��لطاناً جائراً م�س��تحاّلً لحرام, اأو تاركاً لعهد اهلل ومخالفاً ل�س��ّنة ر�س��ول 

اهلل  P فعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان, ثّم لم يغّير عليه بقوٍل ول فعل, 

كان حّقاً على اهلل اأن ُيدخله مدخله«.

ثّم طوى الكتاب وختمه ودفعه اإلى قي�س بن م�سّهر ال�سيداوّي واأمره اأن ي�سير 

.
(((

اإلى الكوفة

ه��ذا الج��زء م��ن اأخب��ار ابن اأعثم ف��ي جملٍة من موارده ل ين�س��جم م��ع ما ورد 

خ��رى. فعلى �س��بيل المثال, طبقًا للخب��ر الذي نقله اب��ن اأعثم, فاإّن 
ُ
ف��ي م�س��ادر اأ

الإم��ام الح�س��ين Q كان ل ي��زال ف��ي مّكة حين تلّقى خبر �س��هادة م�س��لم بن 

خ��رى اأّن الإمام 
ُ
عقي��ل وهان��ئ ب��ن ع��روة المذحج��ّي, م��ع اأّن ال��وارد ف��ي اأخب��ار اأ

الح�س��ين Q تلّقى خبر �س��هادة م�سلم بينما كان �سائرًا على الطريق من مّكة 

. واإّن عزم الإمام واإ�سراره على ال�س��فر 
(2(

اإل��ى الع��راق )في الثعلبّية اأو في زرود( 

اإلى العراق يوؤّكد هذا الأمر, وهو اأّنه لم يتلّق خبر �سهادة م�سلم وهو في مّكة, واإّل, 

فاإّن خبر ا�ست�س��هاد م�س��لم كان �س��يوؤّثر في قرار الإمام Q, وعلى الأقّل, كان 

�سيوؤّخر �سفره اإلى العراق. وكذلك, فبح�سب خبر ابن اأعثم, محّل لقاء الإمام مع 

خ��رى اأّن الّلقاء 
ُ
الف��رزدق ال�س��اعر كان ف��ي منزل �س��قوق, بينما ُذكر في م�سادر اأ

)))  الم�سدر نف�سه, �س42) � 45).

الأثير,  الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س274 / ابن  اأبو حنيفة  )2)  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س379 / 

الكامل في التاريخ, ج4, �س42.
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, وقد ورد في ال�س��عر المن�س��وب اإلى الف��رزدق ذكر ال�سفاح, 
(((

كان ف��ي ال�سف��اح

. وكذلك ورد في خبر ابن اأعثم 
(2(

حيث قال: »لقيت الح�سين باأر�ص ال�سفاح...« 

اأّن الإم��ام Q بعث بر�س��الته اإلى الكوفّيين بينم��ا كان قريبًا من اأر�س نينوى, 

م��ع اأّن الموج��ود ف��ي رواية الطبرّي وغي��ره اأّن الإم��ام قد بعث بهذه الر�س��الة اإلى 

, وبينما كان خبر ا�ست�سهاد م�سلم لم يبلغه 
(3(

الكوفّيين في منزل حاجز اأو حاجر

بعد, يعني اأّنه في الواقع كان قد اأر�سل بهذه الر�سالة جوابًا على ر�سالة م�سلم اإليه, 

. كما اأّن م�سمون 
(4(

والتي كان يحّث فيها الإمام Q على الخروج اإلى العراق

خرى. 
ُ
هذه الر�سالة, طبقًا لرواية ابن اأعثم, يختلف عّما ورد ب�ساأنها في م�سادر اأ

فمث��اًل: الحدي��ث ال��ذي تاله الإمام Q ع��ن ر�س��ول اهلل P كان قد تاله في 

. وكذلك, فاإّن حادثة الروؤيا التي راآها 
(5(

خطاٍب له بجي�س الحّر في منطقة بي�سة

الإمام و�س��ماعه �سوت هاتٍف ينادي: اإّنكم ُت�س��رعون الم�س��ير والمنايا بكم ت�س��رع 

اإلى الجّنة.. هذه الحادثة بح�سب نقل الطبرّي لها كانت قد ح�سلت على م�سارف 

, بينما نقل ابن اأعثم ح�سولها عند منزل »الثعلبّية«.
(6(

»ق�سر بني مقاتل«

6. يوم عا�شوراء في رواية ابن اأعثم

تح��ّدث اب��ن اأعثم عن عدم تكاف��وؤ عددّي بين المع�س��كرين كان وا�سحًا وجلّيًا 

من��ذ بداي��ة المعركة, قال: فوثب اأ�سحاب الح�س��ين فخرجوا م��ن باب خندقهم, 

)))  الطبرّي, الم�سدر نف�سه, ج5, �س386/ اأبو حنيفة الّدينورّي, الم�سدر نف�سه, �س246/ ابن الأثير, الم�سدر 

نف�سه, ج4, �س6).

)2)  محّمد تقي بحر العلوم, مقتل الح�سين Q, �س76), في الهام�س.

اأن�ساب  البالذرّي,   / �س70  ج2,  الإر�ساد,  المفيد,  ال�سيخ  �س395/  ج5,  والملوك,  الأمم  تاريخ  الطبرّي,    (3(

الأ�سراف, ج3, �س66). والمذكور في اأن�ساب الأ�سراف هو »حاجز«, وفي الأخبار الطوال »بطن الرّمة«, �س246.

)4)  ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج2, �س40.

)5)  محّمد بن جرير الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س88) � 0)2.

)6)  الم�سدر نف�سه, �س407.
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وهم يومئٍذ اثنان وثالثون فار�س��ًا واأربعون راجاًل, والقوم اثنان وع�س��رون األفًا ل 

يزيدون ول ينق�سون, فحمل بع�سهم على بع�س فاقتتلوا �س��اعة من النهار حملة 

واحدة, حّتى قتل من اأ�سحاب الح�س��ين نّيف وخم�س��ون رجاًل � رحمة اهلل عليهم 

�... ق��ال: ث��ّم �ساح الح�س��ين: اأما من مغيٍث يغيثنا لوج��ه اهلل؟ اأما من ذابٍّ يذّب 

عن حرم ر�سول اهلل؟

قال: فاإذا الحّر بن يزيد الرياحّي قد اأقبل يرك�س فر�س��ه حّتى وقف بين يدي 

الح�سين ر�سي اهلل عنه, فقال: يا ابن بنت ر�سول اهلل! كنت اأّول من خرج عليك, 

اأفتاأذن لي اأن اأكون اأّول مقتول بين يديك, لعّلي اأبلغ بذلك درجة ال�سهداء فاألحق 

بجّدك P! فقال الح�س��ين: يا اأخي! اإن تبت كنت مّمن تاب اهلل عليهم, اإّن اهلل 

هو التّواب الرحيم.

 Q ول��ى, بق��ي من اأ�سح��اب الإمام الح�س��ين
ُ
وبع��د انق�س��اء المعرك��ة الأ

رج��ال قالئل اأخذوا يبرزون اإلى الميدان فار�س��ًا بعد فار���س, وراجاًل بعد راجل, 

حّتى ا�سُت�سهدوا. وكان اأّول من تقّدم اإلى القوم الحّر بن يزيد الرياحّي وا�ست�سهد 

بع��د اأن قات��ل جي���س ابن �س��عد, ثّم برز اإلى المي��دان برير بن خ�سي��ر الهمدانّي. 

ثخن 
ُ
وبع��ده كان وه��ب ب��ن عب��د اهلل الكلب��ّي ثال��ث من ب��رز لقتال الق��وم, حّت��ى اأ

بالج��راح, وا�ست�س��هد. وكان الراب��ع خالد بن وهب, والخام���س �س��عبة بن حنظلة 

التميم��ّي, ث��ّم برز بالترتيب: عمرو بن عبد اهلل المذحجّي, وم�س��لم بن عو�س��جة 

الأ�سدّي, وعبد الرحمن بن عبد اهلل, وقّرة بن اأبي قّرة الغفارّي, ومالك بن اأن�س 

الباهلّي, وعمرو بن مطاع الجعفّي, وحبيب بن مظاهر الأ�سدّي, وحوّي مولى اأبي 

ذّر الغف��ارّي, واأني���س بن معق��ل الأ�سبحّي, ويزيد بن مهاج��ر الجعفّي, والحّجاج 

بن م�س��روق, و�س��عيد بن عب��د اهلل الحنفّي, وزهير بن القي��ن البجلّي, وهالل بن 

رافع البجلّي, وجنادة بن الحارث الأن�سارّي, وعمرو بن جنادة, برزوا كّلهم اإلى 
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الميدان وقاتلوا حّتى ُقتلوا...

واأّم��ا الذي��ن ا�ست�س��هدوا ف��ي ركاب الإمام الح�س��ين Q من بني ها�س��م, 

فاأّوله��م عب��د اهلل بن م�س��لم بن عقيل, ثّم برز اإلى المي��دان ثانيًا وثالثًا جعفر بن 

عقيل وعبد الرحمن بن عقيل, حّتى ا�ست�سهدا, وبعدهم بالترتيب برز محّمد بن 

عب��د اهلل ب��ن جعف��ر بن  اأبي طالب, وع��ون بن عبد اهلل بن جعفر ب��ن اأبي طالب, 

وعب��د اهلل ب��ن الح�س��ن ب��ن عل��ّي بن اأب��ي طالب, وعم��ر بن عل��ّي بن اأب��ي طالب, 

وعثمان بن علّي بن اأبي طالب, وجعفر بن علّي بن اأبي طالب, وعبد اهلل بن علّي 

بن اأبي طالب, والعّبا�س بن علّي بن اأبي طالب, و علّي بن الح�سين بن علّي بن اأبي 

.
(((

طالب, برزوا جميعًا اإلى ميدان القتال وقاتلوا حّتى ُقتلوا

وفي هذا الق�سم مّما نقله ابن اأعثم يمكن الوقوف على جملٍة من الموارد التي 

خرى. فعلى �سبيل المثال, روى ابن اأعثم 
ُ
ل تن�سجم مع ما ورد في كتٍب وم�سادر اأ

اأّن عبد اهلل بن م�س��لم بن عقيل كان اأّول ال�س��هداء من بني ها�س��م, مع اأّن الذي 

خ��رى ه��و اأّن علّي ب��ن الح�س��ين كان اأّول من برز اإل��ى الميدان 
ُ
ورد ف��ي م�س��ادر اأ

. ولم يذكر ابن اأعثم م��ن اأولد الإمام 
(2(

واأّول م��ن ق�س��ى �س��هيدًا من بني ها�س��م

الح�س��ن Q الذين ا�ست�س��هدوا في كربالء �س��وى عبد اهلل بن الح�سن, بينما 

خرى ذكرًا لثالثٍة من اأولده Q, وهم عبد اهلل بن الح�سن 
ُ
نجد في م�سادر اأ

 .
(3(

والقا�سم بن الح�سن واأبو بكر بن الح�سن, وثالثتهم ق�سوا �سهداء في كربالء

وفي خبر ابن اأعثم, ُذكر اأّن لالإمام الح�سين Q ولدين با�سم علّي, اأحدهما 

كان في ال�سابعة من عمره, والآخر كان ر�سيعًا, وا�ست�سهد في ح�سن اأبيه الإمام 

خ��رى, ُذكر اأّن ا�س��م الطف��ل الر�سيع 
ُ
الح�س��ين Q. ولك��ن ف��ي الم�س��ادر الأ

)))  ابن اأعثم الكوفّي, كتاب الفتوح, ج5, �س88) � 0)2.

)2)  اأبو حنيفة الّدينورّي, الأخبار الطوال, �س256.

)3)  الطبرّي, تاريخ الأمم والملوك, ج5, �س467/ ال�سيخ المفيد, الإر�ساد, ج, �س25).
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الذي ا�ست�سهد في كربالء كان ُيدعى عبد اهلل. وكذلك, فاإّن الذي بقي حّيًا اأي�سًا 

من اأولد الإمام الح�سين Q هو الإمام ال�سّجاد Q, والذي ذكر ال�سيخ 

المفيد في كتابه الإر�س��اد, والطبر�س��ّي في كتابه اإعالم الورى, اأّنه هو الم�س��ّمى 

ب��� عل��ّي الأكب��ر, وق��د كان عمره في كرب��الء 23 عام��ًا؛ لأّن ولدته كانت �س��نة 38 

للهجرة, وال�ساّب الذي ا�ست�سهد في كربالء هو علّي الأ�سغر, والطفل ال�سهيد هو 

عب��د اهلل. نع��م, اأكثر الموؤّرخين على العتقاد باأّن علّي الأكبر هو الذي ا�ست�س��هد 

 Q هو علّي الأ�سغ��ر, واأّما اأّنه Q بكرب��الء, واأّن الإم��ام زين العابدي��ن

كان يبلغ من العمر �سبع �سنواٍت في كربالء, فهذا اأمر ل حقيقة له.

تعقيب وا�ستنتاج

اّت�س��ح اأّن ال��راأي الذي نختاره اأّن ال�س��خ�س المدعّو ب� ابن اأعثم هو اأبو محّمد 

اأحمد بن اأعثم الكوفّي, وينتهي ن�س��به اإلى قبيلة اأزد. وهو في عين اأّنه كان يعي���س 

الح��ّب والم��وّدة لأه��ل البيت R, قد كان �س��ديدًا في اّتباع مدر�س��ة الخلفاء. 

خرى, في عين الت�س��ّيع العاطفّي الذي كان لديه, فيمكن لنا اأن ن�سّنفه 
ُ
وبعبارٍة اأ

باأّن��ه من اأهل ال�س��ّنة. وُيعّد كت��اب الفتوح اأهّم كتب ابن اأعث��م الكوفّي, وهو كتاب 

مرّت��ب ومن�ّس��ق عل��ى الطريق��ة المو�سوعّية, كم��ا اأّنه, ح�س��بما �سّرح ب��ه الموؤّلف 

نف�سه, اعتمد الأ�سلوب التركيبّي في عر�س الأحداث والوقائع.

وبالرغ��م م��ن اأّن الأخبار والروايات والنقولت التاريخّية التي نقلها ابن اأعثم 

في كتاب الفتوح موجودة اأي�سًا في كتب المدائنّي واأبي مخنف ون�سر بن مزاحم 

المنقرّي وه�س��ام الكلبّي واآخرين, لكّن ابن اأعثم لم ُي�سّرح, كما ينبغي, بالكتب 

�س الرج��ل في المجال  والم�س��ادر الت��ي اعتم��د عليها ف��ي النقل, غي��ر اأّن تخ�سّ

�سّيًا, والتنا�س��ب الهند�س��ّي للنقولت  التاريخّي, وكون الكتاب نف�س��ه كتابًا تخ�سّ

التاريخّية الواردة فيه, يمكن له اأن يعطي اطمئنانًا عرفّيًا باأّن الكتاب واجد لأهّم 

ءةمم�مة��دم� ت� مل���ت�ءوم م���قمم��د��مدتم��ييقمت��دقم
(8(



معايير ال�سّحة في النقل التاريخّي. كما اأّن درا�سة رواية حادثة كربالء في كتاب 

الفت��وح تر�س��د, وبو�س��وح, اإلى وج��ود فوارق واختالف��اٍت بينه وبين �س��ائر الكتب 

والم�سادر, ولو كانت فوارق جزئّية ومحدودة.
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مع الخوارزمّي في مقتله
قراءة في مقتل الح�سين Q للخوارزمّي)1(

 

تلخي�ص وتقديم

تتوّزع مقالتنا هذه على ق�سمين. في ق�سمها الأّول, نتعّر�س للتعريف ب�سخ�سّية 

الخوارزم��ّي ومكانت��ه العلمّي��ة واأ�س��اتذته وتالمذت��ه وموؤّلفاته. بينم��ا نتعّر�س في 

الق�س��م الثان��ي منه��ا للحديث ع��ن مقتل الخوارزم��ّي, ونجري مقارن��ًة بينه وبين 

مقتل اأبي مخنف, والق�سم المتعّلق باأحداث كربالء من كتاب الفتوح لبن الأعثم. 

وفي هذه الدرا�س��ة المقارنة ندر���س وجوه الختالف, ووجوه ال�سبه, ونقاط القّوة 

ونق��اط ال�سعف في كتاب مقتل الخوارزمّي بالقيا���س اإلى هذين الكتابين الّلذين 

اأ�سرنا اإليهما.

Q التعريف بكتاب مقتل الح�سين

مقّدمة

م��ن بين كت��ب المقاتل التي تتحّدث عن مقتل الإمام الح�س��ين Q, يحتّل 

كتاب مقتل الح�س��ين Q, من تاأليف اأبي الموؤّيد موّفق بن اأحمد الخوارزمّي 

ٍة علماء  ًة بين علم��اء الم�س��لمين, وبخا�سّ )المتوّف��ى �س��نة 568 ه���( مكان��ًة خا�سّ

)))  مح�سن رنجبر, الع�سو بالهيئة العلمّية لدى موؤ�ّس�سة الإمام الخميني } للدرا�سات والأبحاث.



الم�س��لمين ال�س��يعة, حّتى اإّن كتاب مقتل الخوارزمّي هو المرجع المعتمد من ِقَبل 

علماء ال�سيعة مبا�سرًة بعد كتاب المقتل لأبي مخنف, نظرًا لإتقانه وقيمته العلمّية 

عندهم من بين كّل الكتب والموؤّلفات التي �سّنفها موؤّرخون من اأهل ال�سّنة والتي 

توؤّرخ لأحداث واقعة عا�سوراء.

�سنا الق�س��م الأّول منهما للحديث عن  وقد وّزعنا هذا المقال على ق�س��مين, خ�سَّ

�سنا الق�سم  �س��يرة الخوارزمّي و�سخ�سّيته العلمّية وم�سّنفاته التي تركها, فيما خ�سَّ

الثان��ي لإج��راء درا�س��ٍة بنيوّية وتحليل �س��امل لكتاب مقت��ل الخوارزم��ّي. واإ�سافًة اإلى 

ذل��ك, ولّم��ا كان الخوارزمّي قد اعتمد في نقل��ه لأحداث ثورة كربالء اإلى ما قبل يوم 

عا�س��وراء- في الأغلب- على الأخبار التي اأوردها ابن الأعثم في مقتله, ورّتب كتابه 

عل��ى طب��ق ترتي��ب هذا المقتل, اآثرن��ا اأن نجري مقارنًة في هذا المج��ال بين ما نقله 

الخوارزم��ّي, وبي��ن م��ا جاء ف��ي الأخبار الت��ي رواها اب��ن الأعثم, لندر���س الفروقات 

والنواق���س والإ�ساف��ات. كم��ا اأّن��ه اعتم��د في نقل ح��وادث يوم عا�س��وراء وم��ا بعده, 

بالإ�سافة اإلى ما نقله من مقتل ابن الأعثم, و�س��يره على وفق ترتيب كتابه )واإن كان 

هو لم ُي�سر اإلى ذلك(, اعتمد على الأخبار التي اأوردها اأبو مخنف في كتابه المقتل.

اأ. قراءة في �سخ�سّية وموؤّلفات الخوارزمّي

1ـ ا�شم الخوارزمّي وهوّيته

 البك��رّي الحنف��ّي المعروف ب��� اأخطب 
(2(

 ب��ن اأحم��د ب��ن محّم��د
(((

ه��و موّف��ق

))) وا�ستبه بع�سهم فاأثبت ا�سمه بلفظ »موّفق الّدين«. راجع: محّمد بن عبد الحّي اللكنوي الهندي, الفوائد البهّية 

في تراجم الحنفّية.

)2) وذكر بع�سهم اأّن ا�سم الخوارزمّي هو اإ�سحاق, وكنيته اأبو �سعيد. راجع: ياقوت الحموّي, معجم الأدباء, ج9), 

�س2)2. جالل الّدين عبد الرحمن ال�سيوطّي, بغية الوعاة في طبقات الّلغوّيين والنحاة, ج2, �س)40. محّمد 

باقر المو�سوّي الخوان�سارّي الأ�سفهانّي, رو�سات الجّنات, ج8, �س24). العاّلمة الأمينّي, الغدير, ج4, �س398. 

لكن مع الأخذ بعين العتبار اأّن اأكثر الذين تعّر�سوا لترجمة حياة الرجل ذكروا اأّن ا�سم جّده كان محّمدًا, فالذي 

يبدو لنا هو اأّن هذا الراأي قريب اإلى ال�سواب.
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خوارزم, وهو الفقيه, والخطيب, والقا�سي, والأديب, وال�س��اعر, الملّقب ب� �سدر 

, وتوّفي في العام 568 
(2(

, وخليفة الزمخ�سرّي. ُولد حوالي �سنة 484 ه�
(((

الأئّمة

خ��رى اأي�سًا, 
ُ
. كنيت��ه الم�س��هورة هي اأبو الموؤّي��د, واإن كان ق��د ُعرف بكنًى اأ

(3(

ه���

. ول��م تتوّفر معلومات كافية ب�س��اأن م�س��قط 
(5(

, واأب��و الولي��د
(4(

وه��ي: اأب��و محّم��د

راأ���س الخوارزم��ّي, واأّن��ه هل كانت ولدته ف��ي خوارزم, اأم في مّك��ة, كما جاء في 

, اأم في مكاٍن اآخر اأ�سا�س��ًا؟ كما اأّن الذين 
(6(

بع�س الم�سادر من اأّنه مّكّي الأ�سل

تعّر�س��وا للحدي��ث عن حالت��ه العلمّية اكتفوا اأي�سًا بذكر بع���س النقاط المجملة 

والمخت�س��رة عن مراحل حياته والجهود العلمّية التي بذلها, من قبيل اأّنه در���س 

, اأو اأّنه كان �س��يخًا لالأ�س��تاذ 
(7(

الّلغ��ة العربّي��ة عند �س��يخه جار اهلل الزمخ�س��رّي

نا�س��ر ب��ن عبد ال�س��ّيد المط��رزي الخوارزمّي, اأو اأّن��ه روى م�سّنف��ات محّمد بن 

, اأو اأّنه �سافر 
(8(

الح�س��ن عن ل�س��ان نجم الّدين عمر بن محّمد بن اأحمد الن�سفّي

طلبًا للحديث اإلى مناطق فار���س والعراق والحجاز وم�سر وال�س��ام, اأو اأّنه كانت 

ل��ه ر�س��ائل ومكاتب��ات مع علم��اء ع�سره الذين اأج��ازوه نقل الحدي��ث عنهم, كما 

الفا�سّي  و  الم�سيئة, ج2, �س88)(,  الجواهر  القر�سّي,  الوفاء,  اأبي  القادر بن  ))) ونقل بع�سهم, كالقر�سّي )عبد 

)تقّي الّدين محّمد بن اأحمد الح�سنّي الفا�سّي المّكي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, ج7, �س0)3(, اأّنه 

كان ُيلّقب ب� »خطيب خوارزم«, ولي�س هناك فرق �سا�سع بين التعبيرين. نعم, الذين ا�ستخدموا اأفعل التف�سيل 

في حكاية الّلقب الذي كان ُيلّقب به اإّنما كان مق�سودهم تعظيم الرجل وتكريمه والت�سريح بتبّحره في اإن�ساء 

الخطبة, راجع: الخوارزمّي, المناقب, مقّدمة اآية اهلل ال�سيخ جعفر ال�سبحانّي, �س7).

الكفوّي,  �سليمان  بن  ومحمود  �سابق, ج2, �س)40,  ال�سيوطّي, م�سدر  �سابق, ج2, �س88).  )2) القر�سّي, م�سدر 

اأعالم الأخيار من فقهاء مذهب النعمان, نقاًل عن: مير حامد الني�سابورّي الهندّي, عبقات الأنوار في اإمامة 

الأئّمة الأطهار R, ج6, �س296.

)3) جمال الّدين اأبو الح�سن علّي بن يو�سف القفطّي, اإنباه الرواة على اأنباه النحاة, ج3, �س232, القر�سّي, م�سدر 

�سابق, ج2, �س88), والفا�سّي, م�سدر �سابق, ج7, �س0)3.

)4) الأمينّي, م�سدر �سابق, ج4, �س398.

)5) اإ�سماعيل با�سا البغدادّي, هدّية العارفين, ج2, �س482.

)6) القفطّي, م�سدر �سابق, ج3, �س232.

)7) ال�سيوطّي, م�سدر �سابق, ج2, �س)40, والقر�سّي, م�سدر �سابق, ج2, �س88).

)8) القر�سّي, م�سدر �سابق, ج2, �س88).
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.
(((

اأّنه- بدوره- اأجازهم نقل الحديث والرواية عنه

كان للخوارزم��ّي اأخ اأكبر منه, اأ�س��ار اإليه هو ف��ي مقتله بقوله: »اأخبرنا الإمام 

الأجّل الكبير, اأخي �سراج الّدين, ركن الإ�سالم, �سم�ص الأئّمة, اإمام الحرمين, 

.
(2(

اأبو الفرج محّمد بن اأحمد المالكّي«

2ـ الخوارزمّي ومنزلته العلمّية في اأو�شاط العلماء

اأقّر بمنزلة الخوارزمّي ومكانته العلمّية ال�سامية و�سعة علمه واإحاطته وبراعته 

في العديد من العلوم جملة كبيرة من العلماء, من الذين عا�سروه, اأو من الذين 

تاأّخ��روا عن��ه وتعّرفوا عليه من خالل م�سّنفاته وموؤّلفاته, وذكروا في حّقه �س��ّتى 

عبارات المدح والثناء. ول يخت�ّس ذلك بعلماء مدر�س��ة اأهل ال�س��ّنة, بل اإّن بع�س 

العلماء والمفّكرين من مدر�سة اأهل البيت R اأدلوا بدلوهم في هذا المجال, 

وذكروا في حّقه عبارات المدح والتمجيد والتبجيل. ن�سير فيما يلي اإلى جملٍة من 

هذه الكلمات التي قيلت في حّق الرجل:

اأ � القفطّي )568 � 646 ه�(, قال في حّق الخوارزمّي:

»الموّف��ق ب��ن اأحم��د ب��ن محّمد المّك��ّي الأ�سل, اأب��و الموؤّيد خطي��ب خوارزم 

اأدي��ب فا�س��ل, ل��ه معرف��ة تاّم��ة ب��الأدب والفق��ه يخطب بجام��ع خوارزم �س��نين 

كثي��رة وين�س��ئ الخط��ب ب��ه. اأقراأ الّنا���ص عل��م العربّية وغيره, وتخ��رج به عالم 

.
(3(

في الآداب. منهم اأبو الفتح نا�سر بن اأبي المكارم المطرزي الخوارزمّي«

))) اأبو الموؤّيد موّفق بن اأحمد الخوارزمّي, )اأخطب خوارزم(, مقتل الح�سين, مقّدمة المحّقق, �س9 � 0). ال�سّيد 

عبد العزيز الطباطبائّي, اأهل البيت R في المكتبة العربّية, ُطبع في: مجّلة تراثنا, ال�سنة ال�ساد�سة, العدد 

23, ))4) ه�, الق�سم الرابع, �س79.

)2) الخوارزمّي, مقتل الح�سين, ج), �س5).

)3) القفطّي, م�سدر �سابق, ج3, �س232. وقد ذكر تقّي الّدين الفا�سّي )775 � 832 ه�( ما يقرب من هذه العبارات 

في حّق الخوارزمّي, راجع: الم�سدر نف�سه, ج7, �س0)3.
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ب � وقال الحافظ ال�سيوطّي فيه ناقاًل عن ال�سفدّي:

»الموّف��ق ب��ن اأحم��د ب��ن اأب��ي �س��عيد اإ�س��حاق اأب��و الموؤّي��د المع��روف باأخطب 

خ��وارزم. ق��ال ال�سف��دّي: كان متمّكن��اً ف��ي العربّي��ة غزي��ر العلم فقيه��اً فا�ساًل 

.
(((

اأديباً �ساعراً قراأ على الزمخ�سرّي وله خطب و�سعر«

ج � وقال العاّلمة الأمينّي رحمه اهلل:

»الحاف��ظ اأب��و الموؤي��د واأب��و محّم��د موّف��ق ب��ن اأحمد بن اأبي �س��عيد اإ�س��حاق 

ابن الموؤيد المّكي الحنفّي المعروف باأخطب خوارزم, كان فقيهاً غزير العلم, 

حافظ��اً طائ��ل ال�س��هرة محّدثاً كثير الطرق, خطيب��اً طائر ال�سيت, متمّكناً في 

.
(2(

العربّية, خبيراً على ال�سيرة والتاريخ, اأديباً �ساعراً له خطب و�سعر مدّون«

3ـ مذهب الخوارزمّي:

في ع�سر الخوارزمّي, كان المذهب الأكثر رواجًا في خرا�سان الكبرى وما وراء 

النهر, ومن بينها منطقة خوارزم, هو المذهب الحنفّي. وقد كان الخوارزمّي في 

الفروع من اأتباع هذا المذهب. وقد كتب الخوارزمّي كتابه »مناقب اأبي حنيفة« 

ال��ذي تح��ّدث فيه عن ف�سائل اأبي حنيفة, واأن�س��د فيه ق�سي��دًة مطّولًة في مدحه 

والثن��اء عليه, وهذا ما ُيعّد �س��اهدًا قوّي��ًا على اّتباعه للمذهب الحنفّي. لكّنه- مع 

.R كّل ذلك- كان مّياًل اإلى الت�سّيع, ومحّبًا لأهل البيت

4ـ اآثار وموؤّلفات الخوارزمّي:

اأّل��ف الخوارزم��ّي خ��الل حيات��ه كتب��ًا وموؤّلف��ات ف��ي تاري��خ وف�سائ��ل ومناقب 

))) ال�سيوطّي, م�سدر �سابق, ج2, �س)40.

)2) ج), 5)8, الأمينّي, م�سدر �سابق, ج4, 398. وللتعّرف على الم�سادر التي تعّر�ست لترجمة حياته, راجع: مقّدمة 

28, وال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي, اأهل   � ال�سّيد محّمد ر�سا المو�سوّي خر�سان على كتاب المناقب, �س27 

البيت R في المكتبة العربّية, ُطبع في مجّلة تراثنا, �س83 � 84.
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اأه��ل البي��ت R. وق��د جاءت اأ�س��امي ه��ذه الكت��ب والموؤّلفات الت��ي اأّلفها في 

المو�سوعات والكتب على ال�سكل التالي:

). الأربعي��ن في مناق��ب النبّي الأمين P وو�سّيه اأمي��ر الموؤمنين Q. وقد 

 التي اأوردها الخوارزمّي 
(((

نقل ابن �سهر اآ�سوب في مناقبه الكثير من الروايات

في هذا الكتاب. كما اأ�سار الخوارزمّي نف�سه اأي�سًا اإلى هذا الكتاب في كتابيه 

المقتل والمناقب.

2. ف�سائل اأمير الموؤمنين Q, المعروف ب� المناقب, وهو كتاب مطبوع.

3. مناق��ب الإم��ام اأب��ي حنيف��ة, ُطبع ف��ي حيدر اآباد, �س��نة )32) ه���, مع مناقب 

الكردرّي, في مجّلدين.

.
(2(
Q 4. مقتل اأمير الموؤمنين

5. مقت��ل الح�س��ين Q, ف��ي مجّلدين, وهو الكتاب ال��ذي نبحث عنه في هذا 

المقال.

.
(3(

6. الم�سانيد على البخارّي

.
(4(
Q 7. كتاب رّد ال�سم�س لأمير الموؤمنين

.
(5(
Q 8. كتاب ق�سايا اأمير الموؤمنين

9. ديوان من ال�سعر. ذكر حاجي خليفة في ك�سف الظنون اأّن له ديوانًا من ال�سعر 

))) اأبو جعفر محّمد بن علّي بن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج2, �س)), )6), 205, و ))2.

نقاًل عن:  الثاني, �س339,  الق�سم  الكتاب: ج5,  العلماء عن هذا  الأفندّي في ريا�س  الميرزا عبد اهلل  )2) تحّدث 

الخوارزمّي, المناقب, مقّدمة ال�سّيد المو�سوّي خر�سان, �س23.

)3) محّمد تقي دان�س پروه, فهر�ست كتابخانه اهدائى م�سكات, ج3, ق 3, �س569), نقاًل عن: الخوارزمّي, المناقب, 

مقّدمة ال�سّيد المو�سوّي خر�سان, �س2, وكذلك توجد ن�سخة منه في مكتبة جامعة طهران, الخوارزمّي, المناقب, 

مقّدمة ال�سيخ جعفر ال�سبحانّي, �س23.

)4) نقاًل عن كتاب مناقب اآل اأبي طالب, ج2, �س390.

)5) الم�سدر نف�سه.
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.
(((

الجّيد, واأّنه كان في ال�سعر نّدًا لمعا�سريه

ل  , وقد رّتب كتابه هذا على ترتيب كتاب المف�سّ
(2(

0). الكفاية في علم الإعراب

للزمخ�س��رّي ف��ي الأ�س��ماء والأفع��ال والح��روف. وق��د ذك��ر بع���س المحّققين 

المعا�سرين اأّن هناك ن�سخًة باقيًة من هذا الكتاب من القرن التا�سع الهجرّي, 

وه��ي موج��ودة ف��ي مكتبة جامعة طه��ران برق��م 6967. كما اأّن هناك ن�س��خًة 

.
(3(

خرى منه في مكتبة المدر�سة الفي�سّية
ُ
اأ

5ـ �شيوخ الخوارزمّي واأ�شاتذته:

ا�س��تطاع المترجم��ون لحي��اة الخوارزم��ّي اأن يعث��روا عل��ى اأ�س��ماء العديد من 

الأ�ساتذة وال�سيوخ الذين تتلمذ الخوارزمّي عليهم. فقد عّد العاّلمة الأمينّي ا�سم 

. وا�ستطاع محّقق اآخر, من خالل بذل المزيد من الجهد 
(4(

35 �سيخًا من �سيوخه

.
(5(

والبحث, اأن يعّد ا�سم 65 �سخ�سًا من اأ�ساتذته و�سيوخه

6ـ تالمذة الخوارزمّي:

ُيعل��م م��ن قول القفط��ّي فيه: »اأقراأ الّنا���ص ف��ي عل��م العربّية وغي��ره, وتخرج 

ب��ه عال��م ف��ي الآداب«, اأّن الخوارزم��ّي كان ناجحًا وموّفقًا في مجال تربية وتعليم 

تالمذته, واأّن الكثيرين من طاّلب العلم قد ا�ستفادوا من نمير علمه. اأكثر الذين 

ترجموا له عّدوا من تالمذته نا�سر بن عبد ال�سّيد المطرزي, لكن لم يذكروا ول 

))) م�سطفى بن عبد اهلل الق�سطنطينّي الحنفّي )ال�سهير ب� ماّل كاتب الجلبّي, والمعروف ب� حاجي خليفة(, ك�سف 

الظنون في اأ�سامي الكتب والفنون, ج), �س524. نعم, في الطبعات الاّلحقة من هذا الكتاب, اإّما اأّنه لم ُيوؤَت 

اأ�ساًل على ذكر ا�سم هذا الديوان, واإّما اأّنه عندما ُيذكر ا�سمه, فاإّن عبارة »له ديوان من ال�سعر الجّيد« ُتن�سب 

اإلى �سخ�سٍ اآخر غير الخوارزمّي.

)2) الم�سدر نف�سه, ج2, �س498).

)3) ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي, اأهل البيت R في المكتبة العربّية, ُطبع في مجّلة تراثنا, �س)8.

)4) الأمينّي, م�سدر �سابق, ج4, �س399 � )40.

)5) الخوارزمّي, المناقب, مقّدمة محّمد ر�سا المو�سوّي, �س7) � 20.

دتم�ي���يدّ�م مدةت��
(89



توجد معلومات كافية ب�ساأن اأ�سماء �سائر التالمذة الذين در�سوا عليه. نعم, ذكر 

 من تالمذته.
(2(

 اإلى ت�سعٍة
(((

بع�س المحّققين المعا�سرين اأ�سماء �سبعة

7ـ طبعات كتابه المقتل:

اإل��ى يومن��ا هذا, ُطب��ع كتاب مقت��ل الخوارزمّي ث��الث مّراٍت بتقدي��م وتحقيق 

ولى في النجف الأ�س��رف في العام 
ُ
, وكانت طبعته الأ

(3(

ال�س��يخ محّمد ال�س��ماوّي

367) ه��� بمطبع��ة الزه��راء, وجاءت طبعته الثانية بو�س��اطة مكتب��ة المفيد عام 

ولى بالحج��م الوزيرّي(, فيما ج��اءت طبعته 
ُ
399) ه��� )اأوف�س��ت ع��ن الطبع��ة الأ

.
(4(

الأخيرة باهتمام دار اأنوار الهدى في العام 8)4) ه� 

كتاب نور الأئّمة هل هو ترجمة لمقتل الخوارزمّي؟

ف��ي كتابه رو�سة ال�س��هداء, وفي معر�س روايته لأخبار ثورة عا�س��وراء, اأ�س��ار 

كم��ال الّدين الح�س��ين ب��ن علّي الواع��ظ الكا�س��فّي )المتوّفى �س��نة 0)9 ه�( اإلى 

كتاٍب با�س��م »نور الأئّمة«, نا�س��بًا اإّياه اإلى موؤّلفه الخوارزمّي, وناقاًل منه العديد 

))) الأمينّي, م�سدر �سابق, ج4, �س)40 � 402.

)2) الخوارزمّي, المناقب, مقّدمة المو�سوّي خر�سان, �س)2 � 22.

تبريز  من  ا�ستجلبتها  فاإّني  ن�سخته,  »واأّما  يقول:  الكتاب  هذا  من  الخّطّية  الن�سخة  على  ح�سوله  كيفّية  )3) وعن 

لال�ستن�ساخ عليها, وكان كتبها ال�سّيد الفا�سل ال�سّيد محّمد المهدي بن علّي بن يو�سف الح�سنّي الطباطبائّي �سنة 

�سّت وثالثمائة واألف من الهجرة على ن�سخة بخّط ال�سّيد العالم الفا�سل محّمد بن الح�سين العميدّي النجفّي, 

كتبها �سنة �سّت وثمانين وت�سعمائة في قزوين, وكانت هذه الن�سخة التي بخّط محّمد المهدّي الطباطبائّي �سمعت 

اأو لعدمه  واأّنها موجودة في تبريز, فكّلفت جملًة من الأفا�سل با�ستن�ساخها لقّلة وجودها  بها قبل ع�سر �سنين 

في العراق, فلم يتهّياأ لي ذلك, فبقيت م�سغوفًا بها حّتى هّياأ اهلل تعالى لي العاّلمة الفا�سل الجليل ال�سيخ عبد 

التبريزّي �ساحب �سهداء الف�سيلة والغدير وغيرهما, �سّلمه اهلل, فذاكرته  اأحمد الأمينّي  ال�سيخ  الح�سين ابن 

ولتقاه  اهلل,  �سّلمه  الأمينّي  اأحمد  ال�سيخ  الفا�سل  والده  يد  على  ي�ستن�سخه  من  يكّلف  اأن  فوعدني  الكتاب  بهذا 

النجف,  زيارة  على  عزم  ثّم  لال�ستن�ساخ,  اأبوه  ا�ستعاره  اأن  اإّل  هو  فما  واأّكد,  اأبيه  اإلى  كتب  اهلل  بيت  اآل  وحّبه 

بيدي  اأ�ستن�سخه  باأن  ل علّي  وتف�سّ به  فاأتى  له �سالمته,  واإيابًا و�سمن  اأن ي�سحبه ذهابًا  فا�ستاأذن من �ساحبه 

الن�سخة  ومّنه, فجاءت هذه  �سهر بحمد اهلل  فا�ستن�سخته في  اإلى �ساحبه.  به  يعود  ثّم  ال�ستن�ساخ  ويبقى مّدة 

�سحيحة كاملة... مقّدمة المحّقق, �س2.

)4) حول الن�سخ الخّطّية لكتاب مقتل الخوارزمّي راجع: ال�سّيد عبد العزيز الطباطبائّي, م�سدر �سابق, �س82.
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م��ن الأخب��ار ف��ي موا�سع كثيرة من كتابه. فال�س��وؤال الذي ُيطرح هن��ا هو اأّن هذا 

الكتاب المذكور هل هو ترجمة لنف�س مقتل الخوارزمّي, اأم اأّن للخوارزمّي مقتاًل 

اآخر كان قد اأّلفه لأهل الّل�سان الفار�سّي؟

جريت الو�سول اإلى 
ُ
لكن ل يمكن من خالل الدرا�سة والمقارنة الإجمالّية التي اأ

جواٍب وا�سح ومحّدد عن هذا ال�سوؤال؛ ذلك لأّن بع�س ما نقله الكا�سفّي عن هذا 

, لكّن بع�س الأخبار 
(((

الكت��اب ي�س��به الأخبار الت��ي اأوردها الخوارزمّي في مقتل��ه

, اأو اأنها 
(2(

خرى التي نقلها عنه هي اإّما ل وجود لها اأ�ساًل في مقتل الخوارزمّي
ُ
الأ

ل ت�س��به اأبدًا الن�سو�س العربّية الواردة في هذا المقتل, من الأ�س��عار والأراجيز 

.
(3(

وما اإلى ذلك, بل هي �سبيهة بالترجمة الفار�سّية لهذه الأ�سعار والأراجيز

Q ب. قراءة))( في كتاب مقتل الح�سين

كتاب مقتل الح�سين Q كتاب تاريخّي روائّي, ا�ستمل على روايات واأخبار 

ونق��ولت تاريخّية, ج��اءت- في الأعّم الأغلب- مقرونًة في الكتاب بذكر �سل�س��لة 

ال�سند اإليها. 

معظم ما جاء في هذا الكتاب من الف�سل التا�سع وحّتى اآخر الف�سل الحادي 

ع�س��ر )والذي يبداأ من حادثة طلب معاوية البيعة ليزيد, ويختتم ب�س��هادة الإمام 

الح�س��ين Q واأ�سحاب��ه في كربالء( ماأخوذ من كتاب »الفت��وح« لبن اأعثم. 

� 289, 295, 364, )38, و )39, من كتاب رو�سة  ))) لحظ على �سبيل المثال ال�سفحات 205, 260, 269, 287 

ال�سهداء, وقارن � بالترتيب � بينها وبين ال�سفحات 283, 335, 350, من المجّلد الأّول, وال�سفحات )) � 4), 

7), 46 � 47, 64, 65, و 82 � 83, من كتاب المقتل للخوارزمّي.

)2) راجع: ال�سفحات 259, 297, )27 و 353.

وبين  بينها   � بالترتيب   � وقارن  ال�سهداء,  رو�سة  346, من  و   ,344  ,337  ,3(6  �  3(5  ,299 ال�سفحات  )3) لحظ 

ال�سفحات 338 من الجزء الأّول, و )3, 37 � 38, من الجزء الثاني, من مقتل الخوارزمّي.

)4) م�ستندنا في درا�سة مقتل الخوارزمّي على الن�سخة المطبوعة من قبل من�سورات دار اأنوار الهدى في العام 8)4) 

ه�, وفي مقارنته مع كتاب الفتوح, على طبعة ))4) ه�, طباعة دار الأ�سواء, وتحقيق علّي �سيري, والم�ستند في 

اأخبار اأبي مخنف على المجّلد الخام�س من تاريخ الأمم والملوك للطبرّي, تحقيق اأبي الف�سل اإبراهيم.
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وقد �سّرح الخوارزمّي نف�سه بهذا الأمر في غير مو�سٍع من كتابه.

واأّم��ا م�س��ايخ الرواي��ة الذي��ن اعتم��د عليه��م الخوارزمّي ف��ي النقل, ب��ل اأكثر 

النق��ل عنه��م ف��ي كتابه هذا, فهم عب��ارة عن: العاّلمة ج��ار اهلل محمود بن عمر 

الزمخ�س��رّي )المتوّفى �سنة 538 ه�(, واأبو من�سور �سهردار بن �سيرويه الديلمّي 

)المتوّف��ى �س��نة 558 ه�(, والح�س��ن بن اأحم��د العّطار الهمدانّي )المتوّفى �س��نة 

544 ه�(, واأبو الح�سن علّي بن اأحمد العا�سمّي.

كتاب مقتل الح�سين اأّلفه الخوارزمّي بعد كتابه الآخر الذي �سّماه »الأربعين«. 

 
(((

وم��ا يوؤّي��د ه��ذا المّدع��ى اأّن الخوارزمّي في موا�س��ع عديدة من كت��اب المقتل

يحي��ل الق��ارئ ويرجع��ه اإلى الكت��اب المذكور. لكن ل��م يظهر لن��ا اأّن الخوارزمّي 

ه��ل اأّل��ف كتاب المقتل بع��د كتابه الآخر المعروف ب��� »المناق��ب« اأم ل. وفي هذا 

المج��ال, احتم��ل القزويني- المحّقق والكاتب المعا�س��ر- اأن يكون كتاب المقتل 

.
(2(

ّلف بعد كتاب المناقب
ُ
قد اأ

1ـ درجة اعتبار اأخبار الخوارزمّي ونقولته

اأورد الخوارزمّي في كتاب المقتل روايات واأخبارًا عديدة, تلّقاها هو بالقبول. 

ولى(, 
ُ
لكّنه بح�سب الظاهر وفي مورٍد واحد فقط )ج 2, �س 4, في ذيل الرواية الأ

اأ�س��ار اإل��ى �سع��ف روايٍة م��ن الروايات, ناق��اًل ت�سعيفها ع��ن قول بع�سه��م, واأّما 

خرى, ف��ال نجده يتعّر�س لدار�س��ة الأ�س��انيد اأو نقدها, ول 
ُ
ف��ي �س��ائر الم��وارد الأ

لدرا�سة متون الروايات ونقدها. ومن هنا, فاإّن هذا الكتاب واإن كان محّل اهتمام 

ال�سيعة, ومرجعهم الذي ا�ستندوا اإليه في الكثير من الموارد, اإلَّ اأنَّ هذا ل ينافي 

اأّن بع�س رواياته هي- براأي ال�سيعة- روايات مو�سوعة فاقدة لالعتبار ول يمكن 

))) راجع: نهاية الف�سل الأّول, ج), �س)2, ونهاية الف�سل الرابع, ج), �س50.

)2) مقالت القزوينّي, ج2, �س278.
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ال�ستناد اإليها. ن�سير فيما يلي اإلى نماذج من هذه الروايات:

!
(((

). رواية اأّن اأف�سل الّنا�س بعد ر�سول اهلل P اأبو بكر وعمر

2. رواي��ة اأّن اأب��ا بك��ر �سّلى عل��ى جنازة ال�س��ّيدة الزهراء O, واأّن��ه مع علّي 

!
(2(

وعمر وعّدٍة اآخرين من قاموا بدفنها

!
(3(

3. الرواية التي ترّغب وتحّث على ال�سيام في يوم عا�سوراء

!
(4(

4. الرواية التي دّلت على كون عا�سوراء عيدًا, بل بمثابة �سبعين عيدًا

5. الخب��ر ال��ذي نقل��ه ع��ن عم��ر بن عب��د العزي��ز, وفي��ه اأّن عمر راأى ف��ي المنام 

كاأّن القيامة قد قامت, وُعر�س الّنا���س للح�س��اب, وبعد ح�س��اٍب ي�سير للخلفاء 

!
(5(

مر باإدخالهم اإلى الجّنة
ُ
َول, اأ

ُ
الثالثة الأ

2ـ تعريف اإجمالّي بف�شول كتاب مقتل الخوارزمّي

يحتوي كتاب مقتل الح�س��ين Q على مقّدمة وخم�س��ة ع�س��ر ف�ساًل, وهو 

مطبوع في مجّلٍد واحد موؤّلٍف من جزاأين. ا�س��تمل الجزء الأّول من هذا الكتاب, 

على ع�س��رة ف�سول, وعلى الق�س��م الأّول من الف�سل الحادي ع�س��ر. فيما ا�س��تمل 

الجزء الثاني على الق�س��م الثاني من الف�سل الحادي ع�س��ر اإ�سافًة اإلى الف�سول 

خرى. واإليك عناوين هذه الف�سول.
ُ
الأربعة الأ

ف��ي الج��زء الأّول: ف��ي ذكر �س��يٍء من ف�سائ��ل النبّي P, في ذكر �س��يٍء من 

ف�سائل خديجة بنت خويلد, في ذكر �سيٍء من ف�سائل فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم 

ب��ن عب��د من��اف اأّم اأمي��ر الموؤمنين علّي ب��ن اأبي طالب Q, ف��ي اأنموذج من 

))) مقتل الح�سين, ج), الف�سل 4, �س76, ح23.

)2) الم�سدر نف�سه, ج), الف�سل 5, �س32).

)3) الم�سدر نف�سه, ج2, الف�سل )), �س4.

)4) الم�سدر نف�سه, ج2, الف�سل )), �س6.

)5) الم�سدر نف�سه, ج2, الف�سل 2), �س98.
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ف�سائل اأمير الموؤمنين Q, في ف�سائل فاطمة الزهراء O بنت ر�س��ول 

 Q في ف�سائل الح�س��ين ,L في ف�سائل الح�س��ن والح�س��ين ,P اهلل

��ة ب��ه, في اإخبار ر�س��ول اهلل P عن الح�س��ين Q واأحواله, في بيان  الخا�سّ

م��ا ج��رى بينه وبين الوليد بن عتب��ة ومروان بن الحكم بالمدينة في حياة معاوية 

وبع��د وفاته, في ما جرى من اأحوال الح�س��ين Q مّدة مقامة بمّكة وما ورده 

من كتب اأهل الكوفة واإر�س��ال م�س��لم بن عقيل اإلى الكوفة ومقتله بها قّد�س �سّره, 

في خروج الح�سين Q من مّكة اإلى العراق وما جرى عليه في طريقه ونزوله 

بالطّف من كربالء ومقتله Q )الق�سم الأّول(.

وفي الجزء الثاني من الكتاب: في بيان عقوبة قاتل الح�سين Q وخاذله 

وم��ا ل��ه م��ن الج��زاء, ف��ي ذكر بع�س م��ا قيل في��ه من المراث��ي, في زي��ارة تربته 

�سل��وات اهلل علي��ه وف�سله��ا, ف��ي ذكر انتق��ام المختار ب��ن اأبي عبي��د الثقفّي من 

قاتل��ي الح�س��ين Q, ث��ّم في ختام ه��ذا الف�سل ذكر الخوارزم��ّي خبر مقتل 

م�سعب وعبد اهلل ابني الزبير.

وحي��ث اإّن الحدي��ث ع��ن خ��روج الإم��ام الح�س��ين Q ف��ي كت��اب مقت��ل 

الخوارزمّي بداأ في الف�سل التا�سع من الكتاب, فاإّن هذه الدرا�سة التي بين اأيدينا 

والمقارن��ة التي نحن ب�سدد اإجرائها �س��تكون مق�سورًة على الف�سل التا�س��ع من 

الكت��اب و�س��وًل اإل��ى خاتمة الف�سل الحادي ع�س��ر منه, وال��ذي ينتهي بالحوادث 

التي جرت معه Q في كربالء.

ونب��داأ هن��ا بالتعري��ف بما ج��اء في ه��ذه الف�س��ول المذكورة من كت��اب مقتل 

الإم��ام الح�س��ين Q للخوارزمّي, لننتهي لحقًا اإل��ى مقارنة ما ورد فيها بما 

جاء في كتاب الفتوح لبن الأعثم.
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الف�س��ل التا�س��ع: خ���سّ الخوارزم��ّي هذا الف�س��ل لبيان ما جرى بي��ن الإمام 

الح�سين Q وبين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم بالمدينة, وطلب حاكم 

المدين��ة م��ن الإمام الح�س��ين Q البيعة باأمٍر من معاوي��ة. وفي مجموع هذا 

الف�سل, ينقل الخوارزمّي ع�س��ر روايات, �سبع من هذه الروايات هي من الأخبار 

الق�سي��رة, حي��ث لم ت�س��تغرق اأكثر م��ن �سفحتين من مجم��وع ال�سفحات ال� 24 

التي بلغها هذا الف�سل. �س��ّت من هذه الروايات الع�س��ر رواها عن اأحد م�سايخه, 

وُيدع��ى: �س��هردار بن �س��يرويه الديلمّي, الذي- وبح�س��ب الظاه��ر- كان قد بعث 

به��ذه الأخب��ار من همدان اإلى الخوارزمّي مكاتبًة, بناًء على طلٍب من الأخير. ثّم 

في ال�سفحات الأخيرة من هذا الف�سل ينقل الخوارزمّي خبرًا ق�سيرًا عن رجٍل 

خرى, والتي ُتعّد طويلة اإلى 
ُ
. واأّما الأخبار الثالثة الأ

(((

با�سم اأبي �سعيد المقبري

حدٍّ ما, فقد رواها عن ابن اأعثم.

في الخبر الأّول الذي نقله عن ابن اأعثم, ي�سير الخوارزمّي اإلى حادثة الكتاب 

الذي بعث به معاوية اإلى مروان, والذي ياأمره فيه باأخذ البيعة من اأهل المدينة, 

.
(2(

وخبر اعترا�س عبد الرحمن بن اأبي بكر على ذلك وعدم موافقته عليه

واأّم��ا الخب��ر الثاني, فق��د �سّمنه الخوارزمّي حادثة مر���س معاوية بعد عودته 

من �سفره الأخير اإلى الحّج, ون�سيحته وو�سّيته لولده يزيد, ول �سّيما فيما يّت�سل 

بالذين كانوا يعار�سون اأخذ البيعة له, ثّم في النهاية, خبر موت معاوية وجلو�س 

يزي��د على العر���س بدًل منه, واإر�س��اله كتاب��ًا اإلى الوليد بن عتب��ة باأخذ البيعة له 

من اأهل المدينة. كما ت�سّمن هذا الخبر اأي�سًا الحديث عن اأمٍر �سّريٍّ كان اأوعز 

ب��ه يزي��د اإلى الولي��د باأن ل يتوّرع ع��ن قتل كلٍّ من الإمام الح�س��ين Q وعبد 

))) مقتل الح�سين, ج), �س270.

)2) الخوارزمّي, الم�سدر نف�سه, ج), �س252 � 253.
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اهلل ب��ن الزبي��ر وعب��د اهلل بن عمر وعب��د الرحمن بن اأبي بكر ف��ي حال تخّلفهم 

.
(((

وامتناعهم عن مبايعته

واأّم��ا الخب��ر الثال��ث, فهو تتّمة له��ذا الخبر الثان��ي, اأي: ما يرتب��ط برّدة فعل 

الولي��د على الكتاب الذي بعثه اإليه يزيد, وطلبه الم�س��ورة من مروان, وما �سنعه 

 Q م��روان في ه��ذا المجال, ثّم لحقًا الحديث عن ح�سور الإمام الح�س��ين

عن��د الولي��د و... و�سوًل اإلى خبر خروج الإمام Q م��ن المدينة ودخوله اإلى 

.
(2(

مّكة

الف�س��ل العا�س��ر: يتاأّل��ف الف�س��ل العا�س��ر م��ن 38 �سفحة, لك��ّن الخوارزمّي 

, مقت�سرًا 
(3(

خ���سّ 37 م��ن هذه ال�سفحات ال� 38 لنقل اأخبار وروايات ابن اأعثم

عل��ى اأخب��اٍر ثالثة فق��ط )بما ل يتج��اوز ال�سفح��ة الواحدة( عن رج��ٍل اآخر من 

م�سايخه ُيدعى علّي بن اأحمد العا�سمّي.

الف�سل الحادي ع�س��ر: وّزع الخوارزمّي هذا الف�سل على ق�س��مين. ا�ستعر�س 

 Q في الق�سم الأّول منهما �سبعة اأخباٍر ت�سّمنت خبر خروج الإمام الح�سين

من مّكة, والأحداث التي جرت معه اأثناء الطريق حّتى و�سوله اإلى اأر�س كربالء, 

م�سافًا اإلى الأحداث التي جرت معه خالل اأّيام اإقامته في كربالء حّتى �سبح يوم 

عا�س��وراء. ثالثة من هذه الأخبار نقلها عن علّي بن اأحمد العا�سمّي. ا�س��توعبت 

هذه الأخبار الثالثة �سفحتين فقط, رغم اأّن عدد �سفحات هذا الف�سل يبلغ 42 

خرى 
ُ
�سفح��ة, واأّم��ا بقّية الأخبار )با�س��تثناء عدٍد قليل من الأخب��ار الق�سيرة الأ

التي اأوردها في رّد اأو تاأييد روايات ابن اأعثم( فرواه عن ابن اأعثم الكوفّي.

))) الخوارزمّي, الم�سدر نف�سه, �س254 � 262.

)2) الم�سدر نف�سه, 263 � 274.

خرى في تاأييد 
ُ
)3) واإن كان في ثنايا بع�س هذه ال�سفحات التي نقل فيها روايات ابن اأعثم قد ذكر روايات ق�سيرة اأ

اأو رّد اأخبار ابن اأعثم.
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وف��ي الق�س��م الثاني من الف�سل الحادي ع�س��ر, )والذي ا�س��توعب 89 �سفحة 

من الجزء الثاني من الكتاب( يتعّر�س الخوارزمّي لحادثة عا�سوراء حّتى انتهاء 

 R ووقوع البقّية من اأهل البيت Q تلك الواقعة ب�سهادة الإمام الح�سين

ولى من هذا الق�سم, ينقل الخوارزمّي �سّت روايات 
ُ
في الأ�سر. وفي ال�سفحات الأ

حول ثواب ال�سيام في يوم عا�سوراء, واأّن يوم عا�سوراء ي�سادف اأحداثًا وتواريخ 

مهّم��ة في حياة الأنبياء R. ثّم يتابع الخوارزمّي, ولكن هذه المّرة على غير 

عادته في الف�سول ال�س��ابقة )حيث كان يعتمد في الأعّم الأغلب على اأخبار هذه 

الواقع��ة ف��ي النقل عن ابن اأعث��م(, فياأتي على ذكر اأخباٍر متع��ّددة ومتنّوعة عن 

العديد من الرواة حول يوم عا�سوراء والحوادث التي وقعت بعده. وفي بع�س هذه 

الأخبار التي ينقلها حول واقعة عا�س��وراء, نراه يروي عن اأ�س��خا�ٍس هم بدورهم 

ينقل��ون ع��ن رجٍل ُيدعى اأبا طالب يحيى بن الح�س��ين بن ه��ارون, وهو من اأحفاد 

الإم��ام زي��ن العابدي��ن Q, كما اأّن يحيى بن الح�س��ين هذا ي��روي اأي�سًا عن 

. وكذل��ك, نج��د الخوارزمّي متاأّثرًا بروايات اب��ن اأعثم في ترتيب 
(((

رواٍة اآخري��ن

خ��روج اأ�سح��اب الإمام الح�س��ين Q ومن كان معه من فر�س��ان بني ها�س��م 

اإل��ى مي��دان القت��ال والأبيات التي ارتجزه��ا كّل واحٍد منهم, وم��ا اأباله كّل منهم 

, بالإ�سافة اإلى 
(2(

ف��ي القت��ال, وف��ي النهاية: ما يرتب��ط ب�س��هادة كّل واحٍد منه��م

الح��وادث الت��ي ج��رت بعد يوم عا�س��وراء, ووق��وع اأهل البيت R في الأ�س��ر, 

واأخذه��م اإل��ى الكوفة وال�س��ام, ثّم لحق��ًا اإرجاعهم اإل��ى المدينة, غي��ر اأّنه رغم 

تاأّثره في ذلك كّله بروايات ابن اأعثم, نجده ينقل معظم حوادث يوم الواقعة عن 

.
(3(

اأبي مخنف

))) الخوارزمّي, م�سدر �سابق, ج2, �س8 � 9.

)2) راجع الجدول رقم).

)3) الخوارزمّي, الم�سدر نف�سه, ج2, �س)) � )4.

دتم�ي���يدّ�م مدةت��
(97



وهنا, في هذا المقطع من مقالنا هذا, ناأخذ, وب�سكٍل موجز, بمقارنة الأخبار 

الت��ي اأورده��ا الخوارزم��ّي بالأخب��ار الت��ي رواه��ا ابن اأعث��م )ابتداًء م��ن الف�سل 

التا�س��ع وحّتى نهاية الف�سل الحادي ع�س��ر(. واإ�سافًة اإلى ذلك, ولّما كان معظم 

الأخبار التي اأوردها الخوارزمّي حول يوم عا�سوراء في الق�سم الثاني من الف�سل 

الح��ادي ع�س��ر قد نقله��ا عن اأبي مخن��ف, فاإّننا اأي�س��ًا نعر�س بالدرا�س��ة لأخبار 

الخوارزمّي هذه ونقارنها بروايات اأبي مخنف التي اأوردها الطبرّي في تاريخه.

3 ـ درا�شة ميدانّية ومقارنة بين مقتل الخوارزمّي ومقتل ابن اأعثم

قبل ال�س��روع بالمقارنة والمقاي�س��ة بين الكتابين �سمن الف�سول التي اأ�س��رنا 

اإليه��ا, ن�س��ير هن��ا ونلف��ت النتباه اإلى نقطة عل��ى درجٍة عالية م��ن الأهّمّية, وهي 

اأّنن��ا بالتدقي��ق في نقل الخوارزمّي وابن اأعث��م, ومقارنة كلٍّ منهما بالآخر, ن�سل 

بو�س��وح اإل��ى النتيجة التالية, وهي اأّن نق��ولت الخوارزمّي في الكثير من الموارد 

جاءت م�س��تملًة على زياداٍت, واأحيانًا على نقائ�س, بالن�س��بة اإلى اأخبار وروايات 

ابن اأعثم. 

وما يمكن اأن يكون �سببًا لذلك اأمران: 

الأم��ر الأّول: اأّن كت��اب الفت��وح لب��ن اأعث��م ل��ه ن�س��خ عدي��دة, وهذه الن�س��خ- 

اإل��ى ح��دٍّ م��ا- متفاوتة فيم��ا بينها, وه��ي في بع�س الم��وارد جاءت م�س��تملًة على 

اإ�ساف��ات, وف��ي بع�سها الآخر كان فيها نقائ�س. ي�س��هد له��ذا المّدعى: اختالف 

الن�س��خ الموج��ودة بي��ن اأيدين��ا حالّيًا ع��ن النقولت الت��ي رواه��ا الخوارزمّي عن 

اب��ن اأعث��م. والنموذج البارز في هذا المج��ال, الختالف والتفاوت الحا�سل بين 

الأ�س��عار الموج��ودة في فتوح ابن اأعثم م��ع تلك التي نجدها في مقتل الخوارزمّي 

من الناحية الكّمّية والم�سمونّية.
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الأم��ر الثان��ي: اأّن الخوارزم��ّي كان خطيبًا, ومن اأهل المنب��ر, فيحتمل كثيرًا 

اأّنه, وبوحٍي من هذا المن�سب اأو هذه الحرفة, كان قد اأعمل �سيئًا من الت�سّرف 

في اأخبار وروايات ابن اأعثم, فاأحدث فيها تغييراٍت كّمّية, واأحيانًا كيفّية, �س��عى 

من خاللها اإلى جعل هذه الحادثة تبدو للقارئ اأكثر منطقّيًة, واأكثر تقّباًل, واأكثر 

جاذبّي��ًة. واإن كان الح��ّد الذي بلغه هذا الفعل لم يوؤدِّ ف��ي الكثير من الموارد اإلى 

التحريف اأو الت�سويه في اأ�سل الحادثة.

اأ�سف اإلى ذلك, اأّن طبيعة كثير من الق�سايا والحوادث التاريخّية اأّنها عندما 

تتق��ادم عليها الأّي��ام ويعلوها غبار الزم��ن وياأتي موؤّلفو الق��رون الآتية لُيدخلوها 

اإل��ى م�س��رح الحياة العلمّية, فكّلما ازداد ُبعد هوؤلء ع��ن زمان الواقعة كّلما كانت 

هذه الواقعة في معر�س اأن تلحق بها اإ�سافات وزيادات وعنا�سر جديدة لم يكن 

له��ا وج��ود اأ�ساًل, في الحادثة بح�س��ب م��ا جاء في الم�س��ادر والنقولت القديمة 

التي نقلتها.

وق��د اأ�س��رنا اإل��ى اأّن اأكث��ر م��ا ا�س��تفاده الخوارزم��ّي, فيم��ا نقل��ه م��ن اأحداث 

واقع��ة كرب��الء حّتى ما قبل يوم عا�س��وراء,كان من كتاب الفت��وح لبن اأعثم. لكّن 

المالَح��ظ في اأخباره ونقولته عندما نعر�سها على اأخبار ابن اأعثم اأّنها ت�س��تمل 

عل��ى زي��ادات واإ�سافات ت��ارًة, ونواق�س اأحيانًا, والعديد م��ن الفوارق من جهات 

خرى, ن�سير فيما ياأتي اإلى اأهّم هذه الموارد:
ُ
اأ

اأ � الإ�سافات وجهات الختالف بين اأخبار الخوارزمّي واأخبار ابن اأعثم:

بالرغ��م م��ن ت�سريح الخوارزمّي باأّنه قد اعتمد في كتاب��ه على اأخباٍر اأخذها 

ع��ن اب��ن اأعث��م, اإّل اأّن جمل��ًة م��ن الح��وادث التي اأوردها ف��ي كتابه ه��ي اإّما غير 

موجودٍة في الن�س��خ الموجودة والوا�سلة اإلينا من كتاب الفتوح, اأو اأّنها وردت فيه 

ب�سكٍل مخت�سر وموجز, ومن بين هذه الموارد:
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الإم��ام  ن��زول  خب��ر  ف��ي   ,)277 ���س   ,( )ج  العا�س��ر  الف�س��ل  بداي��ة  ف��ي   .(

 Q المدينة, ي�س��ير الخوارزمّي اإلى محّل �س��كن الإمام Q الح�س��ين

بالمدين��ة, واأّن حاك��م مّكة كان قد عار�س نزول الإمام Q بمّكة, والحال 

اأّن ابن اأعثم لم ُي�سر اإلى �سيٍء من ذلك.

2. في خبر خروج م�سلم بن عقيل اإلى الكوفة, نقل الخوارزمّي اأّن م�سلمًا كان قد 

راأى في الطريق رجاًل يرمي ال�سيد, واأّنه تفاءل وا�ستب�سر بتمّكن هذا الرجل 

من �سيده )�س 286(, والحال اأّن هذا الخبر لي�س له في فتوح ابن اأعثم عين 

ول اأثر.

3. نقل الخوارزمّي خبر م�ساورة يزيد ل�سرجون مولى اأبيه معاوية للبحث عن حلٍّ 

لأزم��ة الكوف��ة, كم��ا نقل ن�ّس الكت��اب الذي بعثه يزيد اإلى عبي��د اهلل بن زياد 

وال��ذي وّله ب��ه عل��ى الكوف��ة, وجاء نقل الخوارزم��ّي لذلك اأكث��ر تف�سياًل ومع 

تفاوٍت واختالٍف عّما هو الموجود في نقل ابن اأعثم )�س 287).

4. ف��ي خب��ر الهجوم الذي �س��ّنه م�س��لم بن عقي��ل على دار الإم��ارة بالكوفة, ذكر 

الخوارزمّي ال�س��عار الذي رفعه اأ�سحاب م�س��لم, مع ت�س��مية القادة لكّل كتيبٍة 

من جي�س م�سلم )�س 297 � 298(, مع اأّن ابن اأعثم لم ُيورد �سيئًا من ذلك.

5. رغم اأّن الخوارزمّي في نقله للحادثة التي فيها تف�سيل كيفّية وقوع م�س��لم بن 

عقيل في الأ�س��ر بداأ بنف���س ما بداأ به ابن اأعثم )ج 5, �س 54( من اأّن م�س��لمًا 

خذ اأ�س��يرًا, لكّن 
ُ
ُطع��ن واأ�سابت��ه الجراح, ف�س��قط ع��ن جواده اإل��ى الأر�س, فاأ

الخوارزم��ّي ل��م يكت��ِف بذلك, ب��ل ُيحتمل اأّنه ل��م يعتمد على ه��ذا الذي نقله, 

خرى مفادها اأّن م�سلمًا رمى ب�سيفه و�سّلم نف�سه لهم بعدما اأعطاه 
ُ
ونقل روايًة اأ

محّمد بن الأ�س��عث اأمانه. وجاء في هذه الرواية خبر اأّن م�س��لمًا طلب من ابن 

الأ�س��عث اأن يبعث برجٍل اإلى الإمام الح�سين Q ُيخبره بخبر اأهل الكوفة 
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وغدرهم به وانقالبهم عليه ويطلب منه الرجوع عن الكوفة )�س 303(, وهو 

ما ل نجده اأ�ساًل فيما رواه ابن اأعثم.

6. نق��ل الخوارزم��ّي الح��وار ال��ذي دار بي��ن الإم��ام الح�س��ين Q وبي��ن ابن 

عّبا�س, والذي يطلب فيه الأخير من الإمام Q عدم الذهاب اإلى العراق, 

لكّنه اأورده مع تفاوٍت وتقديم وتاأخير عّما هو موجود في كتاب ابن اأعثم. )�س 

.(3(0

7. الحوار الذي دار بين عبد اهلل بن مطيع وبين الإمام الح�س��ين Q والذي 

يطلب فيه عدم التوّجه اإلى العراق. )�س 0)3).

8. كالم عبد اهلل بن الزبير لالإمام الح�سين Q وحّثه اإّياه على الخروج اإلى 

العراق. )�س ))3).

9. رف���س اأ�سح��اب عم��رو ب��ن �س��عيد )حاك��م مّك��ة والمدين��ة( خ��روج الإم��ام 

الح�سين Q من مّكة. )�س 7)3).

0). حادث��ة اعترا���س الإمام الح�س��ين Q بمحّل��ة التنعيم للعي��ر التي كانت 

تحمل المال والحلل اإلى يزيد بن معاوية واأخذه ذلك كّله. )�س 7)3).

)). حادث��ة ن�سيح��ة الإم��ام الح�س��ين Q ب�س��اأن كيفّية �س��قاية جي���س الحّر 

الرياحي و�سقاية خيلهم واأفرا�سهم. )�س 329 � 330).

 .Q 2). كالم برير بن خ�سير الهمداني الذي اأعلن فيه وفاءه لالإمام الح�سين

)�س 337).

3). المقولة ال�س��هيرة لالإمام الح�س��ين Q: »الّنا���ص عبيد الدنيا...«. )�س 

.(337

4). روى الخوارزمّي رّدة فعل ال�سّيدة زينب O عندما �سمعت اأخاها الإمام 
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الح�س��ين Q ُين�س��د الأبيات »يا دهر اأفٍّ لك من خليل...«, لكّنه بداأ هذه 

الرواية بنقلها اأّوًل عن ل�سان الإمام زين العابدين Q, ثّم نقل الخبر بعد 

ذلك كما نقله ابن اأعثم, وهو اأكثر تف�سياًل مّما كان قد ذكره اأّوًل. )�س 338 

.(339 �

5). اقتراح الطرّماح بن عدّي الطائّي على الإمام الح�سين Q باأن ينزل في 

اأحي��اء ط��يء, فاإّنه يقوم بين يديه Q خم�س��ة اآلف فار���س يقاتلون عنه, 

ورف�س الإمام Q لهذا القتراح. )�س 339).

6). نق��ل م�سم��ون ر�س��الة عم��ر بن �س��عد اإلى عبيد اهلل ب��ن زياد, )واأّن��ه كان قد 

اأر�س��ل ر�س��وًل اإلى الإمام الح�س��ين Q ي�س��األه فيها عن العّلة التي لأجلها 

ق��دم Q اإل��ى العراق, وما اأجابه الإمام Q(, ورّد عبيد اهلل بن زياد 

على هذه الر�سالة. )�س 343).

7). حادث��ة وكيفّي��ة حفر الإمام الح�س��ين Q بئرًا, وعل��م عبيد اهلل بن زياد 

بذل��ك )���س 346(, في حي��ن اأّن ابن اأعثم اقت�سر على نق��ل اأّن عبيد اهلل بن 

زياد تناهى اإليه خبر باأّن الإمام Q قد حفر بئرًا. )�س 92).

8). في حادثة خروج ثالثين رجاًل مع اأبي الف�سل العّبا���س طلبًا للماء ونجاحهم 

ف��ي ذلك, اأ�س��اف الخوارزم��ّي هذا التعبير ف��ي حّق العّبا���س Q, فقال: 

»ولّقب يومئٍذ العّبا�ص: ال�سّقاء«. )�س 347).

9). الح��وار ال��ذي دار ي��وم عا�س��وراء بي��ن الإم��ام الح�س��ين علي��ه وبي��ن كلٍّ م��ن 

�س��عد ب��ن عبد اهلل الحنفّي وزهير بن القين وبري��ر بن خ�سير, واإعالن هوؤلء 

الوف��اء لالإمام Q, واقتراح برير عل��ى الإمام Q اأن يخرج للحديث 

م��ع عمر بن �س��عد, وموافق��ة الإمام Q على هذا القت��راح, وتاأنيبه لعمر 

ب��ن �س��عد ونهي��ه اإّي��اه عن من��ع الماء ع��ن اأهل بي��ت النبّي P, وع��ن الحرب 
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م��ع الإم��ام Q, ورّد عمر بن �س��عد على كالم الإم��ام Q )�س 350 � 

)35(. مع اأّن ابن اأعثم لم يذكر �سوى اأّن بريرًا خرج اإلى عمر بن �سعد مبعوثًا 

من الإمام Q, واأّنه دار حوار ق�سير بين برير وعمر بن �س��عد, ورّد عليه 

الأخير بردٍّ مقت�سب. )�س 96).

20. نقل الخوارزمّي اأّن بريرًا عندما كان يخاطب جي���س عمر بن �س��عد رّد عليه 

رج��ل م��ن الأع��داء فقال لبري��ر: ل نفقه ما تق��ول, كما نقل خب��ر اإعالن برير 

الب��راءة م��ن جي���س عمر بن �س��عد )�س 357(, وه��ذا ل وجود ل�س��يٍء منه في 

كتاب ابن اأعثم.

)2. ف��ي حادث��ة طلب الإمام الح�س��ين Q يوم التا�س��ع من محّرم من جي���س 

الأع��داء اأن يمهل��وه, واإر�س��اله اأخ��اه اأب��ا الف�س��ل العّبا���س Q اإليهم بهذا 

ال�ساأن, اأورد الخوارزمّي العبارة التالية عن ل�سان الإمام Q مخاطبًا بها 

اأخاه: »لعّلنا ن�سّلي لرّبنا ليلتنا هذه وندعو اهلل ون�ستعفيه ون�ستن�سره على 

ه��وؤلء الق��وم«, )���س 354(. مع العلم باأّن هذه الجمل��ة لم ترد فيما نقله ابن 

اأعثم.

22. خطبة الإمام الح�س��ين Q التي األقاها اأمام جي���س الأعداء, ورّد ال�سمر 

عل��ى الإم��ام Q, ث��ّم كالم الإم��ام الح�س��ين Q مج��ّددًا, ومقولت��ه 

ال�سهيرة: »واهلل ل اأعطيهم بيدي اإعطاء الذليل ول اأفّر فرار العبيد« )�س 

.(358 � 357

23. كيفّية مبارزة وا�ست�س��هاد عبد اهلل بن عمير الكلبّي )ج 2, �س ))(, اإ�سافًة 

اإل��ى م��ا جرى اأثن��اء المبارزة, و�س��وًل- في النهاية- اإلى �س��هادة رجٍل با�س��م 

وه��ب ب��ن عبد اهلل بن عمير الكلبّي, والذي كان ابن اأعثم قد ذكر ا�س��مه. )ج 

5, �س 04)).
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24. مب��ارزة بري��ر ليزي��د بن معقل قبل مبارزته لبجير بن اأو���س ال�سّبي )�س 4) 

.((5 �

25. اقت��راح عم��رو ب��ن الحّج��اج عل��ى عم��ر ب��ن �س��عد ب��اأن يرم��وا جي���س الإمام 

 Q بالحج��ارة, وو�س��ف ابن الحّجاج لأ�سح��اب الإمام Q الح�س��ين

بالمارقين والخوارج, ورّد الإمام الح�سين Q عليه. )�س 8)).

26. كيفّية �سهادة م�سلم بن عو�سجة مع مزيٍد من التف�سيل. )�س 8) � 9)).

27. هجوم جي�س عمر بن �سعد من الميمنة والمي�سرة, وف�سل هذه الحملة. )�س 

.((9

28. تذكي��ر اأب��ي ثمام��ة ال�سائ��دّي لالإمام الح�س��ين Q بحل��ول وقت �سالة 

الظهر, ودعاء الإمام Q في حّقه. )�س 9)).

29. اإقام��ة الإم��ام الح�س��ين Q �س��الة الظه��ر عل��ى هيئ��ة �س��الة الخائف, 

وا�ست�س��هاد �س��عيد بن عبد اهلل الحنفّي من اأثر ال�س��هام التي اأ�سابته )�س 9) 

.(20 �

30. خبر ا�ست�سهاد حبيب بن مظاهر. )�س 22).

)3. خبر اآخر )زائدًا على خبر ابن اأعثم( ب�ساأن زهير بن القين. )�س 24).

32. خب��ر مختل��ف عن م�سير من حمل راأ���س حبيب بن مظاه��ر اإلى ق�سر عبيد 

. )�س 22).
(((

اهلل بن زياد

33. زيادة على فهر�س��ت اأ�سماء ال�سهداء الذي ذكره ابن اأعثم )ُيراجع: الجدول 

رقم )).

))) ُيقارن بخبر اأبي مخنف: الطبرّي, ج5, �س440.
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34. تتميم خبر ا�ست�س��هاد القا�س��م بن الح�سن اعتمادًا على نقل حميد بن م�سلم 

الذي اأورده اأبو مخنف في مقتله. )�س )3 � 32).

35. ذك��ر و�س��ف »ال�س��ّقاء« ف��ي ح��ّق اأبي الف�سل العّبا���س Q, وزي��ادة كالم 

الإمام الح�سين Q عند ا�ست�سهاده: »الآن انك�سر ظهري, وقّلت حيلتي«. 

)�س 34).

36. نق��ل الخوارزم��ّي حادث��ة خروج عل��ّي الأكبر اإلى مي��دان القت��ال, واأّن الإمام 

الح�س��ين Q و�سع ل�س��انه في فم علّي الأكبر, واأعط��اه خاتمه لي�سعه في 

فمه كي يخّفف به العط�س عن نف�سه, وهذا كّله زائد على ما كان ابن اأعثم قد 

نقله في كتابه. )�س 35).

37. كيفّية ا�ست�س��هاد علّي الأكبر Q, ولعن الإمام الح�س��ين Q لجي���س 

الأع��داء, وقول��ه مخاطب��ًا ولده الأكب��ر: »عل��ى الدنيا بع��دك العف��ا«, ومناداة 

الح��وراء زين��ب O بالوي��ل والثبور عن��د اّطالعها على خبر �س��هادة علّي 

الأكب��ر Q, ث��ّم اأخذ جثمان علّي الأكبر Q ونقلها اإلى المخّيم, ونّية 

الإم��ام زي��ن العابدي��ن Q الخروج اإل��ى ميدان القت��ال, وممانع��ة الإمام 

الح�سين Q من ذلك. )�س 36).

38. روى الخوارزم��ّي كيفّية مبارزة الإمام الح�س��ين Q وا�ست�س��هاده بروايٍة 

تختل��ف ع��ن رواي��ة ابن اأعثم, وتحتوي عل��ى تفا�سيل لم يذكره��ا الأخير فيما 

رواه. )���س 38 � )4(. وف��ي هذا ال�س��ياق, نرى الخوارزم��ّي اأي�سًا ينقل اأخبارًا 

خرى, من بينها: خبر اأبي مخنف الذي نقله عن حميد بن م�س��لم حول كالم 
ُ
اأ

الح��وراء زين��ب O الذي خاطبت به عمر بن �س��عد: »اأُيقت��ل اأبو عبد اهلل 

 Q واأنت تنظر اإليه؟«. )�س 40(. كما اأّنه روى روايًة عن الإمام ال�سادق

ح��ول عدد جراحات الإمام الح�س��ين Q والطعنات الت��ي تعّر�س لها, مع 
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ت�س��مية الأ�س��خا�س الذي��ن اأغ��اروا على الإمام الح�س��ين Q لنه��ب ثيابه 

واأغرا�س��ه ال�س��خ�سّية, واأي�س��ًا ارتفاع غبرٍة �س��ديدة مظلمة في ال�س��ماء بعد 

ا�ست�سهاد الإمام Q. )�س 42).

39. اقت��راح جماع��ة م��ن ع�س��كر الأع��داء على �س��مر بن ذي الجو�س��ن ب��اأن يقتل 

الإم��ام زي��ن العابدين Q, ومعار�سة عمر بن �س��عد لذلك, واأمره باإعادة 

الأ�س��ياء التي غنموه��ا بالإغارة وقاموا بنهبها من اأه��ل البيت R اإليهم. 

)�س 43).

40. خبر اأّنهم دا�سوا بالخيول على اأج�ساد ال�سهداء. )�س 43).

)4. دف��ن جي���س عم��ر ب��ن �س��عد لأج�س��اد القتل��ى منه��م, وت��رك ج�س��د الإم��ام 

الح�سين Q واأج�ساد اأ�سحابه, حّتى اأتى اأفراد من قبيلة بني اأ�سد فقاموا 

هم بدفنهم. )�س 44).

42. المرور بقافلة الأ�س��ر وال�س��بي قريبًا من جثث ال�س��هداء, و�سياح الن�ساء من 

حرم الر�سول P وعويلهّن, و�سيحة الحوراء زينب O: »... هذا ح�سين 

بالعراء...«. )�س 44 � 45).

ٌد بال�سال�س��ل  43. دخول الأ�س��رى اإل��ى الكوفة والإمام زين العابدين Q مقيَّ

والأغالل. )�س 45).

44. اعترا�س كلٍّ من زيد بن اأرقم واأن�س بن مالك على عبيد اهلل بن زياد اإذ كان 

ينكت بق�سيبه فم وثنايا اأبي عبد اهلل Q. )�س 50 � )5).

45. في اإح�ساء عدد ال�سهداء من اأهل البيت. )�س 52 � 54).

46. خبر ت�سييق المتوّكل العّبا�سي الخناق على زّوار قبر الإمام الح�سين Q, واأمره 

بهدم القبر وتخريبه, وحّب واإح�سان ولده المنت�سر لآل اأبي طالب. )�س 254).
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47. خب��ر ف��رار طفلي��ن م��ن اأحفاد جعفر ب��ن اأبي طالب من جي���س عبيد اهلل بن 

زياد, و�سوًل اإلى اعتقالهما وخبر ا�ست�سهادهما. )�س 54 � 58).

48. خبر دخول �سهل بن �سعد ال�ساعدّي اإلى ال�سام, وم�ساهدته اأهل تلك المدينة 

فرحين م�ستب�س��رين, وقد عّلق��وا الم�سابيح والديباج, بمنا�س��بة دخول قافلة 

ال�سبي اإلى دم�سق ال�سام. )�س 67 � 68).

49. روؤية ر�س��ول ملك الروم راأ���س الإمام الح�س��ين Q وقد و�سعه يزيد بين 

يديه, وتوبيخ الر�سول ليزيد, ثّم اإخباره اإّياه بحديث كني�سة حافر, و�سوًل في 

النهاية اإلى خبر مقتله باأمٍر من يزيد. )�س 80 � )8).

50. اأقوال مختلفة في محّل دفن راأ�س الإمام الح�سين Q. )�س 83 � 84).

)5. اإقامة ن�ساء بني ها�سم ماآتم العزاء. )�س 84).

52. خطبة عمرو بن �سعيد حاكم المدينة ودفاعه عن عمل يزيد بعد و�سول خبر 

ا�ست�سهاد الإمام الح�سين Q اإلى المدينة. )�س 85).

53. بعث يزيد بن معاوية بر�س��الة اإلى ابن عّبا���س ي�س��كره فيها على عدم تقديمه 

العون لعبد اهلل بن الزبير في حركته, ورّد ابن عّبا���س عليه بردٍّ قا���سٍ مفحم. 

)�س 85 � 87).

54. دع��وة يزيد محّمد بن الحنفّية للقدوم عليه بال�س��ام, وقبول ابن الحنفّية 

لهذه الدعوة, واأي�سًا خبر ح�سور جماعٍة اآخرين عند يزيد, من بينهم المنذر بن 

الزبير وعبد اهلل بن عمر و... )�س 90).

وكذلك اأي�سًا في كثير من الأ�سعار التي اأوردها الخوارزمّي في مقتله بمنا�سباٍت 

واأح��داث مختلف��ة, فاإّن��ه بالرغ��م م��ن اأّن��ه نقله��ا عن اب��ن اأعث��م اإّل اأّننا نج��د فيها 

اإ�ساف��اٍت ونواق���س واختالف��ات عّما ذكره اب��ن اأعثم في كتابه. انظر- على �س��بيل 
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المثال- الأ�س��عار الواردة في ال�سفحات التالية من كتاب المقتل: )30, 0)3, 333 

م��ن الج��زء الأّول, و 5), 6, )2 � 22, 25, م��ن الجزء الثان��ي, وقارنها على الترتيب 

بال�سفحات الآتية من المجّلد الخام���س من كتاب الفتوح لبن اأعثم: 54, 62, 79, 

اإلى 80, 84, 03), 04), 06), 07) � 0)), لترى الختالفات القائمة بين النقلين.

ب . النواق�ض والموارد التي فيها حذف واإ�شقاط:

لم َيْخُل ما نقله الخوارزمّي من اأخبار واقعة عا�سوراء عن رواية ابن اأعثم من 

نواق�س وموارد فيها حذف واإ�س��قاط, ويمكن اأن يعود ذلك اإلى اأ�س��باٍب عديدة, 

ن�سير فيما ياأتي اإلى اأهّم هذه الأ�سباب:

1. الإيجاز في الكتابة: وعلى �شبيل المثال نذكر هنا بع�شًا من هذه الموارد:

اأ � في حادثة موت معاوية, نقل ابن اأعثم اأّن ابنه يزيد بعد اأن عرف بموته اأتى اإلى 

قب��ر اأبيه واأن�س��د اأبياتًا من ال�س��عر في رثائه, وق��د اأورد ابن اأعثم هذه الأبيات 

)ج 5, �س 6 � 7(, واأّما الخوارزمّي فلم ياأِت على ذكرها.

ب � اأوج��ز الخوارزم��ّي ف��ي نقل��ه وتو�سيفه كيفّية ا�س��تقبال اأهل ال�س��ام ليزيد بن 

معاوية بعد موت اأبيه, وما جرى من تهنئتهم اإّياه بالملك والخالفة وتعزيتهم 

اإّياه بفقده اأباه, )الف�سل التا�سع, ج ), �س )26(. وهذا على خالف ما �سنعه 

ابن اأعثم )ج 5, �س 7).

ج � ف��ي خب��ر دخول عبيد اهلل بن زي��اد اإلى الكوفة, واإلقائه الخطبة التي هّدد بها 

جمع الكوفّيين, اكتفى الخوارزمّي- خالفًا لبن اأعثم- بالإ�سارة اإلى الخطبة 

التي األقاها عبيد اهلل في اليوم الأّول من و�سوله, ولم يتعّر�س اأ�ساًل للخطبة 

الثانية. )الف�سل العا�سر, ج ), �س 290).

ل ال��كالم الذي دار بين عبد اهلل بن عّبا���س وبين  د � نق��ل اب��ن اأعثم ب�س��كٍل مف�سّ
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الإمام الح�س��ين Q والذي نهاه فيه ابن عّبا���س ع��ن الذهاب اإلى العراق 

)���س 65 � 66(, واأّم��ا الخوارزم��ّي, فاكتف��ى بالإ�س��ارة اإل��ى ذل��ك مخت�س��رًا. 

)الف�سل العا�سر, ج ), �س 0)3).

2. مخالف��ة الخوارزم��ّي لب��ن اأعثم في الأفكار والمعتقدات: ال��ذي يبدو لنا اأّن من 

جملة الأ�سباب التي دعت الخوارزمّي اإلى اأن ل ينقل في كتابه جميع ما رواه ابن 

اأعثم هو عدم ان�سجام بع�س روايات الأخير مع ما يعتقده الخوارزمّي ويراه, ما 

يجعلها- بالتالي- غير �سحيحة بنظر الخوارزمّي. وربما يكون من هذا القبيل: 

عدم اإ�سارة الخوارزمّي اأ�ساًل اإلى ما رواه ابن اأعثم من اأّن يزيد بن معاوية بعد 

اأن م��ات اأب��وه وجاء الّنا���س لبيعته اأخذ يمدح اأباه ويذكره بما لي���س فيه, ف�ساح 

ب��ه �سائ��ح من اأقا�سي الّنا���س وقال: كذبت واهلل يا ع��دّو اهلل.. ثّم قام رجل من 

�سيعة يزيد فاأن�سد اأبياتًا في مدح يزيد راّدًا بذلك على ذلك الرجل الذي �ساح 

مكّذبًا ليزيد, فاأمر له يزيد بجائزة ح�سناء. )ج 5, �س 8).

3. ع��دم ارتب��اط بع�س الروايات بالمو�سوع الذي يكتب عنه الخوارزمّي: اإذا كان 

الخوارزمّي في جملٍة من الموارد ُيهمل الحديث عن بع�س الحوادث والوقائع, 

فاإّن ال�سبب في ذلك هو عدم وجود �سلٍة بين هذه الحوادث وبين اأحداث قيام 

وخ��روج الإمام الح�س��ين Q. على �س��بيل المث��ال, نراه ل ياأت��ي في كتابه 

على ذكر حادثة اإح�سار الوليد بن عتبة لعبد اهلل بن الزبير, وفراره اإلى مّكة 

�س �سفحتين من  وم��ا فعل��ه الوليد تجاه ذلك, م��ع اأّن ابن اأعثم كان ق��د خ�سّ

كتابه لنقل خبر هذه الحادثة )ج 5, �س 4) � 6)).

4. ع��دم مراع��اة الخوارزم��ّي للنظ��م والترتي��ب الذي اّتبع��ه ابن اأعثم: ل��م ُيراِع 

الخوارزم��ّي ف��ي بع���س الموا�س��ع الترتي��ب والنظ��م ال��ذي كان اب��ن اأعثم قد 

اعتمده في تدوين وا�ستعرا�س الأحداث المرتبطة بواقعة عا�سوراء, ومن هذا 

القبيل يمكن الإ�سارة اإلى الموارد الآتية:
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اأ � ف��ي الف�س��ل الحادي ع�س��ر, لم يعتمد الخوارزمّي نف���س الترتيب الذي اعتمده 

اب��ن اأعث��م ف��ي بيان المن��ازل الواقعة على الطري��ق من مّكة اإل��ى الكوفة, وفي 

خبر لقاءات الإمام الح�س��ين Q باأ�س��خا�ٍس مختلفين, ب��ل اعتمد ترتيبًا 

 Q اآخر واأ�سلوبًا اآخر في العر�س. فهو بداأ بنقل خبر لقاء الإمام الح�سين

, ث��ّم لقائ��ه Q بزهير بن القي��ن, عند 
(((

بالف��رزدق ف��ي من��زل ال�س��قوق

 Q في من��ازل الخزيمّي��ة والثعلبّية, ثّم ف��ي النهاية لقائه Q نزول��ه

باأب��ي ه��ّرة الأزدّي. )���س )32 � 325(, م��ع اأّن اب��ن اأعث��م, بع��د خب��ر ر�س��الة 

الولي��د ب��ن عتب��ة اإلى عبي��د اهلل بن زي��اد والتي اأنب��اأه فيها بنباأ خ��روج الإمام 

 Q وارتحال��ه اإل��ى الع��راق, نق��ل اأّن الإم��ام الح�س��ين Q الح�س��ين

ن��زل ف��ي منازل الخزيمّية والثعلبّية, ثّم بعد ذلك اأ�س��ار اإل��ى خبر لقاء الإمام 

الح�سين Q بالفرزدق في منزل ال�سقوق. )ج 5, �س 70 � 73).

ب � بح�س��ب ما نقله الخوارزمّي, فاإّن الحّر بن يزيد الرياحي رّد على الخطبة 

الت��ي األقاه��ا الإمام الح�س��ين Q بعدما �سّل��ى- اأي: الإمام Q- �سالة 

الظهر, )�س )33(. واأّما ما نقله ابن اأعثم فيدّل على اأّن الحّر �س��كت في مقابل 

خطب��ة الإم��ام الح�س��ين Q بع��د �س��الة الظه��ر, واأرج��اأ ج��واب الح��ّر على 

الإمام Q اإلى ما بعد خطبته Q عقيب �سالة الع�سر. )ج 5, �س 77).

ج � روى الخوارزمّي خبر ا�ست�سهاد �سعيد بن عبد اهلل الحنفّي بعد خبر ا�ست�سهاد 

الحّج��اج ب��ن م�س��روق وزهير بن القين )ج 2, �س 24(, م��ع اأّن ابن اأعثم اأورد 

في كتابه اأّن ا�ست�س��هاده كان قبل ا�ست�س��هاد زهير وبعد ا�ست�س��هاد ابن م�سروق 

)ج 5, �س 09)).

))) نعم, اأورد الخوارزمّي خبرًا اآخر نقاًل عن علّي بن اأحمد العا�سمّي, مفاده اأّن الفرزدق التقى بالإمام Q في 

منزل ال�سفاح. ج), �س9)3.
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5. الختالف في �سبط الأ�سامي: على م�ستوى �سبط اأ�سماء الرجال ن�ستطيع اأن 

ن�س��اهد اختالف��ًا ف��ي بع�س الموارد بي��ن مقتل الخوارزمّي وبي��ن ما ذكره ابن 

اأعثم. وفي بع�س هذه الموارد, يعود ال�سبب في هذه الختالفات اإلى الت�سابه 

ف��ي الّلف��ظ, وبالتال��ي, اإل��ى فر�س ح�سول الخط��اأ في نقل الن�ّس��اخ. ومن هذا 

القبيل يمكن اأن ن�سير اإلى الموارد التالية:

اأ. �سب��ط اب��ن اأعث��م ا�س��م �ساحب ال��دار الذي نزله م�س��لم ب��ن عقيل ف��ي الأّيام 

ول��ى م��ن دخوله اإلى الكوفة بلفظ �س��الم بن الم�س��ّيب )ج 5, �س 33(, واأّما 
ُ
الأ

الخوارزمّي, ف�سبطه بلفظ م�سلم بن الم�سّيب )�س 286).

ب. �سبط ابن اأعثم ا�س��م ابنة المنذر بن جارود, وهي زوجة عبيد اهلل بن زياد, 

بلفظ حومة )�س 37(, فيما اأثبتها الخوارزمّي بلفظ بحرة )�س 288).

ج. اأثبت الخوارزمّي )ومثله اأبو مخنف( ا�س��م الرجل الذي اأر�س��له عمر بن �سعد 

لي�ساأل الإمام الح�سين Q عن عّلة قدومه اإلى العراق بلفظ كثير بن عبد 

اهلل ال�سعبّي )�س )34(, مع اأّن ابن اأعثم نقل اأّن ا�سمه هو فالن بن عبد اهلل 

ال�سبيعّي )�س 86).

د. في خبر التحاق الكوفّيين بجي���س عمر بن �س��عد, وبالرغم من اأّن الخوارزمّي 

اعتمد نف���س العدد الذي نقله ابن اأعثم, لكّنه في بع�س الموارد اأثبت اأ�س��ماء 

بع���س قادة جند ابن �س��عد بنح��ٍو مختلف عّما اأورده واأثبته اب��ن اأعثم. فبينما 

اأثبت ابن اأعثم الأ�سماء التالية بهذه الألفاظ: �سمر بن ذي الجو�سن ال�سلولّي, 

وزيد بن ركاب الكلبّي, والم�ساب الماري, ون�سر بن حربة )�س 89(, اأثبتها 

الخوارزم��ّي به��ذه الألف��اظ- وبالترتيب-: �س��مر ب��ن ذي الجو�س��ن ال�سبابّي, 

ويزيد بن ركاب الكلبّي, وفالن المازنّي, ون�سر بن فالن )�س 344).

ه���. اأثب��ت الخوارزمّي ا�س��م قائد كتيب��ة العدّو الذي اأر�س��له للقاء حبي��ب بن مظاهر 
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والقبيلة التي تاأتمر باأمره من بني اأ�سد بلفظ الأزرق بن الحرث ال�سدائّي )�س 346(, 

خالفًا لبن اأعثم الذي �سبط ا�سمه بلفظ الأزرق بن حرب ال�سيداوّي )�س )9).

بط ا�س��م الرجل ال��ذي اأعطى الأمان لأولد اأّم البنين  و. ف��ي مقتل الخوارزمّي �سُ

بلف��ظ عب��د اهلل ب��ن المحل بن ح��رام العامرّي )���س 348(, واأّما اب��ن اأعثم, 

ف�سبط ا�سمه بلفظ عبد اهلل بن حزام العامرّي )�س 93).

ز. اأورد الخوارزم��ّي ا�س��م ذل��ك الرجل م��ن جند الأعداء الذي قام ب�س��ّب الإمام 

الح�سين Q, ولعنه الإمام Q في معر�س رّده عليه, اأورده الخوارزمّي 

بلف��ظ مال��ك بن جريرة )ج ), �س 352(, وفي مو�سٍع اآخر اأثبت ا�س��مه بلفظ 

ابن حويزة )ج 2, �س 07)(, مع اأّن ابن اأعثم ذكر في ت�سميته مالك بن جوزة 

)�س 96).

ح. نق��ل الخوارزم��ّي اأّن مولى اأبي ذّر كان ا�س��مه جون )ج 2, �س 23(, فيما اأثبته 

اب��ن اأعثم بلف��ظ ُحَوّي )�س 08)(, واإن كان نقل الخوارزمّي هذا ين�س��جم مع 

. واأّما ما اأثبته ابن اأعثم 
(((

ما اأثبته اأبو الفرج الأ�سفهانّي نقاًل عن اأبي مخنف

.
(2(

فين�سجم مع ما نقله الطبرّي عن اأبي مخنف

6. الخت��الف ف��ي نقل الأعداد والأرقام: في خب��ر اقتراح حبيب بن مظاهر على 

الإمام الح�سين Q اأن يطلب له العون من قبيلة بني اأ�سد والتحاق ت�سعين 

نف��رًا منه��م بحبي��ب, روى الخوارزم��ّي ف��ي تع��داد الرج��ال الذي��ن وقف��وا في 

مواجهة الأفراد الذين التحقوا بحبيب اأّنهم بلغوا اأربعمائة رجٍل )�س 346(, 

وهو رقم اأكثر ان�س��جامًا مع الواقع, خالفًا لبن اأعثم الذي ذكر في تعدادهم 

اأّنهم بلغوا اأربعة اآلف رجل )�س )9).

))) اأبو الفرج علّي بن الح�سين الأ�سفهانّي, مقاتل الطالبّيين, �س75.

)2) ابن اأعثم, م�سدر �سابق, ج5, �س420.
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7. ت�سحيح بع�س الأ�س��ماء والمروّيات التاريخّية: نجد الخوارزمّي في جملٍة من 

الم��وارد ي�سّح��ح بع���س الأ�س��ماء, اأو بع�س العب��ارات, التي اأورده��ا ابن اأعثم 

ب�سكٍل خاطئ, ن�سير هنا اإلى بع�س تلك الموارد:

اأ. ب��دًل م��ن هالل ب��ن رافع البجلّي )الفتوح, ج 5, ���س 09)(, �سبط الخوارزمّي 

ا�سم الرجل بلفظ نافع بن هالل )ج 2, �س 8), و 24).

ب. ف��ي خب��ر مب��ارزة علّي الأكبر Q لجي���س عمر ب��ن �س��عد, روى ابن اأعثم 

ع��ددًا كبي��رًا م��ن قتلى الأع��داء الذين اأرداه��م علّي الأكبر, فق��ال: »فلم يزل 

يقاتل حّتى �سّج اأهل ال�س��ام« )�س 5))(, لكن حيث اإّن جي���س عمر بن �س��عد 

لم يكن فيه اأحد من ال�سامّيين, ولم يت�سّكل اإّل من الكوفّيين, غّير الخوارزمّي 

ه��ذه العب��ارة المذك��ورة و�سّححها, فاأتى بلف��ظ »اأهل الكوف��ة«, بدًل من لفظ 

 )�س 35).
(((

»اأهل ال�سام«

8. ا�ستباهه في �سبط بع�س الأ�سماء: رغم الجهد الكبير الذي بذله الخوارزمّي 

في �سبط الأ�س��ماء ب�س��كٍل �سحيح, لكّنه في بع�س الموارد لم يدّقق جّيدًا في 

�سبط اأ�سامي الأ�سخا�س, كما نجد ذلك في الموارد الآتية:

اأ. ال�س��م ال�سحيح لحاكم مّكة والمدينة في ذلك الزمان هو عمرو بن �س��عيد بن 

العا���س, لك��ّن الخوارزمّي بدًل من اأن ُيثبته بهذا الّلفظ �سبطه بلفظ عمر بن 

�سعد بن اأبي وّقا�س.

ب. اأثبت الخوارزمّي في موا�سع عديدة )كما فعل ابن اأعثم اأي�سًا, ج 5, �س 30 و 98) 

 )ال�سفحتان 
(2(

ا�سم واحٍد من الجند في جي�س عمر بن �سعد بلفظ عروة بن قي�س

))) لكن مع ذلك يمكن اأن يكون تعبير ابن اأعثم, باعتباٍر اآخر, �سحيحًا واأكثر فّنّيًة, حيث اإّن الكوفّيين اأقدموا على 

هذا الفعل باأمٍر من يزيد, وهم كانوا في الواقع جزءًا من جي�س يزيد, وجي�س ال�سام.

)2) راجع: الإر�ساد, ج2, �س38, الهام�س رقم).
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)34 و 354(, مع اأّن ال�سحيح في ت�سميته اأّنه عزرة بن قي�س. واإن كان الخوارزمّي 

في مو�سٍع اآخر اأثبت ا�سم هذا الرجل بلفظ عزرة بن قي�س )�س 283).

ج. اأثب��ت الخوارزم��ّي ا�س��م اأبي ثمام��ة عمرو )عمر( بن عب��د اهلل ال�سائدّي في 

مو�سٍع من كتابه بلفظ: اأبي ثمامة بن عمر ال�سائدّي )ج ), �س 297(, واأثبته 

في مو�سٍع اآخر بلفظ اأبي ثمامة ال�سيداوّي )ج 2, �س 20).

9. التك��رار والخل��ط ف��ي بع���س الأ�س��ماء والحوادث: وق��ع الخوارزمّي ف��ي نقله لبع�س 

الحوادث والوقائع في فّخ التكرار اأو الخلط, نذكر من باب المثال الموارد التالية:

اأ. خبر مبارزة وا�ست�سهاد نافع بن هالل, ذكرها الخوارزمّي )�س 8) و 24).

ب. ذكر الخوارزمّي ا�سم رجلين, اأحدهما: عبد اهلل بن عمير الكلبّي )ج 2, �س 

))(, ووهب بن عبد اهلل الكلبّي )�س 5) � 6)(, وعّدهما في اأ�سحاب الإمام 

الح�س��ين Q, ناقاًل كيفّية مبارزة وا�ست�س��هاد هذين الرجلين, مع اأّنه في 

الم�س��ادر القديم��ة المعتب��رة, التاريخّي��ة منه��ا والرجالّية, وم��ن بينها كتاب 

المقتل لأبي مخنف, لم ُيذكر في اأ�سحاب الإمام الح�سين Q �سوى عبد 

. وفي ه��ذا المجال, وق��ع الخوارزمّي ف��ي خلٍط اآخر 
(((

اهلل ب��ن عمي��ر الكلب��ّي

))) محّمد تقي الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج6, �س544 � 546, و ج0), �س448, 450, 452, و 456, ولهذا الموؤّلف 

نف�سه: الأخبار الدخيلة, �س68. وذهب بع�س الباحثين المعا�سرين اإلى ا�ستبعاد اأن يكون هناك رجالن يحمالن 

هذا  �سبب  في  ذكر  ثّم   ,Q الح�سين الإمام  اأ�سحاب  من  كالهما  ويكونان  الموا�سفات  ونف�س  ال�سم  نف�س 

ه )مترجمًا(: اإّن ما ت�سّبب لدى الموؤّرخين واأرباب المقاتل بهذا الخطاأ هو اأّن عبد اهلل بن  الخلط والخطاأ ما ن�سّ

عمير كان ُيكّنى اأبا وهب, وكانت زوجته ُتكّنى اأّم وهب, غاية الأمر: اأّنهم كانوا في النقل اأقّل اعتناًء بكنية عبد 

اهلل نف�سه من كنية زوجته اأّم وهب, ثّم بعد ذلك التفتوا اإلى اأّنه في اأحداث عا�سوراء ُيوؤتى على ذكر اأّم وهب التي 

برزت اإلى الميدان و... ثّم خّمنوا اأّن اأّم وهب هذه, التي ُتن�سب اإليها هذه ال�سفات وهذه الأفعال هي اأّم وهب 

الذي كان حا�سرًا بنف�سه في كربالء والذي ا�ست�سهد مع اأ�سحاب الإمام الح�سين Q, ثّم تدريجّيًا تحّول عبد 

اهلل بن عمير من اأبي وهب الكلبّي اإلى وهب الكلبّي, وانتقل هذا الخبر بمرور الزمان من كتاب اإلى كتاب. في 

حين اإّن اأّم وهب هي زوجة عبد اهلل بن عمير ال�سهيد, ولي�ست اأّمه؛ اإذ هو ُيكّنى اأبا وهب, وقد كانت اأّمه حا�سرًة 

اأي�سًا في كربالء, ودعا لها الإمام Q وعّزاها و�سّبرها, لكّنها لم تكن ُتكّنى اأّم وهب, ولو كانت لها كنية, فاإّنها 

اأّم عبد اهلل. انظر: محّمد �سادق نجمى, �سخنان ح�سين بن علي Q از  اإلى ابنها, اأي:  كانت �ستكّنى ن�سبًة 

مدينه تا كربال, �س96) � 97).
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اأي�س��ًا, ذل��ك اأّنه عم��د اإلى ما ورد ف��ي الم�سادر القديم��ة والموثوقة من خبر 

مب��ارزة عب��د اهلل بن عمير وما �سنعته زوجته ون�س��به اإل��ى وهب بن عبد اهلل. 

كما اأّنه اأي�سًا عّد اأّم وهب زوجة عبد اهلل اأّمًا لوهٍب هذا. )�س 5) � 6)).

 نقل خبر ا�ست�س��هاد �س��ابٍّ بما 
(((

اأ�س��ف اإل��ى ذلك اأّن الخوارزمّي في مو�سٍع اآخر

ي�سبه اإلى حدٍّ كبير جّدًا خبر كيفّية مبارزة عبد اهلل بن عمير وا�ست�سهاده!

ج. تحّدث الخوارزمّي في مو�سٍع من كتابه عن بروز رجٍل اإلى الميدان با�سم يزيد 

بن مها�سر الجعفّي, وروى خبر ا�ست�سهاده )ج 2, �س 23(, ثّم في مو�سٍع اآخر 

يذك��ر ه��ذا الرجل نف�س��ه با�س��م يزيد ب��ن زياد اأبي ال�س��عثاء, واأّن��ه كان يرمي 

ب�س��هامه جماعًة من جي���س الأعداء حّتى حملوا عليه فقتلوه )�س 29(, مع اأّن 

هذين ال�س��مين يعودان اإلى �س��خ�سٍ واحد, ا�س��مه: يزيد بن زياد بن مها�سر 

.
(2(

اأبو ال�سعثاء الكندّي البهدلّي

4 � درا�سة تطبيقّية ومقارنة ميدانّية بين مقتل الخوارزمّي ومقتل اأبي مخنف

تقّدم��ت الإ�س��ارة اإل��ى اأّن الخوارزم��ّي عند تاأليفه للق�س��م الثاني م��ن الف�سل 

الح��ادي ع�س��ر م��ن كتابه, وهو ال��ذي عقده للحدي��ث عن حوادث يوم عا�س��وراء, 

اعتم��د ف��ي النقل كثي��رًا على مقتل اأب��ي مخنف. ن�س��ير فيما يلي اإل��ى اأهّم موارد 

الت�سابه بين هذا الق�سم من مقتل الخوارزمّي وبين مقتل اأبي مخنف:

). كيفّية مبارزة وا�ست�سهاد عبد اهلل بن عمير الكلبّي )�س ))).

2. حادثة التحاق الحّر الرياحّي بمع�سكر الإمام الح�سين Q )�س 2) � 3)).

3. بروز برير اإلى الميدان وخبر كيفّية قتاله ومبارزته. )�س 4) � 5)).

))) الخوارزمّي, م�سدر �سابق, ج2, �س25 � 26.

)2) راجع اأي�سًا: محّمد تقي الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج)), �س)0) � 03). وقد ح�سل هذا الخلط اأي�سًا للعاّلمة 

المجل�سّي رحمه اهلل, فراجع: بحار الأنوار, ج45, �س30.
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4. كيفّية مبارزة م�س��لم بن عو�س��جة ونافع بن هالل وخبر ا�ست�سهاد م�سلم. )�س 

.((9 � (8

5. اقت��راح عم��رو بن الحّجاج على عمر بن �س��عد باأن يرموا الحجارة على جي���س 

الإم��ام الح�س��ين Q, وو�سف��ه لأ�سح��اب الإمام Q بالخ��وارج, ورّد 

الإمام Q عليه. )�س 8)).

6. الح��وار ال��ذي دار بي��ن بري��ر وبي��ن يزي��د ب��ن معق��ل, م��ن جي���س الأع��داء, 

)باخت�سار(, ومبارزته في الميدان, وكيفّية ا�ست�سهاده. )�س 4) � 5)).

7. تذكير اأبي ثمامة ال�سائدّي لالإمام الح�سين Q باقتراب حلول وقت �سالة 

الظهر, ودعاء الإمام Q في حّقه, واإقامة �سالة الخوف. )�س 20).

8. كيفّية مبارزة عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّي )�س 26 � 27).

9. مبارزة وا�ست�سهاد الأخوين الغفارّيين. )�س 27).

0). مبارزة �سيف بن الحارث بن �سريع ومالك بن عبد بن �سريع وا�ست�سهادهما. 

)�س 27 � 28).

)). خروج حنظلة بن اأ�س��عد ال�س��بامّي اإلى الميدان ومبارزته وا�ست�س��هاده. )�س 

.(28

2). حادثة ا�ست�سهاد علّي الأكبر ولعن الإمام الح�سين Q لقاتله وا�سطراب 

ال�سّيدة زينب O و.. )�س 36).

3). العب��ارة ال�س��هيرة لالإمام الح�س��ين Q: »اإن لم يكن لك��م دين وكنتم ل 

تخافون المعاد...«. )�س 38).

الإم��ام  ا�ست�س��هاد  عل��ى  وعويله��ا   O زين��ب  ال�س��ّيدة  ا�سط��راب   .(4

الح�سين Q. )�س 43).
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5). حادثة الهجوم على الخيام بعد ا�ست�س��هاد الإمام الح�س��ين Q وتعّر�س 

القوم فيها لالإمام زين العابدين Q وتهديدهم اإّياه بالقتل. )�س 45).

6). كالم عبي��د اهلل ب��ن زياد الذي خاطب به اأهل البيت R, والرّد المفحم 

عل��ى كالم��ه عل��ى ل�س��ان ال�س��ّيدة زينب O, وغ�س��ب عبي��د اهلل على اأثر 

�سماعه لكالمها. )�س 47).

7). اعترا���س عب��د اهلل بن عفيف الأزدّي على انتهاك عبيد اهلل بن زياد لحرمة 

راأ���س الإمام الح�س��ين Q, وو�سع جالوزة عبيد اهلل اإّياه تحت المراقبة, 

و�س��وًل اإل��ى ا�ست�س��هاده في نهاية المطاف )���س 59 � 62(. جدي��ر بالذكر اأّن 

هذا الخبر مّما اخت�ّس بنقله اأبو مخنف.

 Q 8). خبر زحر بن قي���س الذي روى فيه كيفّية ا�ست�س��هاد الإمام الح�س��ين

واأ�سحاب��ه عل��ى اأيدي جي���س عمر بن �س��عد, واإظهار يزيد ب��ن معاوية الندامة 

عل��ى هذا الفع��ل, واإل�ساقه تهمة قت��ل الإمام الح�س��ين Q بعبيد اهلل بن 

زياد, ثّم توهين يزيد للراأ�س ال�سريف. )�س 62 � 64).

9). حادث��ة طل��ب رج��ل من اأهل ال�س��ام من يزيد باأن يهب ل��ه فاطمة بنت الإمام 

الح�س��ين Q, وموقف ال�سّيدة زينب O الحا�سم من ذلك. )�س 69 

.(70 �

20. احتج��اج الإم��ام زي��ن العابدين Q على يزي��د, ورّده المفحم على كالم 

يزي��د. واإن كان الخوارزم��ّي ق��د اأورد هذا الخبر ب�س��ورٍة اأكثر تف�سياًل. )�س 

.(7( � 70

)2. ب��كاء الن�س��وة من اآل معاوي��ة على الإمام الح�س��ين Q واإقامتهّن الماآتم 

م��ّدة ثالث��ة اأّي��ام, ودع��وة يزي��د لعم��رو بن الح�س��ن ب��ن عل��ّي Q )اأثبت 

الخوارزمّي ا�سمه بلفظ علّي( اأن يقاتل ولدًا له ا�سمه خالد. )�س 82).
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22. اإظهار يزيد مجّددًا الندامة على قتل الإمام الح�سين Q, ولعنه عبيد اهلل 

 R  وت�سييره اأهل البيت ,Q بن زياد في مح�سر الإمام زين العابدين

نحو المدينة, وتلّطف ر�س��ول يزيد بهم, وو�سل اأهل البيت  R له ب�س��بب 

معاملته الح�سنة لهم. )�س 82 � 83).

23. اإقام��ة عب��د اهلل بن جعف��ر ماأتم الحزن والعزاء, وخروج بن��ت عقيل بن اأبي 

.
(((

طالب في ن�ساء من قومها واإن�سادها ال�سعر في التفّجع والبكاء. )�س 84) 

 من غير مقتل اأبي مخنف
(2(

5 � الأخبار التي نقلها الخوارزمّي عن ه�سام الكلبّي

نق��ل الخوارزم��ّي اأكثر من مورد روايات عن ه�س��ام )تلميذ اأبي مخنف(, وهو 

ينقلها عن غير اأبي مخنف, ومن هذه الموارد:

). حادثة افتخار يزيد بن�سبه, نقاًل عن عوانة بن الحكم )�س 64).

2. بكاء الن�ساء من بني ها�سم واإقامتهّن الماآتم عند ورود اأهل البيت R اإلى 

المدينة, وا�ستهزاء عمرو بن �سعيد, حاكم المدينة, متمّثاًل باأبياٍت عن عمرو 

بن معدي كرب. )�س 84).

))) ذكر ال�سيخ المفيد اأّن ا�سمها اأّم لقمان, واأّن من خرجن معها من الن�سوة هّن اأخواتها, وهّن اأم هاني واأ�سماء 

ورملة وزينب. انظر: الإر�ساد, ج2, �س24).

بالعلم  الم�سهور  بالتاريخ,  العالم  الن�ّسابة,  الكلبّي(,  ب� ه�سام  )المعروف  ب�سر  بن  �سائب  بن  بن محّمد  )2) ه�سام 

والف�سل, من اأتباع مذهب اأهل بيت النبّوة, كان الإمام ال�سادق Q يقّربه ويدنيه. راجع: اأبا العّبا�س اأحمد بن 

علّي النجا�سّي, رجال النجا�سّي, �س434.
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 مقارنة تطبيقّية))) لفهرست أسماء شهداء كربالء 
في مقتل الخوارزمّي)))

الجدول رقم 1

فهر�شت ال�شهداء من الأ�شحاب في كربالء

م
ق
ر

ال

مقتل ابن اأعثممقتل الخوارزمّي
مقتل اأبي مخنف

 )برواية الطبرّي(

عبد اهلل بن عمير الكلبّيالحّر بن زياد الرياحّيعبد اهلل بن عمير الكلبّي)

برير بن ح�سيربرير بن ح�سير الهمدانّيالحّر بن زياد الرياحّي2

برير بن خ�سير الهمدانّي3

وهب بن عبد اهلل بن عمير الكلبّي

عمرو بن قرظة بن كعب 

الأن�سارّي

وهب بن عبد اهلل بن حباب 

الكلبّي

4

وهب بن عبد اهلل بن جناب 

الكلبّي

م�سلم بن عو�سجة الأ�سدّيعمرو بن خالد الأزدي

حبيب بن مظاهر الأن�سارّيخالد بن عمرو بن خالد الأزدّيعمرو بن خالد الأزدّي5

6

خالد بن عمرو بن خالد 

الأزدّي

الحّر بن يزيد الرياحّي�سعبة بن حنظلة التميمّي

زهير بن القينعمرو بن عبد اهلل المذحجّي�سعد بن حنظلة التميمّي7

))) م�ستندنا في هذه المقارنة هو الرجوع اإلى مقتل الخوارزمّي, طباعة من�سورات اأنوار الهدى, 8)4) ه�, وطبعتان 

من كتاب الفتوح لبن اأعثم, وهما طبعة دار الأ�سواء, ))4) ه�, وطبعة دار الفكر, 420) ه�, وقد اأ�سرنا في هذا 

الجدول اإلى ما بين ن�سختي كتاب الفتوح باخت�سارين, فجعلنا )ن. �س( لالإ�سارة اإلى ن�سخة دار الأ�سواء, و)ن. 

ف( لالإ�سارة اإلى ن�سخة دار الفكر. كما اأّن م�ستندنا في ا�ستخراج الأ�سماء من مقتل اأبي مخنف على تاريخ الأمم 

والملوك للطبرّي, تحقيق محّمد اأبي الف�سل اإبراهيم ))) مجّلدًا(, المجّلد الخام�س.

)2) م�ستندنا في ا�ستخراج اأ�سامي ال�سهداء من كتاب مقتل الخوارزمّي, ج2, �س)), 29, ومن فتوح ابن اأعثم, ج5, 

�س)0) � 0)).



م
ق
ر

ال

مقتل ابن اأعثممقتل الخوارزمّي
مقتل اأبي مخنف

 )برواية الطبرّي(

8

عمير بن عبد اهلل 

المذحجّي

نافع بن هالل الجملّيم�سلم بن عو�سجة الأ�سدّي

عبد اهلل بن عزرة الغفارّيعبد الرحمن بن عبد اهلل اليزنّيم�سلم بن عو�سجة الأ�سدّي9

يحيى بن �سليم المازنّينافع بن هالل الجملّي0)

عبد الرحمن بن عزرة 

الغفارّي

((

عبد الرحمن بن عبد اهلل 

اليزنّي

قّرة بن اأبي قّرة الغفارّي

�سيف بن الحارث بن �ُسريع 

الجابرّي

مالك بن اأن�س الباهلّييحيى بن �سليم المازنّي2)

مالك بن عبد بن �ُسريع 

الجابرّي

حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامّيعمرو بن مطاع الجعفّيقّرة بن اأبي قّرة الغفارّي3)

مالك بن اأن�س الباهلّي4)

حبيب بن مظاهر الأ�سدّي

عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكرّي

حبيب بن مظهر الأ�سدّي

ُحوّي مولى اأبي ذّر الغفارّيعمر بن مطاع الجعفّي5)

�سوذب بن عبد اهلل الهمدانّي 

ال�ساكرّي)2)

 ]مولى �ساكر[ )3)

اأني�س بن معقل الأ�سبحّيحبيب بن مظاهر الأ�سدّي6)

يزيد بن زياد بن مها�سر )اأبو 

ال�سعثاء الكندّي(

جون مولى اأبي ذّر الغفارّي7)

يزيد بن ]زياد بن[ مها�سر 

الجعفّي

جابر بن الحارث ال�سلمانّي

بريد بن مها�سر الجعفّي

مجّمع بن عبد اهلل العائذّيالحّجاج بن م�سروقاأني�س بن معقل الأ�سبحّي8)

(9

يزيد بن مها�سر الجعفّي

اأو اأبو ال�سعثاء يزيد بن زياد

عمر بن خالد ال�سيداوّي�سعيد بن عبد اهلل الحنفّي

20

الحّجاج بن م�سروق

Q موؤّذن الإمام الح�سين

�سعد مولى عمر بن خالدزهير بن القين البجلّي

هالل بن رافع البجلّيزهير بن القين البجلّي)2

�سويد بن عمرو بن اأبي مطاع 

الخثعمّي

ب�سير بن عمرو الح�سرمّيجنادة بن الحارث الأن�سارّي�سعيد بن عبد اهلل الحنفّي22
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م
ق
ر

ال

مقتل ابن اأعثممقتل الخوارزمّي
مقتل اأبي مخنف

 )برواية الطبرّي(

23

جنادة بن الحرث 

الأن�سارّي

عمرو بن جنادة

اأبو ثمامة عمرو بن عبد اهلل 

ال�سائدّي

ُحوّي مولى اأبي ذّرهالل بن نافع24

الحّجاج بن م�سروق الجعفّيعمرو بن جنادة25

�سعيد بن عبد اهلل الحنفّيعمرو بن قرظة الأن�سارّي26

عبد الرحمن بن عروة27

عبد الرحمن بن عبد رّبه 

الأن�سارّي

منجح مولى الإمام الح�سين Qعاب�س بن �سبيب ال�ساكرّي28

�سوذب مولى �ساكر29

عبد اهلل الغفارّي30

عبد الرحمن الغفارّي)3

32

�سيف بن الحرث بن �سريع 

الجابرّي

33

مالك بن عبد اهلل بن �سريع 

الجابرّي

34

الغالم التركّي مولى الإمام 

Q الح�سين

عمر بن خالد ال�سيداوّي35

36

حنظلة بن اأ�سعد العجلّي 

ال�سبامّي

دة��ءقمم���ة�ّقم����س��م��س�ا�قم���م�قمت��دقم مدةت�م�ي���يدّ�م
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الجدول رقم 2

(1(
فهر�شت اأ�شماء ال�شهداء من بني ها�شم في كربالء

م
ق
ر

ال

مقتل ابن اأعثممقتل الخوارزمّي
مقتل اأبي مخنف

 )برواية الطبرّي(

عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل)

عبد اهلل بن م�سلم بن 

عقيل

Q علّي بن الح�سين الأكبر

2

جعفر بن عقيل بن اأبي 

طالب

جعفر بن عقيل بن اأبي 

طالب

Q القا�سم بن الح�سن

3

عبد الرحمن بن عقيل بن 

اأبي طالب

عبد الرحمن بن عقيل بن 

اأبي طالب

Q عبد اهلل بن علّي

4

محّمد بن عبد اهلل بن جعفر 

بن اأبي طالب

محّمد بن عبد اهلل بن 

جعفر بن اأبي طالب

Q جعفر بن علّي

5

عون بن عبد اهلل بن جعفر 

بن اأبي طالب

عون بن عبد اهلل بن 

جعفر بن اأبي طالب

Q عثمان بن علّي

6

القا�سم بن الح�سن بن علّي 

Q بن اأبي طالب

Q العّبا�س بن علّي

7Q عبد اهلل بن الح�سن

عبد اهلل بن الح�سن بن 

Q علّي بن اأبي طالب

Q محّمد بن علّي

8

عبد اهلل بن علّي بن اأبي 

Q طالب

عبد اهلل بن علّي بن اأبي 

Q طالب

Q عبد اهلل بن الح�سين

كنيته اأبو بكر

))) ينبغي اللتفات اإلى اأّن هذا الفهر�ست م�ستخرج من مقتل الخوارزمّي, ج2, �س30 � 36, ومن فتوح ابن اأعثم, ج5, 

0)) � 5)). وعلى هذا الأ�سا�س, وكما يمكن مالحظته, فاإّن الخوارزمّي اأتى على ذكر كاّفة اأ�سماء ال�سهداء من 

 ,Q بني ها�سم الذين نقلهم ابن اأعثم, ولم يزد على الأ�سماء التي ذكرها ابن اأعثم اإّل ا�سم القا�سم بن الح�سن

اأ�سماء ال�سهداء من بني  اأنق�س ا�سمًا واحدًا من  اأبو مخنف, فاإّنه  اإلى ما نقله  والطّفل الر�سيع. واأّما بالن�سبة 

ها�سم, وفي الكثير من الموارد اأورد اأ�سماء ال�سهداء كما اأوردها اأبو مخنف. موارد الختالف الوحيدة تمّثلت في 

اأّن اأبا مخنف عّد من �سهداء بني ها�سم كاّلً من عبد اهلل بن الح�سين Q, وعبد اهلل بن عقيل بن اأبي طالب, 

بهوؤلء  ا�ستبدل  فاإّنه  الخوارزمّي,  واأّما   .Q علّي بن  الح�سن  بن  بكر  واأبي  عقيل,  بن  �سعيد  اأبي  بن  ومحّمد 

الأربعة اأ�سخا�سًا ثالثًة اآخرين عّدهم في ال�سهداء من اأهل البيت R, وهم علّي بن الح�سين الر�سيع, وعمر 

بن علّي Q, وطفل من الأطفال. واأّما اإذا اعتمدنا على الخبر الوارد في ال�سفحة 53 من المقتل, والذي ُجعل 

فيه عدد �سهداء بني ها�سم )با�ستثناء الإمام الح�سين Q وم�سلم بن عقيل( 25 نفرًا, فاإّن عدد �سهداء بني 

ها�سم في كربالء بالن�سبة اإلى ما ذكره اأبو مخنف �سيكون اأكبر بكثير.
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م
ق
ر

ال

مقتل ابن اأعثممقتل الخوارزمّي
مقتل اأبي مخنف

 )برواية الطبرّي(

9Q عمر بن علّيQ عمر بن علّي

عون بن عبد اهلل بن جعفر بن اأبي 

طالب

(0Q عثمان بن علّيQ عثمان بن علّي

محّمد بن عبد اهلل بن جعفر اأبي 

طالب

((Q جعفر بن علّيQ جعفر بن علّي

عبد الرحمن بن عقيل بن اأبي 

طالب

(2Q عبد اهلل بن علّيQ جعفر بن عقيل بن اأبي طالبعبد اهلل بن علّي

(3Q العّبا�س بن علّيQ عبد اهلل بن عقيل بن اأبي طالبالعّبا�س بن علّي

(4Q علّي بن الح�سينQ عبد اهلل بن م�سلم بن عقيلعلّي بن الح�سين

علّي ]بن الح�سين[ الطفل5)

علّي ]بن الح�سين[ 

الر�سيع

محّمد بن اأبي �سعيد بن عقيل

(6

الطفل اأبو بكر بن الح�سن 

Q بن علّي

(7

عبد اهلل بن الح�سن بن 

Q علّي
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 بين المشروعّية والمنع)))
ّ

لسان الحال في أدب الطف

تمهيد:

 من المو�سوعات المتعّلقة ب���فقه ال�سعائر الح�سينّية الذي �ساع كثيرًا في اأدب 

الطّف �س��عرًا ونثرًا, واأ�سبح ماّدًة اإلقائّيًة اإن�س��ادّية, اأو كتابّيًة هو: مو�سوع ل�س��ان 

الح��ال؛ فق��د ُوّظف ف��ي كثيٍر من الموارد المتعّلقة بال�س��عائر الح�س��ينّية, كما في 

��اب والباحثين, فلعّلك ل  كلم��ات الخطباء, و�س��عر ال�س��عراء, ونتاجات اأقالم الكتَّ

تجد �س��اعرًا اأو خطيبًا في ق�سيدته, اأو مجل�س��ه اإّل وي�سّور لك بل�س��ان الحال ما 

 ,O ح��ّل برم��وز كربالء وَمن يرتبط بهم, بل ول�س��ان حال ال�س��ّيدة الزهراء

و�سائر الأئّمة المع�سومين R وغيرهم.

�سلوب الأدبّي, وت�سوير حال اأ�سخا�س 
ُ
ولذلك؛ وقع الكالم في م�سروعّية هذا الأ

الطّف ب�سورٍة عاّمٍة, وما يزيد الأمر تعقيدًا هو ما يتمّتع به بع�س �سخو�س الطّف 

من �سمة الع�سمة, وعلو المقام, ورفعة المنزلة؛ فلذا قد ي�سعب معرفة حالهم, 

واإدراك اآف��اق تفكيرهم, وما يّتخذونه من مواقف, اأو ما يقولونه من كلمات تجاه 

الأح��داث الت��ي تج��ري عليه��م؛ فمن َثمَّ ي�س��ّور ال�س��اعر اأو الناثر ل�س��ان حالهم, 

كتعبير عّما كانوا �سيقولونه بل�سان المقال والكالم, اأو ما �سيفعلونه من ت�سّرفات 

ومواق��ف عملّي��ة تجاه الوقائع, والأح��داث التي اأحاطت بهم يوم عا�س��وراء, ومن 

.Q اأهّمها م�سرع �سّيد ال�سهداء

))) ال�سيخ م�ستاق ال�ساعدّي. )مجلة الإ�سالح الح�سيني, ال�سادرة عن موؤ�س�سة وارث الأنبياء للدرا�سات التخ�س�سية 

في النه�سة الح�سينية, التابعة للعتبة الح�سينية(.



وف��ي الحقيق��ة هناك اّتجاه��ان في اأ�سل جواز ل�س��ان الحال ف��ي اأدب الطّف, 

اد  خ�سو�س��ًا اإذا كان ل�س��ان ح��ال المع�سومي��ن � كالزه��راء, والح�س��ين, وال�س��جَّ

�سلوات اهلل عليهم �:

اّتجاه ذهب اإلى المنع من ت�سوير ل�سان الحال, والقت�سار على ل�سان المقال.

واّتجاه اآخر اأ�سّر على الم�س��روعّية والجواز, كرديف لل�سان المقال, بل و�سف 

بع�سهم ل�سان الحال باأّنه اأ�سدق من ل�سان المقال.

ول��كال الّتجاهي��ن اأ�سحاب��ه واأن�س��اره, واأدّلت��ه, وبياناته, و�س��نقف على ذلك 

اًل اإن �ساء اهلل تعالى في طّيات الكالم. مف�سَّ

بع��د اأّن تبّي��ن لن��ا اأّن ه��ذه الم�س��األة مح��ّل ابت��الء؛ اأ�سب��ح هن��اك �س��بب وجي��ه 

لبحثه��ا وتنقيحه��ا, والوقوف عل��ى حقيقتها. ويزيد الأمر اأهمّية اأّنها من الم�س��ائل 

غي��ر المبحوث��ة على م�س��توى التنظير والتوجيه الفقهّي, فهي اأق��رب اإلى كونها من 

ل فيه��ا, واإّنما اأجاب عنها على  الم�س��ائل الم�س��تحدثة, واأغلب َم��ن ذكرها لم ُيف�سّ

�س��كل فتوى بالجواز اأو عدمه, وبّينها بالإ�سارات الإجمالّية بحيث ل يتمّكن القارئ 

من معرفتها, وتبقى الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات تجول في ذهنه, ول يجد لها جوابًا.

وفي هذا المقال نحاول الوقوف على اأهّم مفا�سل هذه الم�ساألة؛ لتكون باكورة 

عمٍل, وهيكلة بحٍث, لَمن يريد درا�ستها وبلورتها تف�سياًل.

معنى ل�سان الحال

ل نج��د ف��ي معاج��م اللغ��ة العربّي��ة اأي اإ�س��ارة اإلى تركيب ل�س��ان الح��ال بهذا 

�سلوب بيان 
ُ
العنوان, واإّنما �ساع وانت�سر في التعابير العربّية �سعرًا ونثرًا, بو�سفه اأ

لم��ا يقت�سيه حال المتكّل��م, من خالل الّطالع على مجمل اأفعاله, اأو حركاته, اأو 

فق تفكيره, اأو غير ذلك مّما هو غير ل�سان المقال والكالم.
ُ
تقا�سيم وجهه, اأو اأ
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ف��كّل ما ي�سدر عن الإن�س��ان من كالم ُم�ساغ ب�سياغات لفظّية ي�س��ّمى ذلك: 

ل�س��ان مق��ال, وبتعبي��ر اآخ��ر: ه��و ل�س��اننا ال��ذي ننطق ب��ه, اأو مجمل م��ا تنطق به 

ال�س��فتان م��ن كالم اأم��ام الّنا���س؛ فُيوؤخ��ذ حينئٍذ بظه��ورات لفظ المتكّلم �س��واء 

كان��ت ل��ه اأم علي��ه, وُيعرف من خالله مراداته ال�س��تعمالّية والجدّية اإذا كان في 

مقام البيان.

فنا  وف��ي قب��ال ذلك يقع ل�س��ان الح��ال الذي يمك��ن اأن نعّرفه باأّنه ل�س��ان َت�سرُّ

في واقع الأمر من حركاٍت, و�س��كناٍت, واإ�س��اراٍت, ومواق��َف مّما نفعله في حياتنا 

وعالقاتنا بالآخرين, كت�سّرفاتنا ال�سخ�سّية, ومعا�سرتنا للّنا�س, ومجمل كلماتنا 

خري��ات خ�سو�س��ًا ف��ي مواق��ف م�س��ابهة للموق��ف المحك��ّي, يقراأه��ا المقابل 
ُ
الأ

�س��لوٍب 
ُ
ب منه, باأ وي�سيغها ب�سياغاٍت اأدبّيٍة, مجازيٍة تحكي ل�س��ان مقالنا, اأو ُتقرِّ

اأدبّي فنّي مجازّي, بال دعوى كونها ل�سان مقال.

ولع��ّل اأق��دم الن�سو���س التي َعّرفت ل�س��ان الحال هي ما ذك��ره الغّزالي, حيث 

ق��ال: »ه��و نط��ق وراء نط��ق المق��ال, ُي�س��به ق��ول القائ��ل حكاي��ًة ل��كالم الوت��د 

.
(((

والحائط, قال الجدار للوتد: ِلَم ت�سّقني؟ فقال: �سل َمن يدقني«

وعّرفه العاّلمة الطباطبائّي, فقال عنه: »انك�ساف المعنى عن ال�سيء لدللة 

.
(2(

�سفٍة من �سفاته, وحاٍل من اأحواله عليه �سواء �سعر به اأم ل«

اأّما كم�سطلح, فقد وردت لفظة ل�س��ان الحال في بع�س اأبيات ال�س��عر العربّي, 

ومن تلك الأبيات قول ال�ساعر:

َه���اِل���ي���َه���ا
َ
���ْل���ُه���ْم َع����ْن اأ َي���اِر َو����سَ ِق����ْف ب���ال���دِّ

ُت���َن���اِدي���َه���ا اإِْذ  َج������َواب������ًا  َت���������ُردُّ  ���ى  َع�������سَ

))) الغزالّي, اأبو حامد, اإحياء علوم الّدين: ج), �س78).

)2) الطباطبائّي, محّمد ح�سين, الميزان في تف�سير القراآن: ج8, �س308.
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َفَعَلْت َم��ا  اْل��َح��اِل  ��اِن  ِل�����سَ ِم���ْن  ��َت��ْف��ِه��َم��ْن  َوا���سْ

(((

ْب���َرَم���ْت ِف��ي��َه��ا
َ

ْي����ِدي اْل��ُخ��ُط��وِب َوَم����اَذا اأ
َ
اأ

وقال اآخر:

����ُت َب����ْي����َن َج����َم����اِل����ِه َوَج�����الِل�����ِه َف����ُدِه���������سْ

(2(

���ي ُم���ْخ���ِب���َرا ���اُن ال���َح���اِل َع���نِّ َوَغ������َدا ِل�������سَ

وم��ا َي�سوغ��ه المقاب��ل, كال�س��اعر, اأو الكات��ب, م��ن األف��اظ اإّنما تحكي ل�س��ان 

ح��ال المتكّل��م في واقع��ٍة ما, فيما ل��و اأراد الكالم ف��ي تلك الواقع��ة, فالمت�سّدي 

لل�سان الحال هو غير المتكّلم بطبيعة الحال, ودوره اإبراز كلمات َيّدعي اأّنها ُتعّبر 

اأو ُتطاب��ق كالم المتكّل��م ف��ي ح��ال كالم��ه. وهذه التعابي��ر نتاج م��ا يقت�سيه حال 

خريات, اأو معرف��ة المتكّلم له, اأو 
ُ
المتكّل��م, وتقا�س��يم وجهه, ومجموع كلمات��ه الأ

خ��ر التي نطق بها؛ فمن 
ُ
م��ن خالل قراءة معرفّية ب�س��خ�س المتكّلم, ومواقفه الأ

مجم��وع ذلك ي�س��تنبط �سياغ��ات يّدعي تج��وُّزًا اأّنها كلمات المتكّل��م فيما لو كان 

تكلَّم حال ح�سول الواقعة, ول يّدعي اأّنها كلماته حقيقة, كي يقال: اإّنها كذب, بل 

يقول: هي ت�سوير مجازّي, واأدبّي ِلما يقوله القائل لو اأراد القول.

فيك��ون ل�س��ان الحال من ب��اب التعبيرات الأدبّي��ة الفنّية المجازّي��ة, والكنائّية 

�سلوٍب فّني 
ُ
التي تحكي ُمرادات وكلمات ال�سخ�س الذي لم يتكّلم في واقعٍة ما, باأ

رائع وجميل, َي�سوغه ال�ساعر اأو الأديب.

�سلوب اأدبّي عريق؛ اإذ ل نجد �سعرًا من الأ�سعار العربّية في كّل الع�سور 
ُ
وهو اأ

الأدبّي��ة ابت��داًء م��ن ع�سر ما َقبل الإ�س��الم الم�س��ّمى بالع�س��ر الجاهلّي في كتب 

م��وّي, فالعّبا�س��ّي, وانته��اًء بال�س��عر الحدي��ث 
ُ
الأدب, وم��رورًا بالإ�س��المّي, فالأ

))) البحرانّي, يو�سف, ك�سكول البحرانّي: ج), �س430.

)2) الآلو�سّي, محمود, روح المعاني: ج9, �س55.
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والمعا�سر � اإّل وقد حوى روائع من ل�سان الحال.

ُثّم اإّن ل�س��ان الحال قد ورد في كثير من الروايات التي نقلها بع�س المحّدثين 

في كتبهم ومعاجمهم الروائّية, كما �سنبّين لحقًا.

كما اأّن بع�س المف�ّسرين قديمًا وحديثًا, وكذا بع�س الباحثين والمهتّمين بال�ساأن 

القراآن��ّي, قالوا بوجود ل�س��ان الحال في بع�س الآي��ات القراآنّية الكريمة, كتعبير عن 

ل�س��ان ح��ال بع���س الأفراد, وما كانوا ليقولوا لو نطقوا بل�س��ان المق��ال, بل اإّن بع�س 

.
(((

الباحثين اأدخل بع�س الق�س�س القراآنّي, والمثل القراآنّي في ل�سان الحال

ل�سان الحال في الن�سو�ص ال�سرعّية

هناك نماذج من الن�سو�س ال�سرعّية, كالآيات الكريمة, والروايات, والأ�سعار 

التي وردت عن اآل البيت R, اأو بح�سورهم وتقريرهم, والتي ا�س��ُتعمل فيها 

�سلوب بيانّي اأدبّي, وهذا له فائدة في دعم اأ�سل م�سروعّية ل�سان 
ُ
ل�سان الحال, كاأ

�س��لوب م�سروع, ولي�س داخاًل في 
ُ
�س��لوبًا للبيان والتخاطب, واأّنه اأ

ُ
الحال, بو�سفه اأ

�سلوب في 
ُ
عنوان الكذب والخيال؛ ولذلك ُي�سّوغ من حيث الأ�سل ا�ستخدام هذا الأ

ٍة.  المحاورات ب�سورٍة عاّمٍة, وفي الأدب الح�س��ينّي, �س��عرًا اأو نثرًا, ب�سورٍة خا�سّ

مه, فيكون  واإّنم��ا ُيبح��ث ف��ي موانع ال�س��تعمال اأو العناوين الطارئة التي ق��د ُتحرِّ

َعر�س ذلك بعنوان مدخل لبيان الحكم في الم�ساألة.

وعليه؛ فنتكّلم في محاور ثالثة:

المحور الأّول: ل�سان الحال في القراآن الكريم

�س��لوب ل�س��ان الحال في الن�ّس 
ُ
ذهب بع�س المف�ّس��رين والباحثين اإلى وجود اأ

القراآن��ّي ال�س��ريف؛ وذل��ك ف��ي اآي��اٍت عدي��دٍة, اإّم��ا ب�س��كٍل قطع��ّي, اأو بنح��و اأحد 

ة حول عا�سوراء. ))) ا�ستفدنا ذلك من مح�سر در�س �سماحة ال�سيخ محّمد ال�سند, في محا�سرة خا�سّ
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طروحة. بل و�ّس��ع بع�س الباحثين الأم��ر فذكر اأّن كثيرًا 
ُ
المحتم��الت, اأو بنح��و الأ

�س��لوب البيانّي, قال �س��يخنا 
ُ
م��ن الق�س���س والأمثال القراآنّي��ة قد وردت بهذا الأ

�س��تاذ محّم��د ال�س��ند: »... وه��ذا ب��اب ا�س��تعمله الق��راآن, وه��و وح��ٌي وحيان��ّي 
ُ
الأ

اإلهّي؛ فاإّن �سرب الأمثال في الكتاب العزيز ل حّد له وفرًة وكثرًة مع اأّن المثل 

ل ي��راد الإخب��ار بمف��اده المطابق��ّي, ب��ل الم��راد الج��دّي من��ه المعن��ى المبطن 

والكنائ��ّي ال��ذي يغاي��ر المعن��ى المطابقّي ل�س��طح المثل, بل قد �س��رب القراآن 

للّنا�ص من كّل مثل.

, بل هو  نع��م, لي���س الق��راآن كّل��ه م��ن َقبيل المث��ل والأمث��ال, كم��ا َتوّهم بع���سٌ

�س��لوب والنمط من 
ُ
�س��لوب الق��راآن, والحكمة في هذا الأ

ُ
اأح��د الأب��واب الثمانية لأ

مور كثيرة:
ُ
ال�ستعمال اأ

منه��ا: اإّن كثي��رًا م��ن المعاني لي�س��ت ح�س��ّية مرئّية, ب��ل هي من �س��وؤون الّروح 

وح��الت النف���س والخواط��ر القلبّي��ة, وغيرها من الأفع��ال التي لي�س��ت من عالم 

الماّدة المح�سو�س��ة المرئّية الم�س��موعة الملمو�س��ة, بل هي من م�س��هد نف�س��انّي, 

وم�س��هد روحّي, وم�س��اهد عقلّية, ونفحات قلبّية, وهي اأو�سع �س��اأنًا, واأكبر واقعّيًة 

من العالم المرئّي المح�سو���س, ول بّد من الإخبار عنه وانعكا�س��ه اإلى الآخرين, 

�س��لوب المثل والتمثيل, ول�س��ان الحال 
ُ
خر, اأحد نماذجها اأ

ُ
ول يتاأّت��ى اإّل باأنم��اط اأ

.
(((

يلتقي معه في ذلك«

وهن��ا َنعر���س ب�س��كل مجمل بع���س الآيات التي قي��ل بورودها بل�س��ان الحال ل 

ل�سان المقال, مع ا�ستعرا�س اآراء بع�س المف�ّسرين في هذا المجال:

ة حول عا�سوراء. ))) ا�ستفدنا ذلك اأي�سًا من مح�سر در�س �سماحته, في محا�سرات خا�سّ
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ةٞ َطّيَِبةٞ َوَربٌّ  ۥۚ بَۡلَ ول��ى: قوله تعالى: ﴿ ُكُواْ ِمن ّرِۡزِق َرّبُِكۡم َوٱۡشــُكُرواْ َلُ
ُ
الآي��ة الأ

.
َغُفورٞ  ﴾)))

ذكر بع�س المف�ّس��رين في تف�س��ير هذه الآية اأّنها جاءت: »حكاية لما قال لهم 

.
(2(

نبّيهم, اأو ل�سان الحال, اأو دللة باأّنهم كانوا اأحّقاء باأن يقال لهم ذلك«

.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع ٱۡلَقٰعِِديَن ﴾)3)

اأ�س��ار المف�ّس��رون اإلى وج��وه عديدة في الآي��ة الكريمة, واحتم��ل بع�سهم اأّنها 

وردت بل�سان الحال, وبذلك قال ال�سيخ مغنّية: ﴿َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع ٱۡلَقٰعِِديَن ﴾, اأي: 

مع الن�سوة والأطفال والعجزة. ولم يبّين �سبحانه َمن الذي قال لهم هذا, هل هي 

.
(4(

ارة, اأو ل�سان الحال, اأو بع�سهم لبع�س؟ اهلل العالم« اأنف�سهم الأمَّ

َخــَذ َربَُّك ِمۢن بَِنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِيََّتُهۡم 
َ
الآي��ة الثالث��ة: قوله عَزّ وجّل: ﴿ ِإَوۡذ أ

ن َتُقولُواْ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعۡن 
َ
لَۡسُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََلٰ َشِهۡدنَاۚٓ أ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َعَ

َ
َوأ

.
َهَٰذا َغٰفِلنَِي ﴾)5)

يعتق��د بع���س المف�ّس��رين بوجود احتمال ل�س��ان الح��ال في الآي��ة الكريمة, بل 

ج��زم ب��ه بع�سهم, اأو جعل��ه الحتمال الأقوى, وهو ما بّينه ال�س��ّيد محّمد ح�س��ين 

الطباطبائّي بقوله: »وعلى هذا؛ يكون قولهم: ﴿ بََلٰ َشــِهۡدنَاۚٓ ﴾ من َقبيل القول 

بل�س��ان الح��ال, اأو اإ�س��ناد ل��الزم الق��ول اإل��ى القائ��ل بالمل��زوم؛ حي��ث اعترف��وا 

بحاجاته��م, ولزم��ه العت��راف بَمن يحتاج��ون اإليه, والفرق بين ل�س��ان الحال, 

والقول بالزم القول:

))) �سباأ: اآية5).

وُانظر:  �س396.  ج4,  البي�ساوّي(:  )تف�سير  التاأويل  واأ�سرار  التنزيل  اأنوار  محّمد,  بن  اهلل  عبد  )2) البي�ساوّي, 

الطبر�سّي, ال�سيخ الف�سل بن الح�سن تف�سير جوامع الجامع: ج3, �س95.

)3) �سورة التوبة, الآية:46.

)4) مغنية, محّمد جواد, تف�سير الكا�سف:ج4, �س50.

)5) �سورة الأعراف, الآية:72).
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اأّن الأّول: انك�س��اف المعن��ى ع��ن ال�س��يء؛ لدلل��ة �سف��ة من �سفات��ه وحال من 

اأحواله عليه, �سواء �سعر به اأم ل. كما ُتف�سح اآثار الديار الَخِربة عن حال �ساكنيها, 

وكيف لعب الدهر بهم, وعدت عادية الأّيام عليهم, فاأ�سكنت اأجرا�سهم, واأخمدت 

اأنفا�سهم. وكما يتكّلم �سيماء البائ�س الم�سكين عن فقره وم�سكنته و�سوء حاله.

 والثان��ي: انك�س��اف المعن��ى عن القائل لقوله بم��ا ي�س��تلزمه اأو تكّلمه بما يدّل 

عليه باللتزام.

فعل��ى اأح��د هذي��ن النوعي��ن م��ن الق��ول � اأعن��ي: القول بل�س��ان الح��ال والقول 

بال�س��تلزام � يحمل اعترافهم المحكّي بقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ بََلٰ َشــِهۡدنَاۚٓ ﴾, والأّول 

اأقرب واأن�سب؛ فاإّنه ل يكتفي في مقام ال�سهادة اإّل بال�سريح منها, المدلول عليه 

بالمطابقة دون اللتزام.

ومن المعلوم اأّن هذه ال�سهادة على اأّي نحو تحّققت, فهي من �سنخ ال�ست�سهاد 

لَۡســُت بَِرّبُِكۡمۖ﴾, فالظاهر اأّن��ه قد ا�س��توفى الجواب بعين 
َ
المذك��ور ف��ي قوله: ﴿ أ

الل�س��ان ال��ذي �س��األهم به؛ ولذل��ك كان هناك نحو ثالث يمك��ن اأن يحمل عليه هذه 

الم�س��األة والمجاوبة؛ فاإّن الكالم الإلهّي ُيك�س��ف به ع��ن المقا�سد الإلهّية بالفعل, 

والإيج��اد كالم حقيق��ّي, واإن كان بنح��و التحلي��ل, كم��ا تق��ّدم مرارًا ف��ي مباحثنا 

.
(((

لَۡسُت بَِرّبُِكۡمۖ، وقولهم: بََلٰ َشِهۡدنَاۚٓ  من ذاك القبيل﴾«
َ
ال�سابقة, فليكن هنا قوله: ﴿ أ

ــَمآءِ َوِهَ ُدَخاٞن َفَقاَل لََها  الآية الرابعة: قوله عَزّ َمن قال: ﴿ُثمَّ ٱۡســَتَوىٰٓ إَِل ٱلسَّ

.
تَۡيَنا َطآئِعِنَي﴾)2)

َ
ۡو َكۡرٗها قَاَلَآ أ

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيا َطوًۡع أ

َ
َولِۡل

يظهر من كالم بع�س المف�ّسرين المعا�سرين الجزم باأّن الآية المباركة وردت 

بل�س��ان الحال, ومنهم ال�سيخ مكارم ال�س��يرازّي في تف�سيره الأمثل, قال: »...كما 

))) الطباطبائّي, محّمد ح�سين, الميزان في تف�سير القراآن: ج8, �س308.

لت, الآية:)). )2) �سورة ف�سّ
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لت,  ورد في القراآن الكريم التعبير عن ل�س��ان الحال, كالآية 11 من �س��ورة ف�سّ

.
(((

تَۡيَنا َطآئِعِنَي﴾«
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَلَآ أ

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيا َطوًۡع أ

َ
اإذ جاء فيها: ﴿َفَقاَل لََها َولِۡل

وقال المحّدث الكا�س��انّي في المحّجة البي�ساء: »الق�س��م الخام���ص: اأن ُيعّبر 

بل�س��ان المق��ال عن ل�س��ان الح��ال, فالقا�سر الفهم يقف عل��ى الظاهر ويعتقده 

نطق��اً, والب�سي��ر بالحقائ��ق ُيدرك ال�س��ّر فيه, وهذا كق��ول القائل: قال الجدار 

للوت��د: ِل��َم ت�س��ّقني؟ ق��ال: �س��ل َم��ن يدّقن��ي فلم يتركن��ي ورائي, الحج��ر الَّذي 

ورائ��ي. فه��ذا تعبي��ر ع��ن ل�س��ان الح��ال بل�س��ان المقال؛ وم��ن هذا قول��ه تعالى: 

تَۡيَنا َطآئِعِنَي ﴾، فالبلي��د يفتقر في 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَلَــآ أ

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيا َطوًۡع أ

َ
َفَقــاَل لََها َولِۡل  ﴿

فهمه اإلى اأن يقّدر لهما حياًة وعقاًل وفهماً للخطاب, وخطاباً هو �سوت وحرف 

ت�سمعه الأر�ص, وُتجيب ب�سوت وحرف, وتقول: اأتينا طائعين. والب�سير يعلم 

اأّن ذل��ك ل�س��ان الح��ال, واأّن��ه نب��اأ عن كونه��ا م�س��ّخرة بال�سرورة وم�سط��ّرة اإلى 

.
(2(

الت�سّخر«

.
ۡهلَِهآ...﴾)3)

َ
الآية الخام�سة: قوله �سبحانه:.. ﴿.. وََشِهَد َشاهِٞد ّمِۡن أ

احتمل بع�س المف�ّس��رين باأّن ال�س��اهد في هذه الآية كان ل�س��ان الحال, ولكّنه 

ناق�س هذا الحتمال و�سّعفه, وهذا ما جاء في تف�سير الأمثل؛ حيث قال:»الحتمال 

الثال��ث: اإّن ال�س��اهد ه��و الق��ّد ف��ي الث��وب ال��ذي تكّل��م بل�س��ان الح��ال, ولكن مع 

.
(4(

مالحظة كلمة من اأهلها ي�سّعف هذا الحتمال, بل ينفيه!«

ۡقِدَر َعلَۡيهِ  ن لَّن نَّ
َ
الآية ال�ساد�سة: قوله تعالى: ﴿ َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغِٰضٗبا َفَظنَّ أ

))) ال�سيرازّي, نا�سر مكارم, تف�سير الأمثل: ج5, �س289.

)2) الكا�سانّي, مح�سن, المحّجة البي�ساء: ج), �س274.

)3) �سورة يو�سف, الآية:26.

)4) ال�سيرازي, نا�سر مكارم, الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل: ج7, �س94).
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.
ٰلِِمنَي ﴾))) نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ٱلظَّ

َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إِلَّ ن لَّ

َ
لَُمِٰت أ َفَناَدٰى ِف ٱلظُّ

ذكر بع�س الفقهاء اأّن الآية جاءت بل�سان الحال, ومنهم ال�سيخ جواد التبريزّي, 

ال��ذي ق��ال ف��ي كتابه الأن��وار الإلهّية ف��ي الم�س��ائل العقائدّية:»واأّم��ا التعبير عن 

ۡقِدَر َعلَۡيهِ ﴾, فهو من َقبيل بيان ل�س��ان  ن لَّن نَّ
َ
ذهاب��ه بقول��ه �س��بحانه: ﴿ َفَظــنَّ أ

.
(2(

الحال, واأّن فعله, فعل َمن يظّن ذلك«

ِت َوَتُقوُل َهۡل ِمن 
ۡ
الآي��ة ال�س��ابعة: قول��ه عَزّ وج��ّل: ﴿ يَۡوَم َنُقوُل ِلََهنََّم َهــِل ٱۡمَتَل

.
زِيٖد﴾)3) مَّ

ق��ال ال�س��يخ الم��كارم ف��ي تف�س��يره الأمث��ل: »وينق��دح �س��وؤال اآخ��ر, وه��و كيف 

ُتَخاَطُب الّنار وهي موجود غير عاقل فترّد وُتجيب على الخطاب؟!

ولهذا ال�سوؤال توجد اإجابات ثالث:

الأُول��ى: اإّن ه��ذا التعبي��ر ن��وع من الت�س��بيه, وبيان ل�س��ان الح��ال! اأي: اإّن اهلل 

ي�س��األ بل�س��ان التكوين جهّنم وهي ُتجيب بل�س��ان الحال, ونظير هذا التعبير كثير 

في اللغات المختلفة!

الثانية: اإّن الّدار الآخرة دار حياة واقعّية, فحّتى الموجودات المادّية كالجّنة 

والّنار يكون لها نوع من الإدراك والحياة وال�سعور, فالجّنة ت�ستاق اإلى الموؤمنين, 

وجهّنم تنتظر المجرمين.

وكما اأّن اأع�ساء ج�سم الإن�سان تنطق في ذلك اليوم وت�سهد على الإن�سان, فال 

عجب اأن تكون الجّنة والّنار كذلك!

بل � وح�سب اعتقاد بع�س المف�ّسرين � اإّن ذرات هذا العالم جميعها لها اإدراك 

))) �سورة الأنبياء, الآية:87.

)2) التبريزّي, جواد, الأنوار الإلهّية في الم�سائل العقائدّية: �س32.

)3) �سورة ق, الآية:30.
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واإح�سا���س خا�ّس؛ ولذلك فهي ُت�س��ّبح اهلل وَتحَمُده, وقد اأ�س��ارت اإليه بع�س اآيات 

القراآن, كالآية44 من �سورة الإ�سراء.

والثالثة: اإّن المخاَطبين هم خزنة الّنار, وهم الذين يرّدون على هذا ال�سوؤال.

.
(((

وجميع هذه التفا�سير يمكن قبولها, اإّل اأّن التف�سير الأّول اأن�سب كما يبدو!«

ه��ذه بع���س الآيات الت��ي احُتمل اأّن فيها ل�س��ان الح��ال, اأو ُجِزَم بوجود ل�س��ان 

خريات احُتم��ل فيها ل�س��ان الحال, يجده��ا المتتّبع 
ُ
الح��ال فيه��ا, وهن��اك اآي��ات اأ

للتفا�سير؛ لم نذكرها حذرًا من الإطالة.

كم��ا اأّن الآي��ات التي احتوت عل��ى الق�س�س والأمثال, حمله��ا بع�س الباحثين 

عل��ى ورود بع�سه��ا بل�س��ان الح��ال, ويمك��ن الّطالع عل��ى تفا�سيل ذل��ك في كتب 

التفا�سير وكتب الق�س�س القراآنّي والأمثال في القراآن.

�س��لوبًا قراآنّيًا ف��ي الجملة, قد ا�س��ُتخدم 
ُ
�س��لوب ل�س��ان الح��ال اأ

ُ
وبذل��ك يكون اأ

للتعبير عن حقائق ببيانات بالغّية ومجازّية.

المحور الثاني: ل�سان الحال في الروايات

الدلي��ل الثاني على اأ�سل م�س��روعّية ل�س��ان الحال هو ا�س��تعماله ف��ي الروايات 

ال�سريفة؛ وهناك نحوان لذلك ال�ستعمال:

ًا. اأحدهما: ما ورد في الروايات من التعبير ب�ل�سان الحال ن�سّ

والآخر: الأ�س��اليب البيانّية في الروايات, المحمولة على ل�س��ان الحال, واإليك 

بيان كال النحوين:

))) ال�سيرازي, نا�سر مكارم, تف�سير الأمثل: ج7), �س47.
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النحو الأّول: الروايات الم�شّرحة بل�شان الحال

�سلوب �سادق للبيان, 
ُ
ًا في بع�س الروايات, كاأ لقد ورد تركيب ل�سان الحال ن�سّ

وو�سف في بع�س م�سامينها باأّنه اأ�سدق من ل�س��ان المقال, ولعّل وجه اأ�سدقّيته: 

اأّن في ل�سان المقال يمكن للمتكّلم اأن يقول ما ل يريد فعاًل؛ فيكذب بكالمه, اأّما 

ئها الإن�سان في  ل�س��ان الحال فهو تعبير قهرّي غالبًا عن ل�س��ان الحقيقة التي ُيخبِّ

قلبه ووجدانه, وقد عّبر عن هذا الأمر اأمير الموؤمنين Q بقوله: »ما اأ�سمر 

.
(((

اأحد �سيئاً اإّل ظهر في فلتات ل�سانه و�سفحات وجهه«

وهذا التعبير قد ورد في عّدة روايات:

اأمي��ر  الإم��ام  ع��ن  والمواع��ظ,  الحك��م  عي��ون  ف��ي  الليث��ّي  رواه  م��ا  منه��ا: 

.
(2(

الم�ؤمنين Q اأّنه قال:»ل�سان الحال اأ�سدق من ل�سان المقال«

ومنه��ا: م��ا روي عن اأمير الموؤمني��ن Q اأي�سًا, قال: »اأ�س��دق المقال, ما 

.
(3(

نطق به ل�سان الحال«

النحو الثاني: الروايات المحمولة على ل�شان الحال

هناك مجموعة من الروايات يدّل م�سمونها� بنحو الظهور, اأو الحتمال � على 

ل�س��ان الح��ال, وفي هذا النحو مئ��ات الرواي��ات المبثوثة في المجام��ع الروائّية, 

ونحن ننقل بع�سًا من تلك الروايات اخت�سارًا:

ول��ى: م��ا رواه الكلينّي ب�س��نده عن اأبي ب�سير, ق��ال: قلت لأبي عبد 
ُ
الرواي��ة الأ

اهلل Q: »كي��ف اأجاب��وا وه��م ذّر؟ ق��ال: ُجع��ل فيه��م م��ا اإذا �س��األهم اأجاب��وه. 

.
(4(

يعني في الميثاق«

))) خطب الإمام علّي Q, نهج البالغة: ج4, �س7.

)2) الليثّي, علّي بن محّمد, عيون الحكم والمواعظ: �س420.

)3) الري�سهرّي, محّمد, ميزان الحكمة: ج2, �س574).

)4) الكلينّي, محّمد بن يعقوب, الكافي: ج2, �س2).
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وقد �س��رح العاّلمة المجل�س��ّي الرواية, فقال: »بيان: اأي تعّلقت الأرواح بتلك 

ال��ذّر, وجع��ل فيه��م العق��ل, واآل��ة ال�س��مع, واآل��ة النط��ق؛ حّت��ى فهم��وا الخط��اب 

.
(((

واأجابوا وهم ذّر«

ولكن ال�س��ّيد الطباطبائّي رّد على ذلك بقوله: »ظاهر الرواية ل�س��ان الحال, 

اأو اأّنه��م كان��وا عل��ى خلق��ٍة ل��و نزل��وا من��زل الدني��ا, ظه��ر ذلك منهم ف��ي �سورة 

ال�س��وؤال والج��واب, واأّم��ا م��ا ذكره رحمه اهلل فبعيد عن �س��ياق الخب��ر, ولو �سّح 

.
(2(

لكان هو الخلق الدنيوّي بعينه«

الرواي��ة الثاني��ة: م��ا رواه ال�س��يخ ال�سدوق ف��ي كتاَب��ي التوحيد وعي��ون اأخبار 

الر�س��ا Q, ب�س��نده عن ر�س��ول اهلل P, ق��ال: »اإّن هلل عَزّ وج��ّل عموداً من 

ياقوت��ة حم��راء, راأ�س��ه تح��ت العر���ص, واأ�س��فله عل��ى ظه��ر الح��وت ف��ي الأر���ص 

ال�س��ابعة ال�س��فلى. ف��اإذا ق��ال العب��د: ل اإل��ه اإّل اهلل وح��ده ل �س��ريك ل��ه, اهت��ّز 

العر���ص, وتح��ّرك العم��ود, وتح��ّرك الحوت, فيق��ول اهلل تبارك وتعالى: ا�س��ُكن 

ي��ا عر�س��ي. فيق��ول: كي��ف اأ�س��ُكن واأن��ت ل��م تغف��ر لقائله��ا؟! فيق��ول اهلل تبارك 

.
(3(

وتعالى: ا�سهدوا �سّكان �سماواتي اأّني قد غفرت لقائلها«

الرواي��ة الثالث��ة: م��ا ج��اء من روايات ف��ي وداع �س��هر رم�سان المب��ارك, التي 

حمل بع�س العلماء معنى الوداع فيها على ل�س��ان الحال, قال ال�س��ّيد ابن طاوو�س 

ف��ي الإقب��ال: »اإْن �س��األ �س��ائل فقال: م��ا معنى الوداع ل�س��هر رم�سان ولي���ص هو 

م��ن الحي��وان ال��ذي يخاط��ب اأو يعق��ل م��ا يق��ال ل��ه بالل�س��ان؟! فاعل��م اأّن ع��ادة 

ذوي العق��ول قب��ل الر�س��ول, وم��ع الر�س��ول, وبع��د الر�س��ول, يخاطب��ون الّدي��ار 

))) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج5, �س257.

)2) الم�سدر ال�سابق: هام�س �س57.

)3) ال�سدوق, محّمد بن علّي, عيون اأخبار الر�سا Q: ج2, �س34.
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والأوط��ان, وال�س��باب واأوق��ات ال�سف��ا والأم��ان والإح�س��ان ببي��ان المق��ال, وه��و 

محادثة لها بل�سان الحال.

فلّم��ا ج��اء اأدب الإ�س��الم اأم�س��ى ما �س��هدت بج��وازه من ذلك اأح��كام العقول 

والأفه��ام, ونطق به مقّد���س القراآن المجيد, فقال جّل جالل��ه: ﴿ يَۡوَم َنُقوُل ِلََهنََّم 

زِيٖد ﴾. فاأخبر اأّن جهّن��م رّد]ت[ الجواب بالمقال,  ِت َوَتُقــوُل َهۡل ِمن مَّ
ۡ
َهِل ٱۡمَتَل

وهو اإ�سارة اإلى ل�سان الحال, وُذكر كثيرًا في القراآن ال�سريف المجيد, وفي كالم 

النب��ّي P والأئّم��ة R, وكالم اأه��ل التعري��ف, فال يحت��اج ذوو الألباب اإلى 

الإطالة في الجواب. 

فلّما كان �سهر رم�سان قد �ساحبه ذوو العناية به من اأهل الإ�سالم والإيمان, 

اأف�س��ل له��م م��ن �سحبة الّدي��ار والمن��ازل, واأنف��ع من الأه��ل واأرفع م��ن الأعيان 

.
(((

والأمثال, اقت�ست دواعي ل�سان الحال اأن يوّدع عند الفراق والنف�سال«

الرواي��ة الرابع��ة: م��ا رواه ال��رازي في تف�س��يره م��ن اأّن: »مو�س��ى Q كّلم 

البحر, قال له: انفلق لي لأعبر عليك. فقال البحر: ل يمرُّ علّي رجل عا�ص«.

ثّم قال الّرازّي: »وعند المعتزلة اأّن ذلك على ل�سان الحال, ل ل�سان المقال. 

.
(2(

واهلل العالم«

�س��لوب ف��ي البيان 
ُ
ال��ة عل��ى وجود مثل ه��ذا الأ وغي��ر ذل��ك م��ن الرواي��ات الدَّ

والتعبير, وهو دليل اآخر على اأ�سل م�سروعّية ل�سان الحال.

R المحور الثالث: ل�شان الحال في الأ�شعار المن�شوبة اإلى اآل البيت

�سلوب 
ُ
ل �س��ّك في �س��يوع ل�سان الحال في الأدب العربّي �سعرًا ونثرًا؛ باعتباره اأ

بيان ا�س��ُتخدم في مئات الق�سائد, وع�س��رات المقاطع النثرّية, والمتتّبع لالأدب 

))) ابن طاوو�س, علّي مو�سى, اإقبال الأعمال: ج), �س9)4�420.

)2) الرازّي, فخر الّدين, تف�سير الرازّي: ج22, �س94.
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العربّي يجد ذلك وا�سحًا, ونذكر على نحو الخت�سار مثاًل لل�س��عر, ومثاًل للنثر 

مّما ورد بل�س��ان الحال, فمن ال�س��عر قول ال�س��اعر � وهو يحكي ل�س��ان حال ثالث 

اأخوات لقاهّن في الطريق-:

َت������ْع������ِرْف������َن اْل���َف���َت���ى
َ
َق�����اَل�����ِت اْل�����ُك�����ْب�����َرى اأ

����َط����ى َن����َع����ْم َه�������َذا ُع���َم���ْر َق�����اَل�����ِت اْل����ُو�����سْ

���ْم���ُت���َه���ا ����ْغ����َرى َوَق���������ْد َت���يَّ َق������اَل������ِت اْل���������سُّ

(((

َق����ْد َع����ِرْف����َن����اُه َوَه������ْل َي���ْخ���َف���ى اْل���َق���َم���ْر

وم��ن النث��ر ق��ول القائ��ل: »�َس��ِل الأر���َص, فق��ل: َم��ن اأَْج��َرى اأنه��ارك, َوَغَر���ص 

.
(2(

اأ�سجارك, وجنى ثمارك؟ فاإن لم ُتجبك حواراً اأجابتك اعتباراً«

ولي���س هدفن��ا ا�س��تعرا�س ل�س��ان الح��ال ف��ي الأدب العرب��ّي؛ لأّن��ه خ��ارج عن 

�س��لوب ل�س��ان الحال؛ 
ُ
مح��ّل ال��كالم, واإّنما هدفنا هو ذكر الأ�س��عار التي وردت باأ

لقيت ف��ي ح�سرتهم ولم 
ُ
اإّم��ا بنح��و الإلق��اء من ِقَبل اأه��ل البيت R, اأو التي اأ

يعتر�سوا عليها, وهذا النحو من ال�سعر له �سواهد تناقلتها كتب الحديث والتاأريخ 

�سلوب البيانّي, كذلك يدّل على 
ُ
والأدب, وهو كما يدّل على اأ�سل م�سروعّية هذا الأ

�سلوب ل�سان الحال في خ�سو�س الأ�سعار التي يكتبها �سعراء 
ُ
م�سروعّية ا�ستعمال اأ

اآل البيت R في اأدب الطّف, ومن هذه الموارد:

 O مخاطبًا الزهراء Q الأّول: ما ُن�س��ب اإلى الإمام اأمير الموؤمنين

عندما كان يزور قبرها الطاهر:

��م��ًا ��لِّ َم����اِل����ي َوَق����ْف����ُت َع���َل���ى اْل����ُق����ُب����وِر ُم�����سَ

َق����ْب����َر اْل����َح����ِب����ي����ِب َف����َل����ْم ُي��������َردَّ َج����َواِب����ي

))) الأ�سفهانّي, اأبو الفرج, الأغاني: ج), �س6)).

)2) الجاحظ, البيان والتبيين: �س58.
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َج����َواَب����َن����ا َت��������ُردُّ  َل  َل������َك  َم�����ا  َح�����ِب�����ي�����ُب 
َ
اأ

ْح�������َب�������اِب
َ
����ي����َت َب�����ْع�����ِدي ُخ�����لَّ�����َة اْلأ َن���������سِ

َ
اأ

َق�����اَل اْل���َح���ِب���ي���ُب َوَك����ْي����َف ِل����ي ِب���َج���َواِب���ُك���ْم

َن��������������ا َرِه������ي������ُن ج��������َن��������َاِدٍل َوُت������������َراِب
َ
َواأ

��ْي��ُت��ُك��ْم ��ِن��ي َف��َن�����سِ َك�������َل ال����تُّ����َراُب َم��َح��ا���سِ
َ
اأ

ْت�����َراِب�����ي
َ
ْه����ِل����ي َوَع�������ْن اأ

َ
َوُح����ِج����ْب����ُت َع�����ْن اأ

���َع���ْت ُم َت���َق���طَّ
َ

����ال ����ي ال���������سَّ َف���َع���َل���ي���ُك���ُم ِم����نِّ

(((

ْح��������َب��������اِب
َ
َع����ّن����ي َوَع�����ْن�����ُك�����ْم ُخ����لَّ����ُة اْلأ

الثان��ي: ما اأن�س��ده دعب��ل الخزاعّي �س��اعر اأهل البي��ت R عندما خاطبه 

الإم��ام الر�سا Q قائاًل: »يا دعبل, ارِث الح�س��ين؛ فاأن��ت نا�سرنا ومادحنا 

��ر ع��ن ن�سرن��ا م��ا ا�س��تطعت. ق��ال دعب��ل: فا�س��تعبرت  م��ا دم��ت حّي��اً, ف��ال تق�سّ

و�سالت عبرتي, واأن�ساأت اأقول:

ًل ���ْي���َن ُم���َج���دَّ َف�����اِط�����ُم َل�����ْو ِخ���ْل���ِت اْل���ُح�������سَ
َ
اأ

���طِّ ُف������َراِت ���اًن���ا ِب�������سَ َوَق�������ْد َم������اَت َع���ْط�������سَ

ِع����ْن����َدُه َف����اِط����ُم  اْل����َخ����دَّ  َل���َل���َط���ْم���ِت  اإًِذا 

ْج�����َرْي�����ِت َدْم�����َع اْل���َع���ْي���ِن ِف���ي ال���َوَج���َن���اِت
َ
َواأ

َف���اِط���ُم ُق��وِم��ي َي���ا اْب���َن���َة اْل��َخ��ْي��ِر َوْان���ُدِب���ي
َ
اأ

ِة
َ

ْر��������سِ َف�������ال
َ
������َم������اَواٍت ِب�������اأ ُن������ُج������وَم �������سَ

ْخ�������������َرى ِب���َط���ْي���َب���ٍة
ُ
ُق�����ُب�����وٌر ِب�����ُك�����وَف�����اٍن َواأ

))) ُانظر: المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج43, �س7)2.
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����َل����َواِت����ي ْخ���������������َرى ِب�����َف�����خٍّ َن����اَل����َه����ا �����سَ
ُ
َواأ

��ْه��ِر ِم����ْن َج���ْن���ِب َك���ْرَب���اَل ُق���ُب���وٌر ِب��َب��ْط��ِن ال��نَّ

 
(((

���طِّ ُف����������َراِت« ���ُه���ْم ِف���ي���َه���ا ِب�������سَ ����سُ ُم���َع���رَّ

الثالث: ما اأن�سده الإمام الهادي Q من ق�سيدة اأمام المتوّكل العّبا�سّي, 

وقد حوت ل�سان الحال:

وهي ما رواه المجل�س��ّي قائاًل: »قال الم�س��عودّي في مروج الذهب: �ُس��عي اإلى 

المتوّكل بعلّي بن محّمد الجواد L اأّن في منزله كتباً و�سالحاً من �سيعته 

من اأهل قم, واأّنه عازم على الوثوب بالدولة؛ فبعث اإليه جماعة من الأتراك, 

فهجموا داره لياًل, فلم يجدوا فيها �س��يئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه, وعليه 

مدرعة من �سوف, وهو جال�ص على الرمل والح�سا وهو متوّجه اإلى اهلل تعالى 

يتلو اآيات من القراآن. فُحمل على حاله تلك اإلى المتوّكل, وقالوا له: لم نجد 

[ القراآن م�ستقبل القبلة. وكان المتوّكل جال�ساً  في بيته �سيئاً, ووجدناه يقر]اأ

في مجل�ص ال�سرب, فدخل عليه والكاأ�ص في يد المتوّكل, فلّما راآه هابه وعّظمه 

واأجل�س��ه اإلى جانبه, وناوله الكاأ���ص التي كانت في يده, فقال: واهلل, ما يخامر 

لحمي ودمي قّط؛ فاعفني. فاأعفاه, فقال: اأن�س��دني �س��عراً. فقال Q: اإّني 

قليل الرواية لل�سعر. فقال: ل بّد. فاأن�سده Q وهو جال�ص عنده:

��ُه��ْم ْج�����َب�����اِل َت��ْح��ُر���سُ
َ
َب���اُت���وا َع���َل���ى ُق���َل���ِل اْلأ

َج����اِل َف���َل���ْم َت���ْن���َف���ْع���ُه���ُم ال��ُق��َل��ُل ُغ���ْل���ُب ال����رِّ

���ُت���ْن���ِزُل���وا َب���ْع���َد ِع����زٍّ ِم����ْن َم��َع��اِق��ِل��ِه��ْم َوا����سْ

���ِك���ُن���وا ُح����َف����رًا َي����ا ِب���ْئ�������َس َم����ا َن���َزُل���وا ����سْ
ُ
َواأ

))) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج45, �س257.
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�����اِرٌخ ِم�����ْن َب����ْع����ِد َدْف���ِن���ِه���ُم َن������اَداُه������ُم ������سَ

���ْي���َج���اُن َواْل���ُح���َل���ُل ������اِوُر َوال���تِّ �������سَ
َ
ْي�������َن اْلأ

َ
اأ

���َم���ًة ����ِت����ي َك����اَن����ْت ُم���َن���عَّ ْي��������َن اْل������ُوُج������وُه الَّ
َ
اأ

����َت����اُر َواْل���ِك���َل���ُل �����سْ
َ
���َرُب اْلأ ِم����ْن ُدوِن���ه���ا ُت�������سْ

��اَءَل��ُه��ْم ��َح اْل��َق��ْب��ُر َع��ْن��ُه��ْم ِح��ي��َن ���سَ ْف�����سَ
َ
َف��اأ

وُد َت��ْق��َت��ِت��ُل ِت���ْل���َك اْل�����ُوُج�����وُه َع���َل���ْي���َه���ا ال�������دُّ

��ِرُب��وا َك���ُل���وا َدْه�����رًا َوَق�����ْد ���سَ
َ
َق���ْد َط����اَل َم���ا اأ

ِك��ُل��وا
ُ
ْك�����ِل َق���ْد اأ

َ
��َب��ُح��وا اْل���َي���ْوَم َب��ْع��َد اْلأ ���سْ

َ
َواأ

... فاأ�سفق كّل َمن ح�سر على علّي, وظّن اأّن بادرة تبدر منه اإليه, قال: واهلل, 

لق��د بك��ى المتوّكل بكاًء طوياًل حّتى بّلت دموعه لحيته, وبكى َمن ح�سره, ُثّم اأمر 

برف��ع ال�س��راب, ُث��ّم قال له: يا اأبا الح�س��ن, اأعلي��ك َديٌن؟ قال: نع��م, اأربعة اآلف 

.
(((

دينار. فاأمر بدفعها اإليه, ورّده اإلى منزله من �ساعته مكّرمًا«

اإل��ى غي��ر ذلك م��ن ال�س��واهد الت��ي يجده��ا المتتّبع لكت��ب الحدي��ث والتاريخ 

والأدب.

 ل�سان الحال في الميزان الفقهّي

من الم�س��ائل الم�ستحدثة في فقه ال�سعائر الح�سينّية, م�ساألة ا�ستخدام ل�سان 

الحال في م�ساديق ال�س��عائر, �س��واء نثرًا اأو �سعرًا اأو خطابًة, وقد �ساع ا�ستخدام 

�س��لوب وانت�س��ر بين �س��عراء الط��ّف وخطبائه ب�سورة ملحوظ��ة خ�سو�سًا 
ُ
هذا الأ

بين المعا�سرين؛ وبذلك انفتح نقا���س فقهّي في الم�س��األة من حيث الم�س��روعّية 

وعدمها.

))) المجل�سّي, محّمد باقر, بحار الأنوار: ج50, �س3)2.
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وتخالفت بذلك اآراء الفقهاء بين مجّوز ومانع, والم�س��األة باعتبارها م�س��تحَدثة 

لم ُتطرح اإلى الآن على م�س��توى التنظير وال�ستدلل الفقهّي المو�ّسع, واإّنما ُطرحت 

على م�ستوى الفتوى, وطبيعة الفتوى ل ت�سّلط ال�سوء على الأدّلة, واإّنما ُيعطي الفقيه 

من خاللها موقفًا عملّيًا بقالب قانونّي مقت�سب؛ لكي يطّبقه المكّلف اأو ال�سائل, ول 

يت�سّدى لبيان اأدّلة الحكم, وَمن ت�سّدى لذلك, فاإّنه لم يبّينه اإّل ب�سكل مجمل.

اأقوال الفقهاء في ل�سان الحال

تنق�س��م اأقوال الفقهاء في م�س��األة ل�س��ان الحال اإلى ق�س��مين: ق�س��م ذهب اإلى 

�سلوب, ولكن ب�سروط معّينة:
ُ
المنع. واآخر جّوز مثل هذا الأ

القول الأّول: المنع

اأبرز َمن ذهب اإلى المنع هو ال�س��هيد ال�س��ّيد محّمد ال�سدر }, في كتابه 

��ى القول بعدم ج��وازه بعد  اأ�س��واء عل��ى ث��ورة الإمام الح�س��ين Q؛ حيث تبنَّ

اأن اأورد جمل��ة م��ن الإ�س��كالت, وبم��ا اأّن كتابه لي���س كتاب��ًا فتوائّيًا, ب��ل كان بحثًا 

تاأريخّي��ًا؛ ف��ال ن�س��تطيع اأن نجزم ب��اأّن فتواه في ذلك هي المن��ع مطلقًا, ولم نجد 

فيما بحثنا فتوى له بذلك.

اأدّلة المانعين

لق��د ُطِرح��ت في هذا المجال مجموعة من ال�س��واهد والأدّلة, ن�س��ير فيما يلي 

اإلى بع�سها:

الدليل الأّول: ما قد يظهر من كلمات بع�س الأعالم, وهو اأّن ل�سان الحال نوع 

من الكذب والمبالغة, وهو غير جائز في ال�س��ريعة المقّد�س��ة, خ�سو�سًا اإذا كان 

على الذوات المقّد�س��ة, كالنبّي الأعظم, اأو اأمير الموؤمنين, اأو ال�س��ّيدة الزهراء, 

.
(((
R اأو الأئّمة من اأبنائها المع�سومين

))) ال�سدر, محّمد محّمد �سادق, اأ�سواء على ثورة الإمام الح�سين Q: �س52).
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ويمكن اأن ُيالحظ عليه:

)� اأّن ل�س��ان الح��ال لي���س داخاًل في الك��ذب؛ فهو واإن لم يكن تعبي��رًا حقيقّيًا عن 

�سلوبًا داخاًل في 
ُ
�سلوب المجاز اأ

ُ
مقال الإن�س��ان, اإّل اأّنه تعبير مجازّي, ولي���س اأ

�سلوب؟!
ُ
الكذب, كيف ذا وقد وردت اآيات, وروايات بهذا الأ

2� اإّن ل�س��ان الح��ال اإّنم��ا يق��ال: اإّنه كذب. ل��و كان كاتبه يّدعي اأّن��ه ُيعّبر عن حال 

الآخري��ن بنح��و المطابق��ة والحقيق��ة, ولك��ن القائ��ل لل�س��ان الح��ال ل يّدع��ي 

الحقيق��ة, واإّنم��ا يّدعي ت�سويرًا مجازّيًا ادعائّيًا فّنّيًا ِلما �س��يقوله الآخرون لو 

نطقوا به, فال يقول المن�سئ لل�سان الحال: اإّن هذا ن�ّس وحقيقة ما اأراد قوله 

الآخ��ر, واإّنم��ا يق��ول: اإّني من خالل قرائ��ن حالّية ومقالّية, اأّدع��ي اأّنه لو تكّلم 

لقال ما عّبرُت به عن كالمه.

3� اإّن ال�س��عر الذي �سّور فيه دعبل حال ال�س��ّيدة الزهراء O, فيما لو كانت 

حا�سرة في واقعة الطّف, كان فيه ل�س��ان الحال وا�سحًا, وكان هذا الت�سوير 

بمراأى وم�سمع من الإمام الر�سا Q, فلو كان فيه كذب على الزهراء َلما 

.Q سكت عنه الإمام المع�سوم�

الدلي��ل الثان��ي: وه��و م��ا ق��د يظه��ر اأي�س��ًا م��ن بع���س كلم��ات ال�س��ّيد محّم��د 

ال�س��در  }: وه��و اأّنن��ا ل يمكن اأن نعلم ح��ال المع�سومي��ن, ول اأ�سحابهم, ول 

ن�سائهم؛ لكي ن�سّور ل�سان حالهم لالآخرين؛ وذلك لعلّو مكانتهم من جهة, واختالف 

خرى, ولذلك نحن جاهلون بل�س��ان حالهم, واإّنما 
ُ
الزمكانّية بيننا وبينهم من جهة اأ

.
(((

يجوز ل�سان الحال مع العلم بالمطابقة لواقع ما عبر عنه بل�سان الحال

))) ال�سدر, محّمد محّمد �سادق, اأ�سواء على ثورة الإمام الح�سين Q: �س52).
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وُيالَحُظ عليه:

)� اأّن ه��ذا الدلي��ل اأخ���سّ م��ن المّدع��ى؛ اإذ اإّن ت�سوي��ر ل�س��ان الح��ال ق��د يك��ون 

لأ�س��خا�س غير مع�سومي��ن كانوا حا�سرين في الطّف, كل�س��ان حال اأ�سحاب 

الح�سين Q, اأو القا�سم, اأو رملة, اأو الرباب, اأو غيرهم من الأ�سخا�س.

2� اإّن ال��ذوات المع�سومة � كالنبّي الأعظ��م, واأمير الموؤمنين, والزهراء, والأئّمة 

المع�سومي��ن R � واإن كان��ت منازله��م عالي��ة ومقاماته��م �س��امية اإّل اأّن 

ه��ذا ل يمن��ع من وجود معرفة ب�س��يطة به��م؛ من خالل كلماته��م, ومواقفهم, 

و�سيرتهم؛ تجعل ال�ساعر يعلم ل�سان حالهم في الجملة.

3� لو �سّلمنا بعدم العلم بحالهم ب�سورة دقيقة, فال اأقّل من كفاية الطمئنان باأّن 

ل�س��ان حالهم كان كذا, من خالل مجموع القرائن, ول �س��ّك في اأّن الطمئنان 

.R حّجة عقالئّية معتمدة, فهو كاٍف في جواز ت�سوير حال المع�سومين

ح��ال  ل�س��ان  ت�سوي��ر  ف��ي  والطمئن��ان  الوث��وق  يكفي��ه  الناث��ر  اأو  فال�س��اعر 

المع�سومي��ن, م��ع ك��ون الطمئن��ان نا�س��ئًا م��ن قرائ��ن, و�س��واهد قولّي��ة وفعلّي��ة 

خر.
ُ
و�سلوكّية, قد قاموا بها في مواطن اأ

4� اإّن دعب��ل الخزاع��ّي قد �سّور حال الزهراء O, ول��م يعتر�س عليه الإمام 

.O باأّنك ل ت�ستطيع معرفة حالها ,Q الر�سا

�س��لوب البالغّي في ل�س��ان الحال تقت�سي البي��ان ب�سورة تت�سّمن 
ُ
5� اإّن طبيع��ة الأ

نحوًا من اأنحاء الت�سوير المجازّي, ول ي�سّح مقاي�س��ته بالأ�س��اليب الحقيقّية 

للبي��ان, فقرين��ة كونه مج��ازًا َيفهم منها المتلّقي كون ال�س��اعر ف��ي مقام نقل 

ت�سّوراته عن الحادثة, ل نقل واقع الحادثة حرفّيًا.

الدلي��ل الثال��ث: م��ا ذكره اأي�سًا ال�س��ّيد ال�سدر }, وهو اأّن ل�س��ان الحال 
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اإّنم��ا ُيعّب��ر به عن الأق��وال, ل عن الأفع��ال, والحال اأّننا نرى اأّن ال�س��عراء ينقلون 

.
(((

الأعّم من الأقوال والأفعال, وي�سّورونها بل�سان الحال

وُيالَحُظ عليه:

�س��لوب � خ�سو�س��ًا بم��ا قّدمناه من تعريف � يرى اأّن ل�س��ان 
ُ
)� اأّن المتتّب��ع له��ذا الأ

الحال ُيعّبر فيه عن كّل ما لي�س هو بل�سان مقال, �سواء كان فعاًل, اأو حركًة, اأو 

اإ�سارًة, اأو كالمًا, في غير موطن الواقعة.

2� اأّن الرواي��ة ال�س��ريفة الت��ي تفي��د: »م��ا اأ�سم��ر اأح��د �س��يئاً اإّل ظه��ر ف��ي فلت��ات 

ل�س��انه, و�سفحات وجهه«؛ ُتبّين اأّن اإحدى طرائق معرفة ما اأ�سمر الإن�س��ان, 

م��ن كالم ومواق��ف, ُيق��راأ وُيعرف م��ن خالل �سفح��ات الوجه, وم��ا يكون في 

�سفحات الوجه من تغيُّر اللون اأو الهيئة, اإّنما هو من �سنخ الأفعال ل الأقوال.

3� ل��و ل��م نقبل الأمرين, فال اأقلَّ من وجوب اإبراز ما يدلُّ على ل بّدّية كون ل�س��ان 

�سلوب بذلك.
ُ
الحال لالأقوال, ل لالأفعال, ولي�س هنا ما يح�سر هذا الأ

�سلوب ل�سان الحال.
ُ
وبدفع هذه الإ�سكالت نبقى على اأ�سل م�سروعّية اأ

القول الثاني: الجواز

ذه��ب اإل��ى الجواز اأكث��ر المعا�سرين م��ن علمائن��ا الأعالم, كال�س��ّيد الخوئّي 

�س��تاذنا ال�س��يخ الفّيا�س, وال�س��يخ 
ُ
واأكثر تالمذته, منهم: ال�س��ّيد ال�سي�س��تانّي, واأ

�ستاذنا ال�سيخ محّمد 
ُ
جواد التبريزّي, وال�سيخ الوحيد, كما ذهب اإلى ذلك اأي�سًا اأ

ال�سند.

والذاهب��ون اإل��ى الجواز واإن اّتحدوا في النتيجة, لكّنهم اختلفوا في ال�س��روط 

�سلوب, كما �سيت�سح.
ُ
التي اإذا ما اجتمعت جاز هذا الأ

))) ال�سدر, محّمد محّمد �سادق, اأ�سواء على ثورة الإمام الح�سين Q: �س53).
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فتوى ال�سّيد الخوئّي

لعّل اأقدم فتوى � ح�س��ب تتّبعي في هذه الم�س��األة, هو ما �سدر عن ال�س��ّيد اأبي 

ه: »بع���ص الق�سائد  القا�س��م الخوئ��ّي } جوابًا عن ا�س��تفتاء ُرف��ع اإليه, ون�سّ

 ,Q ُتن�َسب لالإمام الح�سين Q التي ُتذكر في م�سيبة �س��ّيد ال�س��هداء

اأو لزينب O, اأو لالإمام ال�سّجاد Q, دون الإ�سارة اإلى اأّن هذه الأبيات 

عن ل�سان حالهم, نعم, بع�ص الّنا�ص َيعرف كون ذلك عن ل�سان الحال, وبع�سهم 

الآخر ل يعرف ذلك, فما هو الحكم«؟

.
(((

فاأجاب ال�سّيد الخوئّي }: »ل باأ�ص, ما لم يق�سد واقع الن�سبة اإليهم«

تحليل فتوى ال�سّيد الخوئّي

الة على الجواز, ب�س��رط عدم ق�سد المقرئ  اإّن فتوى ال�س��ّيد الخوئّي } دَّ

اأو الملقي لذلك ال�س��عر اأو النثر واقع الن�س��بة اإلى من ُحكي ل�س��ان حالهم كالإمام 

ال�س��ّجاد, اأو ال�س��ّيدة زينب, اأو غيرهما, اأي: اإّنه ق�سد التعبير عن ل�سان حالهم, 

ولم يق�سد ل�سان مقالهم, اأو اأّنهم تكّلموا هكذا.

ه��ذا فيم��ا اإذا كان��ت الق�سي��دة, اأو الماّدة النثرّية, ل اإ�س��ارة فيها اإلى ل�س��ان 

الحال, ل لفظًا ول مقامًا.

واأّم��ا ل��و ت�سّمن��ت الإ�س��ارة اإلى ل�س��ان الحال, م��ن خالل اإخب��ار ال�س��امع باأّن 

الق�سي��دة, مث��اًل, داّل��ة على ل�س��ان الحال, كما اعت��اد الخطباء على الق��ول: باأّن 

ل�س��ان حال ال�س��ّيدة الزهراء كذا وكذا, اأو ل�سان حال الح�سين كذا وكذا, وهكذا, 

اأو احت��وت الق�سي��دة على دلئل لفظّية, اأو �س��ياقّية دالة على اأّنها ل�س��ان حال, ل 

ل�س��ان مقال, كت�سديرها ب���ليتني, اأو لول, اأو لو, اأو غيرها من القرائن اللفظّية, 

))) الخوئّي, اأبو القا�سم, �سراط النجاة: ج2, �س443.
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اأو المقامّية, فال اإ�سكال بالجواز.

فال�سّيد الخوئّي } َجّوز ل�سان الحال, اإذا كان المقابل الم�ستمع َيعرف اأّن 

هذا ل�سان حال, ل ل�سان مقال, بل جّوزه حّتى اإذا لم يعلم ال�سامع باأّن هذا ل�سان 

حال, ب�سرط اأن ل يكون الملقي لل�سعر اأو النثر قد ق�سد اأن ما يلقيه ل�سان مقال؛ 

َد ذلك ُيوقع الملقي بالكذب؛ اإذ اإّنهم لم يقولوا ذلك واقعًا, بل اإّن الملقي  لأّن َق�سْ

اأو ال�ساعر �سّور حالهم بذلك الت�سوير المجازّي.

فتوى ال�سّيد ال�سي�ستانّي

توال��ت الأجوب��ة ح��ول هذه الم�س��األة من بع���س الفقهاء الأع��الم, من تالمذة 

ال�س��ّيد الخوئ��ّي }, كال�س��ّيد ال�سي�س��تانّي الذي �ُس��ئل: اأّنه »هل يج��وز التكّلم 

بل�س��ان المع�سومين R بالق�سائد الح�س��ينّية؛ بحيث يطلق الكاتب ِعنان 

خيال��ه ف��ي ت�سوير الأحداث, واختالق ال��كالم والمواقف؟ وهل يجوز تداولها 

بين الموؤمنين؟«.

فاأج��اب �س��ماحته قائ��اًل: »با�س��مه تعال��ى: اإّنم��ا يج��وز التكّل��م بل�س��ان ح��ال 

المع�سومي��ن, فيم��ا ُيعتب��ر تمثي��اًل �سادق��اً لأحواله��م � وف��ق المعايي��ر الأدبّي��ة 

المتعارف��ة ف��ي اأمث��ال ذل��ك � م��ن دون اإ�س��اءة اإل��ى مقامه��م ال�س��ريف؛ وم��ن َث��ّم 

يجب على المتكّلم بل�سان الحال الطالع على الحوادث التاريخّية, وا�ستنطاق 

اأحوالهم من خاللها؛ لتج�س��يدها ب�سورة اأدبّية منا�س��بة, بعيداً عّما ُيعتبر من 

لي, كما اأّن ج��واز تداولها  َقبي��ل المبالغ��ة والخت��الق, والك��ذب بالمقيا���ص الأوَّ

.
(((

يخ�سع للمقايي�ص التي اأ�سرنا اإليها«

))) موقع ال�سّيد ال�سي�ستانّي الر�سمّي, اأ�سئلة حول ال�سعائر.
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تحليل فتوى ال�سّيد ال�سي�ستانّي

ذهب ال�سّيد ال�سي�ستانّي اإلى جواز ل�سان الحال, ولكن جعل �سروطًا لم�سروعّيته, 

�سلوب اإن�ساء وتاأليفًا, ول اإلقاًء 
ُ
اإذا لم تتوّفر تلك ال�سروط, فال يجوز مثل هذا الأ

وتداوًل.

وهذه ال�سروط يمكن تلخي�سها بالنحو التالي:

ال�س��رط الأّول: اأن يك��ون ف��ي ل�س��ان الح��ال ت�سوي��ر �س��ادق وحقيق��ّي لأحوال 

المع�سومين R, بعيدًا عن الخيال والمبالغة والكذب, واإّل كان ممنوعًا.

ال�سرط الثاني: اأن يراعي ال�ساعر, اأو الناثر, المعايير الأدبّية المتعارفة عند 

الأدباء في كتابة ل�سان الحال.

ال�سرط الثالث: اأن يكون القائل بل�سان الحال مّطلعًا على الحوادث التاريخّية 

وال�سخ�سّية للواقعة, اأو ال�سخ�س الذي ينطق بل�سان حاله.

�سلوب الأدبّي, 
ُ
وعليه؛ فال�سّيد ال�سي�ستانّي جعل معايير ثالثة لم�سروعّية هذا الأ

فيما اإذا ُكِتب بل�سان حال المع�سومين.

اأدّلة المجّوزين

�س��لوب بالغ��ّي, ا�س��تخدمه القراآن 
ُ
�س��لوب ل�س��ان الح��ال اأ

ُ
تبّي��ن مّم��ا م��ّر اأّن اأ

الكريم في بع�س اآياته الكريمة, كما ن�ّس على ذلك كثير من المف�ّسرين, كما اأّن 

�س��لوب في كثير من م�سامينها؛ ومن هذين الم�سدرين 
ُ
الروايات جاءت بهذا الأ

يتبّين اأ�سل م�سروعّية ل�سان الحال, و�سّحة ا�ستعماله �سرعًا.

وه��ذه ال�سّح��ة ف��ي ال�س��تعمال اعت�سدت بورود اأ�س��عار م�س��هورة الن�س��بة لآل 

البيت R, اأو ِقيلت بح�سرتهم, وكان ل�سان الحال وا�سحًا فيها.

ويع�سد الجواز اأي�سًا اأّن الأ�س��عار التي كانت متداولة في زمانهم, والتي حوت 
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ل�سان الحال, لم ي�سدر ردع من ِقبلهم عنها؛ وهذا يك�سف عن وجود �سيرة قائمة 

ومم�ساة على م�سروعّية ا�ستخدام ل�سان الحال.

ب��ل يمك��ن الق��ول: اإّن الرتكاز في الج��واز بمكان م��ن الإمكان؛ بحيث ل��م ُتَثْر 

�سلوب البيانّي.
ُ
م�ساألة المنع عن مثل هذا الأ

نع��م, يمك��ن اأن يق��ال بوجود بع���س المحاذير الت��ي قد تجعل ممنوعّية ل�س��ان 

الحال وا�سحة, اأو تجعل قيودًا عديدة للحاكمين بالجواز.

الراأي المختار في الم�ساألة

نقلنا فيما �سبق فتاوى بع�س الأعالم المجّوزين لل�سان الحال, وهم واإن اتفقوا 

على الجواز, اإّل اأّنهم اختلفوا في عدد ال�س��روط المجيزة لل�س��ان الحال, فذهب 

ال�س��ّيد الخوئّي اإلى الجواز ب�س��رط واحد, وذهب ال�س��ّيد ال�سي�س��تانّي اإلى الجواز 

بثالثة �سروط كما ذكرنا اآنفا, فما هو ال�سحيح في المقام؟

اإّن الذي نراه �سحيحًا في المقام هو م�س��روعّية ل�س��ان الحال ب�س��روط اأربعة, 

وهي كالآتي:

ال�س��رط الأّول: اأن ياأت��ي ال�س��اعر اأو الكات��ب ب��دوالَّ لفظّي��ة اأو مقامّية, تجعل 

الم�س��تمع يعل��م اأو يطمئ��ن اأّن ه��ذا القول بل�س��ان الحال, ل بل�س��ان المقال, وهذا 

ال�س��رط نابع من لزوم دفع الإيهام عن الم�س��تمع باأّن ما يقال لي���س ل�س��ان مقال؛ 

حّتى ل يدخل في اإطار الكذب.

وم��ن ه��ذه الدلئ��ل اللفظّية ت�سمين ال��كالم لفظة ل��و, اأو ل��ول, اأو غيرها من 

الدوالِّ اللفظّية اأو المقامّية, اأو قول ال�س��اعر قبل الق�سيدة باأّن ل�س��ان حال فالن 

كذا وكذا.

وه��ذا التعبير وا�سح في ق�سيدة دعب��ل الخزاعّي حيث قال: »اأََفاِطُم َلْو ِخْلِت 
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اْلُح�َسْيَن...«, فقد اأورد كلمة لو كداّل لفظّي على كون الت�سوير, افترا�سّيًا, ل�سان 

.O حال, ولي�س ح�سورًا فعلّيًا, وكالمًا مقالّيًا من ِقبل الزهراء

ال�س��رط الثان��ي: اأن تك��ون الم�سامي��ن النثرّية اأو ال�س��عرّية منا�س��بة لحال اأو 

�س��اأن اأو مقام المقول عن ل�س��انه, فلو َنقل المتكّلم ل�س��ان حال المع�سوم, مثاًل, 

فاإّنه يجب عليه اأن يبتعد عن كّل ما َيم�سُّ المع�سوم, من جهة عقدّية اأو فقهّية اأو 

مور اإلى لإمام المع�سوم, بل حّتى 
ُ
اأخالقّية؛ وذلك لحرمة اإ�سناد ما ينافي هذه الأ

اإلى غير المع�سوم من الأ�سخا�س الذين لهم منزلة دينّية, اأو قدا�سة.

ال�س��رط الثالث: اأن يكون الأديب مّطلعًا على تاأريخ الحوادث وال�س��خ�سّيات, 

وك��ذا عل��ى اأقوالهم؛ بحيث َيح�سل له وثوق اأو اطمئنان باأّن ل�س��ان حالهم هكذا, 

اأّما لو كان ل علم له بالأحداث اأو ال�سخ�سّيات التي يريد ت�سويرها, فكيف ي�سّور 

ل�سان حالها وهي مجهولة الحال والمقال بالن�سبة اإليه؟!

, اأو غير ذلك � كما  , اأو فقه��يٌّ ال�س��رط الراب��ع: اأن يك��ون هناك اأ�س��ٌل تاأريخيٌّ

اأ�س��رنا اإلى ذلك في بحث منهج النقل في العدد ال�س��ابق من هذه المجّلة� يجعله 

ال�س��اعر ماّدًة اأولّيًة وَيبني عليها ل�س��ان الحال, ل اأن يكون ل�س��ان حاله مبنّيًا على 

�س��يء ل واق��ع ل��ه, فمثاًل: واقعة الطّف ومقتل الح�س��ين اأمر واق��ع, فعندما �سّوره 

دعبل الخزاعّي بل�سان الحال, كان ت�سويرًا لأمر حا�سل ب�سورة فنّية.

ف��اإذا توّف��رت هذه ال�س��روط؛ قلنا بم�س��روعّية ل�س��ان الحال في الأ�س��عار التي 

ت�س��ّور لن��ا ل�س��ان ح��ال اأ�سحابه��ا, الذين تكّلم ال�س��عراء عن ل�س��انهم ف��ي واقعة 

الطّف واأ�سخا�سها.

بل قد ُيقال با�س��تحباب هكذا اإن�س��اء لل�س��عر؛ لكونه م�س��موًل لأدّلة ا�س��تحباب 

اإن�ساء ال�سعر رثاًء ومدحًا في اآل البيت ون�سرتهم؛ اأو لأّنه ماّدة اإلقائّية لكثير من 

ال�س��عائر, كالخطابة الح�س��ينّية ومجال���س الرثاء والعزاء, فيدخل بعنوان قاعدة 

ال�سعائر الح�سينّية التي ُبحثت في محّلها.
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 مثالن تطبيقّيان

�سننقل فيما يلي مقطعين �سعرّيين, بو�سفهما مثالين ِلما تداوله ال�سعراء من 

�سلوب البالغّي 
ُ
الكالم بل�سان الحال, وهما يحتويان على �سروط الجواز, لهذا الأ

الت�سويرّي, التي ذكرناها.

المثال الأّول

ورًا ل�س��ان حال الإمام الح�سين Q مخاطبًا اأبا الف�سل  قول ال�س��اعر م�سِّ

العّبا�س:

ع����ّب����ا�����س َك����ْب���������سَ َك���ت���ي���َب���ِت���ي وك���َن���اَن���ت���ي

���وِن���ي َع���������زَّ ُح�������سُ
َ
�����ِريَّ َق�����ْوِم�����ي َب������ْل اأ و������سَ

�����اِع�����ِدي ف����ي ُك�������لِّ ُم�����ع�����َت�����َرٍك ب���ِه َي�����ا ������سَ

����ْي����ُف ِح���َم���اَي���ِت���ي ِب��َي��ِم��ي��ِن��ي ����ُط����و َو�����سَ اأ�����سْ

ْع����ِط����ي َوَم������ْن ُه�����َو َج���اِم���ٌع
ُ
����ل����َوا اأ ِل���َم���ِن الِّ

َح����اِم َي��ق��ِي��ِن��ي ���َن���ِك ال����زِّ ��ْم��ِل��ي َوِف�����ي ����سَ ���سَ

ُم��������َن��������اِزَل الأْق�������������َراِن َح�����اِم�����َل راي���ِت���ي
َ
اأ

����وؤُوِن����ي �����سُ وَب���������اَب  ْخ����ِب����َي����ِت����ي 
َ
اأ وُرَواَق 

���َم���ُع َزي���ن���َب���ًا َت�����ْدع�����ُوَك َم��ن ع���ّب���ا����ُس َت�������سْ

َن���َه���ُروِن���ي اْل�����ِع�����َدى  َذا  اإِ ِح����َم����اَي  ي���ا  ِل����ي 

��َك��ي��َن��ٌة ���َم���ُع َم����ا َت����ُق����وُل ���سُ ����َت َت�������سْ َوَل���������سْ
َ
اأ

(((

�����ِر َم�����ْن َي��ْح��ِم��ي��ِن��ي ������سْ
َ
����اُه َي������ْوَم اْلأ َع����مَّ

ر, جواد, اأدب الطّف: ج7, �س3)). والق�سيدة لل�سيخ ح�سن قطفان النجفّي. ))) �سبَّ
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المثال الثاني

ق��ول ال�س��اعر م�س��ّورًا ل�س��ان ح��ال ال�س��ّيدة زين��ب O مخاطب��ة الإم��ام 

:Q الح�سين

َت����ْت����ه َزْي���������َن����ُب ِب���������اْل����َج����َواِد َت�����ُق�����وُدُه
َ
َف���������اأ

��ْي��ُل ْم����ُع ِم�������ْن ِذْك������ِر اْل�����ِف�����َراِق َي�����سِ َوال���������دَّ

ِخ�����ي
َ

���ْع���َت َق���ْل���ِب���َي َي����ا اأ ����ُق����وُل َق�����ْد َق���طَّ
ُ
َوَت�����

����زن����ًا َف�������َي���ا َل����ْي����َت اْل����ِج����َب����اَل َت�������ُزوُل
ْ
ُح�����

���َرى َف���ِل���َم���ْن ُت����َن����اِدي َواْل����ُح����َم����اُة َع���َل���ى ال���ثَّ

َغ���ِل���ي���ُل ُي�����َب�����لُّ  َل  َوِم���������ْن����ُه����ْم  �������ْرَع���ى  ����سَ

ْه���ُل���َه���ا
َ
َم�����ا ِف�����ي اْل���ِخ���َي���اِم َوَق������ْد َت���َف���اَن���ى اأ

َوَع���������ِل���������ي����ُل �����������������ٌه  ُولَّ ���������اٌء  ِن��������������سَ اإّل 

��ِق��ْي��ِق��َه��ا َم���ْت ِل�����سَ خ�������ت���ًا َق�������دَّ
ُ
ْي���������������َت اأ

َ
َراأ

َ
اأ

َوَك���ِف���ي���ُل ِح����ًم����ى  َوَل  اْل����َم����ُن����وِن  َف���������َر�����سَ 

ُم�����وُع َوَق��������اَل َي��ا ���ُن���ه ال�����دُّ
ْ
َف���������َت����َب����اَدْرت ِم����

���اُب َج��ِل��ي��ُل �������ْب���رًا َف���اْل���ُم�������سَ ْخ���������َت����اُه ����سَ
ُ
اأ

ِم������ي ِل��ْي�����َس ِل��ي
ُ
َف���َب���َك���ْت َوَق����اَل����ْت َي���ا ْب����َن اأ

��ْب��ُر ال��َج��ِم��ي��ِل َج��ِم��ي��ُل َوَع���َل���ْي���َك َم����ا ال�����سَّ

���َة ُم��ْه��َج��ِت��ي ���ا����سَ َي����ا ُن������وَر َع���ْي���ِن���ي َي����ا ُح�������سَ

���اِئ���َع���اِت َدِل����ي����ُل ���اِء ال�����������سَّ �������سَ َم���������ْن ِل�������ْل���نِّ

َوَرَن�����������ْت اإَِل���������ى َن����ْح����ِو اْل����ِخ����َي����اِم ِب���َع���ْوَل���ٍة

ْم�����َع َوْه�������َي َت���ُق���وُل ���بُّ ال�����دَّ ُع���ْظ���َم���ى َت�������سُ
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َدع����َا ِخ������ي 
َ
اأ اإِّن  ����ْوِدي����ِع  ال����تَّ َل������ى  اإِ ُق����وُم����وا 

َط����ِ���وي���ُل اْل�������ِ������ف������َراَق  نَّ  اإِ ِب�����������َج�����������َواِدِه 

ى
َ
َراأ َوَق��������ْد  ال���َع���ِل���ْي���ِل  َح���������اُل  َم�������ا   

ُ
هلل

َ
اأ

��ي��ُل ِت�������ْل���َك اْل���������َم����َداِم����َع ِل�����������ْل�����َوَداِع َت�����سِ

َف���������َي����ُق����وُم َط�������������ْورًا ُث���������مَّ َي�������ْك���ُب���و َت�������اَرًة

َوَع�������������َراُه ِم���������ْن ِذْك��������ِر ال�����������َوَداِع ُن����ُح����وُل

ُم�����وُع َب���������َواِدٌر َف���������َغ����َدا ُي���������َن����اِدي َوال�����������دُّ

(((

��ِب��ي��ُل ��ْي��ِن ���سَ َل�����ى اْل��ُح�����سَ ��وِل اإِ َه���ْل ِل��ْل��ُو���سُ

ار, الن�سارّيات الكبرى: �س58. ار, محّمد بن ن�سّ ))) ابن ن�سّ
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تصحيح لبعض األسماء من شهداء كربالء)))

تمهيد

اإّن التاريخ مراآة �سافية للح�سول على بع�س الحقائق, وُي�س��تفاد منه في علم 

الرج��ال وفي التراجم كثيرًا, فاإّنه وبدون ال�س��تناد اإل��ى التاريخ لن تكون ترجمة 

الأفراد ممكنة ومتي�ّسرة كما ينبغي. 

وف��ي هذه المقالة �سن�س��عى اإل��ى بحث عّدة اأخطاء وقعت ح��ول بع�س الأفراد, 

مّم��ن قي��ل اإّنه��م في تعداد �س��هداء كرب��الء. ونخل�س ف��ي النتيجة اإل��ى اأّن بع�س 

ت بع�س اأعداء الإمام الح�س��ين Q في من ا�سُت�س��هدوا  الكت��ب الرجالّي��ة عدَّ

مع��ه ف��ي كربالء. من هنا كان ينبغي القيام بمراجعة جامعة وعاّمة ودقيقة حول 

ة حول واقعة كربالء. تاريخ المع�سومين R, خا�سّ

مقّدمة

ُيعتبر التاريخ الم�سدر الأ�سا�س في الح�سول على الوقائع والأحداث الما�سية, 

ل ذلك الهدف ب�س��كل كبي��ر, كما ويقوم  به��دف الو�س��ول اإلى الحقيقة. وهو ي�س��هِّ

بدور كبير وموؤّثر في ت�سليط ال�سوء على الُعقد الأ�سا�سّية غير الوا�سحة.

وعل��م الرج��ال ي�س��تند اإلى التاري��خ في المعرف��ة والتوثيق والت�سعيف, و�س��رح 

اأح��وال واأخب��ار الأفراد, والتع��ّرف اإلى النقّي من غير النقّي. وقد ا�س��تفاد علماء 

الرج��ال بمراجعتهم المت��ون التاريخّية المعتبرة في معرف��ة كثير من الرواة, ول 

))) اإبراهيم �سالحي نجف  اآبادي.



يزالون ي�ستفيدون منه كذلك.

ورغم ذلك ولأ�س��باب كثيرة, منها الرجوع اإل��ى م�سادر �سعيفة, وعدم التتّبع 

الدقي��ق وال��الزم, وع��دم الرج��وع اإلى الم�س��ادر التاريخّي��ة القديم��ة, والكتفاء 

ت ترجمتهم  بالم�س��ادر المتاأّخ��رة, و... فقد تجد في الكتب الرجالّي��ة اأفرادًا تمَّ

على غير حقيقتهم التاريخّية. 

وف��ي بحثن��ا ح��ول بع���س �س��هداء كرب��الء, ا�س��تنتجنا اأّن بع���س ما ف��ي الكتب 

الرجالّية المتاأّخرة, يخالف ما ورد في الم�سادر التاريخّية المعتبرة, وهنا ن�سير 

اإلى ثالث فئات من اأولئك الأفراد:

 ,Q الفئ��ة الأول��ى: م��ن كان حا�سرًا في كربالء برفقة الإمام الح�س��ين

ولكّنه لم ُي�سَت�سهد, ورغم ذلك فقد اأوردته بع�س الكتب الرجالّية المتاأّخرة على 

اأّنه في تعداد �سهداء كربالء, ومنهم عقبة بن �سمعان.

الفئ��ة الثاني��ة: م��ن كان منه��م حا�س��رًا ف��ي كرب��الء, ولكّنه وقف �سّد �س��ّيد 

ال�س��هداء في الحرب, وقد وردت اأ�س��ماوؤهم في بع�س الكتب الرجالّية المتاأّخرة 

على اأّنهم من جملة �س��هداء كربالء, وقد ُكتبت اأ�س��ماوؤهم في الرو�سة الح�سينّية 

بين اأ�س��ماء �س��هداء كربالء, ومنهم بكير بن حي, واأبو الُجنوب, واأخوه �س��عيد بن 

الحارث, وهالل بن نافع, ويحيى بن هاني.

الفئ��ة الثالث��ة: م��ن كان ف��ي اإثب��ات ح�سوره في كرب��الء اإ�س��كال وا�سح, وقد 

 ,Q ورد ف��ي كت��ب الرجال المتاأّخرة اأّنهم من جملة اأن�سار الإمام الح�س��ين

ولكّنهم وبعد �سنوات من واقعة كربالء كانوا في جملة من وقف في �ساحة العمل 

ال�سيا�س��ّي م��ع اأع��داء اأه��ل البي��ت R خدم��ة للظالمي��ن. وق��د ورد في بع�س 

الكت��ب الرجالّي��ة اأّنه��م كانوا في جمل��ة اأ�سح��اب الإمام الح�س��ين Q, وفي 

تعداد �سهداء كربالء, ومنهم جبلة بن عبد اهلل.
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وم��ن الجدي��ر الق��ول, اإّن ه��ذه الم��وارد لم ت��رد ح�سرًا ف��ي الكت��ب الرجالّية 

فح�س��ب؛ بل وردت في كتب �س��يرة �س��ّيد ال�س��هداء كذلك, وفي بع�س كتب دائرة 

المعارف, ولكّننا في هذه المقالة �سنح�سر البحث في الكتب الرجالّية. 

وهنا نعر�س تف�سيل اآراء اأ�سحاب الرجال ونقد ما يلزم نقده منها.

1- ُعقَبة  بن  �ِشمعان

ح بع�س الرجالّيين ب�سهادته في كربالء, ُعقبة بن �سمعان.  من جملة من �سرَّ

وبالرج��وع اإل��ى الم�س��ادر والمتون القديم��ة, فاإّن عقبة بن �س��معان كان مولى 

للرباب, وكان برفقة الإمام الح�س��ين Q من المدينة اإلى العراق وحّتى يوم 

عا�سوراء, ولم يكن من جملة ال�سهداء في كربالء بل وقع اأ�سيرًا في يد ابن �سعد.

قال اآية اهلل ال�سّيد الخوئّي:

عقبة بن �شمعان:

من اأ�سحاب الح�سين Q, رجال ال�سيخ )27(, )ولم ي�سرح ب�سهادته(. 

وا�ست�س��هد بين يدي الح�س��ين Q, ووقع الت�س��ليم عليه في الزيارة الرجبّية. 

.
(((

وعن بع�س الموؤّرخين من العاّمة اأّنه فّر من المعركة ونجا

يقول اآية اهلل نمازي اأي�سًا:

عقب��ة ب��ن �س��معان مول��ى رب��اب بن��ت ام��رئ القي���س, م��ن اأ�سح��اب الإم��ام 

الح�س��ين Q, وكان مع��ه ف��ي كرب��الء, وا�ست�س��هد مع��ه ف��ي ي��وم عا�س��وراء. 

كم��ا ذك��ره في عداد ال�س��هداء في الزي��ارة الرجبّية وكذا في زي��ارة الن�سف من 

.
(2(

�سعبان

))) الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج2), �س70).

)2) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج5, �س248, رقم9434.
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ح العاّلمة المامقانّي باأ�سره وعدم ا�ست�سهاده ولذا فقد وقع في ال�سّك  وقد �سرَّ

 .
(((

والترّدد

وق��د ذك��ره ال�س��ّيد الخوئ��ّي ف��ي رجال��ه عل��ى اأّن��ه م��ن جمل��ة اأن�س��ار الإم��ام 

الح�سين Q,وذكره الطبرّي وموؤّرخون اآخرون مّمن تكّلموا في واقعة كربالء 

هذا المو�سوع.

الإم��ام  زوج��ة  للرب��اب  عب��دًا  كان  �س��معان  ب��ن  عقب��ة  اإّن  قوله��م  ونتيج��ة 

الإم��ام  �س��هادة  وبع��د  الخي��ل,  عل��ى  يحاف��ظ  كان  واأّن��ه   ,Q الح�س��ين

الح�س��ين Q رك��ب عقبة ج��وادًا وف��رَّ هاربًا, فاأ�س��ره اأهل الكوف��ة ظّنًا منهم 

اأّن عقب��ة ب��ن �س��معان مول��ى الرب��اب بن��ت ام��رئ القي���س الكلبّي��ة زوج��ة الإم��ام 

الح�سين Q, ومن هنا تركوه. وكان من جملة رواة واقعة كربالء, وكان ينقل 

بع���س اأخب��ار الواقعة, ومع ذلك فقد بق��ي حاله مجهوًل, بل قد تخلَّف عن ن�سرة 

الإمام الح�سين Q وهو ما يجعلنا ن�سّك ونترّدد في حاله.

 ,
(2(

وقد ذكره في اأ�س��ماء ال�س��هداء ال�س��ّيد ابن طاوو���س في الزي��ارة الرجبّية

 ف��ي زي��ارة الإم��ام الح�س��ين Q و�س��ائر ال�س��هداء, 
(3(

وال�س��هيد الأّول اأي�س��ًا

و�س��لَّموا علي��ه. بينم��ا ل��م يك��ن عقبة من ال�س��هداء؛ ب��ل اإّن عمر بن �س��عد اأطلقه. 

فالقول اإّن الزيارة الرجبّية والزيارة التي نقلها ال�سهيد الأّول قد �سلَّمت على غير 

ال�سهداء اأي�سًا, اأمر م�سكٌل ي�سعب حلُّه.

ولك��نَّ هذا الإ�س��كال غي��ر وارد, وذلك اأّنه ورد في كلت��ا الزيارتين: »ثّم التفت 

ف�س��لَّم على ال�س��هداء«. وهذه العبارة تعني اأّن من �س��لَّم عليهم في الزيارة, كانوا 

من جملة ال�سهداء.

))) المامقانّي, تنقيح المقال في علم الرجال, ج2, �س254, الطبعة الحجرّية.

)2) ابن طاوو�س, اإقبال الأعمال, ج3 �س344.

)3) ال�سهيد الأّول, المزار, �س)5).
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اأ�سف اإلى ذلك اأنه قد ورد في الزيارة الرجبّية ال�س��الم على جبلة بن عوف, 

و�س��ليمان بن عوف الح�سرمّي, وورد في المزار ال�س��الم على �س��ليمان بن عوف 

ح��ت الكت��ب التاريخّي��ة القديم��ة واأرب��اب المقات��ل  الح�سرم��ّي كذل��ك. وق��د �سرَّ

 ,Q ب��اأّن �س��ليمان بن عوف الح�سرمّي قاتل �س��ليمان مولى الإمام الح�س��ين

كم��ا ذك��روا اأّن جبل��ة بن عب��د اهلل كان بع��د واقعة كرب��الء في عداد اأع��داء اأهل 

.R البيت

اأ�سف اإلى ذلك كّله, اأّن العاّلمة الت�سترّي في ترجمته لعقبة بن �سمعان, وبعد 

ذك��ر الح��وادث الت��ي نقلها عنه, وكّلها ت�س��ير اإلى كون��ه حّيًا بعد عا�س��وراء, قال: 

والغريب اأّنه )مع كونه حّيًا( قد ورد في الزيارة الرجبّية: ثّم التفت اإلى ال�سهداء 

وقل: ال�سالم على عقبة بن �سمعان.

وهذا برغم كون عقبة لي���س من جملة ال�س��هداء, وذكر ا�سمه اأو ا�سم جبلة بن 

عبد اهلل و�سليمان بن عوف في تعداد ال�سهداء في الزيارة المذكورة ل معنى له؛ 

بل هو بعيد ول يمكن حمله على وجه �سحيح.

وينق��ل اأب��و مخن��ف والطب��رّي ع��ن عقب��ة ب��ن �س��معان قول��ه: �سحبت ح�س��ينًا 

فخرج��ت مع��ه من المدينة اإلى مّكة, ومن مّكة اإلى العراق, ولم اأفارقه حّتى ُقتل, 

ولي���س من مخاطبته الّنا���س كلمة بالمدينة ول بمّكة ول في الطريق ول بالعراق, 

ول في ع�سكره اإلى يوم مقتله اإّل وقد �سمعتها, األ- واهلل- ما اأعطاهم ما يتذاكر 

الّنا���س وما يزعمون, من اأن ي�سع يده في يد يزيد بن معاوية, ول اأن ي�س��ّيروه اإلى 

ثغ��ر من ثغور الم�س��لمين, ولكّنه قال: دعوني فالأذهب ف��ي هذه الأر�س العري�سة 

.
(((

حّتى ننظر ما ي�سير اأمر الّنا�س

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س3)3.
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وعليه فعقبة بن �سمعان اأحد رواة حوادث عا�سوراء, وينقل عنه اأبو مخنف في 

مقتله, والطبرّي في كتابه, وقائع عن حركة الإمام الح�سين Q من المدينة 

��ة ق�سر ب��ن مقاتل, ومن��ام الإمام  , وم��ن جملة ذل��ك ق�سّ
(((

اإل��ى ي��وم عا�س��وراء

...
(2(

الح�سين Q, واأّن ابنه علّي الأكبر خاطبه بقوله: اأول�سنا على الحّق

ة خروج الإمام الح�سين Q من مّكة, وممانعة ُر�ُسل عمرو بن �سعيد  اأو ق�سّ

بن العا�س. قال: عن عقبة بن �س��معان قال: لما خرج الح�س��ين من مّكة اعتر�سه 

ر�س��ل عمرو بن �س��عيد ب��ن العا�س, عليهم يحيى بن �س��عيد, فقال��وا له: ان�سرف 

اأي��ن تذه��ب؟! فاأبى عليه��م وم�سى, وتدافع الفريق��ان فا�سطربوا بال�س��ياط, ثّم 

 Q اإّن الح�س��ين واأ�سحاب��ه امتنع��وا منه��م امتناع��ا قوّي��ًا, وم�سى الح�س��ين

على وجهه, فنادوه: يا ح�س��ين! األ تتقي اهلل تخرج من الجماعة وتفّرق بين هذه 

..
(3(

الأّمة؟!

اأو ق��ول الإم��ام للحّر حين التقى به:.. واإن اأنتم كرهتمونا وجهلتم حّقنا, وكان 

راأيك��م غي��ر ما اأتتني كتبكم, وقدمت به علّي ر�س��لكم, ان�سرف��ت عنكم, فقال له 

الح��ّر ب��ن يزي��د: اإّنا واهلل ما ندري ما ه��ذه الكتب التي تذكر, فقال الح�س��ين: يا 

, فاأخرج خرجين  عقب��ة بن �س��معان, اأخ��رج الخرجين اللذين فيهم��ا كتبهم اإل��يَّ

.
(4(

مملوءين �سحفًا فن�سرها بين اأيديهم

ويتبّي��ن اإل��ى هن��ا, اأّن عقب��ة ب��ن �س��معان كان م��ن جملة م��ن خرج م��ع الإمام 

الح�س��ين Q م��ن المدين��ة اإلى يوم عا�س��وراء, واأّن��ه كان بعد ذل��ك على قيد 

الحياة.

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س289.

)2) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س308.

)3) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س289.

)4) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س303.
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في��رد الإ�س��كال عل��ى اأولئ��ك الذين قال��وا اإّنه ا�سُت�س��هد في كرب��الء, ول ي�سّح 

اأي�سًا ما ورد في الزيارة الرجبّية من قوله: ثّم التفت ف�س��ّلم على ال�س��هداء وقل: 

ال�س��الم عل��ى عقب��ة.. وعلى جبلة بن �س��ليمان, وذل��ك اأّن عقبة نق��ل بعد كربالء 

بع�س حوادث ووقائع عا�سوراء, واأّن جبلة و�سليمان كانا من جملة الأعداء.

�س��ر يوم عا�سوراء, 
ُ
وبال�س��تناد اإلى المتون التاريخّية, فاإّن عقبة بن �س��معان اأ

واأطلق��ه عمر بن �س��عد لأّنه مولى الرباب, وعبارة التاري��خ في هذا المورد هكذا: 

واأخ��ذ عم��ر ب��ن �س��عد عقبة ب��ن �س��معان, وكان مولى للرب��اب بنت امرئ القي���س 

الكلبّية, وهي اأم �س��كينة بنت الح�س��ين, فقال له: ما اأنت؟ قال: اأنا عبد مملوك, 

...
(((

فخّلى �سبيله, فلم ينج منهم اأحد غيره

ويرجع هذا المتن اإلى ما قبل �س��نة 57)هجرّية, وعليه فاإّن عقبة بن �س��معان 

لم يكن من جملة ال�س��هداء, خالفًا لما ورد في بع�س الكتب الرجالّية المتاأّخرة, 

بل كان بعد كربالء على قيد الحياة.

2- ُبكير بن  َحي التيمّي

وم��ن جمل��ة الأ�س��ماء الت��ي وقع فيها الخط��اأ فذكرت م��ن جملة ال�س��هداء يوم 

كربالء, ا�سم بكير.

ون�سير اإلى ما ورد في بع�س الكتب الرجالّية, ومن ذلك راأي العاّلمة المامقانّي 

 ال��ذي كتب يق��ول: قال اأهل ال�س��يرة: بكر بن ح��ي بن تيم بن 
(2(

واآي��ة اهلل نم��ازي

ثعلبة التيمّي, وهو من قبيلة بني تيم اهلل, وقد خرج اإلى الحرب مع عمر بن �سعد 

حّت��ى اإذا ا�س��تعلت الح��رب م��ال اإلى الإمام Q, ف��كان معه وداف��ع عنه ونال 

�س��رف ال�س��هادة, وكتب العاّلمة الت�سترّي بعد ذكر ذلك يقول: م�ستند هذا القول 

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س347, وانظر: البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س205.

)2) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج2, �س)5.
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غير وا�سح لن�ستطيع النظر فيه.

ويظهر اأّن اأّول من عدَّ بكر بن حي في جملة ال�س��هداء هو الف�سيل بن الزبير, 

 .
(((
Q فذكره مع �سرح مخت�سر في كتاب ت�سمية من ُقتل مع الح�سين

وكت��ب ح��ول ه��ذا المو�س��وع يق��ول: وبك��ر بن ح��ي من بني تي��م ب��ن ثعلبة وقد 

ا�سُت�سهد. 

, وم��ن بعده جرى ذكره 
(2(

وق��د ذك��ر هذا المو�سوع �ساح��ب الحدائق الوردّية

�س��ب, ولي���س في كتب التاريخ فح�سب, بل في �سائر الكتب  في باب الإ�سافات والنِّ

الأخرى.

وم��ن الجدي��ر ذك��ره اأّن��ه بناء عل��ى الم�س��ادر الأولّي��ة والمعتب��رة, فاإّن ا�س��م 

ال�سخ�س المذكور هو بكير ل بكر. وقد ورد في كتب ال�سيرة والمقاتل القديمة اأّن 

ح اأهل ال�سيرة والموؤّرخون  ا�سم بكير كان في جملة جي�س عمر بن �سعد, وقد �سرَّ

كاأبي مخنف اأّن: �سمر بن ذي الجو�سن -وكان قائد مي�سرة عمر بن �سعد- حمل 

على مي�س��رة ع�س��كر الإمام الح�س��ين Q, وحمل هاني بن ثبي��ت الح�سرمّي 

وبكي��ر ب��ن ح��ي التيمّي, وهو م��ن تيم اهلل بن ثعلب��ة, فاجتمعوا عل��ى عبد اهلل بن 

.
(3(

عمير الكلبّي, وهو من اأ�سحاب الإمام الح�سين Q, فقتلوه

وبن��اء عل��ى نق��ل الموؤّرخي��ن الأوائل ف��اإّن بكير بن ح��ي كان من اأع��داء الإمام 

الح�س��ين Q, وق��د توّج��ه اإلى كربالء لقتاله, وقد ا�س��ترك عل��ى ما قالوا في 

قتل اأحد اأ�سحاب الإمام Q, وعليه, فال وجه لوجود ا�سمه في جملة �سهداء 

كربالء.

الجاللّي,  ر�سا  محّمد  ال�سّيد  تحقيق   ,Q الح�سين الإمام  مع  قتل  من  ت�سمية  الثاني,  العدد  تراثنا,  ))) مجّلة 

�س54), رقم59.

)2) المحّلى, حميد بن اأحمد بن محّمد, الحدائق الوردّية في مناقب اأئّمة الزيدّية, ج3, �س25.

)3) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س332.
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3- اأبو الجنوب

من جملة من ورد ا�س��مه في بع�س كتب معرفة الرجال على اأّنه اأحد اأ�سحاب 

الإمام الح�س��ين Q �س��خ�س با�س��م اأبي الجنوب, )وقد ورد خطاأ في الكتب 

با�سم اأبي الحتوف(. وهو في الواقع من جملة اأعداء الإمام الح�سين Q في 

كربالء, وكان في جملة ع�س��كر ابن �س��عد, رغم ذكر ا�س��مه في تعداد ال�س��هداء. 

ولكن بال�س��تناد اإلى المت��ون التاريخّية والمقاتل القديمة فاإّن��ه من اأعداء الإمام 

الح�سين Q, و�سنعر�س فيما يلي بحثًا واإثباتًا لذلك.

كتب العاّلمة المامقانّي في تنقيح المقال حول ال�سخ�س المترَجم له يقول: 

اأب��و الحت��وف, وقد مرَّ في ترجمة اأخيه �س��عد بن الحرث بن �س��لمة الأن�سارّي 

العجالن��ّي, بي��ان كونهم��ا جميعًا من �س��هداء الط��ف ر�س��وان اهلل عليهما, وكفى 

.
(((

بذلك �ساهدًا على الوثاقة

د هذا الكالم في ترجمة �سعد بن الحرث بن �سلمة اأي�سًا. وقد اأكَّ

وكت��ب اآي��ة اهلل نم��ازي ف��ي المو�س��وع يق��ول: �س��عد ب��ن الح��ارث ب��ن �س��لمة 

الأن�س��ارّي اأخ��و اأب��ي الحتوف الجعفّي, وق��د خرج من الكوفة مع عمر بن �س��عد, 

فلّما �س��مع منا�س��دة الإمام الح�سين Q و�سمع بكاء اأهل بيته, التحق بالإمام 

.
(2(

الح�سين Q ونال �سرف ال�سهادة, يا ليتني كنت معهم فاأفوز فوزًا عظيمًا

وكت��ب المحّقق الت�س��ترّي يق��ول: اأبو الحت��وف, مرَّ في اأخيه �س��عد بن الحارث 

الأن�س��ارّي كونهم��ا م��ن �س��هداء الط��ّف, اأق��ول: مّر ع��دم اإتيانه بم�س��تند فلي���س 

.
(3(

بمعتمد

))) المامقانّي, تنقيح المقال في علم الرجال, ج3, �س0), من ف�سل الكنى, الطبعة الحجرّية.

)2) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج4 �س27.

)3) الت�سترّي, قامو�س الرجال, ج)), �س)27.
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ه م��ن جملة  وينبغ��ي الق��ول فيم��ا ورد اآنف��ًا م��ن الموا�سي��ع المذك��ورة: اإّن ع��دَّ

اأ�سح��اب الإمام الح�س��ين Q غير �سحيح, وهو مخالف لم��ا ورد في المتون 

التاريخّية المعتبرة, وينبغي اأن نذكر هنا عّدة نكات هاّمة: 

اأ- ورد ف��ي الكت��ب الرجالّية والكتب الأخرى اأّن ا�س��م والد �س��عد هو الحرث. وهو 

مخالف لما ورد في كتاب ت�سمية من ُقتل مع الإمام الح�سين Q, وهو من 

 ,
(((

تاألي��ف الف�سي��ل بن الزبير, وه��و متقّدم يرجع اإلى الق��رن الثاني الهجرّي

وقد ورد فيه اأّن ا�س��مه هو �س��عد بن الحارث, ل �سعد بن الحرث!. وعليه, فاإّنه 

تهما, وذلك اأّن ا�س��م والد اأبي الجنوب هو الحرث, وا�س��م  ل مجال لإثبات اأخوَّ

والد �سعد هو الحارث.

ب- ينبغ��ي اللتف��ات فيم��ا يخ�ّس اأبا الجنوب, اأّن ا�س��مه عب��د الرحمن بن زياد, 

ة بين �س��عد بن الح��ارث وبين عبد الرحم��ن بن زياد,  ولذل��ك ف��ال رابطة اأخوَّ

اأ�سف اإلى ذلك, اأّن ح�سور عبد الرحمن في كربالء هو من م�سّلمات التاريخ, 

بينم��ا ل��م ي��رد ا�س��م �س��عد بن الح��ارث عل��ى اأّنه م��ن جمل��ة اأ�سح��اب الإمام 

الح�سين Q في اأي كتاب معتبر.

ويمك��ن اأن ُي�س��كل عل��ى ذل��ك, باأّن��ه ق��د ورد ف��ي كت��اب ت�س��مية م��ن ُقتل م��ع الإمام 

الح�سين Q وفي الحدائق الوردّية, ا�سم هذا ال�سخ�س في عداد �سهداء كربالء.

ح��ت ب��اأّن �س��عد ب��ن الح��ارث  والج��واب عن��ه: اأّن كت��ب الرج��ال والتاري��خ �سرَّ

.
(2(

الأن�سارّي ُقتل مع الإمام علّي Q في حرب �سّفين

الجاللّي,  ر�سا  محّمد  ال�سّيد  تحقيق   ,Q الح�سين الإمام  مع  قتل  من  ت�سمية  الثاني,  العدد  تراثنا,  ))) مجّلة 

�س54).

)2) اأنظر على �سبيل المثال: ابن الأثير, اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة, ج2, �س272, ابن عبد رّبه, الإ�ستيعاب 

في معرفة الأ�سحاب, ج2, �س583, البغدادّي, محّمد بن حبيب, المحّبر, �س290, الطبرّي, المنتخب من ذيل 

المذّيل, �س46), ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س82.
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ج- فيم��ا يخ���سّ اأب��ا الحت��وف اأي�س��ًا, ل بّد م��ن البحث في��ه من وجهي��ن: الأّول: 

بالن�سبة اإلى كنيته. والثاني: هل اإّن ما قيل فيه من اأّنه كان من اأ�سحاب الإمام 

الح�سين Q مطابق للواقع اأم ل؟.

فاأّم��ا كنيت��ه فينبغ��ي الق��ول: اإّن كنيته اأبو الجن��وب ل اأبو الحت��وف, ويظهر اأّن 

من�ساأ هذا الخطاأ هو كتاب ت�سمية من قتل مع الإمام الح�سين Q, حيث ذكر 

ة ال�س��الفة الذكر اآنفًا, ثّم �س��رى ذلك فيما بعد اإلى كتاب الحدائق الوردّية  الق�سّ

في مناقب اأئّمة الزيدّية, من تاأليف حميد بن اأحمد )م 652ه�. ق.( واإلى الكتب 

الرجالّية كذلك.

وبن��اء عل��ى نق��ل اأهل ال�س��يرة, وعل��ى ما ورد ف��ي الكت��ب التاريخّي��ة القديمة, 

ف��اإّن ال�س��خ�س ال��ذي كان حا�س��رًا ف��ي كرب��الء ووق��ف حاماًل �س��يفه �سّد �س��ّيد 

ال�سهداء Q هو اأبو الجنوب.

وينق��ل الطب��رّي )م 0)3ه���. ق( ع��ن اأب��ي مخن��ف قوله: ث��ّم اإّن �س��مر بن ذي 

الجو�سن, اأقبل في نفر نحو من ع�سرة من رجالة اأهل الكوفة, ِقَبَل منزل الح�سين 

ال��ذي في��ه ثقل��ه وعياله, فم�س��ى نحوه فحال��وا بينه وبي��ن رحله, فقال الح�س��ين: 

ويلك��م اإن ل��م يكن لكم دين, وكنتم ل تخافون يوم المعاد, فكونوا في اأمر دنياكم 

اأحرارًا ذوي اأح�س��اب, امنعوا رحلي واأهلي من طغامكم وجّهالكم, فقال ابن ذي 

الجو�سن: ذلك لك يا ابن فاطمة, قال: واأقدم عليه بالرجالة, منهم اأبو الجنوب 

وا�س��مه عبد الرحمن الجعفّي, والق�س��عم ابن عمرو بن يزيد الجعفّي, و�سالح بن 

وهب اليزنّي, و�س��نان بن اأن���س النخعّي, وخولي ابن يزيد الأ�سبحّي, فجعل �سمر 

بن ذي الجو�س��ن يحّر�سهم, فمّر باأبي الجنوب وهو �س��اكٌّ في ال�س��الح, فقال له: 

اأق��دم علي��ه, قال: وما يمنع��ك اأن تقدم عليه اأنت؟ فقال له �س��مر: األي تقول ذا؟! 

ا, فقال له اأب��و الجنوب- وكان �س��جاعًا-: واهلل  ق��ال: واأن��ت ل��ي تقول ذا؟! فا�س��تبَّ
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لهممت اأن اأخ�سخ�س ال�س��نان في عينك, قال: فان�سرف عنه �س��مر, وقال: واهلل 

نك, قال: ثّم اإّن �س��مر بن ذي الجو�س��ن, اأقبل  لئ��ن ق��درت على اأن اأ�س��ّرك لأ�سرَّ

في الرجالة نحو الح�س��ين, فاأخذ الح�س��ين ي�سّد عليهم فينك�سفون عنه, ثّم اإّنهم 

...
(((

اأحاطوا به اإحاطة

ويكت��ب اب��ن الأثي��ر ف��ي ذي��ل كلم��ة »الناج��ي«:... ناجية ب��ن مالك ب��ن حريم 

ب��ن جعف��ى بط��ن م��ن جعفى منه��م اأبو الجن��وب لعن��ه اهلل وهو عب��د الرحمن بن 

زي��اد ب��ن زهي��ر بن خن�س��اء اب��ن كعب بن الح��ارث بن �س��عد بن ناجية �س��هد قتل 

.
(2(

الح�سين Q واأخذ جماًل من جماله ي�ستقي عليه الماء ف�سّماه ح�سينًا

واأغ��ار بع��د الع�س��ر عل��ى ناق��ة للح�س��ين Q, وكان يحم��ل عليه��ا الم��اء 

وي�سّميها الح�سين.

وعلي��ه ف��اإّن ا�س��م هذا الرجل ه��و عبد الرحمن ب��ن زياد الجعف��ّي, وكنيته اأبو 

الجنوب ل اأبو الحتوف, كما ورد في الكتب الرجالّية المذكورة.

وهنا نكتة اأخرى مفادها اأّنه وفي يوم عا�سوراء في كربالء وبعد �سقوط الإمام 

الح�س��ين Q اإل��ى الأر���س اأمر ال�س��مر الملع��ون بالحملة.. ويكتب ابن �س��هر 

اآ�سوب )م 588( حول ذلك قائاًل: 

فق��ال �س��مر: ما وقوفكم وما تنتظ��رون بالرجل وقد اأثخنته ال�س��هام؟! احملوا 

علي��ه, ثكلتك��م اأّمهاتكم, فحملوا عليه من كّل جان��ب, فرماه اأبو الحتوف الجعفّي 

ف��ي جبين��ه, والح�سي��ن ابن نمير ف��ي فيه, واأبو اأيوب الغنوّي ب�س��هم م�س��موم في 

..
(3(

حلقه. فقال Q: ب�سم اهلل ول حول ول قّوة اإّل باهلل

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س344.

)2) ابن الأثير, اللباب في تهذيب الأن�ساب, ج3, �س287.

)3) ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س258.
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وينق��ل الخوارزم��ّي )م 568ه���. ق.( ف��ي مقتل��ه, اأّن اأبا الحتوف رم��ى الإمام 

... وقد نقل كثير من المتقّدمين واأهل ال�سيرة هذه 
(((

ب�س��هم في جبهته ال�س��ريفة

ة, وذكروا اأ�سماء بع�س من وردت اأ�سماوؤهم فيما �سبق, ولكن لم يذكر اأحد  الق�سّ

منهم ا�سم اأبي الحتوف.

وينبغ��ي الق��ول ف��ي وجه جم��ع بين اأط��راف البحث اأّن��ه: باللتف��ات اإلى بع�س 

الم�س��ادر الأّولّي��ة المعتب��رة, الت��ي اأوردت اأن اأب��ا الجن��وب كان اإلى جانب �س��مر 

ع�سر يوم عا�سوراء, واأّنه كان يحادثه اأو اأّنه كان �ساهد قتل الإمام, وبالتاأّمل في 

الكتب التي لم تذكر ا�سمه يمكن القول: 

اإّن اأب��ا الجن��وب كان �س��هد قت��ل الإم��ام Q, وبال�س��تناد اإل��ى م��ا ورد في 

 ,Q كت��ب ال�س��يرة ف��اإّن اأبا الجن��وب كان م��ن جملة اأع��داء الإمام الح�س��ين

وبالتال��ي ف��اإّن ذك��ر ا�س��مه في عداد �س��هداء كربالء واأّن��ه كان مّمن ف��دى الإمام 

الح�س��ين Q غي��ر �سحيح, ولذا فاإّن ما ورد في الكت��ب الرجالّية بحاجة اإلى 

اإعادة النظر ب�سكل جّدي.

د- �س��عيد  ب��ن ح��ارث الأن�سارّي كت��ب المامقانّي ف��ي ترجمته ل�س��عد بن الحرث 

 وكانا في الكوفة راأيهما راأي 
(2(

بن �س��لمة: وهذا الرجل هو واأخوه اأبو الحتوف

الخ��وارج فخرج��ا م��ع عمر بن �س��عد اإلى حرب الح�س��ين Q فلّما �س��معا 

ا�س��تن�ساره و�سري��خ الن�س��اء والأطف��ال ل�س��ماع ا�س��تن�ساره نالتهم��ا الهداي��ة 

الإلهّي��ة وتوفيق ال�س��عادة فقال: اإّنا نق��ول ل حكم اإّل هلل ول طاعة لمن ع�ساه, 

وه��ذا الح�س��ين بن بنت نبّين��ا محّمد ونحن نرجو �س��فاعة جّده ي��وم القيامة, 

فكيف نقاتله وهو بهذا الحال ل نا�سر له ول معين؟! فمال ب�سيفيهما بين يديه 

))) الخوارزمّي, مقتل الح�سين Q, ج2, �س38.

)2) جاء في هام�س تنقيح المقال: هو غير اأبي الحتوف الجعفّي الملعون ال�سارب للحجر, منه }.
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عل��ى اأعدائه, وجع��ال يقاتالن قريبًا منه, حّتى قتال جمعًا وجرحا اآخرين, ثّم 

, وختم لهما بال�سعادة الأبدّية 
(((

ُقتال مًعا في مكان واحد, ر�سوان اهلل عليهما

مة, واإّنما الأمور بخواتيمها. بعد ما كانا من المحكِّ

وكتب اآية اهلل نمازي في هذا ال�سدد يقول: 

�س��عد بن الحرث واأخوه اأبو الحتوف خرجا من الكوفة مع عمر بن �س��عد, ولّما 

�سمع �سعد واأخوه اأبو الحتوف النداء من الح�سين وال�سراخ من عياله التحقا به, 

 
(2(

يا ليتني كنت معهم فافوز فوزًا عظيمًا.

وينبغ��ي اللتف��ات والتذكي��ر باأّن��ه طبق��ًا لم��ا ورد ف��ي ت�س��مية م��ن قت��ل م��ع 

الح�س��ين Q, وه��و من اأّول الم�س��ادر في هذا المو�سوع, ذكر اأّن ا�س��م هذا 

ح به بع�س الأعاظم.  , ل �سعد بن الحرث, الذي �سرَّ
(3(

الرجل هو �سعد بن الحارث

وبغ���سّ النظ��ر عن ذلك, فاإّنه- كما �س��بق- كان اأبو الجن��وب حا�سرًا في كربالء 

وقاتل الإمام Q, ولكن هل كان �سعد حا�سرًا في كربالء اأم لم يكن كذلك؟. 

واأّنه هل كان مع �س��ّيد ال�س��هداء؟ اأو كان من جملة جي�س عمر بن �سعد؟. وهذا ما 

لم يرد حوله كالم ثابت في الم�سادر القديمة والمعتبرة.

د به.  وقد ورد في ت�س��مية من قتل مع الح�س��ين Q للف�سيل, وهو مّما تفرَّ

ومن هنا فال يمكن العتماد عليه.

, اأ�سف اإلى ذلك اأّننا قلنا اأّنهما 
(4(

وقد اأخذ عنه ذلك موؤّلف الحدائق الوردّية

لم يكونا اأَخَوين.

))) المامقانّي, تنقيح المقال في علم الرجال, ج2, �س2), الطبعة الحجرّية.

)2) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج4, �س27.

الجاللّي,  ر�سا  محّمد  ال�سّيد  تحقيق   ,Q الح�سين الإمام  مع  قتل  من  ت�سمية  الثاني,  العدد  تراثنا,  )3) مجّلة 

�س54).

)4) المحّلى, حميد بن اأحمد بن محّمد, الحدائق الوردّية في مناقب اأئّمة الزيدّية, ج3, �س25.
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وب�سهادة التاريخ فقد ورد ا�سم رجل واحد با�سم �سعد بن الحارث الأن�سارّي, 

وقد ا�سُت�سهد مع اأمير الموؤمنين في حرب �سّفين.

ح ابن �س��عد )م 230ه�. ق.( في بيان ن�س��ب �س��عد بن الحارث, فقال:  وقد �سرَّ

.
(((

�سعد بن الحارث ُقتل مع اأمير الموؤمنين في حرب �سّفين

ح بع�س الأعاظم باأّن: �س��عد بن الحارث اأدرك النب��ّي P وقتل في  وق��د �س��رَّ

, وعلي��ه؛ فال معنى لما ُذكر اأّن �س��عدًا قتل ف��ي وقعة الطّف. وقد 
(2(

ح��رب �سّفي��ن

ُيقال اإّن المق�سود من �س��عد رجل اآخر غير �س��عد هذا, وهو �س��خ�س اآخر با�س��م 

�سعيد بن الحارث الأن�سارّي.

وه��ذا ال��كالم �سحيح اأي�سًا, وذلك اأّن �س��عيد بن الح��ارث الأن�سارّي كان من 

.
(3(

م�ساهير التابعين وقد ُعّمر طوياًل ومات �سنة 20) هجرّية تقريبًا

والنتيجة اأّن كالم موؤّلف ت�سمية من قتل مع الح�سين Q, والموؤّلفات التي 

ته مع اأبي الحتوف )اأبو الجنوب( وح�سوره في  اتبعته على ذلك, التي ذكرت اأخوَّ

كربالء, وتحوّله اإلى مع�سكر الإمام الح�سين Q و... كّله غير �سحيح اأ�ساًل. 

.Q ه في جملة اأ�سحاب الإمام الح�سين وكذلك ل �سّحة لعدِّ

ه��� يحي��ى  ب��ن  هان��ي : عدَّ بع���س متاأّخري عل��م الرج��ال يحيى من جملة �س��هداء 

. ولك��ن هذا الق��ول مخالٌف لم��ا ورد في 
(4(

كرب��الء, وب��دون اأي م�س��تند ُيذك��ر

المتون التاريخّية القديمة.

))) ابن �سعد, الطبقات الكبرى, ج5, �س82.

)2) الأمينّي, الغدير, ج9, �س365.

)3) الذهبّي, �سير اأعالم النبالء, ج5, �س64).

)4) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج8, 238.
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كتب العاّلمة المامقانّي حول المو�سوع يقول:

يحي��ى ب��ن هاني بن ع��روة الم��رادّي العطيفّي - ن�س��بة اإلى بن��ي عطيف بطن 

م��ن م��راد- وقد ذكر اأهل ال�س��ير: اأّنه لّما قتل هاني مع م�س��لم ب��ن عقيل فّر ابنه 

 Q يحيى واختفى عند قومه خوفًا من ابن زياد, فلّما �س��مع بنزول الح�س��ين

بكربالء, جاء وان�سّم اإليه ولزمه اإلى اأن �سّب القتال يوم الطّف, فتقّدم وقتل من 

.
(((

القوم رجاًل كثيرة, ثّم نال �سرف ال�سهادة ر�سوان اهلل عليه

ويقول اآية اهلل نمازي م�ستندًا اإلى كالم المامقانّي: يحييى بن  هاني  بن  عروة 

.
(2(

المرادّي, من �سهداء الطّف كما ذكره العاّلمة المامقانّي

ولكّنن��ا عن��د مراجع��ة الكتب القديم��ة, نجد اأّن يحي��ى لم يكن من ال�س��هداء؛ 

ولي���س ذل��ك فح�س��ب؛ ب��ل كان من جمل��ة رواة حوادث كرب��الء اأي�س��ًا! اأ�سف اإلى 

ذل��ك, اأّن��ه كان ف��ي كربالء من جملة اأ�سحاب عمر بن �س��عد, ووق��ف �سّد الإمام 

الح�س��ين Q. وهو في كتب الفريقين من رواة اأحاديث النبّي P, وقد نقل 

بع�س حوادث كربالء, ومنها حملة نافع بن هالل, اأو بع�س حوادث ثورة المختار 

الثقفّي. وعليه, ل يمكن اأن يكون يحيى بن هاني في عداد �سهداء كربالء. اأ�سف 

اإلى ذلك, اأّن اإثبات كونه ابن هاني بن عروة, ال�سخ�س المعروف, هذا نف�سه اأمر 

يحتاج اإلى مزيد من الّدّقة والتاأّمل.

و- هالل  بن  نافع: يكتب اآية اهلل نمازي قائاًل: لم يذكر الرجالّيون ا�س��مه, ولكّنه 

من �سهداء كربالء.

فق��د نق��ل ال�س��ّيد اأّن ه��الل ابن ناف��ع قال لالإم��ام الح�س��ين Q: واهلل ما 

))) المامقانّي, تنقيح المقال في علم الرجال, ج3, �س322, الطبعة الحجرّية.

)2) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج8, �س239.
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. وعلى ما في المناقب فهي كلمات 
(((

ا على نّياتن��ا و ب�سائرنا كرهن��ا لق��اء رّبنا اإنَّ

ت��دّل عل��ى كمال وعظم��ة قائلها. وه��و الذي خرج اإلى الم�س��رعة في ج��وف الليل 

.
(2(

برفقة العّبا�س Q لطلب الماء, وكان له كالم مع عمرو بن الحّجاج

وه��و مّم��ن ذكرهم الإمام الح�س��ين Q, حينما نا�س��د الأ�سحاب ن�سرته 

وهم على الثرى, وذلك على ما اأ�سار اإليه اأبو مخنف في مقتله.

وه��الل ب��ن نافع هذا غير نافع بن هالل الذي كان في ع�س��كر عمر بن �س��عد, 

وطل��ب م��ن عم��ر اأن ياأتي ببع�س الم��اء لالإمام الح�س��ين Q, ولي���س هو من 

نق��ل �س��ورة الإمام الح�س��ين Q وه��و يجود بنف�س��ه في اآخر لحظ��ات حياته 

.
(3(

ال�سريفة

يق��ول ابن نما الحّلي ف��ي مثير الأحزان: فبينا الح�س��ين Q في الطريق, 

اإذ طلع عليه ركب اأقبلوا من الكوفة, فاإذا فيهم هالل بن نافع الجملّي وعمرو بن 

خالد ف�س��األهم عن خبر الّنا�س فقالوا: اأّما- واهلل- الأ�سراف فقد ا�ستمالهم ابن 

زياد بالأموال فهم عليك, واأّما �س��ائر الّنا���س فاأفئدتهم لك و�س��يوفهم م�س��هورة 

...
(4(

عليك

ة كربالء كذلك كان هالل بن نافع في ع�سكر ابن �سعد, وهو من نقل  وفي ق�سّ

ما كانت عليه �سهادة الإمام Q في لحظاته الأخيرة, قال:

 اإّني لواقف في ع�س��كر عمر بن �س��عد اإذ �سرخ �سارخ: اأب�س��ر اأّيها الأمير, قد 

ُقتل الح�س��ين, فبرزت بين ال�سّفين واأّنه ليجود بنف�س��ه, فو اهلل ما راأيت اأح�س��ن 

منه, ولقد �س��غلني نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله. وطلب منهم ماء 

))) ابن طاوو�س, الملهوف على قتلى الطفوف, �س38).

)2) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س388.

)3) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان, �س57.

)4) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان, �س)3.
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فق��ال ل��ه رج��ل: واهلل ل تذوقه حّت��ى ترد الحامية, فت�س��رب من حميمه��ا, فقال: 

ب��ل اأرد عل��ى جّدي ر�س��ول اهلل, واأ�س��كن معه ف��ي مقعد �سدق عن��د مليك مقتدر, 

واأ�س��رب م��ن ماء غير اآ�س��ن, واأ�س��كو اإليه م��ا ارتكبتم مّن��ي وفعلتم ب��ي. فغ�سبوا 

.
(((

باأجمعهم حّتى كاأّن الرحمة �ُسلبت من قلوبهم

وه��ذا ال��كالم لم نجده في كتب التاري��خ كالطبرّي, ولكن ذكره ابن نما الحّلي 

. فاإذا بنينا على قبول واحد منهما, فالراأي اأّن قولهما له 
(2(

وال�س��ّيد ابن طاوو���س

من العتبار ما لي�س لغيرهما من الكتَّاب الآخرين.

والم�س��األة الأخ��رى القابل��ة للتاأّمل ف��ي كالم اآية اهلل نمازي, هي ا�س��تناده اإلى 

كالم اأو بعبارة اأو�سح ا�س��تناده اإلى مجل���س عزاء مجعول ومن�س��وب بعد �س��نوات 

طويلة من كربالء, وهو ل يعدو �سوى مجل�س عزاء انت�سارًا ل�سّيد ال�سهداء.

ن�سبة اإلى �سّيد ال�سهداء غير �سحيحة 

ين�س��ب بع�سهم- ومنهم اآية اهلل نمازي- مو�سوعًا اإلى �س��ّيد ال�سهداء هو اأكثر 

�س��بهًا بمجال���س الع��زاء من��ه اإل��ى المتن والحقيق��ة التاريخّي��ة؛ فم��ن الأدّلة التي 

اأوردها وا�ستند اإليها في اإثبات ا�ست�سهاد هالل بن نافع ما يلي:

وه��و مّمن ذكره الح�س��ين Q حين ال�س��تن�سار, كما نقل��ه اأبو مخنف في 

.
(3(

مقتله

ولبيان حقيقة الأمر ينبغي القول اإّن عددًا من المتاأّخرين يعتقدون اأّن الإم�ام 

الح��س���ين Q نظ��ر حوله يوم عا�س��وراء ثّم نادى: يا م�س��لم ب��ن عقيل... ويا 

ه��الل ب��ن ناف��ع... يا فر�س��ان ال�سفاء وي��ا اأبطال الهيج��اء!. ما ل��ي اأناديكم فال 

))) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان, �س57.

)2) الحّلي, ابن نما, مثير الأحزان, �س57, ابن طاوو�س, اللهوف, �س75- 76.

)3) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج8, 66).
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ت�سمعون... ول تجيبون...

وهذا الكالم ل وجود له في اأي كتاب معتبر وقديم, وبناء على ما وجدناه فاإّن 

من�س��اأ ه��ذا الكالم هو كتاب نا�س��خ التواريخ وه��و من تاأليف المي��رزا محّمد تقي 

�سبهر )م 297)(. وقد اأورده بدون دليل ي�ستند اإليه, وحّتى لو كان دلياًل �سعيفًا.

ق��ال نق��اًل ع��ن الإم��ام الح�س��ين Q, تح��ت عن��وان »ا�س��تغاثة الح�س��ين 

بال�سهداء من اأ�سحاب القلوب الحّية«:

وعن��د ذل��ك نظر يمينًا و�س��ماًل فراأى اأخوانه واأولده عل��ى الثرى وغارقين في 

الدما, فنادى:

يا م�سلم  بن عقيل, ويا هاني  بن  عروة, ويا حبيب  بن  مظاهر, يا زهير  بن ا لقين, 

ي��ا يزي��د بن  مظاهر, يا يحي��ى  بن  كثير, يا هالل  بن  نافع, ي��ا اإبراهيم  بن  ح�سين, 

يا عمير بن  مطاع, يا اأ�س��د الكلبّي, يا عبد اهلل  بن  عقيل, يا م�س��لم  بن  عو�س��جه, يا 

داود ب��ن  طرم��اح, يا حرَّ الرياحّي ويا علّي بن  ح�س��ين, يااأبطال ال�سفا ويا فر�س��ان 

الهيجا, ما لي اأناديكم فال تجيبون؟!. واأدعوكم فال ت�ستجيبون؟!. اأاأنتم نائمون, اأم 

رون؟!. هذه ن�س��اء الر�س��ول قد اأ�سابهنَّ الذبول, وعالهنَّ  عن ن�سرة اإمامكم تق�سّ

لفقدك��م النح��ول. ي��ا ك��رام. قوموا م��ن نومكم ودافعوا ع��ن حرم الر�س��ول وادفعوا 

الطغ��اة اللئ��ام, كاّل ب��ل �سرعكم ريب المن��ون وغدر بكم الدهر الخ��وؤون واإّل فاأنتم 

 ..
(((

عن ن�سرتي ل تق�سرون,... وبكم لحقون واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

فاأّم��ا ق��ول المرح��وم �س��بهر فهو غير قاب��ل لالعتماد, ولي���س في ه��ذا المورد 

فح�سب, بل في اأكثر من مورد اآخر كذلك. وذلك لالأ�سباب التالية:

الح�سين Q, ج2, �س449, ترجمة  ال�سهداء  �سّيد  الإمام  التواريخ, حياة  نا�سخ  الميرزا محّمد تقي,  ))) �سبهر, 

وتحقيق �سّيد علّي جمال اأ�سرف.
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)- عدم دّقة الكاتب في �سبط الأ�سماء, فجعل مثاًل عبيد اهلل بن الحّر الجعفّي 

عبد اهلل الحّر.

3- عدم ذكره للم�سدر من تاريخ معتبر وفي موارد كثيرة ومنها في مورد البحث.

4- ذكره موا�سيع لم ترد في التواريخ المعتبرة.

5- كت��ب موؤّل��ف نا�س��خ التواري��خ هن��ا يق��ول: اإّن الإمام الح�س��ين Q خاطب 

اأ�سحاب��ه وه��م غارق��ون بالدم��اء: ِل��َم ل ت�س��معون. بينم��ا نج��د اأّن م�س��لم بن 

عقي��ل وهاني بن ع��روة ُقتال في الكوفة. فعبارة ما ل��ي اأناديكم فال تجيبوني, 

واأدعوك��م فال ت�س��معون؟! اأنتم نيام اأرجوكم تنتبه��ون, ل معنى لها في المقام 

حيث الخطاب لمن كان في كربالء غارقًا في دمه.

وبناء على هذا النقل فاإّن �سّيد ال�سهداء Q خاطب ال�سهداء بقوله: بل غدر 

بكم الدهر الخوؤون. بينما �ساأن الإمام و�سبره اأرقى من اأن يتهم الأّيام بالخيانة.

اأخطاأ المرحوم �س��بهر في كتابه خطاأ اآخر, فذكر اأّن هالل بن نافع من جملة 

�س��هداء كربالء, بينما هالل بن نافع كان من اأ�سحاب عمر بن �س��عد, وقد نقلوا 

عنه بع�س ما جرى في كربالء. والمق�سود اأّن �ساحب نا�سخ التواريخ وفي الن�ّس 

المتقّدم ذكر هالل بن نافع, فجعله مورد خطاب الإمام اأن: قم فان�سر اإمامك, 

وذلك بزعم اأّنه من �سهداء كربالء. وعليه فال ت�سّح ن�سبة هذا الن�ّس اإلى الإمام 

الح�س��ين Q. واإن كان ل�س��ان الح��ال فه��و جّيد, لك��ن �س��رط اأن ُيحذف منه 

اأمثال هالل بن نافع.

ودلي��ل اآخ��ر ذك��ره اآية اهلل نمازي ومفاده اأّن هالل ب��ن نافع »هو من خرج في 

جوف الليل اإلى الم�سرعة برفقة العّبا�ص Q لطلب الماء وتكّلم مع عمرو 

.
(((

بن الحّجاج«

))) النمازّي ال�ساهرودّي, ال�سيخ علّي, م�ستدركات علم رجال الحديث, ج8, 66).

نه�شة عا�شوراء
274



بينم��ا نج��د اأّنه طبقًا للنقل التاريخّي المعتب��ر, كان المذكور نافع بن هالل ل 

ه��الل ب��ن نافع, وكان بع��د كربالء وواقعة عا�س��وراء على قيد الحياة, وقد �س��هد 

اآخر لحظات من عمر الإمام الح�سين Q وتحّدث عن ذلك.

م��ن هن��ا فاإّن ق��ول بع�س الرجالّيين المبنّي على ا�ست�س��هاد ه��الل بن نافع مع 

اأ�سحاب الإمام الح�سين Q قول غير قابل للقبول.

ز- جبل��ة  ب��ن  عب��د اهلل: ا�س��تند بع���س الرجالّيي��ن م��ن المتاأّخري��ن اإل��ى الزيارة 

. فقد ذكرت 
(((

وا جبلة بن عبد اهلل في عداد �س��هداء كرب��الء الرجبّي��ة, فع��دُّ

بع�س كتب الرجال اأّن: »جبلة بن عبد اهلل فدى بروحه اإمام زمانه وريحانة 

ر�سول اهلل P, ولذا فمّما يليق به جعله في اأعلى مراتب الوثاقة والتجليل 

والحت��رام«. وق��د ذك��روا اأّن من�س��اأ هذا الكالم ومنبعه الأ�سا���س هو ال�س��الم 

.
ّ

الُم َعلى َجَبَلَة ْبِن  َعْبِد اهلل الوارد في الزيارة الرجبّية: ال�سَّ

 ,R  ويرى اأولئك الرجالّيون اأّن جبلة  بن  عبد اهلل من جملة اأتباع اأهل البيت

وم��ن جملة �س��هداء كربالء. ولكن هذا ال��كالم ل ي�سّح اأ�ساًل, بل هو مخالف لما 

ورد في المتون التاريخّية المعتبرة, والدليل على ذلك اأمران:

الأم��ر الأّول: ح��ول متن وم�سدر هذا الدعاء اأ�سا�س��ًا يعن��ي الزيارة الرجبّية, 

وه��ي الم�سدر الوحيد الذي ا�س��تند اإليه المتاأّخ��رون, مّمن جعل اأحد اأعداء اأهل 

البيت R في جملة �سهداء كربالء. 

��اب المذكوري��ن ا�س��تندوا فع��اًل اإل��ى الزي��ارة الرجبّي��ة في  كم��ا اأّن كاّف��ة الكتَّ

الت�سريح بهذا القول.

))) الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج4, �س354.
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نظرة موجزة اإلى الزيارة الرجبّية

ُيحتمل ب�س��كل قوّي اأّن ال�س��ّيد ابن طاوو���س كان اأّول من ذكر الزيارة الرجبّية 

في كتابه اإقبال الأعمال, ولم ي�سندها اإلى اأي راٍو اأو اإمام, قال: هذه الزيارة مّما 

.
(((
Q يزار بها الح�سين

وق��د ن�س��ب العاّلمة المامقانّي في ذيل ا�س��م عبيد اهلل ب��ن علّي بن اأبي طالب 

هذه الزيارة اإلى الإمام, حيث قال عنه اإّنه نال �س��رف ت�س��ليم الإمام Q في 

.وقد �سلَّم عليه الإمام في الزيارة الرجبّية.
(2(

الزيارة الرجبّية

ويظهر اأّن هذا الكالم ل ي�سّح, وذلك لأّن ال�س��ّيد ابن طاوو���س لم ين�سب هذه 

الزيارة اإلى اإمام ول اإلى غيره, َفَنْقُل الزيارة عن ل�سانه هو على اأّنها زيارة معتاد 

عليه��ا في زمان��ه, فقد قال: »فيما نذك��ره من لفظ زيارة الح�س��ين Q في 

الن�سف من �س��عبان, اأقول: اإّن هذه الزيارة مّما يزار بها الح�س��ين Q اأّول 

...
(3(

رجب اأي�ساً«

وكم��ا �س��بق واأ�س��رنا, ف��اإّن ال�س��ّيد لم يذكر ن�س��بة الزي��ارة اإلى اأي اإم��ام اأو اأي 

اأحد اآخر اأو ناحية, وُيحتمل ب�س��كل قوّي اأن تكون األفاظ هذه الزيارة مّما يزار به 

خذ مّما تتداوله الأل�سن. ولهذا فاإّن ال�سّيد الخوئّي في ذيل 
ُ
الح�سين Q, وقد اأ

 ,Q ا�س��م �س��عد بن عبد اهلل, عدَّ �س��عدًا من جملة اأ�سحاب الإمام الح�س��ين

فقال: 

»... وف��ي الزي��ارة الرجبّي��ة: �س��عيد ب��ن عب��د اهلل الحنف��ّي و�س��ندها اأي�س��اً 

. وبراأي��ي اأّن الزي��ارة ل �س��ند له��ا اأ�ساًل لي�سل ال��دور اإلى البحث في 
(4(

�سعي��ف«

))) ابن طاوو�س, اإقبال الأعمال, ج3 �س)34.

)2) المامقانّي, تنقيح المقال في علم الرجال, ج2, �س240- )24, الطبعة الحجرّية.

)3) ابن طاوو�س, اإقبال الأعمال, ج3 �س)34.

)4) الخوئّي, معجم رجال الحديث, ج9, �س76.
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الق��ّوة وال�سع��ف. ومن ناحية اأخرى فقد وقع الت�س��ليم في هذه الزيارة على عقبة 

ب��ن �س��معان بينم��ا ه��و لم يكن من ال�س��هداء, ب��ل خّلى �س��بيله عمر بن �س��عد كما 

ذكرنا. 

اأو وق��ع الت�س��ليم كذل��ك عل��ى بع���س اأع��داء اأه��ل البي��ت, كجبلة ب��ن عبد اهلل 

و�سليمان بن عوف, ومن ذلك يالحظ اأي�سًا �سهو القلم اأو الل�سان في هذه الزيارة 

ولي�س محّل بحثه في هذا الكتاب.

وهكذا يتبّين اأّن هذه الزيارة غير قابلة لال�ستناد عليها للح�سول على اأ�سماء 

�سهداء كربالء وحّتى مع قوله ثّم التفت ف�سلَّم على ال�سهداء.

الأمر الثاني: اأّنه بمراجعة الكتب التاريخّية القديمة والمعتبرة نجد اأّن:

جبل��ة  ب��ن  عبد اهلل عا���س في ع�س��ر الإمام الح�س��ين Q وع�س��ر الإمام 

ال�س��ّجاد Q, خالف��ًا لم��ا ه��و المّدع��ى هنا, ول��م يكن م��ن اأ�سح��اب الإمام 

الح�س��ين Q اأ�س��اًل؛ ب��ل وكان بع��د واقعة كربالء وعن��د قيام ث��ورة التّوابين 

بقيادة �س��ليمان بن �سرد, قائدًا من قادة جي���س عبيد اهلل بن زياد يومذاك. ثّم 

اإّن جبلة بن عبد اهلل كان قائد ميمنة الجي���س, وكان في جمادى الأولى من �س��نة 

65 )ه�. ق.( تحت قيادة ابن زياد مع ح�سين بن نمير و�سرحبيل  بن  ذي الكالع 

الحميرّي, واأدهم  بن  محرز باهلّي وربيعة  بن  مخارق الغنوّي, وهم جميعًا من األّد 

اأعداء اأهل البيت R فواجهوا التّوابين في معركة عين الوردة.

وم��ن الجدي��ر بالذكر اأّنه باإ�سافة كنية الخثعمّي اإلى جبلة بن عبد اهلل, يمكن 

التفريق بين جبلة بن عبد اهلل, وجبلة بن عبد اهلل الخثعمّي الذي كان في ِعداد 

�سهداء كربالء, وكان من محّبي اأهل البيت R, بينما كان جبلة بن عبد اهلل 

من اأ�سّد اأعدائهم.

وق��د ذك��ر الم��وؤّرخ الكبير الطب��رّي في ذيل حوادث �س��نة 65 )ه���. ق.(, عند 
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��ة التّوابين وما ج��رى عليهم, ا�س��م جبلة بن عب��د اهلل باإ�سافة  كالم��ه ح��ول ق�سّ

, وبع��د ع��ّدة �سفحات ذكر ا�س��م جبلة بن عب��د اهلل بدون كنية 
(((

الخثعم��ّي اإلي��ه

.
(2(

الخثعمّي

وكذل��ك اب��ن الأثي��ر ف��ي ح��وداث نف���س ال�س��نة, ذكر ا�س��م جبلة ب��ن عبد اهلل 

. وعليه 
(4(

, وبعد �سفحتي��ن ذكره بدون كني��ة الخثعمّي
(3(

باإ�ساف��ة الخثعم��ّي اإليه

فاإّن جبلة بن عبد اهلل باإ�سافة الخثعمّي اإليه اأو بدون تلك الإ�سافة, هو من جملة 

اأعداء اأهل بيت الر�سالة R ولي�س من جملة �سهداء كربالء.

وق��د كان جبل��ة بن عبد اهلل على قيد الحياة بعدها, وكان يعتا���س من خدمته 

.R لأعداء اأهل البيت

وخال�س��ة القول بالن�س��بة اإلى الزي��ارة الرجبّية: اإّن الرجالّيين ل ي�س��تطيعون 

ح بت�سعيفه��ا بع���س الأعاظ��م, وهي في  العتم��اد عليه��ا, ول �س��ّيما اأّن��ه ق��د �س��رَّ

م�سدرها الأ�سلي لم ي�سندها الموؤّلف اإلى اأي اإمام, واأّن ا�سم هذا ال�سخ�س ورد 

.R في جملة اأعداء اأهل البيت

ح اأّن هذا ال�س��خ�س كان �س��نة 65 هجرّية  اأ�سف اإلى ذلك كّله اأّن التاريخ �سرَّ

.R في عداد اأعداء اأهل البيت

ومن هنا فاإّن ما ذكره بع�سهم من اأّنه ينبغي عّد هذا الرجل في اأعلى مراتب 

الوثاقة والجاللة, كالم غير مقبول ول يمكن توجيهه.

))) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س)46.

)2) الطبرّي, تاريخ الطبرّي, ج4, �س464.

)3) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج4, �س80).

)4) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج4, �س82).
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النتيجة

�سي, واإّن  بناء على ما ذكرنا فاإّننا ن�س��تطيع القول اإّن علم الرجال علم تخ�سّ

كّل من ي�سع قدمه في هذا الوادي- اإ�سافة اإلى كونه مكت�سبًا للمقّدمات الالزمة 

له��ذا العل��م- عليه اأن يرجع اإلى الم�سادر القديم��ة الأّولّية, والم�سادر المعتبرة 

والقوّية فيترجم الأفراد بتتّبع دقيق.

ويظه��ر اأّنه في ترجمة الأفراد ل يكفي ال�س��تناد اإل��ى الم�سادر المتاأّخرة؛ بل 

قد يكون في بع�س الموارد م�س��كاًل جّدًا. واإّن ما تقّدم اإلى الآن كان حول �س��هداء 

كرب��الء, بينما ل يخف��ى اأّن علم الرجال يتناول ترجمة اأف��راٍد من ال�سحابة اإلى 

القرون التالية بعد الهجرة.

وق��د وقعت ه��ذه الأخطاء كذلك ف��ي ترجمة �سحابة النب��ّي الأكرم P, وقد 

كت��ب العاّلم��ة الع�س��كرّي كتاب��ًا عنوان��ه مئ��ة وخم�س��ون �سحابّي��ًا ُمخَتَلق��ًا, وعلى 

الأق��ّل ف��ال بّد من التتّبع الدقيق والو�س��يع على هذا المنوال فيم��ا يرجع اأ�سحاب 

.R المع�سومين الأربعة ع�سر

وعل��ى اأّي��ة حال, ف��اإّن التاريخ ف��ي اأكثر من مورد ُيعتب��ر مراآة لكاّف��ة الأفراد, بل 

ه��و موؤّث��ر في ترجمة الأفراد في عل��م الرجال, ويعمل على حّل العقد العالقة, وعلى 

الرجالّيين قبل ال�سروع في كتابة التراجم اأن يلتفتوا اإلى التاريخ بعمٍق وبحث وا�سع 

اأي�س��ًا, لكي��ال ي�سع��وا الع��دّو الملعون في منزلة ال�س��هيد ف��ي كرب��الء, واأن ل ُيثبتوا 

ال�سم من الزيارات المنقولة, واأّل يثبتوا ال�سم كذلك من مجال�س العزاء!.

والكلمة الأخيرة اأّن الواقع اأمر م�سكٌل جّدًا, بل ويذهب اإلى اأو�سع مّما ت�سّورناه 

م�س��كاًل, وبقلي��ل م��ن التاأّم��ل فيم��ا ذكرن��اه يتبّي��ن اأّن ه��ذه الفئة م��ن الرجالّيين 

ح��وا بما نقلناه ب�س��بب اعتماده��م على الم�س��ادر ال�سعيفة  المحترمي��ن ق��د �سرَّ

كالزي��ارة الرجبّي��ة, وبا�س��تنادهم ال�سرف اإلى بع�س الكت��ب الرجالّية المتاأّخرة 

وعدم الرجوع اإلى كتب التاريخ.
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