الطبعة األوىل

 1436هـ ـ  2015م

هوية الكتاب
عنوان الكتاب
املؤلف
االرشاف العلمي
الطبعة
سنة الطبع
عدد النسخ

أصول املقتل احلسيني
الشيخ عامر اجلابري
اللجنة العلمية يف مؤسسة وارث األنبياء
األوىل
1436هـ ـ 2015م
1000

مقدمة املؤسسة
فتتكوّ نههوا
املايض واحلارض واملستقبل ،ثالثة حلقات ،يربطها العلم واملعرفة،
ن
نهظّنة نتكانلة ممتدة اجلذور عرب التواري ،،وواحو ة ايّيوة حل احلوارض ،و رىلوّ
نستقبل سعيد.
ن أعظم نا أىلعم اهلل عا به عىل اإلىلسا  ،العلم ،فبه ُيعرف اهلل عا وبه ُيطوا،،
وبووه ت قووغ ال ايووة (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)  .وهووذا أنوور عظوويم
()1

ونقدس؛ وألجل ذلك حازت أناكن العلم والتع نلم القداسوة واححوماع عهود عا ننوة
عقالء البشور؛ كّهنا صهع اإلىلسا نن خالل رسم الطريغ الص يح واملعرفة ايادية،
فالضووورورة قاحووية ب م نيووة سوويا احلووّزات واملوودارس العلايووة ،واجلانعووات،
واملؤسسات واملراكز الب ثية والت قيقية؛ كّىله اخلطوّة األهوم واألساسوية حل قريوغ
احلقيقة.
نن هها؛ عاودت األناىلوة العا ننوة للعتبوة احلسويهية املقدن سوة بت سويا اجلانعوات
واملؤسسات واملراكز العلاية والت قيقية؛ لهشور العلم و ىلامء املعرفوة ،و ّسوعة داةورة
الفضيلة ،و ثبيت ركاةز احلقيقة ،وىلشور نعامل الهّر،

جهب نوا بذلوه نون نشواريع

خدنية وثقافية و ربّية كثرية حل أناكن نتعددة ونتباعدة.
للتخصص دور حفت حل لك املشاريع؛ كّىله نن ش ىله أ يربز املّحّ،
وقد كا
ن

( )1الذاريات.56 :
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ختصص به بشكل أكرب وأوحح وأفضل ،وحل هوذا امليودا كوا ملؤسسوة وار
الذي ن
األىلبياء للدراسات التخصصية حل الههضة احلسيهية حل الهجف األرشف وقوم املقدسوة
التخصص العلاي الت قيقي ،فهوي نؤسسوة علايوة
الساة األبرز واألوحح حل جمال
ن
وتم بجايووع نعووامل الههضووة احلسوويهية املقدسووة سووّاء التار يووة نههووا أو
ختصصووية مو ن
احجتامعيووة ،أو السياسووية ،أو العقاةديووة ،أو وريهووا ،وسووّاء الهقليووة أو الت ليليووة أو
الت قيقية ووريها ،وقد عالت املؤسسة عىل جماّعوة نون املشواريع الكورب حل هوذا
الصدد:
1ـ قسم التحقيق ،والعال فيه جار عىل حتقيغ نّسّعة حوّل الوما املكتوّ
عن اإلناع احلسني× وهنضته املباركة ،نا يشال املقا ل والتواري ،والسورية ووريهوا،
وسّاء التي كاىلت بكتا نستقل أو حان كتا  .وكذا العال جار حل هذا القسم عىل
نتابعة املخطّقات احلسيهية التي مل ُ طبوع

ان ؛ جلاعهوا وحتقيقهوا ،ثوم قباعتهوا

وىلشورها.
2ـ قسم التأليف ،والعال فيه جار عىل ليف كتب حّل املّحوّعات احلسويهية
املهاة التي مل يتم هاويا بالب ث والتهقيب أو التي مل ُ َ
عط حقها نون ذلوك ،كوام ويوتم
استقبال الكتب احلسيهية املؤلفة خارج املركز ونتابعتها علاي ًا وفهيو ًا نون لقبول اللجهوة
العلاية ،وبعد جراء التعديالت واإلصالحات الالزنة يتم قباعتها وىلشورها.
3ـ جم ّلة اإلصالح احلسيني ،وهي جم نلة فصلية نتخصصة حل الههضة احلسيهية ،متم
بهشور نعامل وآفاق الفكور احلسويهي ،و سوليط الضوّء عوىل واري ،الههضوة املباركوة
و راثها ،وكذلك براز اجلّاىلوب اإلىلسواىلية واحجتامعيوة والفقهيوة واألدبيوة حل لوك
الههضة املباركة.
4ـ قسم ر ّد الشبهات ،ويتم فيه مجع الشوبهات املثوارة حوّل اإلنواع احلسوني×
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وهنضته املباركة ،ثم فرزها و بّيبها ،ثم الر ند عليها بشكل علاي حتقيقي رصني.
5ـ قسم املوسوعة العلمية من كلامت اإلمام احلسـن× ،وهوي نّسوّعة عاوع
كلووامت اإلنوواع احلسووني× حل خمتلووف العلووّع وفوورو ،املعرفووة ،ثووم بّيبهووا حسووب
التخصصات العلاية ،ووحعها بني يدي ذوي احختصاص؛ ليستخرجّا لها ىلظريوات
علاية واح ة متازج بني كلامت اإلناع احلسني× والّاقع العلاي.
6ـ قسم دائرة معارف اإلمام احلسن× ،وهي نّسّعة شتال عىل كل نا ير بط
بالههضة احلسيهية نن أحدا ووقاةع ونفاهيم ورؤ وأسامء أعوالع وأنواكن وكتوب
ووري ذلك نن األُنّر ،نر ن بة حسب حروف األلف باء ،كام هوّ نعاوّل بوه حل دواةور
املعارف واملّسّعات ،وعىل شكل نقاحت علايوة رصويهة راعوي فيهوا كول رشو
املقالة العلاية ،ونكتّبة بل ة عرصية وب ُسلّ سلا ونقروء.
7ـ قسم الرسائل اجلامعية ،والعال فيه جار عىل حصاء الرساةل اجلانعيوة التوي
ُكتبت حّل الههضة احلسيهية ونتابعتها نن لقبل جلهة علاية نتخصصة؛ لرفع الهّاقص
العلاية وميئتها للطباعة والهشور .كام ويتم عداد نّحّعات حسيهية صولح لكتابوة
رساةل وأقاريح جانعية كّ باتهاول ن
قال الدراسات العليا.
 8ـ قسم الرتمجة ،والعال فيه جار عىل رمجة الما احلسيهي بالل وات األُخور
الل ة العربية.
9ـ قسم الرصد ،ويتم فيه رصد مجيع القضايا احلسيهية املطروحوة حل الفضواةيات
واملّاقع احلكموىلية والكتب واملجالت ووريها؛ مما يعطي رؤية واحو ة حوّل أهوم
األُنّر املر بطة بالقضية احلسيهية باختلف أبعادها ،وهذا بدوره يكّ نوؤ نثر ًا جودن ًا حل
رسم السياسات العانة للاؤسسة ،ورفد بقية األقسواع فيهوا ،وكوذا بقيوة املؤسسوات
واملراكز العلاية باختلف املعلّنات.
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10ـ قسم الندوات ،ويتم نن خالله قانة ىلودوات علايوة ختصصوية حل الههضوة
احلسيهية ،حيرضها الباحثّ وامل ققّ وذوو احختصاص.
11ـ قسم املكتبة احلسـينية التصصصـية ،حيوث قانوت املؤسسوة باىلشواء نكتبوة
حسيهية ختصصية عاع الما احلسيهي املطبّ.،
وههاك نشاريع ُأخر سيتم العال عليها قريب ًا

شاء اهلل عا .

جم ّلة اإلصالح احلسيني
ونن بني أبرز املشاريع التي أىلش ما هذه املؤسسة املباركة هّ صدار جم نلوة فصولية
نتخصصة حل الههضة احلسيهية ،حتال عهوّا وشوعار وهودف ووايوة ونوههر وفكور
وهداية (اإلصالح احلسيهي) وقد احتّت عىل املقاحت العلايوة الت قيقيوة الرصويهة،
وقد ا فقت جماّعة نن املقاحت حل هاول نّحّ ،واحد نن جهات خمتلفة وباساليب
نتعدن دة ،فكا نن املهاسب و بل والرضوري و أ عاع هكذا أب ا حل كتوا واحود
حتي ُ لالم أقراف الب ث الّاحد و عم الفاةدة املطلّبة ،فكا نن األُنّر املهاة التي
عالت عليها املؤسسة حل قسم جم نلة اإلصالح احلسيهي هوّ صودار سلسولة نؤ نلفوات
بعهّا كتا املجلة.
وهذا الكتا الذي بوني يوديك عزيوزي القوار هوّ الكتوا الثواه نون هوذه
السلسلة والذي حيال عهّا (أصول املقتل احلسيني ) للشيخ عامر اجلـابري ،والتوي وم
فضل هبا الكا ب نشكّر ًا.
ىلشورها حل أعداد سابقة نن املج نلة نع حافات جديدة ن
وهّ يضم بني د نفتيه جماّعة نن ُأصّل املقا ل احلسويهية ،والتوي كاىلوت نصودر ًا
لكتنا التاري ،حل وقتها ،وكاىلت حم ً
ال لالعتامد وحمّر ًا للهقل ،فقد ىلقل عهها أصو ا
املّسّعات التار ية كثري ًا ،واعتادوا عليها.
وقد اختار املؤ نلف حل هذا الكتوا هوذه املجاّعوة نون املقا ول؛ كّهنوا تفوغ حل
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قّاسم نشمكة نن قبيل أهنا أقدع املقا ل ،وكّ نؤ نلفيها نن الشيعة بواملعهي العواع أو
اخلاص ،وكّهنم مجيع ًا نن أهل الكّفة.
وحل اخلتاع ىلتاهي للاؤلف ولإلخّة العوانلني حل قسوم جم نلوة اإلصوالح احلسويهي
دواع التّفيغ حل خدنة القضية احلسيهية ،وىلس ل اهلل عا أ يوبارك لهوا حل أعاملهوا ىلنوه
سايع جميب.

اللجنة العلمية يف
مؤسسة وارث األنبياء
للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية

املقدمة
ُعترب كتابة املقا ل نن أقدع أىلّا ،الكتابة التار نية ،وقد ظهر هذا الهّ ،نن الكتب
الس َري وامل ازي والفتّح حل نرحلة نبكرة نن نراحل كتابة التاري،
جاىلب ُكتب ِّ
اإلسالني ،سبقت ظهّر كتب التاري ،العاع.
ونّحُّ ،كتب املقا ل هّ عبارة عن رنّز وشخصيات بارزة حل املجتاع اإلسالني
عرحت
َّ

املؤرخ أ يبذل نا بّسعه لرصد مجيع نا ير بط بتفاصيل
القتل ،حيث حياول ِّ

حادثة القتل ونالبساما ونقدن ناما و رهاصاما و داعياما وردود األفعال املبارشة يا،
باإلحافة

سليط الضّء عىل شخص نية القتيل وأبعادها وحتديد القا ل املبارش ووريه.

وهبذا البيا يتنضح للقار الكريم أ ن هذه ال ُكتب ليست نقصّرة عىل رواية نقتل
عيل)( ،مقتل زيد)( ،مقتل عثامن)،
اإلناع احلسني×« ،ف َث َّمة مؤلفون كثريون كتبوا يف (مقتل ّ
(مقتل حجر بن عدي) ،وغري ذلك ،وجيد الباحث أسامء عرشات من كتب املقتل يف موضوعات

خمتلفة» .
()1

ولكن ح ريب حل أ ن أكثر لك ال ُكتب قد ُكتبت حل نقتل اإلناع احلسني×.
أهلت بنـي غللـب عـن كـل مكرمـة

قصـــيدة قاهلـــا عمـــرو بـــن كلثـــوم

وقد أحص الشي ،آوا ُب ُزرك الطهراه حل نّسّعته القياة (الذريعة

صاىليف

احلسيهيُ ،كتبت بل ات خمتلفة :كالعرب نية ،والفارس نية،
الشيعة) عشورات الكتب حل املقتل
ن

( )1شاا الدين ،حماد نهدي ،أىلصار احلسني× :ص.36
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واألُرد نية ،ووريها ،وهي هتاي

عصّر خمتلفة ونؤ ِّلفني نن قبقات خمتلفة ونستّيات

نتفاو ة.
احلسيهي بايزة ُأخر أح وهي املّاظبة عىل قراء ه حل ن
كل عاع
وقد انتاز املقتل
ن
حمرع حل ش نتي املجتاعات الشيع نية ،ومل هقطع هذه العادة نح حل
صبي ة اليّع العارش نن َّ
طّر نعهي كلاة (املقتل) ح نتي
بعض الظروف احستثهاةية؛ ونن هها وبارور األياع ن
ل
صارت ن
قلت:
دل بهفسها و وبال حافة و عىل
ندلّل شهادة اإلناع احلسني× ،فاذا َ
قرأت َ
املقتل) ،اىلرصف الذهن
( ُ
الكتا الذي يروي أحدا

نقتل اإلناع احلسني× ،فصار (املقتل) اصطالح ًا حل

ووقاةع شهادة اإلناع احلسني×( .)1قال ابن قاووس« :فإن

قيل :ف َعال َم تدّ دون قراءة املقتل واحلزن َّ
عل
كل عام؟ فأقولّ :
ألن قراءغه هو عرض ّ
قصة القتل ى
عدل اهلل ( ّ
جل جالله) ليأخذ بثأره كام وعد من العدل» .
()2

احلسيهي نن وفاة نعاوية نهتصف رجب
وقد جرت العادة أ يبدأ احلديث عن املقتل
ن
ثم صل املّاجهة
عاع (60هو)؛ ذ نن هها بدأ املّاجهة الفعل نية بني احلسني× ويزيدَّ ،
أوجها ب دو املعركة اخلالدة حل نطلع سهة (61هو) أي :حل العارش نن امل نرع كام هّ
ويستار أكثر أربا املقا ل بعرض نا جر بعد الّاقعة نن داعيات وردود أفعال
نعلّع،
ن
نبارشة ،ك حدا الدفن والسبي وانيات الكّىل نية التي حدثت بعد نقتل احلسني×.
املؤرخني
وقد يذهب بعض ِّ

أبعد نن ذلك حل احلديث عن اإلرهاصات

واملقدن نات ،كاحلديث عن صلح اإلناع احلسن× بّصفه نقدن نة لثّرة احلسني× ،أو
احلديث عن اإلخبارات ال َ يب نية التي ه نب ت باقتله× ،كام أ نىله قد ُيفر البعض أيض ًا حل
عام ال الّاقعة نن داعيات وردود أفعال ،كاحلديث عن نعركة عني الّردة ،أو
احلديث ن
(ُ )1اىلظر :العطار ،قيا هبجت ،نقتل احلسني× (رواية عن جدن ه رسّل اهلل|) :ص.10
عيل بن نّسي ،قبال األعامل :ج ،3ص 90و .91
( )2ابن قاووس ،ن
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قياع املختار ،ونا شاكل ذلك.
وحل الّاقع أ نىلها لّ ىلظرىلا
ىلهتهي

الطف ونقدن ناما هبذا املهظار فا نىلها ح
رهاصات واقعة
ن

ىلقطة حمدن دة حل التاري ،،فالتاري ،بشكل عاع و أو اري ،املعصّنني^ عىل

األقل و هّ عبارة عن حلقات نتّاصلة ير بط بعضها بالبعض انخر ،كام أ ن لّاقعة
نستارة
الطف ردود أفعال و داعيات
ن

قياع الساعة ،ولعل نا ىلكتبه ان هّ نن لك

التداعيات وردود األفعال.
ذا ا ن ضح هذا ىلقّل :ن ههاك جماّعة نن املقا ل التي ُكتبت بعد وقعة الطف ياكن
اعتبارها األُصّل التار نية األُو واملهابع األساسية لتاري ،وقعة كربالء.
والضابطة حل كّ الكتا أص ً
ال ار ني ًا يذه الّاقعة ،هّ أ حيتّي عىل نا ندة ار نية
سجل حل كتا
ن خّذة نبارشة نن أفّاه الرواة ،ومل ن

آخر وري هذا الكتا  ،وهذا نا

يهطبغ عىل جماّعة نن املقا ل احلسيه نية القدياة ،وحل نقدن نتها املقا ل السبعة التالية:
1و نقتل األصبغ بن ىلبا ة الكّحل (ت بعد 101هو).
2و نقتل جابر بن يزيد بن احلار اجلعفي الكّحل (ت128هو).
عامر بن نعاوية الدههي الكّحل (ت133هو).
3و نقتل ن
4و نقتل فضيل بن الزبري األسدي الكّحل (ت بني عاني122و 148هو).
5و نقتل أيب خمهف لّ بن حييي األزدي ال اندي الكّحل (ت157هو).
حماد الكلبي الكّحل (ت 204و 206هو).
6و نقتل هشاع بن ن
7و نقتل ىلرص بن نزاحم املهقري الكّحل (ت212هو).
وح ريب حل أ ن ُأصّل املقا ل ح ه رص هبذا العدد ،و نىلام قصورىلا الب ث حل هذا
الكتا عىل هذه املقا ل دو وريها لّجّد ثالثة قّاسم نشمكة ربط فيام بيهها ،وهي:
1و ن هذه املقا ل هي أقدع املقا ل احلسيه نية عىل اإلقالق ،حيث ُكتبت ب مجعها بني
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عاني 100هو و 212هو.
2و ن أص ا هذه املقا ل مجيعهم نن أهل الكّفة.
3و ن أص ا

هذه املقا ل مجيعهم نن امل سّبني عىل التشيع باعهاه اخلاص أو

العاع.
وبقّة :ن حركة الت ليف والتصهيف
وباالحظة هذه القّاسم املشمكة ياكهها القّل ن
الطف كاىلت حل بداياما حركة كّف نية شيع نية ،وأ ن شيعة الكّفة هم رادة هذا
حّل واقعة
ن
املجال والس نباقّ ليه.
هيكليّة الكتاب
يتكّ الكتا الذي بني أيديها نن سبعة فصّل؛ ذ خصصها ن
لكل واحد نن هذه
ن
ويتكّ ن
املقا ل فص ً
يتضان أحدما رمجة
كل فصل نن نب ثني أساسيني:
ال نستقالً،
ن
ن
ص
ّصلها ليه نن حتقيغ و هقيب فيام ن
وافية لصاحب املقتل ،ويشتال انخر عىل نا ن
كتابه حل املقتل ،وقد بدأىلا ن
كل فصل بتقديم نقتضب وختاهاه بخامتة ب هم الهتاةر التي
ّصلها ليها حّل املقتل وصاحبه.
ن
نهدىلا لذلك بادخل متهيدي يشتال عىل
هذه هي هيكل نية الكتا األساسية ،وقد ن
املب ثني التاليني:
املبحث األول :نخر دوين أخبار كربالء

نطلع القر الثاه ايجري.

املبحث الثاين :ىلظرة عا ننة حّل نديهة الكّفة.
وحل ختاع هذه املقدن نة ،ىلس ل اهلل سب اىله و عا أ جيعل هذا العال خالص ًا لّجهه
الكريم ،ونا ّفيقي نح باهلل عليه ّ نكلت و ليه ُأىليب.

مدخل متهيدي

مدخل متهيدي

نملا كاىلت الدراسة التي بني أيديها تا ّر أحاديثها حّل ( ُأصّل املقا ل الكّف نية)،
وملا كاىلت لك األُصّل قد ُكتب أقدنها بعد وقعة الطف بام يقر نن أربعني عان ًا ،كا
ن
ىلستهل هذه الدراسة بادخل عاع يشتال عىل املب ثني التاليني:
ح بدن لها أ
إىل مطلع القرن الثاين.
األولّ :
املبحث ّ
غأخر غدوين أخبار كربالء ى
عامة حول مدينة الكوفة.
املبحث الثاين :نظرة ّ

املبحث األوّل
تأخّر تدوين أخبار كربالء إىل مطلع القرن الثاني اهلجري
نن احلقاةغ التار نية التي جيهلها الكثري هّ أ ن أحدا
ٍ
وحكايات شفه نية ،لهر هبا األلسن ،ويتهانا هبا الرواة حل البيّت واملجالا
أحاديث
ووقاةع كربالء قد بقيت

اخلاصة ،نا يزيد عىل األربعني عان ًا نن دو أ يتصدن
ن

أحد

مجع لك األخبار

و دويهها حل القراقيا والص ف.
فان العبث أ ىلب ث عن وجّد عال دويهي حّل واقعة كربالء قبل نطلع القر
الثاه ايجري ،أي :حل العقّد األربعة التي لت واقعة الطف 61هو؛ وذلك لّجّد
عانلني أساسيني س نببا حل نخر نسرية مجع و دوين روايات هذه الّاقعة ،وما( :جرياة
نهع دوين احلديث) و(التقية) التي كا يعيشها أهل البيت^ وأ باعهم حل أياع دولة بهي
ُأن نية ح سيام حل العقّد األربعة األُو  ،وفيام ي يت فصيل عن هذين العانلني ب دود نا
يتهاسب وحجم هذا املدخل.
العامل األوّل :جرميةُ منعِ تدوين احلديث
جمرد فكرة أو رؤية أو وجهة ىلظر
كا نهع دوين السهنة الهبّ نية الرشيفة حل بداية األنر ن
بهناها بعض الص ابة نن قريش ،وحل قليعتهم اخلليفة األول واخلليفة الثاه و َنن كا
يدور حل فلكهام و لتقي وايا ه نع وايامام.
واألساس الهظري ا ُملعلن يذه الّجهة هّ أ ن هؤحء كاىلّا ح يرو حل الهبي| كاةه ًا
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نعصّن ًا نسدن د ًا ،و نىلام هّ برش عادي ُ طئ و ُيصيب ،و ذا كا ههاك ىلّ ،نن العصاة
يتا نتع هبا الهبي| فهي ح تعدن حدود بليغ القرآ الكريم.

ٍ
بسهد
وكا نأول عال عن هذه الهظرية حل حياة الهبي| ،فقد رو الدارني

ص يح عن عبد اهلل بن عارو ،قال« :كنت أكتب ّ
كل يشء أسمعه من رسول اهلل(صل اهلل
عليه وسلم) أريد حفظه ،فنهتني قريش ،وقالوا :غكتب ّ
كل يشء سمعته من رسول اهلل(صل اهلل
عليه وسلم) ،ورسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) بشـر يتك َّلم يف اللضب والرضا؟ فأمسكت عن
إىل فيه ،وقال :اكتب؛
الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) ،فأومأ بإصبعه ى

فوالذي نفيس بيده ،ما خرج منه ّإال حق» .
()1

التّجه ،وكا نأول َنن وقف حل وجهه هّ ىلفا
فهذا كا أقدع رصيح هبذا
ن
جمرد صّت ىلشاز خافت ح ُيص ي ليه .وبعد وفاة الهبي|
الهبي| ،وبقي حل حيا ه| ن
واستتبا األُنّر ألص ا هذه الهظرية و سلطهم عىل رقا املسلاني عادوا عىل
()2

الفّر

فعيل هذه الهظرية وبلّرما عىل املستّيني الهظري والعايل.

صب حل ناعاهني:
فعىل املستّ الهظري كاىلت جهّدهم
ن
ّ
األول :خلغ نربرات ىلظر نية وفكر نية جديدة حاولت أ ُر ننم املهطلغ الفلسفي
االتاه ّ
عيل الشهرستاه حل (نهع دوين
الذي قّع عليه هذه الهظر نية ،وقد ن
عرض الس نيد ن
ربرات ،وقاع باهاقشتها نهاقش ًة نّحّع نية علاية جديرة
احلديث)
مجيع هذه امل ن
باحهتامع والرجّ ،ليها.
تضان الههي عن دوين السهنة الهبّ نية
اال ّتاه الثاين :وحع روايات عن الهبي|
ن

( )1الدارني ،عبد اهلل بن الرمحن ،سهن الدارني :ج ،1ص ،429با ( َنن ن
رخص حل كتابة العلم) ،رقم
احلديث (.)501
الهص.
( )2وهذا نن أوحح وأجىل نصاديغ ثري السلطة عىل ن
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الهبّي)
عرض الشي ،جعفر السب اه حل كتابه (احلديث
ن
الرشيفة ،وقد ن

أشهر لك

الروايات ،وأثبت حعفها نن ىلاحيتي السهد والدحلة نع ًا.
طّرت حل ثالثة نسارات:
وأ ننا عىل املستّ
العايل ،فا ن األُنّر قد ن
ن

جمرد رأي أو فكرة
حيث ن
حتّلت قضية نهع التدوين نن ن

قاىلّ رساي تبهناه

الدولة ،و نتخذ التدابري الالزنة لضام طبيقه عىل أفضل وجه وأكال صّرة.
الناس بعد وفاة نبيهم ،فقال :إنَّكم
جاء حل ذكرة احل نفاظ للذهبيّ « :
مجع َ
أن الصديق َ
حتدّ ثون عن رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) أحاديث ختتلفون فيها ،والناس بعدكم أشدّ
فمن سألكم فقولوا :بيننا وبينكم
اختالف ًا ،فال حتدّ ثوا عن رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) شيئ ًاَ .

وحرموا حرامه» .
كتاب اهلل ،فاستح ّلوا حاللهّ ،
()1

فهذه هي نأول بادرة رساية حل هذا اجلاىلب ،وقد سبغ أ بادر أبّ بكر

حرق

مخسامةة حديث كا مجعها نن أحاديث رسّل اهلل| ،كام حدَّ ثت عهه ابهته عاةشة،
ولكهنها مل كن خطّة رساية ونعلهة كام يبدو .
()2

وحل عهد عار بن اخلطا
املخالف له
ُ

يتعرض
أصبح نهع دوين احلديث قاىلّىل ًا صارن ًا ن

ثم كانت
ش نتي أىلّا ،العقّبة .قال الس نيد جعفر نر ضوي العانيلّ « :

التحرك يف هذا ّ
االتاه أكثر د ّقة ،كام كان أكثر شمول ّية
خالفة عمر بن اخلطاب ،فكان
ّ
ّ
ويقض
أن هذا األمر هو أعظم ما كان يشلل بال اخلليفة،
واستقصاء ،حت ىى ليصيل إليكّ :
ّ
ثم يراقب ويعاقب وي ّتصذ القرارات
مضجعه ،فكان يتابع هذا األمر،
وحيث عليهَّ ،

حماد بن أمحد ،ذكرة احلفاظ :ج ،1ص.9
( )1الذهبي ،ن
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ج ،1ص.11
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ومستمرة ودؤوبة» .
واإلجراءات بصورة ظاهرة
ّ
()1

ن
ولعل أوسع خطّة عال نية قاع هبا عار بن اخلطا حل هذا املجال نا رواه اخلطيب
حماد بن أيب بكر ،قال« :إ ّن عمر بن اخلطاب ،بلله أ ّنه قد
الب دادي بسهده ،عن القاسم بن ن
ظهر يف أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها ،وقالُ :أّيا الناس ،إ ّنه قد بللني أ ّنه قد ظهرت يف
ى فيه
إىل اهلل أعدهلا وأقومها ،فال يبقن أحد عنده كتاب ّإال أغاين به ،فأر ى
أيديكم كتب فأح ّبها ى
عل أمر ال يكون فيه اختالف ،فأغوه بكتبهم
رأيي .قال :فظنّوا أ ّنه يريد أن ينظر فيها ّ
ويقومها ى

ثم قال :أمنية كأمنية أهل الكتاب» .
فأحرقها بالنارّ ،
()2

استار احلال بعد عار ،وسار َنن جاء بعده نن اخللفاء و باستثهاء فمة خالفة
وهكذا
ن
أنري املؤنهني واحلسن÷ و حل ىلفا هذا املسار ،حتي أصبح التدوين حل لك األياع عيب ًا
عري به صاحبه.
ُي َّ

ذا كا ايدف احلقيقي نن وراء نهع التدوين هّ قاا السهنة الهبّ نية الرشيفة
بالكانل و كام أرشىلا سابق ًا و فان الطبيعي أ قّع السلطة احلاكاة با ارصة الت ديث
ثم نهعه نن األساس ،وهذا نا حصل بالفعل حل خطّات درجي نية نتتابعة.
و طّيقهَّ ،
األول قد هني الهاس عن الت ديث عن رسّل اهلل|
فقد ححظها سابق ًا أ ن اخلليفة ن
بقّله« :فال حتدّ ثوا عن رسول اهلل شيئ ًا» ،بيد أ ن الهاس مل يلتزنّا ب وانر أيب بكر حل هذا املجال
حتي جاء عار بن اخلطا

السلطة ،ن
فاختذ خطّات نتشدن دة حل هذا املجال.

فقد رو ابن سعد بسهده ،عن قرظة بن كعب األىلصاري ،أ نىله قال« :أردنا الكوفة

( )1العانيل ،جعفر نر ىض ،الص يح نن سرية الهبي األعظم| :ج ،1ص.157
عيل ،قييد العلم :ص.52
( )2اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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مرغن ،وقال :غدرون ِل َ ش َّيعتكم؟ فقلنا :نعم ،نحن
إىل رصار ،فتوضأ فلسل ّ
فش َّي َعنا عمر ى
كدوي
دوي بالقرآن
ّ
أصحاب رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) .فقال :إ ّنكم غأغون أهل قرية هلم ّ
النحل ،فال غصدّ وهم باألحاديث فتشللوهم .جردوا القرآن وأق ّلوا الرواية عن رسول اهلل(صل

اهلل عليه وسلم) ،امضوا وأنا رشيككم» .
()1

ورو ابن عساكر بسهده ،عن الساةب بن يزيد ،قال« :سمعت عمر بن اخلطاب يقول
لترتكن احلديث عن رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) أو ألحلقنك بأرض دوس.
أليب هريرة:
ّ

لترتكن احلديث أو ألحلقنك بأرض القردة» .
وقال لكعب:
ّ
()2

قال الذهبي و بعد ىلقله يذه الرواية و « :قلت :هكذا هو ،كان عمر يقول :أق ّلوا احلديث

عن رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) ،وزجر غري واحد من الصحابة عن بث احلديث. »...
()3

املؤرخّ « :أ ّنه مجع الصحابة من اآلفاق ،وطالبهم بام أفشوه من حديث رسول
وذكر ِّ
إىل
اهلل|َّ ،
ثم أمرهم باملقام عنده ،وأن ال يفارقوه ما عاش ،ومنعهم من ملادرة املدينة ،فبقوا فيها ى

أن مات» .
()4

وقد استطا ،ابن اخلطا هبذه السياسة أ ياهع الت ديث عن رسّل اهلل| ،أو عىل
يطّقه وحيارصه
األقل استطا ،أ
ِّ

أبعد حد ممكن.

فقد كا أبّ هريرة يقّل و بعد وفاة عار و « :كان يقولّ :إين ألحدث أحاديث لو

لشج رأيس» .
غك َّلمت هبا يف زمان عمر ـ أو عند عمر ـ ّ
()5

مرة
وقال عارو بن نياّ « :صحبت عبد اهلل بن مسعود سنن فام سمعته يروي حديث ًا ّإال ّ
حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،6ص.87
( )1ابن سعد ،ن
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،67ص.343
( )2ابن عساكر ،ن
( )3الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،4ص 23و .24
( )4العانيل ،جعفر نر ىض ،الص يح نن سرية الهبي األعظم| :ج ،1ص.66
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،67ص.343
( )5ابن عساكر ،ن
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واحدة» .
()1

ويقّل الشعبي« :قعدت مع ابن عمر سنتن ،أو سنة ونصف ًا ،فام سمعته حيدث عن رسول

اهلل(صل اهلل عليه وسلم) ّإال هذا احلديث» .
()2

وقد أصبح اإلقالل نن رواية احلديث أو نهعها سهنة يست نن هبا اخللفاء الذين جاؤوا
أن منهجهم يف ذلك منهج عمر ،وقاموا بام قام به عمر من هتديد
بعد عار «فكانوا يعلنون ّ
ٍ
أي يشء
أن السلطة قد متكّنت من الرقاب
الصحابة ،ومنعهم من الرواية .وبام ّ
بشكل ال ختش ىى من ّ
ومن أي ٍ
طي الكتامن ،بل بدأت يعلن
أحدّ ،
ّ
فإن أهداف املنع من احلديث ـ غدوين ًا ورواي ًة ـ ل َغعد ّ

عل املنابر ،وغصدّ ر األوامر األمري ّية هبا» .
عنها ،ويتحدّ ث هبا ى
()3

وهذا نا يالنا املّحّ ،الذي ىل ن بصدده بالصايم ،فاملهع املع َلن و كا نن
خاص ًا بالسهنة الهبّ نية الرشيفة ،نح أ نىله نن الهاحية امليداىل نية واإلجراة نية كا
الهاحية الهظرية ن
شان ً
دون يف غأريخ اإلسالم
حماد هادي اليّسفي ال روي« :ول ي َّ
ال للسرية والتاري .،يقّل ن
ى القرآن الكريم
دون يف هذه املدّ ة يشء سو ى
أو يف سريغه| يشء حت ىى مضت أيام اخللفاء ،ل ي َّ
عيل ابن أيب
عل يد أيب األسود الدؤيل بإمالء أمري املؤمنن ّ
وغقويم إعرابه بمبادئ وقواعد النحو ى

طالب×» .
()4

وههاك الكثري نن انثار الشاهدة عىل ص ن ة هذا املدن عي ،نن بيهها:
إن عمر بن اخل ّطاب بلله أنّه قد ظهرت يف أيدي الناس كتب» ،إ ىىل أن غقول
نر عليها « ّ
1و ن
حماد بن أمحدُ ،أصّل الرسخيس :ج ،1ص.342
( )1الرسخيس ،ن
( )2الدارني ،عبد اهلل بن الرمحن ،سهن الدارني :ج ،1ص.326
( )3اجلاليل ،حماد رحا ،دوين السهنة الرشيفة.472 :
حماد هادي ،نّسّعة التاري ،اإلسالني :ج ،1ص.14
( )4اليّسفي ال روي ،ن

ندخل متهيدي 27 ............................. ................................ ................................

الرواية« :فأغ َْوه بكتبهم ،فأحرقها بالنّار».
وحيهام ىلد نقغ حل عبارات هذه الرواية ح ىلجد فيها نا يشري

خمتصة
كّ لك الكتب ن

الهبّي الرشيف ،و كا بعضها نشتا ً
ال عليه .ويبدو أ ن هدف عار
بهقل احلديث
ن
األسايس هّ نهع دوين السهنة الهبّ نية الرشيفة ،ولكهنه نن الهاح نية العال نية كا ياهع نن
يفرق بني نا كا نّحّعه السهنة
اىلتشار الكتب و ناعدا القرآ الكريم و به ّ نطلغ ،وح ِّ
وحتسب ًا نن
الهبّ نية ونا كا نّحّعه شيئ ًا آخر ،ولع نله كا يقّع هبذه اإلجراءات احتياق ًا ن
سو نر بعض األحاديث

قيات لك الكتب.

طّر املهع نن الهاحية العال نية
2و ومم نا يؤ ِّيد ن

احلدن الذي أرشىلا ليه نا روي أ ن عار

ابن اخلطا رض رج ً
ال نن عبد القيا أل نىله ىلس ،كتا داىليال ،وأنره با ّه باحلايم
والصّف األبيض .
()1

3و وقال عارو بن نياّ األودي« :كنَّا جلوس ًا بالكوفة ،فجاء رجل ومعه كتاب،
ِ
ى
فقلنا :ما هذا؟ قال :كتاب دانيال .فلوال ّ
أن الناس حتاجزوا عنه لقت َل ،وقالوا :كتاب سو ى

تضان شيئ ًا نن السهنة.
القرآن؟!»  .ونن الّاحح أ ن كتا داىليال مل يكن ي ن
()2

4و وعن نياّ بن نهرا  ،قال« :أغ ىى عمر بن اخلطاب رجل ،فقال :يا أمري املؤمنن ،إ ّنا
فتحنا املدائن أصبت كتاب ًا فيه كالم ِ
بالدرة فجعل
معجب ،قال :أمن كتاب اهلل؟ قلت :ال .فدعا ّ

يرضبه هبا. »...
()3

صّرىلاه و ساري املفعّل
وقد
استار املهع و بالشدن ة التي ذكرىلاها والشاّل الذي ن
ن
نّي عار بن عبد العزيز الذي وصل
أياع اخلليفة األُ ن

عيل ،قييد العلم :ص.51
(ُ )1اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
( )2املصدر السابغ :ص.56
عيل ،كهز العامل :ج ،1ص.373
( )3املتقي ايهدي ،ن

رأس السلطة عاع 99هو ،وأوقف
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هذه املهزلة وأصدر أنر ًا رسا ني ًا بتدوين احلديث.
عل رأس املائة يف
قال
السيّقي (ت911هو)ّ « :
ن
وأما ابتداء غدوين احلديث ،فإ ّنه وقع ى

خالفة عمر بن عبد العزيز بأمره» .
()1

وير بعض امل نققني و استهاد ًا

نؤرخي السهنة و أ َّ عار بن عبد
العديد نن كلامت ِّ

العزيز و أصدر أنر ًا بالتدوين ،نح أ ن أنره مل ُيه َّفذ حل حيا ه ،وبقي حرب ًا عىل ورق ،وقد
احطربت كلاممم حل حتديد البداية الدقيقة لعرص التدوين .
()2

استار بعد واقعة الطف 61هو نا يهاهز الو ( )40عان ًا عىل
ونهام يكن ،فا ن املهع قد
ن
ِّ
أقل التقادير ،وهذه جهاية ُأخر ُضاف

اجلهايات التي متخض عهها املهع.

العامل الثاني :التقيّة
نر عىل
ن العقّد األربعة التي لت واقعة الطف (61هو) هي أقسي نقطع ار ي ن
التشيع والشيعة ،فهي فمة س نلط األُ َنّ نيني واملرواىل نيني والزبري نيني عىل رقا

املسلاني،

وكا أهل البيت^ وأ باعهم يعيشّ حل هذه احلقبة حل أقص حاحت التق نية ،حتي قال
بعض الباحثني« :إ ّن بقاء التش ّيع يف هذه العصور املظلمة كان معجزة من معاجز اهلل سبحانه» ،
()3

فكا القياع بجاع و دوين روايات وقاةع عاشّراء حل لك السهني ُيعدن عال نية اىلت ارية ح
جيرؤ أحد عىل اإلقداع عليها.
ولعل خري نا ُي ِّبني لها حقيقة األُ َنّ نيني وأيانهم املظلاة هّ نا جاء حل وصفهم عىل
لسا أنري املؤنهني× ،فان ذلك نا ىلقله ابن األثري عن عيل× أ نىله قال خماقب ًا ألهل
العراق وواصف ًا احلز

ّي« :قاغلوا َمن حا َّد اهلل ورسوله ،وحاول أن يطفئ نور اهلل،
األُ َن ن

( )1السيّقي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،دريب الراوي :ج ،1ص.94
حماد رحا ،دوين السهنة الرشيفة :ص.18
(ُ )2اىلظر :اجلاليل ،ن
( )3السب اه ،جعفر ،أحّاء عىل عقاةد الشيعة اإلنانية :ص.35
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بقراء قرآن ،وال فقهاء يف الدين ،وال علامء يف
فقاغلوا اخلاطئن الضا ّلن القاسطن الذين ليسوا ّ
ى
التأول ،وال هلذا األمر بأهل يف سابقة اإلسالم ،واهلل ،لو و ّلوا عليكم لعملوا فيكم بأعامل كرس ى

وهرقل» .
()1

وعهدنا ىلزل أنري املؤنهني× األىلبار ،والت نت عليه العساكر خطب الهاس
إىل قتلة املهاجرين واألنصار ،قد طاملا سعوا يف إطفاء نور
ن
وحرحهم عىل اجلهاد ،وقال« :سريوا ى
ومن معه ،أال إ ّن رسول اهلل| أمرين بقتال القاسطن ،وهم
عل قتل رسول اهلل| َ
اهللّ ،
وحرضوا ى
هؤالء الذين رسنا إليهم ،والناكثن وهم هؤالء الذين فرغنا منهم ،واملارقن ول نلقهم بعد،
إىل قوم يقاغلونكم كيام يكونوا ج ّبارين
إىل القاسطن فهم أ ّ
هم علينا من اخلوارج ،سريوا ى
فسريوا ى

ي ّتصذهم الناس أرباب ًا ،وي ّتصذون عباد اهلل خوالً وماهلم دوالً» .
()2

عيل× و فض ً
ال عن العهّد
وأ ننا املجازر التي ار كبها احلز األُ َن ن
ّي حل عهد اإلناع ن
التالية و ف دِّ عهها وح حرج ،فقد ذكر التاري« ،أ ّن معاوية بن أيب سفيان بعث بسـر بن
ٍ
حي ـ وبعث معه جيش ًا ووجه الضحاك
وعيل بن أيب طالب× يومئذ ّ
أرطاة بعد حتكيم احلكمن ـ ّ
إىل رجل من غامد ،وأمرهم أن يسريوا يف البالد
ابن قيس الفهري يف جيش آخر،
ّ
وضم جيش ًا آخر ى
فيقتلوا ّ
عل سائر أعامله،
عيل بن أيب طالب× وأصحابه ،وأن يلريوا ى
كل َمن وجدوه من شيعة ّ
عل وجهه حت ىى انته ىى
ويقتلوا أصحابه ،وال يك ّفوا أيدّيم عن النساء والصبيانّ ،
فمر برس لذلك ى
إىل م ّكة وقتل
عيل× وأهل هواه ،وهدم هبا دور ًا،
ومض ى
ى
إىل املدينة فقتل هبا أناس ًا من أصحاب ّ
ى
إىل الرساة فقتل هبا َمن وجد من أصحابه ،وأغ ىى نجران وقتل عبد اهلل بن
نفر ًا من آل املهلبّ ،
ثم ى
ثم أغ ىى اليمن وعليها عبيد
عيل×َّ ،
عبد املدان احلارث وابنه ،وكانا من أصهار ابن العباس عامل ّ
عيل بن أيب طالب× ،وكان غائب ًا فلم يصادفه برس ووجد ابنن له صب ّين
اهلل بن العباس عامل ّ
عيل بن أيب الكرع ،الكانل حل التاري :،ج ،2ص.689
( )1ابن األثري ،ن
عيل بن احلسني ،نروج الذهب ونعاد اجلّهر :ج ،2ص.414
( )2املسعّدي ،ن
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إىل معاوية ،وفعل مثل
فأخذمها بسـر لعنه اهلل وذبحهام بيده بمدية كانت معهّ ،
ثم انكفأ راجع ًا ى
ذلك سائر َمن بعثه معاوية ،فقصد اللامدي األنبار فقتل ابن حسان البكري ،وقتل رجاالً كثريين

ونساء من الشيعة» .
()1

كا هذا ك نله قد حد

عيل× ،والشيعة ح زال يم دولة
حل أياع حكّنة اإلناع ن

عيل× سهة 40هو حتي بدأ عهد
وكيا قاةم يستظلّ بظله ،ونا أ اس ُتشهد اإلناع ن
نرت عىل الشيعة ،وقد حفظ لها التاري ،و عن لك احلقبة و
جديد نن العهّد املظلاة التي ن
صف ات سّداء نظلاة يهد يا اجلبني ،ويشيب يا الرحيع ضاف

نلف األُ َنّ نيني

األسّد.
وىل ن ىلكتفي هها بتسجيل هذا الهص أو الّثيقة الذي يشتال عىل ّصيف دقيغ
عيل× ،والذي ىلقله لها ابن أيب احلديد
ملجال نا آلت ليه األُنّر بعد شهادة اإلناع ن
املعتزيل عن كتا األحدا

حماد بن أيب سيف املداةهي ،قال« :كتب
عيل بن ن
أليب احلسن ن

ى شيئ ًا من فضل أيب غراب
الذمة م َّن رو ى
عامله بعد عام اجلامعة أن برئت ّ
إىل ّ
معاوية نسصة واحدة ى
وعل ّ
وأهل بيته ،فقامت اخلطباء يف ّ
كل منرب يلعنون عل ّي ًا× ،ويربأون منه ويقعون فيه
كل كورة ى
ٍ
عيل×،
ويف أهل بيته ،وكان أشدّ الناس بالء حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة َمن هبا من شيعة ّ
وضم إليه البرصة ،فكان يتت ّبع الشيعة وهو هبم عارف؛ أل ّنه كان
فاستعمل عليهم زياد بن سمية
ّ
عيل× ،فقتلهم حتت ّ
كل حجر ومدر وأخافهم ،وقطع األيدي واألرجل وسمل
منهم أيام ّ
يبق هبا معروف منهم،
عل جذوع النصل ،وطرفهم ورشدهم عن العراق ،فلم َ
العيون ،وصلبهم ى
عيل وأهل بيته^ شهادة،
عامله يف مجيع اآلفاق ّأال جييزوا ألحد من شيعة ّ
إىل ّ
وكتب معاوية ى
وكتب إليهم أن انظروا من ِق َبلكم من شيعة عثامن وحم ّبيه وأهل واليته والذين يروون فضائله

حماد بن عقيل ،الهصاةح الكافية :ص 53و .54
( )1العلّي ،ن
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بكل ما يروي ّ
وقربوهم وأكرموهم واكتبوا ّيل ّ
كل رجل منهم واسمه
ومناقبه ،فادنوا جمالسهم ّ
واسم أبيه وعشريغه .ففعلوا ذلك حت ىى أكثروا يف فضائل عثامن ومناقبه؛ ملا كان يبعثه إليهم معاوية
من الصالت والكساء واحلباء والقطائع ويفيضه يف العرب منهم واملوايل ،فكثر ذلك يف ّ
كل مصـر
وغنافسوا يف املنازل والدنيا ،فليس جييء أحد مردود من الناس عام ً
عامل معاوية فريوي يف
ال من ّ
أن
عامله ّ
وقربه وش ّفعه ،فلبثوا بذلك حين ًاَّ .
عثامن فضيلة أو منقبة ّإال كتب اسمه ّ
إىل ّ
ثم كتب ى
كل مرص ويف ّ
احلديث يف عثامن قد كثر وفشا يف ّ
كل وجه وناحية ،فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا
إىل الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء األولن ،وال غرتكوا خرب ًا يرويه أحد من املسلمن
الناس ى
حلجة أيب
يف أيب غراب ّإال وغأغوين بمناقض له يف الصحابةّ ،
وأقر لعيني وأدحض ّ
فإن هذا ّ
إيل ّ
أحب ّ
عل الناس ،فرويت أخبار
غراب وشيعته ،وأشدّ عليهم من مناقب عثامن وفضله .فقرئت كتبه ى
كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلا.

عل املنابر ،وألقي
وجدّ الناس يف رواية ما جيري هذا املجر ى
ى حت ىى أشادوا بذكر ذلك ى
إىل معلمي الكتاغيب فع َّلموا صبياهنم وغلامهنم من ذلك الكثري الواسع ،حت ىى رووه
ى
وغع ّلموه كام يتع ّلمون القرآن وحت ىى ع ّلموه بناهتم ونساءهم وخدمهم وحشمهم ،فلبثوا
بذلك ما شاء اهلل.
حيب
إىل مجيع البلدان :انظروا َمن قامت عليه البينة أ ّنه ّ
ّ
عامله نسصة واحدة ى
إىل ّ
ثم كتب ى
عل ّي ًا وأهل بيته^ فاحموه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه.
ىَ :من ّاهتمتموه بمواالة هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا
وشفع ذلك بنسصة أخر ى
داره .فلم يكن البالء أشدّ وال أكثر منه بالعراق ،وال سيام بالكوفة حت ىى أن الرجل من
رسه وخياف من خادمه وملوكه وال
عيل× ليأغيه َمن يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه ّ
شيعة ّ
حيدثه حت ىى يأخذ عليه األيامن اللليظة ليكتمن عليه ،فظهر حديث كثري موضوع وهبتان
القراء
منترش
عل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة ،وكان أعظم الناس يف ذلك بلي ًة ّ
ومض ى
ى

 ............................... 32أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

املراؤون واملستضعفون الذين يظهرون اخلشوع والنسك ،فيفتعلون األحاديث ليحظوا
بذلك عند والهتم ويقربوا جمالسهم ويصيبوا به األموال واملنازل ،حت ىى انتقلت غلك
إىل أيدي الد ّيانن الذين ال يستح ّلون الكذب والبهتان ،فقبلوها
األخبار واألحاديث ى
حق ،ولو علموا ّأهنا باطلة ملا رووها وال غد ّينوا هبا.
ورووها وهم يظنّون ّأهنا ّ
يبق
عيل× فازداد البالء والفتنة ،فلم َ
فلم يزل األمر كذلك حت ىى مات احلسن بن ّ

ثم غفاقم األمر بعد قتل
عل دمه أو طريد يف األرضّ .
أحد من هذا القبيل ّإال وهو خائف ى
احلجاج بن يوسف،
ووىل عليهم ّ
عل الشيعة ّ ،ى
احلسن× وويل عبد امللك بن مروان فاشتدّ ى
عيل ومواالة أعدائه ومواالة َمن يدّ عي
ّ
فتقرب إليه أهل النسك والصالح والدين ببلض ّ
من الناس ّأهنم أيض ًا أعداؤه ،فأكثروا يف الرواية يف فضلهم وسوابقهم ومناقبهم ،وأكثروا
للحجاج ـ
أن إنسـان ًا وقف
عيل× وعيبه والطعن فيه والشنئان له حت ىى ّ
ّ
من اللض من ي
إن أهيل ع ّقوين
ويقال :إ ّنه جدّ األصمعي عبد امللك بن قريب ـ فصاح بهُ :أّيا األمريّ ،
احلجاج ،وقال:
فسموين عل ّي ًا ّ
إىل صلة األمري حمتاج .فتضاحك له ّ
وإين فقري بائس ،وأنا ى
غوسلت به قد و ّليتك موضع كذا» . 1
للطف ما ّ
( )

الهص أو الّثيقة يكشف لها بّحّح عن كيف نية وكا نية الظلم الّاقع عىل أهل
فهذا ن
باستارار ك نلام
نؤرش هذا الظلم و زايده
البيت^ وشيعتهم ،ويد نلها و كذلك و عىل ار فاِّ ،
ن
عيل× ،حتي بلغ الظلم وايته بعد نقتل
نشيها حل احلقبة التار ية التي لت رحيل اإلناع ن
يارو حل أحلك الظروف
اإلناع احلسني× ،فكا أهل البيت^ وأ باعهم وحم ِّبّهم ن
وأسّاها ،وياكن القّل :ن األنر قد وصل حل عهد اإلناع زين العابدين× حدِّ
عز ن
وجل) حل حفظ هذه اجلامعة ،فقد جاء حل ىلص
احستئصال واإلبادة لّح نشيئة اهلل ( ن

( )1ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،11ص 45و .46
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ثم ل يزل البالء يشتدّ ويزداد
آخر و نروي عن اإلناع الباقر× و يتهاسب نع ن
الهص السابغّ « :
كل قتلة ،وأخذهم ّ
احلجاج فقتلهم ّ
بكل ظنّة
ثم جاء ّ
إىل زمان عبيد اهلل بن زياد قاغل احلسن×ّ ،
ى

عيل×، »...
أن الرجل ليقال له :زنديق أو كافر،
وهتمة ،ح ّت ىى ّ
ّ
أحب إليه من أن يقال :شيعة ّ
وهبذا عرف أ نىلها مل ىل ل
ال حيهام قلها و حل بداية حديثها و  :ن القياع بجاع و دوين روايات
()1

وقاةع عاشّراء حل لك السهني ُيعد عالية اىلت ار نية ح جيرؤ أحد عىل اإلقداع عليها.

( )1ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،11ص 43و .44

املبحث الثاني
نظرة عامّة حول مدينة الكوفة
الطف كاىلت حل بداياما
قلها حل املقدن نة :ب ن حركة الت ليف والتصهيف حّل واقعة
ِّ
حركة كّف نية شيع نية ،وأ ن شيعة الكّفة هم رادة هذا املجال والس نباقّ ليه.
مية الكّفة نن الهاحية العلا نية
نن هها؛ كا ح بدن لها أ
ِّ
ىلاهد لذلك بام يثبت أ ن
وصريورما نركز ًا نن املراكز الفكر نية للشيعة والتشيع خالل ندن ة وجيزة ىلسبي ًا بعد
متصريها.
1و الكّفة ،بالضم :الرنلة احلاراء املجتاعة .وقيل :املستديرة ،أو ن
كل رنلة ختالطها
حصباء أو الرنلة نا كاىلت.
والكّفة :نديهة العراق الكرب  ،وهي ق نبة اإلسالع ،ودار هجرة املسلاني ،واخ ُتلف
حل سبب سايتها ،فقيلُ :سايت حستدارما .وقيل :بسبب اجتام ،الهاس هبا .وقيل:
لكّهنا رنلة محراء ،أو حختال

راهبا باحلص .ويقال يا أيض ًا :كّفا  ،بالضم ،قال

الل ياه :كّفا  :اسم للكّفة ،وهبا كاىلت ُدعي َقبل .وقال الكساةي :كاىلت الكّفة
ُدعي كّفا .
()1

ونهام يكن ،فقد ُن ِّرصت الكّفة حل عهد عار بن اخلطا عاع  17أو  18أو 19هو ،
()2

حماد نر ىض ،اج العروس :ج ،24ص 340و .341
(ُ )1اىلظر :الزبيدي ،ن
(ُ )2اىلظر :احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم البلدا  :ج ،4ص.491
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وذلك بعد فراغ اجليش اإلسالني و بقيادة سعد بن أيب وقاص و نن وقعة القادسية وفتح
إىل سعد
املداةن ،وحكاية ذلك باختصار هّ نا ذكره البالذريّ « :
أن عمر بن اخلطاب كتب ى
ابن أب ىى وقاص يأمره أن ي ّتصذ للمسلمن دار هجرة ،وأن ال جيعل بينه وبينهم بحر ًا ،فأغ ىى األنبار
إىل
إىل موضع آخر فلم يصلحّ ،
عل الناس الذبابّ ،
فتحول ى
فتحول ى
وأراد أن ي ّتصذها منزالً ،فكثر ى

الكوفة فاختطها وأقطع الناس املنازل ،وأنزل القبائل منازهلم ،وبن ىى مسجدها» .
()1

فقد كا ال رض نن سيا هذه املديهة ورح ًا عسكر ني ًا خالص ًا ،حيث ُأريد يا أ
كّ قاعدة عسكر نية هطلغ نهها اجليّش اإلسالن نية لفتّح البلدا  ،وقد ُىل ِّظم اجليش فيها
عىل أساس َق َبيل ،وكاىلّا يقساّ األرزاق حل نعسكرامم باعتبار القباةل والبطّ التي
يهتاّ ليها أيض ًا .
()2

عاعات رةيسة ،وهي:
وقد ُق ِّسات اجليّش فيها عىل سبعة ن
1و كهاىلة وحلفاؤها وجديلة.
2و قضاعة و ُبجيلة ووسا وخثعم وكهدة وحرضنّت واألزد.
3و نذحر ومحري ومدا .
4و متيم وربا .
5و بهّ أسد وحمار وىلار نن بهي بكر و لب ،وأكثرية هؤحء نن ربيعة.
6و ياد وبهّ عبد قيا وأهل هجر واحلار (وهم بقايا اجليش الفاريس كام سهشري).
7و ُنلا َل َاة أظهرهم قي.
التجاعات
عيل× بعد ذلك شكيل هذه
ن
وقد َّ
وري اإلناع ن
1و مدا ومحري واحلار.
( )1البالذري ،أمحد بن حييي ،فتّح البلدا  :ج ،2ص.338
(ُ )2اىلظر :القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلناع احلسني× :ج ،2ص.445

نا ييل:
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2و نذحر وأشعر وقي.
3و قيا وعبا وذبيا وعبد القيا.
4و كهدة وحرضنّت وقضاعة ونهرة.
5و األزد وبجيلة وخثعم واألىلصار.
6و بكر و لب وبقية ربيعة.
7و قريش وكهاىلة وأسد ومتيم وحبة وربا

.

()1

ومل يكن اجليش وحده قد ُىل ِّظم وفغ األساس القبيل ،بل كاىلت الروح القبل نية ساةدة
ونت ِّكاة حل ِّ
كل يشء ،فالتخطيط العاراه حل الكّفة ابتدا ًء نن ّزيع األحياء ونرور ًا
بالشّار ،والسكك واىلتها ًء باملقابر ،ن
كل ذلك كا ُ نطط له عىل أساس قبيل .
()2

2و ومل يكن العهرص العريب هّ العهرص الّحيد الذي استّقن الكّفة ،بل استّقهتها
جاىلبه عهارص ُأخر  ،سامت نسامة كبرية حل قدع عجلة احلياة الفكر نية والثقاف نية حل
أهم هذه العهارص هّ العهرص الفاريس ،فقد «كان مع رستم يوم القادسية
هذه املديهة ،ولعل ن
عل أن ينزلوا حيث أح ّبوا وحيالفوا َمن أح ّبوا،
أربعة آالف يسمون جند شهانشاه ،فاستأمنوا ى
ويفرض هلم يف العطاء ،فأعطوا الذي سألوه ،وحالفوا زهرة بن حوية السعدي من بني متيم،
وأنزهلم سعد بحيث اختاروا ،وفرض هلم يف ألف ألف ،وكان هلم نقيب منهم يقال له :ديلم.
فقيل :محراء ديلم ...والعرب غسم ىى العجم احلمراء ،ويقولون :جئت من محراء ديلم .كقوهلم:

جئت من جهينة وأشباه ذلك» .
()3

ثم
وياكن اعتبار هؤحء اجلهد باثابة املّجة الفارس نية األُو التي استّقهت الكّفةَّ ،

(ُ )1اىلظر :الرباقي ،حسني بن أمحد ،اري ،الكّفة :ص162و .163
(ُ )2اىلظر :لّيا ناسهيّ  ،خطط الكّفة :ص.18
( )3البالذري ،أمحد بن حييي ،فتّح البلدا  :ج ،2ص.275

 ............................... 38أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

بدأت أعدادهم زداد بارور الّقوت ،وقد كا يذه اجلالية و بصفتها جالية نت نضولرة و
دور كبري حل دفع عجلة التقدع احلضاري حل نديهة الكّفة عىل كا نفة األصعدة.
وقد عاىلت هذه اجلالية نا عاىلت نن ممارسة التاييز العهصوري العرقي حل عهد
اخلليفتني الثاه والثالث ،ومل يذوقّا قعم العدالة واملساواة نح حل عصور أنري املؤنهني×،
قرة عن اإلناع الصادق× ،قال« :أغت املوايل أمري املؤمنن×
فقد رو الفضل بن أيب ن
وزوج
فقالوا :نشكو إليك هؤالء العربّ ،
إن رسول اهلل| كان يعطينا معهم العطايا بالسويةّ ،
سلامن ،وبالالً ،وصهيب ًا ،وأبوا علينا هؤالء ،فقالوا :ال نفعل .فذهب إليهم أمري املؤمنن×
جير
فك َّلمهم فيهم ،فصاح األعاريب :أبينا ذلك يا أبا احلسن ،أبينا ذلك .فصرج وهو ملضب ّ
يتزوجون
رداءه وهو يقول :يا معرش املوايلّ ،
ىَّ ،
إن هؤالء قد ص َّريوكم بمنزلة اليهود والنصار ى
إليكم وال يزوجونكم ،وال يعطونكم مثل ما يأخذونّ ،
فإين قد سمعت
فاتروا بارك اهلل لكمّ ،

رسول اهلل| يقول :الرزق عشـرة أجزاء ،غسعة أجزاء يف التجارة وواحد يف غريها» .
()1

ونهذ ذلك احلني أصبح نيل وهّ هذه اجلالية ألهل البيت^ ،وبدأ أفرادها
يدخلّ

التشيع باعهاه الرساي بشكل درجيي ،وقد كا للاختار الثقفي دور كبري حل

كسب هذه اجلامعة و قريبهم نن التشيع ،وكا يا دور كبري حل حركته ودولته ،فقد ذكر
أن أكثر َمن استجاب له مهدان ،وقوم كثري من أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة...
الديهّريّ « :

سمون احلمراء ،وكان منهم بالكوفة زهاء عرشين ألف رجل» .
وكانوا ي َّ
()2

الفكري
ىلاّها
ن
ونن العهارص التي سكهت الكّفة و ركت أثر ًا جيابي ًا عىل ن
الهبطي ،واألىلبا و ب سب رأي بعض الباحثني و نن عر شامل
واحلضاري ،هّ العهرص
ن
ن
اجلزيرة ،ولع نلهم أقر

الدول القدياة

عر

حماد بن يعقّ  ،الكاحل :ج ،5ص.318
( )1الكليهي ،ن
( )2الديهّري ،أمحد بن داود ،األخبار الطّال :ص.288

احلجاز ،ف ولب األسامء التي كاىلت
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شاةعة عهدهم شبه األسامء املستعالة عهد ظهّر اإلسالع ،نثل :حارثة ،ونليكة،
وجذياة ،وكليب ،وواةل ،ون رية ،وقيص ،وعدي ،وعاةذ ،وعار ،وعارية ،ويعار،
وكعب.
كام أ ن ركيب ل تهم ُيشبه ركيب اله ّ العريب املعروف لديها ،وري نأهنم يستعالّ
حل الكتابة واملكا بات الرساية واملعانالت التجارية الل ة انرانية ،فكاىلت يم ل ة
للتخاقب ول ة للكتابة .
()1

أي حال ،فقد ىلزل األىلبا الكّفة بعد متصريها ،وكا يم دور ف نعال حل طّير
وعىل ن
احلياة املدىل نية فيها ،ويكفي أ عرف أ ن اخلط العريب الكّحل هّ ىلسخة حمّرة عن ن
اخلط
الهبطي ،وهّ بدوره ىلسخة حمّرة عن اخلط انراني املشتغ نن الفيهيقي .
()2

ويقّل الشي ،باقر رشيف القريش« :وكانت األنباط ِمن العنارص التي سكنت الكوفة،

العامة غأثري ًا عقل ّي ًا واجتامع ّي ًا» .
وقد أ ّثروا يف احلياة ّ
هذا نن جهة ،ونن جهة ُأخر مل يكن املسلاّ وحدهم يسكهّ حل هذه املديهة
()3

ضم
و و كاىلّا هم العهرص املتس ِّيد و بل كاىلت ن

جاىلبهم اليهّد واملسي يني ،وقد كا

يا ني الفئتني دور نهم حل بلّرة احلياة احقتصاد نية حل الكّفة ،وح سيام املسي يني الذين
كاىلت يم أكرب حمالت الصريفة حل الكّفة .
()4

 3و ونن األُنّر التي سامت حل طّير احلياة العلا نية حل هذه املديهة ،وساعدت و نن
جهة ُأخر و عىل اىلتشار التشيع فيها ،هّ ىلزول ث نلة نن ص ابة الرسّل| فيها حل وقت
وعامر بن يا،ر ،والرباء بن عاز األىلصاري ووريهم ،وقد
نب ِّكر ،كعبد اهلل بن نسعّد ،ن
(ُ )1اىلظر :العيل ،صالح أمحد ،حمارضات حل اري ،العر  :ج ،1ص 43و .44
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ج ،1ص.44
( )3القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلناع احلسني× :ج ،2ص.438
(ُ )4اىلظر :الرباقي ،حسني بن أمحد ،اري ،الكّفة :ص.168
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فعامر بن يا،ر
كا لبعض هؤحء نهاع دار نية أو علا نية ،ومل يكّىلّا أفراد ًا نن عا ننة الهاس ،ن
جاءها والي ًا نن لق َبل عار بن اخلطا بعد نا عزل واليها األسبغ سعد بن أيب وقاص...
وعبد اهلل بن نسعّد بعثه عار ليكّ نع ِّل ًام للقرآ .
وير الدكتّر عبد الرسّل ال فاري ب ن هؤحء الص ابة وأنثايم كاىلّا يعرفّ
عيل× حل اخلالفة واإلنرة ،ويعمفّ بفضله ،وسابق نيته حل اإلسالع ،وعلاه،
أ ن
مية اإلناع ن
وشجاعته ،فكاىلّا مم َّن يايلّ ليه ويتش نيعّ له ،وهم الذين بذروا بذور التشيع حل
الكّفة ،بهشورهم نا كاىلّا يعرفّىله نن فضاةل ونهاقب أنري املؤنهني×؛ ولذا كاىلت
الكّفة
و حسب رؤية ال فاري و متيل

عيل× قبل أ يدخلها بعهّاىله خليف ًة
أنري املؤنهني ن

للاسلاني أو ي نتخذها عاصاة للدولة اإلسالنية .
()1

 4و وبعد عقد وىلصف نن متصريها قريب ًا أح ت الكّفة نركز ًا لص ابة رسّل
اهلل| ،والتابعني وأهل العلم ،يّع ىلزيا أنري املؤنهني× ،با
وعيل باهبا» ؛ ولذا ازدلفت
احلديث الرشيف« :أنا مدينة العلم ي
()2

نديهة العلم ب سب
هذه املديهة «زرافات من

فمن والج مدينة العلم من بابه
خيار الصحابة ورجاالت التابعن ورواد العلم وح ّفاظ احلديثَ ،
ومن كارع من فضل بحره املديد الوافر متهذب
عل هذه احلارضة الدين ّية بكال مرصاعيهَ ،
املفتوح ى
ٍ
وراو عنه صدق احلديث،
بصلقه العذب النمري ،ومعترب بعظاغه الباللة ،وآخذ منه معال دينه

وحمض احلقيقة» .
()3

(ُ )1اىلظر :ال فاري ،عبد الرسّل ،الكاحل والكليهي :ص.41
حماد ،احختصاص :ص.238
حماد بن ن
حماد بن احلسن ،األنايل :ص .559املفيد ،ن
( )2الطّيس ،ن
حماد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الص ي ني :ج ،3ص .126واحلديث نشهّر
احلاكم الهيسابّري ،ن
ورواه جم وفري نن الفريقني .وحل املصادر التي أرشىلا ليها كفاية.
( )3الرباقي ،حسني بن أمحد ،اري ،الكّفة :ص.429
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املؤرخّ أ ن جماّ ،الص ابة الذين ىلزلّا العراق نع أنري املؤنهني×
وقد ذكر لها ِّ
وىلارصوه حل حروبه ح يق نلّ عن ألفني وثامىلامةة ص ايب ،قال املسعّدي« :وكان م َّن شهد
عيل من أصحاب بدر سبعة وثامنون رج ً
ال ،منهم سبعة عرش من املهاجرين ،وسبعون
صفن مع ي
من األنصار ،وشهد معه من األنصار م َّن بايع حتت الشجرة وهي بيعة الرضوان من املهاجرين
واألنصار من أصحاب رسول اهلل| غسعامئة ،وكان مجيع َمن شهد معه من الصحابة ألفن

وثامنامئة» .
()1

ىلص املسوعّدي و بعد أ
تقر قسوم كبري نن هؤحء الصو ابة املذكّريون حل ِّ
وقد اسو ن
وحعت احلر

أوزارها و حل الكّفة ،ن
واختذوها نّقه ًا يم ،وسامّا حل هشيط احلركة

العلا نية فيها ،قال ابن سعد« :هبط الكوفة ثالثامئة من أصحاب الشجرة وسبعون من أهل

بدر» .
()2

فهزول أنري املؤنهني× حل الكّفة كا له أكرب ثري حل دفع عجلة التقدع حل هذه
عيل بن أيب
املديهة ،وعىل مجيع األصعدة ،حتي قال ابن الّردي« :الكوفة مدينة علو ّية بناها ّ

طالب×»  ،نشري ًا بذلك
()3

الدور الكبري الذي ركه أنري املؤنهني× عىل جّاىلب هذه

والفكري.
العقدي
املديهة ح سيام اجلاىلب
ن
ن
 5و وقد قطهت الكّفة بعد نرور ندن ة قصرية عىل متصريها العديد نن األُ َ،ر العلا نية
التي أسهات حل ىلشور ىلّر العلم واملعرفة حل هذه املديهة ،وأح ت بربكة أبهاةها قبلة
نؤرخ الكّفة الكبري السيد
الباحثني عن العلم واملتزودين نن حياض املعرفة ،وقد عدَّ ِّ
فرعت فيها،
حسني الرباقي واحد ًا وعرشين نن األُ ن،ر العلا نية التي سكهت الكّفة و ن

( )1املسعّدي ،عيل بن احلسني ،نروج الذهب :ج ،2ص.276
حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،6ص.89
( )2ابن سعد ،ن
( )3ابن الّردي ،عار بن املظفر ،خريدة العجاةب وفريدة ال راةب :ص.118
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وكا يا أكرب األثر حل رفد احلركة العلا نية فيها ،وهذه األُ َ،ر هي:
 1و آل أيب جعد.
 2و آل أيب اجلهم.
 3و آل أيب رافع.
 4و آل أيب سارة.
 5و آل أيب شعبة احللبيّ .
 6و آل أيب صفية.
 7و آل أعني.
 8و آل حيا الت لبي.
 9و آل ىلعيم األزدي ال اندي.
10و آل أيب أراكة.
احلر اجلعفي.
11و بهّ ن
12و بهّ الياس البجيل.
13و بهّ عبد ر نبه بن أيب نياّىلة بن يسار األسدي.
14و بهّ أيب سربة.
15و بهّ سّقة.
16و بهّ ىلعيم الص اف.
17و بهّ عطية.
18و بهّ ربا .
19و بهّ فرقد.
دراج.
20و بهّ ن
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عامر البجيل الدههي .
21و بهّ ن
هذه هي األُ َ،ر العلا نية التي استّقهت الكّفة ،وقد أشار الرباقي

فر ،عن ِّ
كل
نا ن

ُأ،رة نن هذه األُ َ،ر مم َّن اىلخر حل سلك أهل العلم نن أبهاةها ،وأشار

جمال نا أىلتجته

نن ثامر العلم واملعرفة .
()1

يذه العّانل املختلفة املتقودن نة أحو ت الكّفة و وخالل ندن ة وجيزة و نركز ًا علا ني ًا
واملفرسين وامل دِّ ثني واألخباريني واله اة والشعراء ،فليا
يعر بالعلامء والفقهاء
ها نن ًا ن
ِّ
وريب ًا عىل الكّفة بعد هذا ك نله أ كّ املهطلغ األَ نول والقاعدة األساس نية حلركة مجع
و ت نبع و دوين أخبار كربالء ،ح سيام وأ ن أكثر رواة الّاقعة املبارشين هم نن أهل الكّفة،
فههض فيها حل القر الثاه للهجرة سبعة نن األخباريني وامل دِّ ثني املهتسبني
واىلربوا

التشيع،

الطف ،ف ثارت جهّدهم عن سبعة نقا ل اشتالت
سجيل أحدا واقعة
ِّ

عىل أقدع نا ندة ار نية نسجلة حّل هذه الّاقعة.

(ُ )1اىلظر :الرباقي ،حسني بن أمحد ،اري ،الكّفة :ص 450وص.468

الفصل األول :مقتل األصبغ بن نباتة التميمي الكويف(أقدم املقاتل احلسينيّة)

الفصل األول
مقتل األصبغ بن نباتة التميمي الكويف (ت ـ بعد 101هـ)

(أقدم املقاتل احلسينيّة)

تقديم
نؤرخ حّل أحدا
ُيعترب نقتل األصبغ بن ىلبا ة التاياي أقدع عال دويهي قاع به ِّ
ووقاةع كربالء ،نح أ نىله نن امل ز ح نق ًا أ ُىلعلن عن فقدا هذا املقتل واىلدثاره بشكل
كانل ،ب يث ح ر له نن أثر ،واألور نن ذلك أ ح عد َنن يهقل عن هذا املقتل
سهبني نن خالل الب ث.
بالروم نن بقاةه حل نتهاول العلامء نا يزيد عىل ثالثة قرو  ،كام ِّ
والصف ات القليلة التالية هي ىلتاج ٍ
املستار كهت خاليا أحفر
ليال وأياع نن الب ث
ن
وص َلها نن ىلصّص حّل األصبغ ونقتله؛ ب ية
حل بطّ كتب التاري ،،و ُأىل ِّقب فيام َ
الّصّل

بصيص ىلّر حل هذا املجال.

وقد أرواتوها ىلدرة الّثاةغ التار نية و املتّ ِّفرة حل هذا اجلاىلب و عىل التّسع قلي ً
ال حل
الت ليل واحستهتاج لمنيم و رقيع الكثري نن اجلّاىلب املر بطة بممجة األصبغ ونقتله
املفقّد ،لهخرج بصّرة نقبّلة ونقروءة.
والب ث عن هذا املقتل املفقّد و نن وجهة ىلظرىلا و له ثالثة أهداف عىل األقل:
اهلدف األول :هّ ايدف الهظري الب ت ،فالتعرف عىل صاحب َأ نول عال دويهي
عام
حّل واقعة كربالء ،هّ نطلب
علاي يست نغ الب ث والدراسة ،ب ِّض الهظر ن
ن
سيم َّب عىل هذا املطلب نن آثار نيداىل نية وعال نية ،وقد دأ أص ا الماجم والرجال
عىل ذكر ِّ
باملمجم له نن نؤلفات ووريها؛ مم نا له دور حل براز شخص نية
كل نا يتع َّلغ
َ
صاحب الممجة علا ني ًا ،و مل يكن ذلك الكتا قد وصل ليهم.
اإلناني الذي بذل جهده
املؤرخ املسلم
ن
اهلدف الثاين :هّ قديم الشكر والعرفا يذا ِّ
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وقدن ع نا عليه حل رصد ونالحقة ومجع و دوين روايات كربالء ،ولك نن األقدار قد حالت
بيهه وبني وصّل نقتله ليها ،وهل نن اإلىلصاف أ ىلته نكر لريادة هذا الرجل وأسبقيته حل
هذا امليدا ب نجة أ ح فاةدة عال نية نرجّة نن هذا العال؟!
اهلدف الثالث :هّ أ نىلها ىلستطيع أ ىلدن عي أ ن يذا الب ث أثر ًا عال ني ًا؛ فا نىلها ىل تال ب ن
روايات نقتل األصبغ مل ُم َال ،بل س نللت

املدوىلات التار نية نن دو اإلشارة

أن

نصدرها هّ نقتل األصبغ ،خصّص ًا وأ نىله قد بقي نّجّد ًا حل األوسا لعدن ة قرو  ،و نىلا
و كهنا ح ىلستطيع حتديد لك املدوىلات ونّاحع ىلقلها نن هذا املقتل ،نح أ ن َديدَ العلامء
حل الت ليف هّ احستفادة نن نؤلفات السابقني ،وح أقل نن أ ن األصبغ بت ليفه للاقتل قد
أيم انخرين ليف املقا ل.
َ
ثم ىل اول أ ىلس ِّلط الضّء عىل
ونهام يكن ،يهب ي لها ان أ ىلمجم لألصبغَّ ،
نقتله.

املبحث األول
ترمجة األصبغ

هّ (األصبغ) و بواأللف والالع ،كام هّ شاةع عىل األلسن ،وكام عهّىلت له الكثري
نن املصادر  .أو (أصبغ) بتعريته نههام ،كام هّ نعهّ حل نصادر ُأخر
()1

()2

و بن ُىلبا ة بن

حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش):
( )1مم َّن عهّ له باأللف والالع نهنا :الطّيس ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص ،68برقم (.)5
ج ،1ص ،220برقم ( .)164والهجايش ،أمحد بن ن
عيل،
والطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص ،85برقم ( .)119وابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
نعامل العلامء :ص ،63برقم ( .)38والربقي ،أمحد بن حماد ،الرجال :ص .6واحليل ،احلسن بن
يّسف ،يضاح احشتباه :ص ،80برقم( .)2واحليل ،احلسن بن يّسف ،اخلالصة :ص،24
برقم( .)9واحليل ،احلسن بن عيل بن داود ،رجال ابن داود :ص ،52برقم ( .)204والعانيل ،حسن
بن زيد الدين ،الت رير الطاوويس :ص ،77برقم ( .)47واخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال
احلديث :ج ،4ص ،132برقم (.)1517
عيل،
ونن العا ننة ىلذكر :ابن سعد ،ن
حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،6ص .229وابن حجر ،أمحد بن ن
عيل ،الضعفاء
اإلصابة حل متيز الص ابة :ج ،1ص ،347برقم ( .)471والهساةي ،أمحد بن ن
ن
والكذابني:
واملموكني :ج ،1ص ،156برقم ( .)64وابن شاهني ،عار ،اري ،أسامء الضعفاء
ص ،55برقم (.)53
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص،57
( )2مم َّن عهّ له بتعريته نن األلف والالع نهنا :والطّيس ،ن
برقم ( )2عهّىله بودو ألف وحع بخالف نا فعل بالفهرست .والبرصي ،أمحد بن عبد الرحا ،فاةغ
املقال حل احلديث والرجال :ص ،91برقم (.)55
ونن العا ننة :البخاري ،حماد بن سامعيل ،التاري ،الكبري :ج ،2ص ،35برقم ( .)1595والرازي،
ابن أيب حا م ،اجلرح والتعديل :ج ،2ص ،319برقم ( .)1213وابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل
حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج،1
حعفاء الرجال :ج ،1ص .407وابن حبا  ،ن
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احلار بن عارو بن فا ك بن عانر التاياي احلهظيل الدارني املُجاشعي ،أبّ القاسم
()1

الكّحل .
()2

والتميمي :بفتح التاء وكرس امليم وسكّ الياء وكرس امليم ،ىلسب ًة

متيم التي هتسب

ليها عدن ة نن القباةل العرب نية املعروفة ،واملهتسب ليها مجاعة نن الص ابة والتابعني  ،وح
()3

زالت هذه القباةل نّجّدة

يّنها هذا ،بل حل بعض الروايات نا يشري

بقاةها

املهدي #رجل نن
زنا ظهّر القاةم ،#حيث ورد حل أحاديث أ ن صاحب راية
ن
متيم يقال له :شعيب بن صالح التاياي .
()4

واحلنظيل :بفتح احلاء وسكّ الهّ وفتح الظاء وكرس الالع ،ىلسبة

حهظلة بطن

نن متيم ،وهّ حهظلة بن نالك بن زيد بن نهاة بن متيم .
()5

والدارمي :بفتح الدال وكرس الراء ،هذه الهسبة

بهي دارع ،وهّ دارع بن نالك بن

حهظلة .
()6

واملجاشعي :بضم امليم ،وفتح اجليم ،وكرس الشني ،هذه الهسبة

بهي ُجم ل
اشع ،وهّ

جماشع بن دارع .
()7



ص .173واملزي ،يّسف  ،مذيب الكامل :ج ،3ص ،308برقم ( .)537وابن حجر ،أمحد بن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال:
عيل ،مذيب التهذيب :ج ،1ص ،362برقم( .)658والذهبي ،ن
ن
ج ،1ص ،271برقم( .)1014والعجيل ،أمحد بن عبداهلل ،نعرفة الثقات :ص ،233برقم (.)113
(ُ )1اىلظر :ابن سعد ،حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،6ص ،247برقم (.)2232
(ُ )2اىلظر :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،3ص ،308برقم (.)537
حماد ،األىلسا  :ج ،1ص.76
(ُ )3اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
(ُ )4اىلظر :السيّقي ،عبد الرمحن ،العرف الّردي حل أخبار املهدي :ص .99املجليس ،حماد باقر ،ب ار
األىلّار :ج ،53ص.35
عيل بن أيب الكرع ،اللبا حل مذيب األىلسا  :ج ،1ص.396
(ُ )5اىلظر :ابن األثري ،ن
(ُ )6اىلظر :املصدر السابغ :ج ،1ص.484
(ُ )7اىلظر :املصدر السابغ :ج ،3ص.164

الفصل األول :نقتل األصبغ بن ىلبا ة التاياي الكّحل(أقدع املقا ل احلسيه نية) 51 .............................

قال صاحب احشتقاق ...« :واشتقاق األَصبغ من قوهلم :فرس أصبغ ،واألنث ىى صبلاء،
وهو الذي طرف ذنبه بياض .والصبغ معروف .وثوب صبيغ ومصبوغ .ونباغة :فعالة من

النبت» .
()1

خاصة أنري املؤنهني× ،وكا نن املعدودين نن رشقة اخلايا
كا األصبغ نن ن
الذين حاهّا ألنري املؤنهني× الذبح وحان يم الفتح« ،وكان من ذخائر عل م َّن قد بايعه

عل احلرب والقتال» .
عيل× يضن به ى
عل املوت ،وكان من فرسان أهل العراق ،وكان ّ
ى
()2

الذي يراجع كتب السرية والتاري ،والماجم يالحظ أ ن أكثر املشاهري حل التاري ،نن
املؤرخّ ّاري ،نّاليدهم ،وواية نا
علامء و ُأدباء ونلّك و ُأنراء ووريهم ،ح يعرف ِّ
املؤرخني قد أ نلفّا كتب ًا حل
يتا نكهّ نهه هّ حتديد وفيامم؛ ولذا ىلجد أ ن ههاك عدد ًا نن ِّ
احل َّبال (ت418هو) ،ووفيات األعيا حبن
الّفيات ،كّفيات املرصيني أليب س اق َ
خلكا (ت681هو) ،والّاحل بالّفيات للصفدي (ت764هو) ،والّفيات حبن رافع
السالني (ت774هو) ،والّفيات حبن قهفذ (ت810هو) ،بيهام ح ىلجد َنن أ نلف حل
املّاليد نح ىلادر ًا كاّلد العلامء ووفيامم للربعي (ت397هو).
والسبب حل ذلك أ ن الرجل نن هؤحء العظامء ُيّ َلد كام يّ َلد ناليني األقفال نن
عانة الهاس ،فال ُبادر ُأ،ر ه أو جمتاعه

سجيل زنا وحد ه ،فهم ح يعلاّ ال يب

كي يته َّب وا ب ن هذا الطفل أو ذاك سيكّ له ش أو نهزلة رفيعة حل املستقبل.
وقد يلج بعض الباحثني حل نثل هذه احلاحت

حماد بن احلسن ،احشتقاق :ص.243
( )1ابن دريد ،ن
( )2املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص.443

احعتامد عىل بعض القراةن
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واملؤرشات العقل نية والتار نية لتخاني فمة زنه نية نعيهة وقعت فيها وحدة الشخصية
املمجم له ،فا نوحد ه ستكّ حت ًام قبل هذا
املمجم يا ،كام لّ عرفها اري ،وفاة والدة
َ
َ
التاري ،،أو عرفها اري ،وفاة والده ،فا نىلها سهعلم أ ن وحد ه كاىلت قبل هذا التاري ،أو بعده
شهر؛ ححتامل أ يكّ قد ن
ّحل والده بعد احلال وقبل الّحدة ،وهكذا.
ب ُ
املمجم له :فا نىلها مل ىلعثر عىل ىلص حيدد لها زنا وحد ه بالد نقة ،وري أ نىلها
ص
َ
وفيام ن
ىلستطيع القّل :ب ن وحد ه كاىلت حل حياة الهبي|؛ يد نلها عىل ذلك نا رواه ابن عساكر
باسهاده

عيل بن أيب طالب× يف خالفة
األصبغ بن ىلبا ة أ نىله قال« :إ ّنا جللوس ذات يوم عند ّ

أيب بكر إذ أقبل رجل من حرضموت ل َأر رج ً
ال قط أنكر منه وال أطول. »...
()1

الهص ن
يدل عىل أ ن األصبغ كا رج ً
ال أو صبي ًا مم ِّيز ًا عىل أقل قدير حل زنا
فهذا ن
أشهر  ،فيكّ األصبغ قد
خالفة أيب بكر ،وبام أ ن خالفته مل متتد ألزيد نن سهتني وعدن ة ُ
()2

عهّ له ابن حجر حل اإلصابة حل حّء هذا املؤرش .
أدرك زنا رسّل اهلل|؛ ولذا َ
()3

ومم نا يدعم ذلك نا وصفه به ىلرص بن نزاحم املهقري بعد حد نبارزا ه حل ص ِّفني،
حيث قال« :فرجع األصبغ وقد خ ّضب سيفه دم ًا ورحمه ،وكان شيص ًا ناسك ًا عابد ًا» .فا ن لفظة
()4

الشي ،ح ُطلغ حل الل ة نح عىل َنن ظهر عليه الشيب ،أو عاوز الو  50أو  51عان ًا  ،وهذا
()5

يعهي أ نىله قد بلغ هذا الس نن أو قاربه أو عاوزه حل وقعة ص ِّفني التي حصلت سهة 37هو.
الهص الذي أسهده ابن عساكر
وعىل أ نية حال ،فا ن هذا ن

األصبغ يرشدىلا

عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،36ص.138
( )1ابن عساكر ،ن
عيل ،اإلصابة حل نعرفة الص ابة:
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ج ،30ص 50و  .53ابن حجر ،أمحد بن ن
ج ،4ص.150
عيل ،اإلصابة حل نعرفة الص ابة :ج ،1ص.347
(ُ )3اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
( )4املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص.443
حماد نر ىض ،اج العروس :ج ،7ص ،286نادة (شي.)،
(ُ )5اىلظر :الزبيدي ،ن
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نالزنته ألنري املؤنهني× ونتابعته له حل نرحلة نب ِّكرة جدن ًا نن حيا ه ،قبل ّ نليه
للخالفة ،مم َّا يؤ ِّكد خالص األصبغ وعاغ وحةه ألنري املؤنهني× ،وأ نىله مل يكن يت نرك
بدافع دىليّي أو سيايس أو نصل ي.
وقد بقي األصبغ و كام شري الهصّص و حل رشف هذه الص بة
حلظات حياة أنري املؤنهني× ،فقد اىلتقل نعه

آخر حلظة نن

العراق ،وشهد نعه وقعة اجلال

وص ِّفني  ،وحيهام ىلزل أنري املؤنهني× حل الكّفة ن
واختذها عاصاة للدولة اإلسالن نية،
()1

استقر نعه فيها نتتلاذ ًا عىل يديه ،نقتفي ًا أثره ،نستضيئ ًا بهّر علاه ،وحل هذا الصدد ىلقل
ن
عهه أ نىله قال« :حفظت من اخلطابة كنز ًا ال يزيده اإلنفاق إالّ سعة وكثرة ،حفظت مائة فصل من

عيل بن أيب طالب×» .
مواعظ ّ
()2

و شري بعض الهصّص

اىلتقال األصبغ نن الكّفة

املداةن حل األياع األخرية

نن وحية سلام الفاريس عليها  ،وح سعفها الهصّص حل حتديد امله ناة التي ُأىليطت
()3

باألصبغ حل املداةن.
وعىل أ نية حال ،فالذي يظهر نن ىلصّص ُأخر أ ن نكثه حل املداةن مل يدع قّيالً؛ ذ
وجدىلاه حارض ًا حل الكّفة حل شهر رنضا نن عاع  40هو ،وهّ الشهر الذي ُقتل فيه أنري
املؤنهني×  ،وقد كا حارض ًا حل الليلة التي ُرض فيها أنري املؤنهني× نعه حل بيته .
()4

()5

(ُ )1اىلظر و حّل حضّره اجلال و :املده ،حانن بن شدقم ،وقعة اجلال :ص .46و ُاىلظرو حّل
حضّره ص نفني و :املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص.604
حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،41ص.146
( )2املجليس ،ن
(ُ )3اىلظر :املصدر السابغ :ج ،22ص .374وفيه يقّل األصبغ« :كهت نع سلام الفاريس رمحه اهلل وهّ
أنري املداةن حل زنا أنري املؤنهني عيل بن أيب قالب×».
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ج ،42ص .193وفيه يقّل األصبغ :خطبها أنري املؤنهني× حل الشهر الذي
ُقتل فيه ،فقال« :أ اكم شهر رنضا وهّ سيد الشهّر.»...
حماد بن احلسن ،األنايل :ص.123
(ُ )5اىلظر :الطّيس ،ن
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وح مديها الهصّص

نعرفة نا آل ليه أنر األصبغ بعد رحيل أنري املؤنهني×،

باألةاة^ نن بعده ،كام أ ن األخبار ح فيدىلا
وح ىلعرف شيئ ًا كثري ًا عن قبيعة عالقته
ن
بشو ٍ
يء عن ىلشاقه حل الكّفة بعد ويا أنري املؤنهني× عهها.
كرس جهده ونا بقي نن عاره حل ىلشور التش نيع و روير ُأصّله
واملظهّ أ نىله قد ن
و ُأسسه ونفاهياه نن خالل نا ساعه ووعاه نن أنري املؤنهني× ،ىلتلاا ذلك
وىلت سسه نن خالل نا ىلقله الرواة عهه نن أحاديث حل العقيدة والفقه والتفسري
واألخالق والعرفا ...
والذي ىلعتقده أ نىله مل هياجر نن الكّفة بعد استشهاد أنري املؤنهني× ،و نىلام بقي فيها
آخر حلظات عاره.

ال فاح ً
كا األصبغ رج ً
عرب عهه املفيد حل احختصاص  ،وهّ نن األوصاف
ال كام ن
ل
إن ّأول َمن
التي ُط َلغ عىل أهل العلم حل ُعرفهم ،وحل نعامل العلامء حبن شهر آشّ ّ « :
()1

ذر ،ثم األصبغ بن نباغة. »...
ثم أبو ّ
ثم سلامنّ ،
صنّف فيه [يعهي حل اإلسالع] أمري املؤمنن×َّ ،
()2

ىلتلاا اجلاىلب العلاي حل شخص نية األصبغ نن خالل نرويا ه الكثرية حل
وياكن أ
ن
فهّ العلم :الفقه والتفسري واحلكم ووريها ،فقد كا كثري الرواية ،نتقه ًا حل حديثه ،وكا
أكثر روايا ه عن أنري املؤنهني× ،وقد رو عن الص ابة ،عن الهبي| فضاةل عيل×.
وله روايات حل فضل الشيعة ،كام حل اختصاص املفيد ،ووريه(.)3

حماد ،احختصاص :ص.65
حماد بن ن
(ُ )1اىلظر :املفيد ،ن
عيل ،نعامل العلامء :ص.38
( )2ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
عيل ،مذيب املقال :ج ،1ص .201
(ُ )3اىلظر :األبط ي ،ن
حماد ن
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ثم عاد
أ ننا قبقته ،فقد عدن ه الطّيس حل رجاله نن أص ا اإلناع أنري باملؤنهني×َّ ،
نرة ُأخر وعدن ه نن أص ا اإلناع احلسن× .
ن
()1

وقد عدن ه ابن حجر نن الطبقة الثالثة ،املشتالة عىل أسامء الطبقة الّسطي نن
التابعني  ،بل نىله احتال حل اإلصابة و كام أمل ها و أ يكّ ُن ل
درك ًا للهبي| ،وأ كّ له
()2

ص بة.
ووقع األصبغ حل سهاد اثهتني وس نتني رواية حل الكتب األربعة عدا نا رو حل وريها،
ست ومخسني رواية ،وبعهّا (األصبغ) حل سهاد
بعهّا (األصبغ بن ىلبا ة) حل سهاد ن
مخا روايات ،وبعهّا (أصبغ بن ىلبا ة احلهظيل) حل سهاد رواية واحدة .
()3

رو عهه أبّ اجلارود زياد بن نهذر ،وأبّ محزة الثاميل ،وأبّ الصباح الكهاه،
واحلار بن امل رية ،وخالد الهّفيل ،وسعد بن قريف ،وعبد احلايد الطاةي ،وعبد اهلل بن
وحماد بن الفرات ،ونساع،
وحماد بن داود ال هّي،
وعيل احلزور،
جرير العبدي،
ن
ن
ن
واألجلح بن عبد اهلل الكهدي ،وثابت بن أسلم البهاه ،ورزين بيا ،األىلام  ،وسعيد بن
وحماد بن الساةب الكلبي ،والّليد بن عبدة
وعيل بن احلزور ،وفطر بن خليفة،
نيها،
ن
ن
الكّحل ،وحييي بن أيب اييثم العطار وآخرو .
()4

واألصبغ هّ َنن رو عهد نالك األشم الذي عهده ليه أنري املؤنهني× نملا ن
وحه
حماد بن احلهف نية ،كام ذكر ذلك شي،
نرص ،ورو و أيض ًا و وصية أنري املؤنهني× ابهه ن
حممد بن احلسن ،عن
الطاةفة الطّيس حل فهرسه ،وقال« :أخربنا بالعهد ابن أيب جيد ،عن ّ
احلمريي ،عن هارون بن مسلم ،واحلسن بن ظريف مجيع ًا ،عن احلسن بن علوان الكلبي ،عن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص 57و .93
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
عيل ،قريب التهذيب :ص ،113برقم(.)537
(ُ )2اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
(ُ )3اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،4ص135و .136
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ج ،4ص .135املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،3ص ،308برقم (.)537

 ............................... 56أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباغة ،عن أمري املؤمنن×.

حماد بن أمحد بن أيب
وأ ننا الّصية ،ف خربىلا هبا احلسني بن عبيد اهلل ،عن الدوري ،عن ن
عيل بن عبدك الصّحل ،عن احلسن بن ظريف،
الثلر ،عن جعفر بن ن
حماد احلسيهي ،عن ن
عن احلسني بن علّا  ،عن سعد بن قريف ،عن األصبغ بن ىلبا ة املجاشعي ،قال كتب
أنري املؤنهني×

حماد بن احلهف نية بّصيته» .
ولده ن
()1

عام قريب.
ورو الطّيس عهه أيض ًا نقتل احلسني× كام سي يت ن
وقد رو األصبغ و أيض ًا و القضايا التي حكم فيها أنري املؤنهني× ،وهّ برواية
القاي ،و ّجد ىلسخة نهه حل نكتبة جانعة قهرا برقم ()3915
براهيم بن هاشم ن
وبتاري1064( ،هو) ،وىلسخة حل ركيوا نكتبوة محيود نية رقم ( )1447نن  149آ و 153
آ ،وهي بعهّا (أقضية أنري املؤنهني×).
وكاىلت عهد الس ِّيد حمسن األنني العانيل صاحب أعيا الشيعة ىلسخة ثايهة نن هذا
الكتا  ،حان جماّعة عليها ّاري ،سهة ( 410و )420باسم (عجاةب أحكاع أنري
املؤنهني× ونساةله) ،أدرجها حل كتا أ نلفه باسم (عجاةب أحكاع وقضايا ونساةل أنري
املؤنهني×) .
()2

ح يهب ي التّ نقف حل القّل بتشيع األصبغ ونّاح ه ألهل البيت^ ،بل ح يهب ي
واملروجني لفكرهم ،وياكن للقار الكريم أ
الم ندد حل كّىله نن الهارشين ملذهبهم
ِّ
يت َّكد نن ذلك نن خالل نا ب نثه األصبغ نن روايات حتال فضاةل أهل البيت^

حماد بن احلسن ،الفهرست :ص 37و .38
( )1الطّيس ،ن
حماد رحا ،دوين السهنة الرشيفة :ص.140
(ُ )2اىلظر :اجلاليل ،ن
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ونهاقبهم وفضاةل شيعتهم وحم نبيهم.
وىل ن ىلكتفي هها بايراد رواية واحدة رواها الصدوق باسهاده

األصبغ بن ىلبا ة أ نىله

عيل بن أيب طالب× ذات يوم ويده يف يد ابنه احلسن× ،وهو
قال« :خرج علينا أمري املؤمنن ُ
يقول :خرج علينا رسول اهلل| ذات يوم ويدي يف يده هكذا ،وهو يقول :خري اخللق بعدي
وموىل ّ
وسيدهم أخي هذا ،وهو إمام ّ
وإين أقول :خري اخللق
كل مسلم،
كل مؤمن بعد وفايت .أال ّ
ى
وموىل ّ
بعدي وسيدهم ابني هذا ،وهو إمام ّ
كل مؤمن بعد وفايت ،أال وإ ّنه سيظ َلم
كل مؤمن،
ى
بعدي كام ظلمت بعد رسول اهلل| ،وخري اخللق وسيدهم بعد احلسن ابني أخوه احلسن املظلوم
بعد أخيه ،املقتول يف أرض كربالء ،أما إ ّنه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة ،ومن بعد
وأئمة املسلمن
عل وحيهّ ،
عل عباده ،وأمناؤه ى
احلسن غسعة من صلبه ،خلفاء يف أرضه وحججه ى
ّ
وجل) به األرض نور ًا بعد
ى يمأل اهلل (ع ّز
وقادة املؤمنن ،وسادة امل ّتقن ،غاسعهم القائم الذ ى
واختصني
بالنبوة
ظلمتها ،وعدالً بعد جورها ،وعل ًام بعد جهلها ،والذي بعث أخي حممد ًا
ّ
ّ
عل لسان الروح األمن جربئيل ،ولقد سـئل رسـول
باإلمامة لقد نزل بذلك الوحي من السامء ى
ئمة بعده ،فقال للسائل :والسامء ذات الربوج :إ ّن عددهم بعدد
اهلل| ـ وأنا عنده ـ عن األ ّ
فمن هم يا
الربوج،
ورب الليايل واأليام والشهورّ :
ّ
إن عددهم كعدد الشهور .فقال السائلَ :
عل رأيس ،فقالّ :أوهلم هذا وآخرهم املهديَ ،من واالهم
رسول اهلل؟ فوضع رسول اهلل| يده ى
ومن
ومن أبلضهم فقد أبلضنيَ ،
ومن أح ّبهم فقد أح ّبنيَ ،
ومن عاداهم فقد عاداينَ ،
فقد واالينَ ،
ومن عرفهم فقد عرفني ،هبم حيفظ اهلل (ع ّز ّ
وجل) دينه ،وهبم يعمر بالده،
أنكرهم فقد أنكرينَ ،
وهبم يرزق عباده ،وهبم نزل القطر من السامء ،وهبم خيرج بركات األرض هؤالء أصفيائي

وأئمة املسلمن وموايل املؤمنن» .
وخلفائي ّ
()1

عيل ،كامل الدين ومتاع الهعاة :ص25و .260
( )1الصدوق ،ن
حماد بن ن
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وامل تّ العقاةدي الذي حتاله هذه الرواية وىلظاةرها مم نا كا يهشوره األصبغ بني
عرب عهه الرجاليّ ب لفاظ دا نلة عىل
الهاس هّ جّهر العقيدة اإلنان نية وحمّرها؛ ونن هها َّ
عرب عهه الهجايش و وهّ يّافغ قّل
عاغ ش نيعه ورسّخ عقيد ه حل أهل البيت^ ،فقد َّ
خاصة أمري املؤمنن×»( ،)1وقال عهه املفيد« :وكان من
الطّيس أيض ًا و بقّله« :كان من ّ

رشطة اخلميس»  ،وهذه العبارة ح ُ طلغ نح عىل خيار شيعة أنري املؤنهني× ،واملقصّد
()2

مخسة أقساع :املقدن نة ،والساقة ،واملياهة،

باخلايا :اجليشُ ،س ناي به أل نىله نقسّع

وامليرسة ،والقلب ،وهم س نتة آحف رجل أو مخسة آحف ،وهم أص ا أنري املؤنهني×
فضة» .
عل ذهب وال ّ
عل اجلنّة ،ولست أشارطكم ى
الذين قال يم« :غشـ ّرطوا فأنا أشارطكم ى
()3

عيل بن احلسني ،عن نروك بن عبيد
رو الكيش ،عن ن
حماد بن نسعّد ،قال حدَّ ثهي ن
قال :حدَّ ثهي براهيم بن أيب البالد ،عن رجل ،عن األصبغ ،قال :قلت له :كيف ُس ِّايتم
رشقة اخلايا يا أصبغ؟ قال« :إ ّنا ضمنّا له الذبح وضمن لنا الفتح» .
()4

هذا نن زاوية أ با ،ندرسة أهل البيت^ ،أ ننا نن زاوية العا ننة فتكاد نتفغ كلاتهم
عىل شيعه وىلسبته ليها ،فهذا ابن قتيبة يعدن ه نن رجال الشيعة( ،)5وقال ابن سعد« :كان

شيع ّي ًا»  ،وقال ابن حجر« :رمي بالرفض»  ،وقال العقييل« :كويف كان يقول بالرجعة» .
()6

()7

عيل ،رجال الهجايش :ص.68
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
حماد ،احختصاص :ص.65
حماد بن ن
( )2املفيد ،ن
(ُ )3اىلظر :املصدر السابغ :ص 2و .3
حماد  ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ص.320
حماد بن ن
( )4الطّيس ،ن
(ُ )5اىلظر :ابن قتيبة الديهّري ،عبد اهلل بن نسلم ،املعارف :ص.624
حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،6ص.247
( )6ابن سعد ،ن
عيل ،قريب التهذيب :ج ،1ص.113
( )7ابن حجر ،أمحد بن ن
حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،1ص.129
( )8العقييل ،ن

()8
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عيل×»  .وقال اخلركّيش عهه :نىله نن الشيعة
وقال ابن حبا « :وهو م َّن فتن بحب ّ
امل مقني .
()1

()2

قلها و فيام قدن ع و  :ن األصبغ نن املعدودين نن (رشقة اخلايا) ،وقد حتدَّ ثها عن
نعهي هذه العبارة وعن دحلتها عىل شيع َنن ُأقلقت حل ح نقه ،وىلريد أ ن ىلضيف ان ب نهنا
قد و ن
ثم إ ّنه ال خيف ىى ّأهنا
رصح به
ُ
صاحب سوامء املقال بقّلهّ « :
دل عىل الّثواقة و أيض ًا و كام ن
[يعهي عبارة رشقة اخلايا] ّ
أن الظاهر داللتها
قوة إيامن َمن ذكر يف ح ّقه ...كام ّ
عل غاية ّ
غدل ى

عل الوثاقة ،كام جر ىى عليه مجع من الطائفة. »...
ى
()3

ىلص عىل ذلك
وح كالع حل كّ األصبغ نن املعدودين نن رشقة اخلايا ،كام َّ
ىلصت عىل ذلك مجلة نن املصادر نن الفريقني  ،و نىلام الكالع ن
كل الكالع حل
املفيد ،بل ن
()4

دحلة هذه العبارة عىل وثاقة َنن ُأقلقت حل ح نقه ،والّاقع أ ن العبارة ح ن
دل بذاما عىل
التّثيغ و د نلت عىل التش نيع ،و نىلام اكتسبت هذه احلاّلة ،وصارت ن
دل عىل التّثيغ نن
رصح بذلك الس ِّيد
خالل الروايات املادحة لو(رشقة اخلايا) ،وهي ب مجعها حعيفة ،كام ن
اخلّةي .
()5

يهص الهجايش والطّيس عىل عدالة األصبغ واكتفيا بالتعبري عهه ب نىله:
ونن هها؛ مل ن
حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج ،1ص.174
( )1ابن حبا  ،ن
حماد ،رشف املصطفي :ج ،5ص.358
(ُ )2اىلظر :اخلركّيش ،عبد امللك بن ن
( )3الكلبايس ،كامل الدين (أبّ ايد ) ،سامء املقال حل علم الرجال :ج ،2ص.248
ىلص عىل ذلك باإلحافة املفيد حل احختصاص :الطّيس ،حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة
( )4مم َّن ن
حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،6ص .225املهقري،
الرجال (رجال الكيش) :ص .320ابن سعد ،ن
ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص.406
(ُ )5اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،4ص.134
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خاصة أمري املؤمنن×» ،وهذا التعبري ح ن
يدل و عهد الدراةيوني و عىل أكثر نن املدح
«من ّ
واحلسن  ،وىلعته ن
العالنة ن
احليل حل اخلالصة بولفظ (نشكّر) بعد نا ذكره حل القسم
()1

املخصص للرواة املعتاد عليهم ،وهّ نن األلفاظ التي فيد املدح كام حل الراش ة الثاىلية
َّ
عشور نن الرواشح الساموية  ،واعتربه صاحب هناية الدراية نن ألفاظ املدح نن املر بة
()2

خري ًا»  ،وهّ
الثاىلية  ،ونثله نا وصفه به فاةغ املقال ،حيث قال عهه« :وكان جليل القدرّ ،
()4

()3

نن عابري املدح أيض ًا دو التّثيغ ،وكذا صهع اخلّةي؛ ذ وصفه بقّله« :وهو من

املتقدمن ،من سلفنا الصاحلن»  ،وهذه الكلامت ح ن
دل عىل وري املدح أيض ًا ،كام ح في
()5

عىل َنن ت نبع كتب كلامت الدراةيني ونصطل امم.
ويت نلخص مم نا قدع :أ ن
املستقر عليه هّ أ ن الرجل نن املادوحني حل رجالها ،ومل
ن
يصو ِّرح أحد نههم بتّثيقه و عديله ،وري أ ن الهَفا وري راحية بام قالّه ،وىل ن ىلر وثاقته
ىلرجح عدالته لّجّه:
و ِّ
القاي (كا ح ني ًا
عيل بن براهيم ن
الوجه األول :ن الرجل قد ن
كرر اساه حل فسري ن
حجة عىل َنن يذهب
سهة307هو) ،وهذا الّجه ن

وثاقة مجيع َنن وقع حل سهاد هذا

التفسري.
الوجه الثاين :ورود اساه حل سهاد كانل الزيارات ،فهّ أيض ًا نّ نثغ عهد َنن ير
عيل أكرب ،دراسات حل علم الدراية :ص .115قال حّل دحلة هذا اللفظ« :وأ ننا
(ُ )1اىلظر :ال فاري ،ن
ُ
خاصة اإلناع الفاله× .ن
دل عىل املدح املعتد
قّيم( :
خاص) ،فا أريد به نا ُيراد نن قّيم :نن ن
ن
ُ
عاني) .كام هّ األظهر ،مل ُيفد نح كّىله ناني ًا ،وعهد
به وأفاد احلسن ،و أريد نا قابل قّيم ( :ن
اإلقالق يكّ األنر فيه نشتبه ًا و عني األخذ نهه بالقدر املتي نقن.»...
حماد باقر ،الرواشح الساموية :ص.53
(ُ )2اىلظر :األسمآبادي ،املريداناد ن
(ُ )3اىلظر :الصدر ،حسن ،هناية الدراية :ص.399
( )4البرصي ،أمحد بن عبد الرحا ،فاةغ املقال حل احلديث والرجال :ص ،91برقم (.)155
( )5اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،4ص ،132برقم (.)1517
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وثاقة مجيع الّاقعني حل سلسلة اإلسهاد.
الوجه الثالث :أ ىلرفض القّالب التي وحعها علامء الدراية حل حتديدهم أللفاظ
خاصة أمري املؤمنن×» ن
دل عىل التّثيغ ،بل هي
اجلرح والتعديل ،وىلقّل :ب ن عبارة «من ّ
نن أرفع عبارات التّثيغ ،وي نتضح ذلك نن خالل عرض العبارة عىل العرف .
()1

الوجه الرابع  :وهّ نبهي عىل نسلك (احقائها ) املتاخم للعلم احلاصل نن
()2

نالحظة جماّ ،األوصاف التي وصفها به علامء الرجال والتاري ،،وجماّ ،نا قيل عهه
ونا صدر نهه.
فا ن ن
كل نفردة و ذا ُفصلت عن ىلظاةرها و و مل فد الّثّق واحقائها الهّعي ،نح
نأهنا باجاّعها قد فيد العلم ،أو عىل األقل احقائها بّثاقته ،بل بام هّ فّق الّثاقة،
أي :الدرجات العالية نهها.
خاصة أمري املؤمنن×» ،وكذا
ونن العبارات :قّل الهجايش والطّيس« :كان من ّ
عبارة «مشكور» ،و«كان جليل القدر ،خري ًا» ،و«من املتقدمن من سلفنا الصاحلن »...ل،،
عيل بن براهيم و و مل
فاذا حوااها ذلك وقوّعه حل سوهاد كانول الزيارات ،و فسري ن
ثم حااها ذلك ك نله نا وصفه
ىلقل بّثاقة مجيع َنن ورد حل سهادما عىل املبهي فرح ًا و َّ
ِ
عيل»  ،و ذا حااها
به رجاليّ العا ننة ،كقّل ابن حبا « :وهو م َّن فتن بحب ي
أ ن بعض العا ننة قد و نثقه كالعجيل ،بل وابن عدي ،روم أ ن ذلك عىل خالف القاعدة
()3

نههم ،و ذا حااها

ذلك ك نله

ذلك أيض ًا نا ُذكر له نن األوصاف واألعامل واملّاقف ،نثل كّىله

نن رشقة اخلايا ،وكّىله راوي ًا ملقتل س ِّيد الشهداء× ،وكّىله الراوي لعهد األشم عن

( )1وهذا الّجه ساعهاه نن ُأستاذىلا سامحة الس ِّيد نر ىض الشريازي (داع ظله) حل خارج الفقه.
( )2والّجه أيض ًا نن فادات سامحة الس ِّيد األُستاذ (داع ظله).
حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج ،1ص.174
( )3ابن حبا  ،ن
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أنري املؤنهني× ،وكّىله الراوي لّص نية أنري املؤنهني×

حماد بن احلهفية ،ونثل
ابهه ن

نضانني جماّعة نن روايا ه التي ُرويت عهه ورواها كبار علامةها حل نّسّعامم الرواةية،
كام حل رواية الكويش عهه خرب املاةة وأويا القره( ،)1ورواية أيب اجلارود عهه حل قّلهّ « :إال

فمن أومأ إليه [أيَ :نن أون
ّ
عل عواغقنا َ
أن سيوفنا ى
وكروايته قضية دخّل حار

أنري املؤنهني×] رضبناه هبا» ،
()2

اياداه عىل أنري املؤنهني× ،وقّله× له« :يا حار مهدان

َمن يمت يرين. »...
()3

أقول :ذا حااها ذلك ك نله بعضه

بعض؛ فالظاهر أ نىله ُيطا و دو شك و

حجة ،أع قلها :ب ن
احلجة هي
ن
بّثاقته ،وذلك سّاء أقلها :ب ن (احقائها ) الشخيص ن
لالقائها الهّعي ،أي :حصّل الّثّق الهّعي نن املجاّ ،،و مل حيصل للشخص
ىلفسه اقائها شخيص ،فا ن العقالء باالحظتهم جماّ ،ذلك ،حيصل يم احقائها
بّثاقته ،ف نجية هذا الظ نن احلاصل نن املجاّ ،نستهدة
سهادها

بهاء العقالء ،كام ياكن

نأهنا ىلّ ،استباىلة ،بل نن أظهر نصاديقها و واألشياء ك نلها عىل ذلك حتي

ستبني أو قّع البيهة و كام شالها آية الهب  ،بل اظ التعليل فيها .
()4

هذه بعض الّجّه ،ولعل املتت نبع جيد وجّه ًا ُأخر ُيستفاد نهها ّثيغ األصبغ.
أكثرهم
أ ننا حل رجال العا ننة فقد ذهب ُ

ر ِّد روايته وىلكارة حديثه  ،ومل يّ ِّثقه نههم
()5

حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ص.315
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
( )2املصدر السابغ :ص.320
حماد بن احلسن ،األنايل :ص 626و .627
حماد ،األنايل :ص 5و  .6الطّيس ،ن
حماد بن ن
( )3املفيد ،ن
ُ
حجية
( )4وقد فصل سامحة الس ِّيد األستاذ(داع ظله) احلديث عن (احقائها ) باعتباره وجه ًا نن وجّه ن
قّل الرجايل ،وال ُل ّي ووريما حل الدروس  78و  79نن نب ث (قاعدة اإللزاع) ،و  36و  37نن
التّسع.
نب ث (حفظ كتب الضالل)  ،وهي نسجلة ونّجّدة عىل نّقع سامحته ملَن أراد ن
عيل ،مذيب التهذيب :ج ،1ص ،362برقم (.)658
(ُ )5اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
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ّسط حل أنره ابن عدي فاعتربه حل
سّ العجيل الذي قال عهه« :كويف ،غابعي ،ثقة»  ،و ن
()1

ىلفسه ثقة ،وجعل اإلىلكار نن جهة َنن رو عهه ،فقال« :وإذا حدّ ث عن األصبغ ثقة ،فهو

ألن الراوي عنه لع ّله يكون ضعيف ًا» .
ى عنهّ ،
عندي ال بأس بروايته ،وإ ّنام اإلنكار من جهة َمن رو ى
()2

وحل احلقيقة نىلك لّ ف نتشت عن سبب نقهع لتضعيف األصبغ وجرحه ،فلن عد
رصح به ابن
سّ ح نبه ألنري املؤنهني× وعشقه له ،وىلقله لفضاةله ونهاقبه ،وهذا نا ن
فاستحق
عيل ،أغ ىى بالطامات يف الروايات،
ّ
حبا جهار ًا هنار ًا ،حيث قال« :وهو م َّن فتن بحب ي

من أجلها الرتك» .
()3

فقد َبا َ السبب ذ  ،فلم يكن األصبغ ارك ًا للصالة وح شارب ًا للخار وح زاىلي ًا وح
ب أنري املؤنهني× ،وىلقله ملا ي يظ ابن حبا
وح ...و نىلام كا ذىلبه الّحيد هّ افتتاىله ب ِّ
و َنن عىل شاكلته« ،فالصواب ما قاله العجيل ،من أ ّنه ثقة ،وأشار إليه ابن عدي بقوله :ال بأس
ألن اجلرح إ ّنام
إىل قدح َمن قدح فيه؛ ّ
بروايته ،وجعل اإلنكار من جهة َمن رو ى
ى عنه ،وال يلتفت ى
إىل ٍ
سبب علِ َم فساده»(.)4
عل التعديل إذا ل يكن اجلرح مستند ًا ى
يقدَّ م ى

( )1العجيل ،عبد اهلل بن صالح ،نعرفة ثقات :ج ،1ص ،233برقم (.)233
( )2ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء الرجال :ج ،1ص.401
حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج ،1ص.174
( )3ابن حبا  ،ن
( )4السب اه ،جعفر ،نّسّعة قبقات الفقهاء :ج ،1ص.293
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عار بعد أنري املؤنهني×،
َّ
ىلص الهجايش و ونن بعده الطّيس و عىل أ ن األصبع قد َّ
ولكهنهام مل حيددا لها سهة وفا ه .
()1

وح يّجد نا ىلستهد ليه حل حتديد سهة وفاة األصبغ عدا أنرين:
أ ـ ذكر الذهبي له حل ار ه حل الطبقة احلادية عرشة و ب سب قسياه للطبقات حل
هذا الكتا و وقد حرص وفيات هذه الطبقة بني عاني 120 -101هو .
()2

رصح
ب ـ عدن ابن حجور له حل قريب التهذيب حل الطبقة الثوالثة و كام قودَّ ع و وقد ن
حل نقدن نة الكتا أ ن املعدودين حل الطبقة الثالثة

آخر الثانهة ك نلهم نن املتّ نفني بعد املاةة

األُو للهجرة .
()3

وحل حّء ذلك ذكر الطهراه :أ ن وفا ه كاىلت بعد عاع ناةة للهجرة ،ذكر ذلك
نالك األشم  ،و ُأخر عهد ذكره

نر ني :ارة عهد ذكره لكتابته عهد أنري املؤنهني×
ن

()4

حماد بن احلهف نية .
لكتابته وصية أنري املؤنهني× حبهه ن
()5

حماد بن احلسن،
عيل ،رجال الهجايش :ص ،8برقم ( .)5الطّيس ،ن
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
الفهرست :ص ،37برقم (.)109
حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،7ص 7و .28
(ُ )2اىلظر :الذهبي ،ن
عيل ،قريب التهذيب :ج ،1ص.26
(ُ )3اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
(ُ )4اىلظر :الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،15ص.362
(ُ )5اىلظر :املصدر السابغ :ج ،25ص.105

املبحث الثاني
كتاب مقتل احلسني لألصبغ
الظاهر أ ن األصبغ بن ىلبا ة هّ أول َنن كتب حل نقتل احلسني× ،وكتابه أسبغ كتب
نؤرخي واقعة الطف عىل اإلقالق ،فكتابه كا حيّي أقدع
املقا ل  ،بل الظاهر أ نىله نأول ِّ
()1

نسجلة عن واقعة الطف؛ أل نىله كا نعارص ًا للّاقعة.
نا ندة ار نية ن
ويهب ي أ ىلت دن

عن هذا املقتل نن عدن ة ىلّاحي:

الناحية ا ُألوىل:
ن
لعل املصدر الّحيد الذي أشار
ىلبا ة هّ كتا

وجّد كتا باسم نقتل احلسني× لألصبغ بن

الفهرست للطّيس (ت460هو) ،فبعد أ ذكر نن كتبه عهد أنري

املؤنهني× ملالك األشوم ،ووصيته

ى الـدوري عنه ـ أيض ًا
حماد بن احلهفية ،قال« :ورو ى
ن

حممد
حممد بن سعيد ،عن أمحد بن يوسف اجلعفي ،عن ّ
عيل× ،عن أمحد بن ّ
ـ مقتل احلسن بن ّ

ابن يزيد النصعي ،عن أمحد بن احلسن ،عن أيب اجلارود ،عن األصبغ ،وذكر احلديث بطوله» .
()2

حماد بن
والرواة الظاهرو حل سهد هذا احلديث س نتة رجال :الدوري ،أمحد بن ن
حماد بن يزيد الهخعي ،أمحد بن احلسني ،أبّ اجلارود.
سعيد ،أمحد بن يّسف اجلعفي ،ن
( )1الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،22ص.24
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.38
( )2الطّيس ،ن
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والدوري أقرهبم

الشي ،،والشي ،ح يروي عهه نبارشة ،بل يروي عهه بّاسطة شيخه

يرصح بالّاسطة لّحّحها حل ذهن املتت نبع
احلسني بن عبيد اهلل ال ضاةري ،و نىلام مل ِّ
ساي حل ف ِّن الرجال بو(التعليغ).
ألساىليد الشي ،،وهذه الطريقة ُ ن
وعىل أساس ذلك؛ يكّ عدد الرجال الّاقعني حل السهد بني الشي ،واألصبغ سبعة
رجال ،سه اول فيام ييل أ ىلقف عىل ِّ
كل واحد نههم والتعريف به عريف ًا نقتضب ًا؛ متهيد ًا
املهاة التي ر بط باقتل األصبغ.
حستهتاج بعض الهتاةر التار نية ن
1و احلسني بن عبيد اهلل بن براهيم ال ضاةري (ت411هو) :هّ شي ،الهجايش ،وقد
ذكره حل الرجال قاةالً« :احلسن بن عبيد اهلل بن إبراهيم اللضائري ،أبو عبد اهلل ،شيصنا ،»
ثم قال بعد أ ذكر عدد ًا نن كتبه« :أجازنا مجيعها ومجيع رواياغه ،عن شيوخه ،ومات رمحه اهلل
َّ

يف نصف صفر سنة إحد ىى عرشة وأربعامئة» .
()1

أقول :وقد ثبت حل حم ِّله نن علم الرجال وثاقة مجيع شيّخ الهجايش .
()2

وهّ نن نشاي ،الطّيس أيض ًا ،وقد ذكره حل رجاله حل با َنن مل ل
يرو عههم^،
ووصفه بكثري السام ،بالرجال ،وقال :ن له صاىليف ذكرها حل الفهرست  ،ولكن اله َس،
()3

املّجّدة نن الفهرست ح حتتّي عىل رمجة لل ضاةري ،وقد احتال السيد اخلّةي
وأهنا كاىلت نّجّدة حل ىلسخة األصل؛ فا ن جاللة نقاع الشي ،بي عن أ
سقّقها نهها ن
ُ رب بيشء ح أصل له .
()4

أقول :ونا ذهب ليه السيد اخلّةي نن سقّ

رمجة ال ضاةري نن الفهرست ن
حيل

لها حد اإلشكاليات التي اب ُتليها فيها حل الرجال ،أعهي شكالية عراض األُصّل
عيل ،رجال الهجايش :ص ،69برقم (.)166
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر حّل ذلك :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،1ص.50
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص ،425برقم (.)52
(ُ )3اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )4اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،7ص.23
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الرجال نية عن رمجة عدد كبري نن الرواة والشخصيات العلا نية؛ ذ نن امل تال أ كّ
قد سقطت رامجهم نن الهس ،األصلية ل ُ
ألصّل ،كام سقطت رمجة ال ضاةري نن رجال
الشي ،،وحل حّء هذا اححتامل ح يكّ عدع الممجة للراوي و بالرضورة و نساوي ًا
ن
ميته.
للتقليل نن ش ىله
واحلط نن أ ن
ّراق
2و الدوري :هّ أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ُج نلني الدن وري .أبّ بوكر الو ن
(299و 379هو) ،نن أهل ب داد( ،)1قال فيه الهجايش« :كان من أصحابنا ،ثقة يف حديثه،

إىل روايته ،ال نعرف له ّإال كتاب ًا واحد ًا ،يف طرق ر ّد الشمس. »...
مسكون ًا ى
()2

حماود بن سوعيد :وهّ املعروف بو(ابن عقودة) (249و 233هو) ،وهذا
3و أمحد بن ن
رجل جليل القدر نع َّظم عهد مجيع فرق املسلاني ،نشهّر باحلفظ ،وكا كّف ني ًا زيد ني ًا
جارودي ًا عىل ذلك ح نتي نات( .)3قال عهه الطّيس حل الفهرست« :وأمره يف الثقة واجلاللة
ِ
وعظم احلفظ أشهر ِمن أن يذكر»( ،)4وقال الهعامه حل ويبته« :وهذا الرجل مَّن ال يطعن عليه يف
الثقة ،وال يف ِ
العلم باحلديث والرجال الناقلن له» .
()5

4و أمحد بن يّسف اجلعفي (ت و بعد 271هو)  :هّ نن أهل الكّفة ونن شيّخ
()6

عيل بن أيب
ابن عقدة ،وقد ذكر الهجايش اساه وىلسبه بشكل َّ
نفصل حل رمجة (احلسن بن ن

حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج  ،1ص.109
(ُ )1اىلظر و حّل سكهاه ب داد وحتديثه هبا و :الذهبي ،ن
عيل ،بصري املهتبه بت رير املشتبه :ج ،2ص.510
وابن حجر ،أمحد بن ن
عيل ،رجال الهجايش :ص ،85برقم (.)205
( )2الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )3اىلظر :املصدر السابغ :ص ،94برقم (.)233
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص ،28برقم (.)76
( )4الطّيس ،ن
حماد بن براهيم(ابن أيب زيهب)  ،ال يبة :ص.25
( )5الهعامه ،ن
( )6يد نلها عىل ذلك نا ىلقله الهجايش حل رجاله :ص 11حل ( رمجة أبا بن لب) ،عن احلسن أمحد بن
احلسني ،أ نىله قال« :وقع يل بخط أيب العباس بن سعيد ،قال :حدَّ ثها أبّ احلسني أمحد بن يّسف بن
يعقّ اجلعفي نن كتابه حل شّال سهة حد وسبعني وناةتني».
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حممد بن
محزة البطاةهي) ،قال« :وله [يعهي للبطاةهي] كتاب فضائل القرآن أخربناه أمحد بن ّ
حممد بن سعيد ،قال حدَّ ثنا أمحد بن يوسف بن يعقوب بن محزة بن زياد
هارون عن أمحد بن ّ

اجلعفي القصباين يعرف بابن اجلال [احلال] بعرزم. »...
()1

والعجيب أ ن الهجايش والطّيس مل يعهّىلا له ،نع كثرة ذكر الهجايش له حل راجم
انخرين ،وكثرة رواية ابن عقدة عهه و رصحيه ب ن له (كتاب ًا وأصالً) كا حيدِّ ثه مم َّا فيه ؛
()2

ولذا مل جيد اخلّةي ُبد ًا نن القّل ن
باحتاده نع أمحد بن يّسف الذي عهّ له الطّيس حل
()3

الفهرست ،وقال« :له روايات»  ،ن
وباحتاده نع أمحد بن يّسف نّ بهي يم اهلل الذي ذكره
()4

حل رجاله حل عداد أص ا

الرحا× ،وقال عهه« :كويف كان منزله بالبصـرة ،ومات ببلداد،

ثقة»  ،وح عارض بني كّىله جعفي ًا وبني وحةه لبهي يم اهلل ،فا ن نهزله كا بالبرصة،
()5

فجاز وحؤه فيها لبهي يم اهلل ،كام ذكر اخلّةي .
()6

حماد بن يزيد الهخعي :مل يعهّ له الهجايش ،وهّ شي ،أمحد بن يّسف و لايذ
5و ن
أمحد بن احلسني ،كام يبدو نن هذا السهد ،وقد رو عن سيف بن عارية ،كام حل رمجة أبا
ابن لب نن رجال الهجايش .
()7

(حماد بن يزيد) ،سبعة نههم ياكن متييز
أ ننا الشي ،،فقد ذكر عرشة أشخاص بعهّا
ن
املمجم له؛ وذلك نن خالل نالحظة الصفات
بعضهم عن انخر ،كام ياكن متييزهم عن
َ

عيل ،رجال الهجايش :ص.37
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ص 11و .127
(ُ )3اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،3ص ،162برقم (.)1027
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.37
( )4الطّيس ،ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.351
( )5الطّيس ،ن
(ُ )6اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،3ص.163
عيل ،رجال الهجايش :ص.11
(ُ )7اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
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واألحّال التي ذكرها حل رامجهم  ،والثالثة الباقّ و كا ياكن متييز أحدهم عن
()1

انخر بّحّح ،نح أ ن ن
كل واحد نههم ذا قارىلاه بصاحبها فا نىلها ح ىلجد نا يايزه عهه و ح
عىل نستّ املؤرشات اللفظ نية ،وح عىل نستّ املؤرشات اخلارج نية و وعليه ياكن أ
ىلقّل :نىله نشمك بني هؤحء الثالثة ،وهم :
()2

حماد بن يزيد الكّحل نن أص ا
ّ
األول :ن

الصادق× برقم ( ،)391مل يّ َّثغ ومل

يض نعف= نهال.
الثاين :حم ناد بن يزيد :نن أص ا الكاظم× برقم ( ،)16بدو جرح أو عديل=
نهال.
حماد بن يزيد :نن أصو ا الكاظم×و أيضو ًا و برقم ( ،)41وقال عهه:
الثالث :ن
جمهّل.
ونها َلني.
حممد بن يزيد النصعي :أ نىله نشمك بني جمهّل احلال
َ
وخالصة الكالم يف ّ
6و أمحد بن احلسني :ح يّجد له لذكر حل الرجال ،بل ليا له لذكر حل وري هذا املّحع

( )1وهم:
حماد بن يزيد صاحب الشعريي :كّحل ،نن أص ا الباقر× ،برقم (.)39
1و ن
ُ
حماد بن يزيد بن أيب زياد :اياشاي الكّحل ،نّحهم ،أسهد عهه ،نن أص ا الصادق× ،برقم
2و ن
(.)389
3و حماد بن يزيد الروايس :نن أص ا الصادق× ،برقم (.)390
4و حماد بن يزيد بن عار الثقفي :كّحل ،نن أص ا الصادق× ،برقم (.)392
حماد بن يزيد العطار :صاحب البا  ،الكّحل :أسهد عهه ،نات سهة سع وأربعني وناةة ،وهّ ابن
5و ن
حد وس نتني سهة ،نن أص ا الصادق× ،برقم (.)393
حماد بن يزيد [بن] أبّ األشهب :اجلعفي الكّحل ،نن أص ا الصادق× ،برقم (.)394
6و ن
حماد بن يزيد الههرواه :نن أص ا الكاظم× ،برقم (ُ .)19اىلظر نا ذكرىلاه حّل هؤحء امل ادين
7و ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.361 ،360 ، 359 ، 305 ،304
السبعة :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.361 ،359 ،304
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،ن
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عىل اإلقالق ،وقال األبط ي حل مذيب املقال« :وأمحد بن احلسن مشرتك بن الضعيف

املمجم له حل اساه واسم
وغريه»  ،وىل ن ح ىلّافقه عىل ذلك ،فا ن الذين يشمكّ نع
َ
()1

أبيه مم َّن عهّىلت يم األُصّل الرجال نية ك نلهم نعروفّ بصفات وأحّال ونؤرشات
خارجية ،وىلستبعد نعها احتامل ن
املمجم له ن
وكل واحد نههم ،فالص يح نا
اححتاد بني
َ
خان أىله كا زيد ني ًا جارود ني ًا نن
ذكرىلاه :نن عدع عهّىلة
َ
املمجم له حل كتب الرجال ،و ُىل ن
علاي سّ ىلقله يذا املقتل؛ ويذا السبب
أ با ،أيب اجلارود ،وقد ح يكّ له ىلشا
ن
أعرحّا عن رمجته.
7و أبّ اجلارود :وهّ زياد بن املهذر اياداه الكّحل ،و ليه ُهسب الزيد نية اجلارود نية،
وغلري ملّا خرج زيد
قال عهه الهجايش« :كان من أصحاب أيب جعفر ورو ى
ى عن أيب عبد اهلل‘ّ ،

ريض اهلل عنه» .
()2

وهذا الذي ذكره الهجايش يؤ ِّكده الطّيس بقّله فيه« :زياد بن املنذر ،أبو اجلارود

اهلمداين ،احلويف الكويف غابعي زيدي أعم ىى ،إليه غنسب اجلارودية منهم» .
()3

فهها ح يشري الطّيس

نان نيته قبل خروج زيد ،ولكهنه يؤ ِّكد عىل نا يؤ ِّكد عليه

الهجايش نن اعتهاقه ملذهب الزيد نية ،ويظهر نههام استاراره عىل هذا احلال

آخر عاره.

وقد أورد الصدوق روايتني ن
دح دحلة واح ة عىل رجّ ،أيب اجلارود

نذهب

اإلنان نية حل آخر حيا ه .
()4

وعىل أ نية حال ،فقد اختلفت كلاة القّع حل وثاقته ،فذكر الكيش أ ن أبا اجلارود ُساي
سامه بذلك أبّ جعفر× ،وذكر أ ن
،رحّب ًا ،و ُىلسبت ليه الرسحّبية نن الزيد نية ،ن
حماد عيل ،مذيب املقال :ج ،1ص.196
( )1األبط ي ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.170
( )2الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.122
( )3الطّيس ،ن
عيل ،عيّ أخبار الرحا :ج ،2ص ،52احلديث (6و.)7
(ُ )4اىلظر :الصدوق ،ن
حماد بن ن
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،رحّب ًا اسم شيطا أعاي يسكن الب ر ،وكا أبّ اجلارود نكفّف ًا أعاي ،أعاي
ثم أورد عدَّ ة روايات عن أيب عبد اهلل× حل ذ ننه .
القلبَّ ،
()1

وقد ىلاقش السيد اخلّةي حل لك الروايات وأثبت حعفها .
()2

وأ ننا الهجايش والشي ،،فال يظهر نههام جرح أو عديل للرجل ،و نىلام اكتفيا ببيا
نر عليك.
نذهبه وقبقته كام ن
وأ ننا ابن ال ضاةري ،فان قّله فيه ...« :حديثه يف حديث أصحابنا أكثر منه يف الزيد ّية،

حممد بن بكر األرجني» .
حممد بن سنان عنه ،ويعتمدون ما رواه ّ
وأصحابنا يكرهون ما رواه ّ
()3

وهذا ن
يدل عىل أ ن الرجل ثقة حل ىلفسه ،و نىلام حصل التشّيش بسبب نا رواه بعض
الضعفاء عهه؛ ولذا فا ن رأيها فيه كرأي امل قغ الهّري الذي قال فيه« :وأ ّما أبو اجلارود،
التأمل فيام ورد وفيام قالوا فيه أ ّنه كان ثقة يف النقل،
فالكالم فيه طويل ،والذي يقتضيه النظر بعد ّ

مقبول الرواية ،معتمد ًا يف احلديث ،إمامي ًا يف أوله وزيد ّي ًا يف آخره» .
()4

استنتاجات يف ضوء ما غقدّ م:
حيهام ىلت ننل حل سلسلة هذا السهد ىلستهتر األُنّر التالية:
1و ن هذا املقتل قد ُكتب حل الكّفة ،وأناله األصبغ فيها ،حيث ل نقاه زياد بن املهذر
نن األصبغ وهّ نن أهل الكّفة ،ونن ال ريب أ ح يروي هذا املقتل عن األصبغ وري
نً
نهتام عىل نا يبدو باّحّ،
هذا الرجل ،ح سيام القاسم بن األصبغ بن ىلبا ة الذي كا

حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص 495و .496
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )2اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،8ص.335
( )3ا ن
لعالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.348التفريش ،نصطفي
ابن احلسني ،ىلقد الرجال :ج ،2ج.279
( )4الهّري ،حسني ،خامتة املستدرك :ج ،5ص.412
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روايات كربالء كام سهُشري.
2و نن املرجح أ ن هذا املقتل قد بقي حمبّس ًا حل الكّفة يتّارثه النيذ األصبغ ،فان
أيب اجلارود

أمحد بن احلسني

حماد بن يزيد الهخعي
ن

أمحد بن يّسف اجلعفي،

الذي كا ح ني ًا عاع 271هو ،باعهي أ نىله قد بقي حّايل 170عان ًا حل الكّفة ،أي :أربعة
أجيال.
3و ن الذي ىلقل هذا املقتل ب داد هّ ابن عقدة الذي كا زيد ني ًا جارود ني ًا حتي
نات ،وهذا نا جيعلها ىلرجح ب ن الّ ل
اقعني حل السهد بني أيب اجلارود وابن عقدة ك نلهم نن
ن
يفرس لها عدع الهقل عن هذا املقتل خالل لك الفمة ،فقد كا
الزيد نية اجلارود نية ،مم َّا قد ِّ
هذا املقتل حمبّس ًا حل الكّفة عهد أ با ،أيب اجلارود ،وهؤحء بدورهم كاىلّا نهش للني عن
ىلشور هذا املقتل بالدفا ،عن نذهبهم الذي كا ح يزال َفت ِّي ًا حل لك الفمة هذا نن جاىلب.
ونن جاىلب آخر ،فا ن اىلتامءهم الفكري واملذهبي سيكّ ناىلع ًا نن اح نصال هبم
املؤرخني املختلفني نعهم حل املذهب.
لد الكثري نن ِّ
وعىل أ نية حال ،فقد اىلتقل هذا املقتل
عقدة ،وقد بقي نتداوحً ههاك

أ وصل

والسبب واحح حل اىلتقال هذا املقتل

ب داد قبل عاع 333هو التي هي سهة وفاة ابن
يد شي ،الطاةفة الطّيس(ت 460هو).
ب داد حل هذه الفمة بالذات ،ففي هذه الفمة

وحتديد ًا عاع 320هو كا نبدأ قياع الدولة البّهي نية الشيع نية ،فكاىلت يم السلطة حل العراق
وبعض بالد يرا كفارس وكرنا وبالد اجلبل ومدا وأصفها والري  ،وحل هذه الفمة
()1

أظهر الشيعة نا كا ندفّىل ًا نن راثهم ،واستطاعّا أ يعيدوا احلياة يذا الما  ،وقاع
العلامء ببذل جهّد جبارة حل هظيم وىلشور و روير فكر أهل البيت^ حل لك الفمة.

(ُ )1اىلظر :السب اه ،جعفر ،أحّاء عىل عقاةد الشيعة اإلنانية :ص.94
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الناحية الثانية:

لقد عرفها ان ب ن نقتل األصبغ قد بقي

أياع شي ،الطاةفة الطّيس

(ت460هو) ،أي :نا يزيد عىل ثالثة قرو  ،وقد بقي حّايل ىلصف هذه املدَّ ة حل الكّفة،
ثم ىلقله ابن عقدة
نه صور ًا بني النيذ أيب اجلارود نن الزيد نيةَّ ،
ثم وصل
البّهييَّ ،

ب داد حل بدايات احلكم

الدوري ،فابن ال ضاةري ،فالطّيس ،وربام كاىلت ههاك ىلسخة نن

هذا املقتل حل املكتبة العا ننة التي أىلش ها الّزير أبّ ىلرص سابّر بن أردشري وزير هباء الدولة
املهاة حل ب داد بهاها هذا الّزير اجلليل حل حملة
ابن عضد الدولة ،وكاىلت نن ُدور العلم ن
بني السّرين حل الكرخ سهة  381هو عىل نثال بيت احلكاة الذي بهاه هارو الرشيد.
قال ياقّت احلاّي« :وهبا كانت خزانة الكتب التي أوقفها الوزير أبو نصـر سابور بن
أردشري وزير هباء الدولة بن عضد الدولة ،ول يكن يف الدنيا أحسن كتب ًا منها ،كانت ك ّلها بصطوط

األئمة املعتربة وأصوهلم املحررة» .
ّ
()1

وعهد جميء ق رل بيك ُأحرقت هذه املكتبة العظياة حل مجلة نا ُأحرق نن حمال
ثم ّسعت الفتهة فدخلّا دار شي ،الطاةفة ،ف حرقّا ُكت َبه وكرس َّيه الذي كا
الكرخ ،ن
جيلا عليه للتدريا .
()2

قال ابن اجلّزي حل حّاد

سهة (449ه)« :ويف صفر هذه السنة كبست دار أيب جعفر

الطويس متكلم الشيعة يف الكرخ ،وأخذ ما وجد من دفاغره وكريس جيلس عليه للكالم ،وأخرج
إىل الكرخ وأضيف إليه ثالث جمانيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قدي ًام حيملوهنا معهم إن
ى

قصدوا زيارة الكوفة ،فأحرق اجلميع» .
()3

( )1احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم البلدا  :ج ،1ص.534
(ُ )2اىلظر :السب اه ،جعفر ،أحّاء عىل عقاةد الشيعة اإلنانية :ص.56
عيل ،املهتظم حل اري ،امللّك واألُنم :ج ،16ص.16
( )3ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
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ىلرجح أ ن نقتل األصبغ قد ُأ لف فيام ُأ لف حل احلالة السلجّق نية التي
نن هها؛ فه ن ِّ
س نببت بتدنري عدد هاةل نن األُصّل الشيع نية ،وحل نقدِّ نتها األُصّل األربعامةة التي
كاىلت نّجّدة حل هذه املكتبة.
وقد كا الطّيس بعد اىلتقاله للهجف نههاك ًا باعادة نا ياكن عاد ه نن هذا الما
التالف ،وح ريب حل أ ن الش ل الشاول له هّ المكيز عىل اجلاىلب العقدي والفقهي نن
هذا الما  ،وسيكّ المكيز عىل اجلاىلب التار ي ركيز ًا هانشي ًا .ومم نا يدعم ذلك :أ ن
رصح بذلك حل الفهرست عهد رمجته لهفسه  ،وقد ُفقد
الطّيس ىلفسه كا له نقتل ،كام ن
()1

هذا املقتل أيض ًا ،ولع نله أيض ًا مم نا ُأ لف حل هذه احلالة ،نح أ ن الّقت مل يكن يساح
للطّيس باعادة كتابته.
الناحية الثالثة:

حماد قاهر اليا،ري احلسيهي روايتني عن القاسم بن األصبغ ،رو
ذكر الس ِّيد ن
أحدما الطربي واألُخر أبّ الفرج ،واحتال كّهنام مم َّا ىلقله القاسم عن نقتل والده ،
()2

ثم
فتكّ الروايتا ب سب هذا اححتامل ما بق نية هذا املقتل ،وسهّرد الروايتنيَّ ،
ىلهاقشهام:
وىل :رو الطربي ،عن هشاع الكلبي بسهده ،عن القاسم بن األصبغ بن
الرواية األ ى
عل عسكره ركب
ُىلبا ة ،قال« :حدَّ ثني َمن شهد احلسن× يف عسكرهّ :
أن حسين ًا حن غلب ى
املسناة يريد الفرات ،قال :فقال رجل من بني أبان بن دارم :ويلكم! حولوا بينه وبن املاء ال غتام
إليه شيعته .قال :ورضب فرسه ،واغبعه الناس حت ىى حالوا بينه وبن الفرات ،فقال احلسن :ال ّلهم
ثم بسط
أظمه ،قال :وينتزع األباين بسهم ،فأثبته يف حنك احلسن ،قال :فانتزع احلسن السهمَّ ،
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.161
( )1الطّيس ،ن
حماد قاهر ،نقدنة حل نقتل احلسني× :ص 11و .12
(ُ )2اىلظر :احلسيهي ،ن
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ثم قال احلسن :ال ّلهمّ ،إين أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك .قال :فواهلل،
كفيه فامتألت دم ًاَّ ،
ى .قال القاسم بن األصبغ:
صب اهلل عليه الظمأ ،فجعل ال يرو ى
إن مكث الرجل ّإال يسري ًا حت ىى َّ
فيمن يروح عنه واملاء يربد له فيه السكر وعساس فيها اللبن ،وقالل فيها املاء ،وإ ّنه
لقد رأيتني َ
ليقول :ويلكم! اسقوين قتلني الظمأ .فيعط ىى القلة أو العس كان م ْر ِوي ًا أهل البيت فيشـربه ،فإذا
ثم يقول :ويلكم! اسقوين قتلني الظمأ .قال :فو اهلل ،ما لبث ّإال
نزعه من فيه اضطجع اهلنيهةَّ ،

يسري ًا حت ىى انقد بطنه انقداد بطن البعري» .
()1

الرواية الثانية :رو أبّ الفرج عن املداةهي ،بسهده

القاسم بن األصبغ بن ىلبا ة

ال من بني أبان بن دارم أسود الوجه ،وكنت أعرفه مجي ً
قال« :رأيت رج ً
ال ،شديد البياض ،فقلت
له :ما كدت أعرفك .قالّ :إين قتلت شا ّب ًا أمرد مع احلسن ،بن عينيه أثر السجود ،فام نمت ليلة
احلي
منذ قتلته ّإال أغاين ،فيأخذ بتالبيبي حت ىى يأيت جهنم فيدفعني فيها ،فأصيح ،فام يبق ىى أحد يف ّ

عيل‘» .
ّإال سمع صياحي .قال :واملقتول العباس بن ّ
()2

واملت ِّنل حل سهد الروايتني ح ير وجه ًا ملا احتاله احلسيهي نن كّ ها ني الروايتني
مم نا بقي نن آثار نقتل األصبغ.
فرواية الطربي رصحية حل كّ نهبع الرواية هّ أحد الرواة الذين كاىلّا نتّاجدين حل
الطف ،وظاهر الرواية أ ن القاسم يروي عن هذا الراوي نبارشة ،وح عالقة ألبيه
باملّحّ ،ح نن قريب وح نن بعيد.
رصح فيها ب ن القاسم هّ الراوي
وأ ننا رواية املقا ل ،فهي أشدن رصاحة؛ حيث ن
املبارش يذا اخلرب وأ نىله كا شاهد عيا حل احلادثة.
ىلعم ،ياكن أ ُيقال :ن ىلفا القاسم كا أحد املصادر التي اومف نهها األصبغ حل
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.450
( )1الطربي ،ن
( )2األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.118
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ٍ
ساي عهد الدراةيني بو(رواية األكابر عن
نقتله؛ وحيهئذ ي نتجه هذا اححتامل ،وهّ نا ُي ن
األصاور)  ،ولكن هذا الكالع هّ باثابة ار فا ،املاىلع ح باهزلة املقتيض ،أي :نىله ح ناىلع
()1

نن رواية الّالد عن ولده و كا ذلك ىلادر ًا ،ولكن وقّ ،ذلك وحت نققه بالفعل حيتاج
دليل ،وهّ نفقّد حل نّرد ب ثها.
ونهام يكن ،فا ن حل ها ني الروايتني شارة

اهتامع آل األصبغ بجاع أخبار كربالء

ونالحقتها نن نهابعها ونصادرها األُو .

(ُ )1اىلظر :السيّقي ،عبد الرمحن ،دريب الراوي حل رشح قريب الهّاوي (الهّ ،احلادي واألربعّ
رواية األكابر عن األصاور) :ج ،2ص.712

الفصل األول :نقتل األصبغ بن ىلبا ة التاياي الكّحل(أقدع املقا ل احلسيه نية) 77 .............................

خامتة بأهمّ النتائج
األول
وىل :ن األصبغ بن ىلبا ة هّ نن كبار حمدِّ ثي اإلنان نية حل القر
ن
النتيجة األ ى
وبدايات القر الثاه ،وقد كا له رشف الريادة واملبادرة الكتابة حّل وقعة كربالء.
يتضان أقدع نا ندة ار نية
النتيجة الثانية :ن نقتله هّ أقدع املقا ل احلسيه نية ،وكا
ن
حّل هذه الّقعة.
النتيجة الثالثة :ن هذا املقتل قد بقي

نهتصف القر اخلانا ايجري ،وقد

رج ها أ نىله قد ُأ لف حل احلالة السلجّق نية التي قضت عىل الدولة البّهي نية.
ن
املدوىلات التار نية التي
النتيجة الرابعة :نىلها مل ىلعثر عىل نهقّحت نن هذا املقتل حل ن
نخرت عهه؛ مم نا يعهي أ ن هذا املقتل قد حا ،نن بني أيديها بشكل هناةي.

الفصل الثاني :مقتل جابر بن يزيد اجلعفي الكويف

الفصل الثاني
مقتل جابر بن يزيد اجلعفي الكويف ( ...ــ 128هـ)

تقديم
لسجاد والباقر والصادق^ كام
كا جابر بن يزيد اجلعفي نن املعارصين لإلناع ا ن
خمتص ًا باإلناع الباقر× وقد أكثر الرواية عهه ،و ن
ّحل حل أياع
يبدو نن نرويا ه ،ولكهنه كا
ن
اإلناع الصادق×.
األول نن القر الثاه
و ُي َعدن اجلعفي نن الشخصيات العلا نية البارزة حل الربع ن
ايجري ،وقد أثارت شخصيته وكتبه ونرويا ه جدحً واسع ًا بني العلامء ،فرفعه قّع
ذر ال فاري ،ورناه البعض باحختال واجلهّ .
نصاف سلام الفاريس وأيب ن
ويعترب اجلعفي نن أواةل َنن صدن

الهص الكربالةي ،ومل يسبقه
حفظ و سجيل ِّ

حل هذا املضوامر سّ األصبغ بن ىلبا ة التاياي ( ن
ّحل بعد101هو) ،ولكون و نع األسف
الشديد و أ ن كتابه حل املقتل مل يصل ليها ،وقد قالته يد التلف والضيا ،كام قالت وريه نن
ُأصّل املقا ل ،ومل ُ لبغ لها األياع نن هذا املقتل سّ روايات عثرىلا عليها حل بطّ
املدوىلات التار نية ،وأولب الظ نن نأهنا كاىلت مم َّا كا قد أودعه اجلعفي حل نقتله.
ثم ىل نتجه لل ديث عن
وسههطلغ نأوحً لل ديث عن رمجة جابر بن يزيد اجلعفيَّ ،
كتابه حل نقتل احلسني×.

املبحث األول
ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي

حممد اجلعفي ،عريب قديم ،نسبه :ابن
قال الهجايش« :جابر بن يزيد أبو عبد اهلل ،وقيل :أبو ّ

احلارث بن عبد يلوث بن كعب بن احلارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي» .
()1

وجعفي عىل وز كريس أبّ قبيلة نن الق طاىلية ،والهسبة ليه كذلك ،وهم بطن نن
سعد العشرية ،وهّ جعفي بن سعد العشرية بن نالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن
عريب .
()2

قال ابن دريد« :واشتقاق جعفي من قوله :جعفت اليشء أجعفه جعف ًا .إذا اقتلعته من

أصله .ورضبه حت ىى انجعف ،أي :انرصع» .
()3

وقد أىلجبت قبيلة جعفي العديد نن الرواة وامل دِّ ثني الذين كاىلّا نن أص ا
ورواد جمالسهم ،وأكثرهم نن سكا الكّفة ،ومم َّن ص ب اإلنانني الباقر
األةاة^ ،ن
ن
والصادق÷ ،فاههم :برش بن جعفر اجلعفي أبّ الّليد ،وسامل اجلعفي ،ويزيد بن عبد
امللك اجلعفي ،ومجيعهم نن أص ا اإلناع الباقر×.

عيل ،رجال الهجايش :ص.128
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :عار ك الة ،نعجم قباةل العر القدياة واحلديثة :ج ،1ص.195
( )3األزدي ،ابن دريد ،احشتقاق :ص.406
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وأمحد بن نعاذ اجلعفي الكّحل ،وأيّ بن نهاجر اجلعفي الكّحل ،وأشعر بن احلسن
اجلعفي الكّحل ،وبكر بن عبد اهلل اجلعفي الكّحل ،ومجيعهم نن أص ا الصادق× .
()1

ُول لد جابر وىلش و ع نلم حل الكّفة ،ولكن ليا حل أيديها نا ىلقطع نعه باعطاء اري،
عيل األبط ي و أ ن وحد ه كاىلت حّايل
دقيغ ملّلده ،و كهنا ىلقدن ر و كام قدر الس ِّيد ن
حماد ن
سهة 50هو ،وهّ نا مجع األبط ي إلثبا ه العديد نن الشّاهد والقراةن ،قال حل مذيب
عل ذكر لتاريخ مولد جابر اجلعفي يف كالم أصحابنا وغريهمّ ،إال أ ّنه يمكن
املقال« :ل أقف ى
[أ ] غعرف عرص مولده م ّا ا ّغفق عليه األكثرون ،من أ ّنه مات سنة ثامن وعرشين ومائة ،وأيض ًا
من كونه شيص ًا كبري السن حن مات ،وهو يف العادة ابن ثامنن أو قبله أو بعده بقليل .ومن أ ّنه
رصح
رو ى
ى عن غري واحد من الصحابة وأكابر التابعن ،كام سيأيت ذكرهم .ومن كونه غابعي ًا ،كام َّ
به الشيخ يف أصحاب الصادق× بقوله( :غابعي أسند عنه) ،وقد عدّ مجاعة من نظرائه من
أصحاب الصادق× من التابعن ،مثل :أيب محزة الثاميل ،وإسامعيل بن عبد الرمحان الكويف ،وعبد
عيل‘ ،وغريهم كام يف مناقب ابن شهر آشوب يف أصحابه× من
اهلل بن احلسن بن احلسن بن ّ
عل الظاهر من مواليد سنة مخسن أو قبيل
التابعن .وغري ذلك من الشواهد...
وعل هذا؛ فهو ى
ى

ذلك أو بعيدها» .
()2

واملعروف أ ن اجلعفي مل ياكث قّال حيا ه حل الكّفة ،بل قّ 18عان ًا حل خدنة
املهّرة؛ ولذا كاىلت أكثر أحاديثه عن هذا اإلناع× ،وقد كا
اإلناع الباقر× حل املديهة ن

حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص 107و  124و 140و 142و 150و153
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
و.157
عيل ،مذيب املقال :ج ،5ص 45و .46
( )2األبط ي ،ن
حماد ن
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خّاصه ومحلة علّنه وأ،راره.
نن
ن
ى الطويس يف أماليه بسنده ،عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال« :خدمت سيدنا اإلمام
ورو ى
فلام أردت اخلروج و ّدعته ،وقلت :أفِدْ ين .فقال :بعد
أبا جعفر ّ
عيل‘ ثامين عرشة سنةّ ،
حممد بن ّ
ثامين عرشة سنة يا جابر؟! قلت :نعم ،إ ّنكم بحر ال ينزف وال يبلغ قعره .فقال :يا جابر ،بلغ شيعتي
عنّي السالم ،وأعلمهم أ ّنه ال قرابة بيننا وبن اهلل (ع ّز ّ
وجل) ،وال يتقرب إليه ّإال بالطاعة له.
عص اهلل ل ينفعه ح ّبنا .يا جابرَ ،من هذا الذي
يا جابرَ ،من أطاع اهلل وأح َّبنا فهو وليناَ ،
ومن ى
يسأل اهلل فلم يعطه ،أو غوكل عليه فلم يكفه ،أو وثق به فلم ينجه.
ٍ
كمنزل نزلته غريد التحويل عنه ،وهل الدنيا ّإال دابة ركبتها يف منامك
يا جابر ،أنزل الدنيا منك
عل فراشك غري راكب وال آخذ بعناهنا ،أو كثوب لبسته أو كجارية وطأهتا.
فاستيقظت وأنت ى
يا جابر ،الدنيا عند ذوي األلباب كفيء الظالل ،ال إله ّإال اهلل إعزاز ألهل دعوغه ،الصالة
واحلج غسكن القلوب،
غثبيت لإلخالص وغنزيه عن الكرب ،والزكاة غزيد يف الرزق ،والصيام
ّ
القصاص واحلدود حقن الدماء ،وح ُبنا أهل البيت نظام الدين ،وجعلنا اهلل وإياكم من الذين خيشون

رهبم بالليب وهم من الساعة مشفقون» .
ّ
()1

وحيث نىلها ىلعلم أ ن فمة ن
ّيل اإلناع الباقر× لشؤو اإلنانة الفعلية متتدن بني
عاني95و 114هو ،أي :قرابة الوو ( )19عان ًا ،فياكن القّل :ن جابر قد حزع اإلناع
ٍ
حيهئذ أ ن اىلتقال جابر نن
الباقر× قيلة فمة نانته نا عدا عاع واحد ،ولها أ ىلقدِّ ر
الكّفة

املهّرة كا حل بني عاني 95و 96هو ،وأ ن عّد ه
املديهة ن

نرة ُأخر
الكّفة ن

كاىلت بني عاني 113و 114هو.
ىلعم ،ياكن أ ُيقال :ن نبدأ خدنة جابر لإلناع الباقر× كاىلت قبل ّ نليه شؤو

حماد بن احلسن ،األنايل :ص.296
( )1الطّيس ،ن

 ............................... 86أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

قصة اخليط
اإلنانة الفعل نية ،أي :حل عهد والده اإلناع السجاد× ،وهذا نا قد شري ليه ن
التي رواها جابر عن اإلنانني السجاد والباقر÷ُ ،
القصة نالزنة جابر
حيث بدو نن ن
لإلناع الباقر× نهذ ذلك احلني .
()1

شاب ،فقالَ :من
عل أيب جعفر× وأنا ي
ىلعم رو الكيش باسهاده عن جابر ،قال« :دخلت ى
إىل هيهنا؟ قلت :طلب
أنت؟ قلت :من أهل الكوفة .قال م َّن؟ قلت :من جعفي .قال :ما أقدمك ى
العلم .قال :م َّن؟ قلت :منك .قال :فإذا سألك أحد من أين أنت؟ فقل :من أهل املدينة .قال ،قلت:
كل يشء عن هذاّ ،
أسألك قبل ّ
أحيل يل أن أكذب؟ قال :ليس هذا بكذبَ ،من كان يف مدينة فهو من
أهلها حت ىى خيرج .قال :ودفع إ ّيل كتاب ًا وقال يل :إن أنت حدَّ ثت به حت ىى هتلك بنو أم ّية فعليك لعنتي
ثم دفع إ ّيل كتاب ًا
ولعنة آبائي ،وإذا أنت كتمت منه شيئ ًا بعد هالك بني أم ّية فعليك لعنتي ولعنة آبائيَّ .

ثم قال :وهاك هذا فإن حدَّ ثت بيشء منه أبد ًا فعليك لعنتي ولعنة آبائي» .
آخرَّ ،
()2

فا ن ظاهر هذه الرواية و لّ ص ن ت و ن
يدل عىل أ ن قدوع جابر عىل أيب جعفر× ،كا
حل أياع نانته الفعل نية ،يعهي بعد عاع 195هو ،نع أ ن جابر يصف ىلفسه بو (الشا ن ) ،وهذا
ٍ
وقتئذ قد
نا ح يهسجم نع القّل بّحد ه حدود سهة 50هو ،فا ن املفروض أ يكّ عاره
عاوز الو ( )45عان ًا عىل ن
أقل قدير.
وعىل أ نية حال ،فا ن جابر مل يهقطع عن املديهة املهّرة بعد رحيل اإلناع الباقر× ،بل
ويتزود نن اإلناع الصادق× ،كام شهد بذلك روايا ه التي يروهيا عن
جعل يم ندد عليها،
ن
اإلناع الصادق× بال واسطة .
()3

حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،26ص.8
(ُ )1اىلظر :املجليس ،ن
حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،3ص.438
( )2الطّيس ،ن
(ُ )3اىلظر نثالً :املصدر السابغ :ج ،1ص.224 ،196 ،186
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األةاة الذين سامّا بهشور و روير
ُيعترب جابر بن يزيد اجلعفي نن علامء أص ا
ن
نذهب أهل البيت^ ،وقد عدن ه الشي ،املفيد نن الفقهاء ،واألعالع الرؤساء ،امل خّذ
عههم احلالل واحلراع ،وال ُفتيا واألحكاع ،ونن أص ا

املدوىلة واملصهَّفات
األُصّل َّ

املشهّرة .
()1

ووصفه الذهبي حل نيزا احعتدال بكّىله أحد علامء الشيعة  ،وحل اري ،اإلسالع
()2

ب حد أوعية العلم .
()3

وقال عهه الزركيل« :غابعي ،من فقهاء الشيعة ...وكان واسع الرواية غزير العلم بالدين» .
()4

ّأما طبقته :فقد قال الهجايش« :لقي أبا جعفر وأبا عبد اهلل‘ ومات يف أيامه»  ،وعدن ه
()5

ثم رجع ثاىلي ًا :وعدَّ ه حل أص ا
الشي ،الطّيس نأوحً :حل أص ا اإلناع الباقر× َّ ،
()6

اإلناع الصادق× .
()7

بل عدن ه بعض الرجاليني حل أص ا

اإلناع زين العابدين× ،استهاد ًا

بعض

الروايات التي رواها جابر عهه× .
()8

وعدن ه ابن حجر حل الطبقة اخلانسة  ،وقد رو عن :احلار بن نسلم ،وخيثاة بن
()9

حماد ،الرسالة العددية (املطبّعة حل نصهفات املفيد) :ص 25و .35
حماد بن ن
(ُ )1اىلظر :املفيد ،ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،1ص.379
(ُ )2اىلظر :الذهبي ،ن
حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،8ص.59
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،ن
( )4الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،2ص.105
عيل ،رجال الهجايش :ص.128
( )5الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.111
(ُ )6اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )7اىلظر :املصدر السابغ :ص.163
عيل ،مذيب املقال :ج ،5ص.58
(ُ )8اىلظر :األبط ي ،ن
حماد ن
عيل ،قريب التهذيب :ج ،1ص.192
( )9ابن حجر ،أمحد بن ن
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أيب خيثاة البرصي ،وزيد العاي ،وسامل بن عبد اهلل بن عار ،وقاووس بن كيسا ،
وعانر بن رشاحيل الشعبي ،وأيب الطفيل عانر بن واثلة الليثي الص ايب ،وأيب حريز عبد
اهلل بن احلسني قايض سجستا  ،وعبد اهلل بن ىلجي ،وعبد اهلل بن عبد الرمحا بن األسّد
ابن يزيد ،وعطاء بن أيب رباح ،وعكرنة نّ ابن عباس ،وعامر الدههي ،والقاسم بن عبد
الرمحا بن عبد اهلل بن نسعّد ،ووريهم.
ى عنه، :راةيل بن يّىلا ،وحسا بن براهيم الكرناه ،واحلسن بن صالح بن
ورو ى
حي ،وحفص بن عار الربمجي األزرق ،وزهري بن نعاوية ،وسفيا الثّري ،وسفيا بن
عييهة ،وسالع بن أيب نطيع ،ورشيك بن عبد اهلل ،وشعبة بن احلجاج ،وشيبا بن عبد
حماد بن
الرمحا  ،وعبد الرمحا بن عبد اهلل املسعّدي ،وقيا بن الربيع ،وأبّ محزة ن
نياّ السكري ،ونسعر بن كداع ،ووريهم .
()1

ّأما مصنفاغه :فقد ذكرها الطّيس حل الفهرست  ،والهجايش حل الرجال  ،وابن شهر
()2

آشّ حل املعامل  ،و بلغ قاةاة كتبه عرشة كتب هي:
()4

 1و أصل جابر اجلعفي (ذكره الطّيس وابن شهر آشّ ).
 2و التفسري (ذكره الطّيس والهجايش وابن شهر آشّ ).
 3و الهّادر (ذكره الهجايش).
 4و الفضاةل (ذكره الهجايش).
جل َال (ذكره الهجايش).
5وا َ
 6و ص ِّفني (ذكره الهجايش).
(ُ )1اىلظر :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،4ص.466
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.44
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.129
(ُ )3اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
عيل ،نعامل العلامء :ص.68
(ُ )4اىلظر :ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن

()3
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 7و الههروا (ذكره الهجايش).
 8و نقتل أنري املؤنهني× (ذكره الهجايش).
 9و نقتل احلسني× (ذكره الهجايش).
10و رسالة أيب جعفر×

أهل البصورة (ذكرها الهجايش ،وقال :و ضاف ليه

رسالة.)...

لسها ب اجة

ثبات شيع جابر بن يزيد اجلعفي واختصاصه باملذهب اإلناني،

فا ن هذا األنر نن املس َّلامت التي مل يهاقش فيها أحد ،بل لسها ب اجة

ثبات كّىله نن

األةاة وبطاىلتهم ومحلة علّنهم وأ،رارهم ،وقد ذكرىلا سابق ًا أ نىله كا نبّا
خّاص
ن
اإلناع الباقر× ملدن ة  18عان ًا.
حماد بن نّسي بن
وقد رو الشي ،املفيد باسهاد ص يح ،عن الصدوق ،عن ن
حماد بن عيسي بن عبيد ،عن أيب أمحد األزدي ،عن عبد
عيل بن براهيم ،عن ن
املتّ ِّكل ،عن ن
حماد÷ ذ دخل املفضل بن
اهلل بن الفضل اياشاي ،قال :كهت عهد الصادق جعفر بن ن
إيل يا مفضل» و
فلام برص به ح ك ليهَّ ،
عار ،ن
ثم قالّ « :

أ قال :و فقال« :يا بن رسول

اهلل ،فام منزلة جابر بن يزيد منكم؟ فقال× :منزلة سلامن من رسول اهلل|» .
()1

نر و نن األعالع الرؤساء ،امل خّذ عههم احلالل
وقد عدن ه حل الرسالة العددية و كام ن
عيل
واحلراع ،والفتيا واألحكاع ،وعدن ه حل احختصاص مم َّن اعتربهم أص ا
ن
حماد بن ن
الباقر× ،وهم :جابر بن يزيد اجلعفي ،محرا بن أعني ،وزرارة ،وعانر بن عبد اهلل بن
جذاعة ،حجر بن زاةدة ،عبد اهلل بن رشيك العانري ،فضيل بن يسار البصوري ،سالع بن
حماد ،احختصاص :ص.216
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
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املستهري ،بريد بن نعاوية العجيل ،احلكم بن أيب ىلعيم .
()1

رصح الكثري نن علامء العا ننة بهسبته
وقد ن

التشيع أو الرفض ،فقال الذهبي« :جابر

ابن يزيد ...بن احلارث اجلعفي الكويف أحد علامء الشيعة»( ،)2وقال عهه أيض ًا« :جابر بن يزيد
عل ضعفه ورفضه»( ،)3وقال ابن حجر ...« :رافضـي من
اجلعفي الكويف...أحد أوعية العلم ى

اخلامسة»  ،وقال الزركيل« :جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي ...من فقهاء الشيعة»  ،وقال
()5

()4

عار ك الة« :جابر بن يزيد ...اجلعفي ،الكويف ،الشيعي. »...
()6

اختلف القدناء حل وثاقة جابر وعدالته اختالف ًا كبري ًا ،فقد عدن ه الشي ،املفيد نن فقهاء
أص ا

األةاة ،واألعالع الرؤساء امل خّذ عههم احلالل واحلراع ،والفتيا واألحكاع،
ن

الذين ح ُيطعن عليهم ،وح قريغ

ذ نع واحد نههم ،وهم أص ا

املدوىلة،
األُصّل َّ

واملصهَّفات املشهّرة .
()7

إن جابر بن يزيد اجلعفي الكويف ثقة يف نفسه ،ولكن ج َّل َمن
وأ ننا ابن ال ضاةري ،فقالّ « :
فمن أكثر عنه من الضعفاء :عمرو بن شمر اجلعفي ،ومفضل بن صالح،
رو ى
ى عنه ضعيفَ ،
ى هؤالء عنه ،والوقف يف الباقي إ ّال ما
ى الرتك ملا رو ى
والسكوين ،ومنصل بن مجيل األسدي ،وأر ى

حماد ،احختصاص :ص.8
حماد بن ن
(ُ )1اىلظر :املفيد ،ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،1ص.379
( )2الذهبي ،ن
حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،8ص.59
( )3الذهبي ،ن
عيل ،قريب التهذيب :ج ،1ص.192
( )4ابن حجر ،أمحد بن ن
( )5الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ص ،2ص.105
( )6عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،3ص.106
حماد ،الرسالة العددية (املطبّعة حل نصهفات املفيد) :ص 25و .35
حماد بن ن
(ُ )7اىلظر :املفيد ،ن
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خرج شاهد ًا» .
()1

وأ ننا الهجايش ،فقد بالغ حل ضعيفه ،فقال...« :وكان يف نفسه خمتلط ًا ،وكان شيصنا أبو
حممد بن النعامن رمحه اهلل ينشدنا أشعار ًا كثرية يف معناه ّ
عل االختالط ،ليس
حممد بن ّ
عبد اهلل ّ
غدل ى

هذا موضع ًا لذكرها» .
()2

األةاة^ الذين ح ُيطعن عليهم ،وح قريغ
واحلغ أ ن جابر نن أص ا
ن
ن

ذ نع

واحد نههم ،كام قال الشي ،املفيد ،وكا ثقة حل ىلفسه كام قال ابن ال ضاةري ،وأ ننا رني
الهجايش له باحختال فياكن نهاقشته نن عدن ة وجّه:
1و نىلها ح ىلعرف املعطيات واملؤرشات التي وقف عليها الهجايش ،وحكم نن أجلها
باختال جابر ،فلع نله قد وقف عىل بعض انراء املهسّبة جلابر ،والتي كاىلت ُعدن ولّ ًا
وار فاع ًا نن نهظّر الهجايش ،ونن املعلّع أ ن القدناء مل ي نتفقّا فيام بيههم عىل حابطة
القايني مل يكن كذلك
نّحدة حل نس لة ال لّ والتقصري ،فام كا ولّ ًا وار فاع ًا حل نهظّر ن
حل نهظّر الب داديني.
القمين منهم ـ الرجل بالللو
عل ّ
أن رمي القدماء ـ سيام ّ
يقّل املانقاه« :قد ن ّبهنا غري ّ
مرة ى
ال يعتن ىى به؛ أل ّن االعتقاد بجملة م ّا هو اآلن من رضوريات املذهب كان معدود ًا عندهم من
أن من ل ِ
ينف السهو عنهم
ى عدَّ هم نفي السهو عن النبي|
واألئمة× ّ
الللو ،أال غر ى
غلو ًا ،مع ّ َ
ّ
القمين بالللو ،وإخراجهم من
اليوم ال يعدّ مؤمن ًا ،ولقد أجاد الفاضل احلائري حيث قال :رمي ّ
ٍ
ٍ
قم ال ّ
فإن ّ
ضعف أص ً
عل زعمهم ،ولو وجدوه يف قم
عل
الّ ،
ّ
أجل علامئنا وأوثقهم غال ى
يدل ى

ألخرجوه منها ال حمالة» .
()3

( )1ا ن
لعالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.94
عيل ،رجال الهجايش :ص.128
( )2الهجايش ،أمحد بن ن
( )3املانقاه ،عبد اهلل ،هقيح املقال :ج ،2ص.227
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2و ياكن أ يكّ اختال جابر مم نا أشاعه عليه املخالفّ نن أجل سقاقه نن
عيّ الهاس و بعادهم عهه ،فقد رو الكيش بسهده عن عبد احلايد بن أيب العال ،قال:
«دخلت املسجد حن قتل الوليد ،فإذا الناس جمتمعون ،قال :فأغيتهم فإذا جابر اجلعفي عليه عاممة
حممد بن ّ
عيل× .قال:
خ يز محراء ،وإذا هو يقول :حدَّ ثني ويص األوصياء ووارث علم األنبياء ّ
فقال الناس :ج َّن جابر ،ج َّن جابر»(.)1

وقد رو لها العقييل عن احلايدي نا يكشف لها َنن هم هؤحء الهاس الذين رنّا
حممد
جابر باجلهّ  ،قال احلايودي« :سـمعت ابن أكثم اخلراسـاين قال لسـفيان :أرأيت ـ يا أبا ّ

وص األوصياء؟ فقال سفيان :هذا أهونه» .
عل جابر اجلعفي قوله :حدَّ ثني ى
ـ الذين عابوا ى
()2

 3و كام ياكن أ يكّ رني جابر باحختال أو اجلهّ  ،كا بسبب ظاهره بذلك
حل فمة نن الفمات ب نر نن اإلناع الباقر× لل فاظ عليه نن السيف ،فقد رو الشي،
فلام خرجنا
إىل ّ
احلجّ ،
املفيد بسهده ،عن الهعام بن بشري ،قال« :زاملت جابر بن يزيد اجلعفي ى
فلام
إىل أيب جعفر الباقر‘ ،فودعه َّ
ثم خرجنا ،فام زلنا حت ىى نزلنا األخريجةّ ،
إىل املدينة ذهب ى
ى
وىل ورحلنا واستوينا يف املحمل إذا دخل رجل طوال آدم شديد األدمة ،ومعه كتاب طينه
ص َّلينا األ ى
ثم قال:
إىل جابر بن يزيد اجلعفي ،فتناوله جابر وأخذه وق ّبلهّ ،
رطب من ّ
عيل الباقر‘ ى
حممد بن ّ
مت ىى عهدك بسيدي؟ قبل الصالة أو بعد الصالة؟ قال :بعد الصالة الساعة .قالّ :
ففك الكتاب
غبسم حت ىى وافينا الكوفة ،وقد كان قبل ذلك يضحك
وأقبل يقرأه ويقطب وجهه ،فام ضحك وال ّ
ثم خرج علينا قد علق الكتاب يف عنقه
فلام نزلنا الكوفة دخل البيت فأبطأ ساعةَّ ،
ّ
ويتبسم وحيدثّ ،
وركب القصب ،ودار يف أزقة الكوفة ،وهو يقول :منصور بن مجهور أمري غري مأمور .ونحو هذا
فلام كان بعد ثالثة
من الكالم ،وأقبل يدور يف أزقة الكوفة والناس يقولون :ج َّن جابر ،ج َّن جابرّ .
حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص.437
( )1الطّيس ،ن
حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،1ص.194
( )2العقييل ،ن
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عل يوسف بن عثامن بأن انظر رج ً
ال من جعف يقال له :جابر
أيام ورد كتاب هشام بن عبد امللك ى
إىل جلسائه،
فلام قرأ يوسف بن عثامن الكتاب التفت ى
إيل برأسهّ .
ابن يزيد ،فارضب عنقه ،وابعث ّ
فقالَ :من جابر بن يزيد؟ فقد أغاين من أمري املؤمنن يأمرين برضب عنقه وأن أبعث إليه برأسه؟
فقالوا :أصلح اهلل األمري ،هذا رجل ّ
عالمة صاحب حديث وورع وزهد وأ ّنه ج َّن وخولط يف
إيل يف أمر
إىل هشام بن عبد امللك :أ ّنك كتبت ّ
عقله ،وها هو ذا يف رحبة يلعب مع الصبيان .فكتب ى
هذا الرجل اجلعفي وأ ّنه ج َّن! فكتب إليه دعه .قال :فام مضت األيام حت ىى جاء منصور بن مجهور

فقتل يوسف بن عثامن ،فصنع ما صنع» .
()1

هذا ب سب رجالها ،أ ننا العا ننة ،فقد اختلفّا فيه أيض ًا ،فّثقه مجاعة ،وحعفه مجاعة،
وهم األكثر.
قال سفيا الثّري :ذا قال جابر :حدَّ ثها ،وأخربىلا ،فذاك .وكا يقّل أيض ًا :كا
جابر ورع ًا حل احلديث ،نا رأيت أور ،حل احلديث نهه.
وقال شعبة :جابر صدوق حل احلديث ،وقال أيض ًا :كا جابر ذا قال :حدَّ ثها،
وساعت ،فهّ نن أوثغ الهاس.
وقال زهيور بن نعاويوة :كا ذا قال و يعهي جابر و  :سواعت ،أو س لت ،فهّ نن
أصدق الهاس.
وكا وكيع يقّل :نهام شككتم حل يشء ،فال ش نكّا حل أ ن جابر ًا ثقة.
وقال حييي بن نعني :مل يد ،جابر ًا مم َّن رآه نح زاةدة ،وكا جابر ن
كذاب ًا .وقال حل
نّحع آخر :ح ُيكتب حديثه ،وح كرانة.
وقال حييي بن سعيد :ركها حديث جابر ،قبل أ يقدع عليها الثّري.

حماد ،احختصاص :ص 67و .68
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
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وقال زاةدة :أ ننا جابر اجلعفي ،فكا و واهلل و ن
كذاب ًا يؤنن بالرجعة.
فيان لقيت أكذ نن جابر اجلعفي ،نا أ يته بيشء نن رأيي
وقال أبّ حهيفة :نا لقيت َ
نح جاءه فيه أثر ،وزعم أ ن عهده ثالثني ألف حديث ،عن رسّل اهلل| ،مل يظهرها.
وقال :عبد الرمحا بن نهدي ،يقّل :أح عجبّ نن سفيا بن عييهة؟ لقد ركت
ثم هّ حيدِّ
جابر ًا اجلعفي لقّله ملا حكي عهه أكثر نن ألف حديثَّ ،

عهه.

وقال الهساةي :نموك احلديث .وقال حل نّحع آخر :ليا بثقة ،وح ُيكتب حديثه .
()1

ونن املالحظ عىل أقّال اجلارحني نأهنم قد ركّا روايته ألحد سببني:
السبب األول :كثرة أحاديثه ،وىل ن ىلظ نن أ ن أكثر هذه األحاديث مم َّا رواه عن اإلناع
الباقر× ،وهّ أنر قبيعي بالهسبة َملن قىض 18عان ًا نن عاره حل خدنة اإلناع الباقر×،
ولكهنها ىلعتقد أ ن نشكلة القّع مل كن نع جابر ،بل نع أستاذ جابر ،أعهي به :اإلناع
فاهنم يعتقدو أ ن ن
كل نا رواه اإلناع الباقر× ومل يسهده فهّ نن املراسيل
الباقر× ،ن
ظاهر ًا وواقع ًا؛ وبالتايل ،فا ن روايات جابر أو وريه عن اإلناع الباقر× عن الهبي| ُعدن
نن املراسيل حل ىلظرهم نا مل ُ َّبني الّاسطة بني اإلناع الباقر× والهبي|.
ى عـن جدَّ يه:
قال الذهبي و حل رمجة اإلناع الباقر× نن سوري أعالع الهبوالء و « :رو ى

وعيل (ريض اهلل عنه) مرس ً
ال ،وعن جدَّ يه :احلسن واحلسن مرس ً
ال
النبي(صل اهلل عليه وسلم) ّ
أيض ًا» .
()2

وىل ن ىلعتقد أ ن أحاديث اإلناع الباقر× عن جدِّ ه رسّل اهلل| ك نلها ن خّذة عن
قريغ آباةه املعصّنني^ ،سّاء رصح اإلناع× باسهاده أو ح.
حممد بن
فقد رو الشي ،املفيد حل أناليه بسهده عن جابر ،أ نىله قالّ « :
قلت أليب جعفر ّ
(ُ )1اىلظر أقّايم حل :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،4ص 467و .469
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،7ص.452
( )2الذهبي ،ن
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عيل الباقر‘ :إذا حدَّ ثتني بحديث فأسنده يل .فقال :حدَّ ثني أيب ،عن جدي ،عن رسول اهلل|،
وجل)ّ ،
عن جربئيل× ،عن اهلل (ع ّز ّ
وكل ما أحدثك هبذا اإلسناد» .
()1

السبب الثاين :اعماحهم عىل بعض املفاهيم التي كاىلت حتالها بعض لك
رصح به املزي بعد ىلقله لتلك األقّال ،حيث قال« :وقد احتمله
األحاديث ،وهذا نا ن

وعامة ما قذفوه به :أ ّنه كان يؤمن بالرجعة. »...
الناس ،ورووا عنهّ ،
()2

ن
ّحل جابر و عىل نا ذكر الهجايش و عاع 128هو حل حياة اإلناع الصادق×  ،وهذا
()3

حماد بن سعد صاحب الطبقات (ت230هو) عن
هّ املشهّر املهصّر ،فقد قال به ن
الفضل بن دكني  ،ولع نله أقدع َنن ىلقل ذلك ،وأمحد بن حهبل (ت241هو) كام حل رجال
()4

وحماد بن عبد
الطّيس  ،و سامعيل بن براهيم البخاري (ت256هو) عن أيب ىلعيم  ،ن
()6

()5

اهلل بن أمحد بن سليام بن زبر الربعي(ت397هو)  ،وأيب احلجاج يّسف املزي
()7

حماد بن املثهي  ،ووريهم.
(ت742هو) ،عن أيب نّسي ن
()8

وقيل :نات جابر سهة 127هو ،وقيل :سهة132هو  ،وقيل سهة 167هو .
()9

حماد ،األنايل :ص.42
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
( )2املصدر السابغ :ج ،4ص.469
عيل ،رجال الهجايش :ص.128
(ُ )3اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،6ص.333
(ُ )4اىلظر :ابن سعد ،ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.129
(ُ )5اىلظر :الطّيس ،ن
حماد بن سامعيل ،التاري ،الكبري :ج ،2ص.210
(ُ )6اىلظر :البخاري ،ن
حماد بن عبد اهلل ،اري ،نّلد العلامء ووفيامم :ج ،1ص.302
(ُ )7اىلظر :الربعي ،ن
(ُ )8اىلظر :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،4ص.470
عيل ،قريب التهذيب :ج ،1ص192و .193
(ُ )9اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،1ص.384
(ُ )10اىلظر :الذهبي ،ن

()10

املبحث الثاني
مقتل احلسني جلابر بن يزيد اجلعفي
وصلها للكالع حّل نقتل احلسني× جلابر بن يزيد اجلعفي ،وهّ نا سهّزعه حان
ثال جهات:

ن كتا نقتل احلسني× جلابر بن يزيد اجلعفي ،نن الكتب املفقّدة حل زناىلها ش ىله
ش ساةر كتبه ،ن
ىلص عىل وجّد هذا الكتا  ،هّ الرجايل الكبري أبّ
ولعل أقدع َنن َّ
العباس الهجايش (ت450هو) ،قال...« :وكتاب َ
اجل َمل ،وكتاب صفن ،وكتاب النهروان،
ى هذه الكتب احلسن بن احلصن
وكتاب مقتل أمري املؤمنن× ،وكتاب مقتل احلسن× .رو ى
حممد بن زكريا اللاليب وأخربنا ابن
معل ،قال :حدَّ ثنا ّ
ّ
العمي ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن إبراهيم بن ى
حممد بن زكريا اللاليب ،عن جعفر بن
نوح ،عن عبد اجلبار بن شريان الساكن هنر خط ىى ،عن ّ

عامر ،عن أبيه ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر هبذه الكتب».
ّ
حممد بن ّ
واملالحظ :أ ن الهجايش له قريقا

هذا املقتل ،كالما يهتهي با ناد بن زكريا

ال اليب (ت298هو) ،الذي يروي هذا املقتل عن جابر بن يزيد اجلعفي بثال وساةط.
فال اليب نن الرواة األساسيوني يذا املقتول :وهّ نّ بهي وال و بال ني املفتّحة
والالع املفتّحة املخففة و وبهّ وال قبيلة بالبرصة نن بهي ىلصور بن نعاوية ،وكا هذا
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نؤرخ ًا كبري ًا
الرجل وجه ًا نن وجّه اإلنان نية بالبرصة حل القر الثالث ايجري ،وكا
ِّ
صهَّف العديد نن الكتب ،نهها :كتا

نقتل احلسني×  ،وهّ أيض ًا نفقّد حل هذا
()1

الزنا .
ويبدو يل و نن خالل الت ننل حل قريغ الهجايش

اجلعفي و  :أ ن هذا املقتل ،قد اىلتقل

البرصة ،فكا نّجّد ًا حل البرصة حل القر الثالث ايجري ،وكاىلت ىلسخته

نن الكّفة

ثم اىلتقول بعد ذلك و نع الرواة و نن
حماد بن زكريوا ال واليب (ت298هو)َّ ،
نّجّدة عهد ن
ب داد ،فكا نّجّد ًا حل ب داد حل القر اخلانا ايجري عهد الهجايش الذي

البرصة

وصلته و عىل نا يبدو و ىلسختا نن هذا الكتا  ،حداما :عن قريغ احلسني بن احلصني
العاي ،و ُأخراما :عن قريغ ابن ىلّح السرياحل ،وها ا الهسختا  ،ما حل األصل ىلسخة
ن
واحدة ،وهي ىلسخة ال اليب.
وح ىلعلم شيئ ًا بعد ذلك عن نصري هذا املقتل ،ففي سهة 447هو ،أي :قبل وفاة
الهجايش بثال

سهني ،ورد ق رل بك أول نلّك السالجقة

ب داد ،الذي احطهد

وخر الكثري نن نراكزهم العلا نية ،ونهها :املكتبة العا ننة التي وقفها الّزير أبّ
الشيعةَّ ،
ىلرص سابّر بن أردشري وزير هباء الدولة بن عضد الدولة ،ومل يكن حل الدىليا أحسن كتب ًا
األةاة املعتربة و ُأصّيم امل ررة ،فاحمقت فيام ُأحرق نن حمال
نهها ،كاىلت ك نلها بخطّ
ن
الكرخ .
()2

ثم ّسعت الفتهة فطالت علامء الشيعة وكبار رجال الطاةفة ،فقد قال ابن اجلّزي حل
ن
أحدا

سهة 449هو « :ويف صفر هذه السنة :كبست دار أيب جعفر الطويس متكلم الشيعة

إىل الكرخ
بالكرخ ،وأخذ ما وجد من دفاغره،
وكريس كان جيلس عليه للكالم ،وأخرج ذلك ى
ّ
عيل ،رجال الهجايش :ص 346و .347
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم البلدا  :ج ،1ص.534
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الزوار من أهل الكرخ قدي ًام حيملوهنا معهم إذا قصدوا زيارة
وأضيف إليه ثالثة جمانيق بيض كان ّ

الكوفة ،فأحرق اجلميع» .
()1

ويبدو أ ن هذه األحدا

قد وقعت بعد هجرة الشي ،الطّيس

واحد ،ذ ذكر ابن اجلّزي حل أحدا

الهجف بعاع

ىلصه« :وقد هرب أبو جعفر الطويس،
سهة 448هو نا ن

وهنبت داره»  ،يعهي حل سهة 448هو.
()2

كام أ ن الهجايش مل يسلم نن هذه الفتهة أيض ًا عىل نا يبدو ،فهفذ بجلده
و وهي ىلاحية نن ىلّاحي سانراء و وبقي
املصادر عن السهة التي كا خروجه فيها

نطري آباد

ن
ّحل ههاك سهة 450هو  ،وح سعفها
أ
()3

هذه الهاحية.

وعىل أ نية حال ،فا ن هذه الفتهة قد س نببت بضيا ،الكثري نن الكتب ،بدليل وجّدها
حل نتهاول العلامء قبل هذه الفتهة ،واختفاةها بعد ذلك نبارشةً ،فكتا نقتل احلسني×
جلابر بن يزيد اجلعفي كا نّجّد ًا حل نتهاول العلامء

نهتصف القر اخلانا ايجري

ثم اختفي بعد ذلك.
قريب ًاَّ ،

قلها حل اجلهة السابقة :ن نقتل جابر بن يزيد اجلعفي وري نّجّد حل زناىلها ،وال ريب
أ نىلها ح ىلجد نن آثار هذا املقتل حل الكتب املت ِّخرة عن عرص اجلعفي ،سّ جماّعة قليلة
نن الروايات و مم نا وقع اجلعفي حل قرقها و وىل تال نأهنا مم نا كا أودعه اجلعفي حل نقتله،
وهي نتّفرة بشكل رةييس حل كتا نقا ل الطالبيني أليب فرج األصفهاه (ت356هو)،

عيل ،املهتظم حل اري ،امللّك واألُنم :ج ،16ص.16
( )1ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
( )2املصدر السابغ :ج ،16ص.8
(ُ )3اىلظر :ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.74
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نتفرقة حل اري،
وكتا كانل الزيارات حبن قّلّيه (ت368هو) ،وههاك روايات ُأخر
ِّ
األُنم وامللّك مل ناد بن جرير الطربي (ت310هو) ،و فسري العيايش مل ناد بن نسعّد
العيايش (ت320هو) ،والكاحل مل ناد بن يعقّ الكليهي (ت329هو) ،وايداية الكرب
أليب عبد اهلل احلسني بن محدا اخلصيبي (ت334هو) ،واخلراةر واجلراةح وقصص
األىلبياء لقطب الدين الراوىلدي (ت573هو).
وعليها ان أ ىلشري

نّاحع لك الروايات حل املصادر املشار ليها أعاله حان

العهاوين التالية:

1ـ روايات مقتل اجلعفي يف مقاغل الطالبين:
عيل÷ ،قال :قال ىلرص بن نزاحم :حدَّ ثهي عارو بن
1و عيني قا ل جعفر بن ن
أن خـويل بن يزيـد األصبحي ـ لعنه
عيل÷ّ « :
شار ،عن جابر ،عن أيب جعفور ن
حماود بن ن

عيل» .
اهلل ـ قتل جعفر بن ّ
2و عيني قا ل العباس× ،قال :حدن ثهي أمحد بن عيسي ،قال :حدَّ ثهي حسني بن
()1

أن زيد
ىلصور ،قال :حدَّ ثها أيب ،قال :حدَّ ثها عارو بن شار ،عن جابر ،عن أيب جعفر×ّ « :

عيل» .
ابن رقاد اجلنبي ،وحكيم بن الطفيل الطائي ،قتال العباس بن ّ
عيل بن أيب قالب^ ،قال :حدَّ ثهي أمحد بن عيسي،
3و عيني قا ل حم ناد األص ر بن ن
()2

قال :حدَّ ثها احلسني بن ىلرص ،عن أبيه ،عن عارو بن شار ،عن جابر ،عن أيب جعفر:...
أن رج ً
ال من متيم من بني أبان بن دارم قتله ـ رضوان اهلل عليه ـ ولعن اهلل قاغله» .
« ّ
()3

عيل بن أيب قالب^ ،قال :وحل حديث عارو
4و عيني قا ل أيب بكر بن احلسني بن ن
( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.88
( )2املصدر السابغ :ص.90
( )3املصدر السابغ :ص 90و .91
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أن عقبة اللنوي قتله» .
ابن شار ،عن جابر ،عن أيب جعفر×ّ « :
()1

أقول :الروايات الثال

األُو مم نا يهدرج حان نقتل ىلصور بن نزاحم املهقري

(ت212هو) أيض ًا ،كام سي يت شاء اهلل عا  ،وهبذا عرف أ ن نقتل جابر اجلعفي هّ نن
املصادر التي اعتادها ىلرص بن نزاحم املهقري حل صهيفه ملقتله.

2ـ روايات مقتل اجلعفي يف كامل الزيارات:
حماد بن احلسن بن أمحد بن الّليد ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن
1و قال :وحدَّ ثهي َّ
حماد بن عيسي ،عن صفّا بن حييي ،عن احلسني بن أيب وهدر ،عن عارو بن شار ،عن
ن
جابر ،عن أيب جعفر× ،قال :قال أنري املؤنهني×« :زارنا رسول اهلل| وقد أهدت لنا أ ّم
فلام كان يف آخر
أيمن لبن ًا وزبد ًا ومتر ًا ،فقدمنا منه ،فأكل َّ
فصل ركعاتّ ،
ثم قام إ ىىل زاوية البيت ّ ،ى
بكاء شديد ًا ،فلم يسأله أحد منّا إجالالً وإعظام ًا له ،فقام احلسن× وقعد يف
سجوده بك ىى ً
غمنا،
ثم بكيت بكاء ّ
حجره ،فقال :يا أبه ،لقد دخلت بيتنا فام رسرنا بيشء كرسورنا بدخولكَّ ،

قتل وأ ّن مصارعكم ش ّت ىى. »...
فام أبكاك ،فقال :يا بني ،أغاين جربئيل× آنف ًا فأخربين أ ّنكم ى
()2

حماد بن عبد اهلل بن جعفر احلاريي ،عن أبيه ،عن حم ناد بن احلسني
2و قال :حدَّ ثهي ن
حماد بن محاد الكّحل ،عن براهيم بن نّسي األىلصاري ،قال:
ابن أيب اخلطا  ،عن ن
رسه أن
حدَّ ثهي نصعب ،عن جابر ،عن ن
عيل÷ ،قال :قال رسّل اهلل|َ « :من ّ
حماد بن ن
َّ
فليتول عل ّي ًا ويعرف فضله،
ريب بيده،
حيي ىى حيايت ويموت مايت ويدخل جنتي ،جنة عدن غرسها ّ
ويتربأ من عدوي ،أعطاهم اهلل فهمي وعلمي ،هم عرتيت من حلمي ودمي،
واألوصياء من بعدهّ ،
ثم
أشكو إ ىىل ّ
ريب عدوهم من أ ّمتي ،املنكرين لفضلهم ،القاطعن فيهم صلتي ،واهلل ،ليقتلن ابنيَّ ،

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.92
( )2ابن قّلّيه ،جعفر بن حماد ،كانل الزيارات :ص.126
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ال غناهلم شفاعتي» .
()1

حماد بن احلسني بن أيب اخلطا ،
حماد بن جعفر الرزاز ،عن خاله ن
3و قال :حدَّ ثهي ن
عيل بن محاد ،عن عارو بن شار ،عن
عن ىلرص بن نزاحم ،عن عارو بن سعيد ،عن ن
عيل× لل سني×« :يا أبا عبد اهلل ،أسوة أنت قدم ًا.
جابر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :قال ن
فقال :جعلت فداك ما حايل؟ قال :علمت ما جهلوا وسينتفع عال بام علم ،يا بني ،اسمع وأبرص
ثم ال يزيلونك عن دينك ،وال
من َق ْبل أن يأغيك ،فوالذي نفيس بيده ،ليسفكن بنو أ ّمية دمكَّ ،

ينسونك ذكر ر ّبك. »...
()2

4و وحدَّ ثهي أيب ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن براهيم بن هاشم ،عن عثام بن
إن يف
عيسي ،عن عارو بن شار ،عن جابر ،عن أيب جعفر× ،قال :قال رسّل اهلل|ّ « :

عيل وحيي ىى بن زكريا‘» .
النار ملنزلة ل يكن يستح ّقها أحد من الناس إ ّال قاغل احلسن بن ّ
()3

عيل بن براهيم وسعد بن عبد اهلل مجيع ًا،
عيل بن احلسني بن نّسي ،عن ن
5و وحدَّ ثهي ن
عيل بن فضال ،عن أيب مجيلة ،عن جابر ،عن أيب جعفر×،
عن براهيم بن هاشم ،عن ن
عيل‘ ،فإ ّهنا بكت عليه
عل احلسن بن ّ
عل أحد بعد حيي ىى بن زكريا إ ّال ى
قال« :ما بكت السامء ى

أربعن يوم ًا» .
()4

عل هذه الروايات :ن الروايتني األُو والثاىلية قد ذكر ا حل البا ()22
أقول غعليق ًا ى

َ
قّل رسّل اهلل| :ن احلسني× قتله ُأ ننته نن بعده .والرواية الثالثة قد ذكرت حل البا

(َ )23
قّل أنري املؤنهني× حل قتل احلسني× وقّل احلسني له حل ذلك ،والرواية الرابعة
حل البا ( )25نا جاء حل قا ل احلسني× وقا ل حييي بن زكريا÷ ،والرواية اخلانسة
( )1ابن قّلّيه ،جعفر بن حماد ،كانل الزيارات :ص.149
( )2املصدر السابغ :ص 149و .150
( )3املصدر السابغ :ص.162
( )4املصدر السابغ :ص .183

الفصل الثاه :نقتل جابر بن يزيد اجلعفي الكّحل 103 ....................... ................................

حل البا ( )28بكاء السامء واألرض عىل قتل احلسني× وحييي بن زكريا÷.
ولقائل أن يقول :ن هذه الروايات ح دخل حل صايم أحدا يّع عاشّراء ،كام نأهنا
ح ت دَّ
الثال

عام سبقه نن متهيدات ونقدِّ نات ،أو نا حلقه نن وقاةع السبي ،فالروايات
ن
األُو

هدرج حان الهبّءات التي حتدَّ ثت عن نقتل احلسني× قبل وقّعه،

والرواية الرابعة هدرج حان عقّبة قتلة احلسني× ،والرواية اخلانسة هدرج حان
األحدا الكّىل نية التي حدثت بعد نقتله× ،ونعه كيف ُحيتال أ كّ هذه الروايات
كاىلت نّدعة حل نقتل جابر اجلعفي؟
وهذا الكالع وري ص يح ،فا ن أربا املقا ل قد دأبّا عىل ذكر هذه الروايات وأنثايا
حل كتب املقتل ،وىل ن و كهنا ىلفتقد كتب املقا ل القدياة (األُصّل) ،وح ياكهها أ ىل نطلع
عىل بّيبها بشكل نبارش ،ولكن ياكن أ ىلقيسها عىل نا وصلها نن كتب املقا ل التي
ُكتبت بعد ذلك ،وكاثال عىل ذلك نقتل اخلّارزني ،فقد ُعقد الفصل الثانن نن هذا
الكتا حل خبار رسّل اهلل| عن احلسني× وأحّاله ،وأورد فيه ىلبّءات الرسّل|
ثم ُعقد بعد ذلك الفصل الثاه عرش حل بيا عقّبة قا ل
عن نقتل احلسوني×َّ ،
احلسني× وخاذله ونا له نن اجلزاء.

3ـ شذرات من مقتل اجلعفي:
بقي عليها أ ىلشري

شذرات نتهاثرة نن هذا املقتل عثرت عليها عدن ة نن املصادر

التار نية ،وهي و نا أرشىلا ليها سابق ًا و  :اري ،األُنم وامللّك مل ناد بن جرير الطربي
(ت310هو) ،و فسري العيايش مل ناد بن نسعّد العيايش (ت320هو)  ،والكاحل مل ناد
ابن يعقّ

الكليهي (ت329هو) ،وايداية الكرب أليب عبد اهلل احلسني بن محدا

اخلصيبي (ت334هو) ،واخلراةر واجلراةح وقصص األىلبياء لقطب الدين الراوىلدي
(ت.)573
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حماد بن جرير الطربي (ت310هو) حل اري ،األُنم وامللّك :قال :قال هشاع:
1و ن
حدَّ ثهي عارو بن شار ،عن جابر اجلعفي ،قال« :عطش احلسن حت ىى اشتدّ عليه العطش،
فدنا ليرشب من املاء ،فرماه حصن بن متيم بسهم ،فوقع يف فمه ،فجعل يتل ّق ىى الدم من فمه،
ثم مجع يديه ،فقال :ال ّلهم ،أحصهم عدد ًا ،واقتلهم
ثم محد اهلل وأثن ىى عليهَّ ،
إىل السامءَّ ،
ويرمي به ى

عل األرض منهم أحد ًا» .
بدد ًا ،وال غذر ى
()1

حماد بن الساةب الكلبي
أقول :وهذه الرواية هدرج و أيض ًا و حان نقتل هشاع بن ن
(ت204هو) و كام سي يت و وهبذا يكّ نقتل جابر اجلعفي نن املصادر التي استقي نهها
الكلبي حل نقتله.
حماد بن نسعّد العيايش (ت320هو) حل فسريه :قال :عن جابر ،عن أبي
2و ن
جعفر× ،قال« :نزلتهذهاآليةيفاحلسن× (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧ) قاغل احلسن( .ﮩﮪﮫ) قال :احلسن×» .
()2

عيل األشعري ،عن
3و ن
حماد بن يعقّ الكليهي (ت329هو) حل الكاحل :قال :أبّ ن
حماد بن سوامل ،عن أمحد بن الهرض ،عن عارو بن شار ،عن جابر ،عن أيب جعفر×،
ن
عيل‘ وعليه ج ّبة خ ّز دكناء فوجدوا فيها ثالثة وس ّتن من بن رضبة
قال« :قتل احلسن بن ّ

بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم» .
()3

4و قطب الدين الراوىلدي (ت573هو) حل اخلراةر واجلراةح وقصص األىلبياء:
أ ـ حل اخلراةر واجلراةح :عن أيب سعيد سهل بن زيواد :حودَّ ثها احلسون بون حمبوّ :
حدن ثها ابن فضيل :حدن ثها سعد اجلال  ،عن جابر ،عن أيب جعفر× ،قال :قوال احلسوني

( )1الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ج.449
( )2العيايش ،حماد بن نسعّد ،فسري العيايش :ج ،2ص.290
حماد بن يعقّ  ،الكاحل :ج ،6ص.452
( )3الكليهي ،ن
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إىل العـراق،
عيل÷ ألص ابه قبل أ ُيقتل« :إن رسول اهلل| قال :يا بني ،إ ّنك ستساق ى
ابن ن
وهي أرض قد التق ىى هبا النبيون ،وأوصياء النبين ،وهي أرض غدع ىى (عمورا) ،وإنّـك غس َتشـهد
هبا ويستشهد معك مجاعة من أصحابك ،ال جيـدون أل مـس احلديـد ،وغـال( :ﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝ)غكون احلرب عليك وعليهم برد ًا وسالم ًا .فأبرشوا :فـو اهلل ،لـئن قتلونـا،
غنشق عنه األرض ،فأخرج خرجة يوافق
ثم أمكث ما شاء اهلل ،فأكون أول َمن ّ
عل نبيناّ .
فإ ّنا نرد ى

ذلك خرجة. »...
()1

إن عاقر ناقة صـالح كـان
ب ـ حل قصص األىلبياء :عن جابر ،عن أيب جعفر× ،قالّ « :
عـيل
بلي ،وكانت ثمود غقول :ما نعرف له فينـا أبـ ًا وال نسـب ًاّ ،
أزرق ابن ّ
وأن قاغـل احلسـن بـن ّ
بلي ،وأنّه ل يقتل األنبياء وال أوالد األنبياء إالّ أوالد البلايا ،وقال يف قولـه
صلوات اهلل عليهام ابن ّ
غعاىل ّ
سـمي قبلـه ،
جل ذكره( :ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ) قال :حيي ىى بـن زكر ّيـا ل يكـن لـه
ّ
ى
السـامء علـيهام أربعـن صـباح ًا ،وكـذلك بكـت
عيل ل يكن له
سمي قبله ،وبكـت ّ
ّ
واحلسن بن ّ
ّ
الشمس عليهام ،وبكاؤها أن غطلع محراء وغليب محراء» .
()2

استهتجها حل اجلهة األُو و بها ًء عىل بعض املعطيات و بقاء نقتل اجلعفي حل نتهاول
أيدي العلامء

نهتصف القر اخلانا ايجري ،ونع بقاء هذا املقتل قّال هذه املدن ة،

واىلتشواره حل الكوّفة والبصورة وب وداد ،ووري أ نىلها قد ححظوها و حل اجلهة الثاىليوة و عراض
املؤرخني عن هذا املقتل ،وىلدرة اعتامدهم عليه ،فالطربي و نث ً
ال و مل ير لو عهه سّ رواية
ِّ
واحدة ،وههاك نصادر و كاإلرشاد للشي ،املفيد (ت313هو) و قد خلت متان ًا نن

( )1الراوىلدي ،قطب الدين ،اخلراةر واجلراةح :ج ،2ص.848
( )2الراوىلدي ،قطب الدين ،قصص األىلبياء :ص.220
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نرويات هذا املقتل ،وهذا نا يثري احست را  ،ويدفع بها للب ث عن وجّد فسري لذلك:

األول :ختطيط ومؤامرة الدولة العباسية ضد كتاب اجلعفي
التفسري ّ
ير الس ِّيد ساني البدري حل كتابه (املدخل

دراسة نصادر السرية الهبّ نية والتاري،

اإلسالني) :أ ن هذا اإلعراض عن نقتل اجلعفي وىلدرة احعتامد عليه ،كا نؤانرة ند َّبرة،
واملؤرخّ بعده ،يقّل البدري« :أقول:
خ نطط يا الساسة العباسيّ  ،وىل نفذها أبّ خمهف
ِّ

عل ما يبدو يف قبال كتاب جابر بن يزيد اجلعفي
بل وضع كتابه يف املقتل [يعهي :أبّ خمهف] ى
بأهنم
لتطويقه واحتوائه؛
إرضاء للعباسين يف خ ّطتهم التي استهدفت وصف أهل الكوفة خ ّاصة ّ
ً
وأهنم املسؤولون عن قتل احلسن× دون يزيد ،وقد نجح أبو خمنف يف
خذلوا احلسن×ّ ،

حتقيق ما أرادوا ،وصار كتابه أفضل الكتب املؤ ّلفة يف بابه وغ ّبناه املؤرخون بعده».
وهذا الرأي ياكن نهاقشته واحعماض عليه نن عدن ة وجّه:
1و ن نقتل أيب خمهف و احتّ عىل بعض املرويات التي حتاول رفع املسؤولية عن
يزيد ،وري أ نىله قد اشتال عىل نرويات ُأخر نضا ندة ،فعىل سبيل املثال ،قال أبّ خمهف:
وأما ما حدَّ َثنا به املجالد بن سعيد والصقعب بن زهري األزدي وغريمها من املحدثن ،فهو ما
« ّ
إىل املكان الذي
عليه مجاعة املحدثن ،قالوا :إ ّنه قال :اختاروا منّي خصاالً ثالث ًاّ :إما أن أرجع ى
وإما أن غسريوين
وإما أن أضع يدي يف يد يزيد بن معاوية ،فري ى
ى فيام بيني وبينه رأيهّ ،
أقبلت منهّ ،
أي ٍ
ثلر من ثلور املسلمن شئتم ،فأكون رج ً
وعيل ما عليهم» .
إىل ّ
ال من أهله ،يل ما هلم َّ
ى
()1

الهص نن الهصّص التي حاولت لصاق املسؤول نية بعار بن سعد وحده،
فهذا ن
و ربةة يزيد ،نح أ ن الظاهر أ ن أبا خمهف قد أورده كاقدِّ نة لتفهيده وىلقل نا يضاده ،حيث
فأما عبد الرمحن بن جندب ،فحدَّ ثني عن عقبة بن سمعان ،قال:
قال بعد ذلك نبارشةّ « :

( )1الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.413
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إىل عراق ،ول أفارقه حت ىى قتل ،وليس
إىل م ّكة ،ومن م ّكة ى
صحبت حسين ًا فصرجت معه من املدينة ى
إىل يوم مقتله
من خماطبته الناس كلمة باملدينة وال بم ّكة وال يف الطريق وال بالعراق وال يف عسكر ى
ّإال وقد سمعتها ،أال واهلل ،ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون ،من أن يضع يده يف يد يزيد
إىل ثلر من ثلور املسلمن ،ولكنّه قال :دعوين فألذهب يف هذه األرض
ابن معاوية ،وال أن ي ّ
سريوه ى

العريضة حت ىى ننظر ما يصري أمر الناس» .
()1

ويظهر نن كالع ابن ساعا أ ن الرواية األُو كاىلت قد اىلترشت حل وقت نبكر،
فكا ح بدن له نن عرحها و يراد نا يهاقضها.
صّرها
2و نىلها قد ىلؤنن بهظرية املؤانرة حل هذا اخلصّص ،ولكهنها مل كن كام ن
البدري ،بل املؤانرة كاىلت حدن مجيع أص ا األُصّل الشيع نية حل املقتل ،كاألصبغ بن
ىلبا ة التاياي ،وجابر بن يزيد اجلعفي ،وأيب خمهف ،ووريهم.

هذا نن جاىلب ،ونن جاىلب آخر ،فا ن املؤانرة مل كن نن لق َبل ساسة بهي العباس؛ ذ

نىلها ىلس ل نا هي نصل ة بهي العباس بت سني صّرة يزيد؟!
ل
املؤرخني أىلفسهم ،وبدافع نذهبي ،فكا ن
كل
بل املؤانرة كاىلت و حل صّرىلا و نن ق َبل ِّ
واحد نههم يهتقي نن األخبار نا يهسجم نع نيّله و ّجها ه املذهبية ،وكاىلت ىلظرة
الّاحد نههم

بهي ُأن نية عاّن ًا ويزيد خصّص ًا قد لعبت دور ًا ن ً
نهام وخطري ًا حل هذا

نؤرخي العا ننة
املجال ،وىل ن ىلعلم أ ن ىلظرة ِّ

بهي ُأن نية عاّن ًا ويزيد خصّص ًا مل كن

نتساوية ،بل كاىلت نتفاو ة أشدن التفاوت.
3و لّ هزلها عن املهاقشتني السابقتني ،فا هذا الرأي يبقي قارص ًا عن فسري
اإلعراض عن نقتل اجلعفي نن عاّع املؤرخني ،فا هذا اإلعراض مل يكن خاص ًا

( )1الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص 413و .414
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باؤرخي السهنة ،بل يشال نؤرخي الشيعة أيض ًا ،كالشي ،املفيد الذي مل ل
يّرد نن هذا
املقتل شيئ ًا حل اإلرشاد.

التفسري الثاين :ما غوصلنا إليه يف املقام
ىل ن ىلعتقد أ ن اإلعراض عن نقتل اجلعفي وىلدرة احعتامد عليه ،جاء ىلتيجة أحد
األسبا التالية:

1و قد يكّ عراض البعض عن هذا املقتل بسبب ضعيف اجلعفي نن لق َبل رشحية

خاص ًا
املؤرخني السهنة والشيعة نع ًا ،كام ذكرىلا ذلك سابق ًا ،وهذا و مل يكن ن
كبرية نن ِّ
باجلعفي ،فقد ح نعفّا أبا خمهف أيض ًا ،ونع ذلك اعتاد عليه الطربي كثري ًا ،ولك نن
املت نخرين عن الطربي قد اىلتقدوه حل ذلك ،ومل يسلم نن قعّهنم ،قال ابن كثري...« :وهلذا
غوسع [يعهي الطربي] يف إيراده [يعهي املقتل] بروايات أيب خمنف لوط بن حيي ىى ،وهو م ّتهم فيام
ّ

يرويه ،وال سيام يف باب التش ُيع. »...
()1

2و قد يكّ عراض البعض عن هذا املقتل بسبب حعف النذة اجلعفي الذين
إن جابر بن يزيد اجلعفي الكويف
ىلقلّا عهه هذا املقتل ،وقد ىلقلها سابق ًا قّل ابن ال ضاةريّ « :
ثقة يف نفسه ،ولكن ّ
ى عنه ضعيف ،فمن أكثر عنه من الضعفاء :عمرو بن شمر
جل َمن رو ى
ى هؤالء
ى الرتك ملا رو ى
اجلعفي ،ومفضل بن صالح ،والسكوين ،ومنصل بن مجيل األسدي ،وأر ى

عنه ،والوقف يف الباقي إ ّال ما خرج شاهد ًا» .
()2

وهذه الرؤية التي يتبهناها ابن ال ضاةري ،لّ ُع ِّاات

ووسعت لتشال
آخرينِّ ،

نرويا ه التار نية ،ستكّ نن أخطر أسبا حمارصة هذا املقتل و طّيقه ،فا ن عارو بن

( )1ابن كثري ،سامعيل ،البداية والههاية :ج ،8ص.302
( )2ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.94
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شار اجلعفي و نث ً
ال و هّ الراوي األسايس يذا املقتل.
املؤرخني؛ فا ن
3و قد يكّ عراض البعض عن هذا املقتل ،بسبب عدع اشتهاره بني ِّ
املؤرخني القدناء ،وقد صهنف عدن ة كتب حل جمال التاري ،،نح أ ن
اجلعفي و كا نن ِّ
الهص
شهر ه مل كن باستّ شهرة أيب خمهف والكلبي وأرضاهبام ،وقد يؤ ِّيد ذلك عدع ِّ
ىلص الهجايش عليه.
عىل وجّد هذا املقتل حل كتب الفهارس ونعاجم املؤ نلفات ،سّ
ن
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خامتة بأهمّ النتائج
1و كا جابر بن يزيد اجلعفي نن الشخصيات الشيع نية العلا نية الكّف نية التي برزت حل
األول نن القر الثاه للهجرة.
الربع ن
ل
ثم رحل
2و ُولد جابر وىلش و ع نلم حل الكّفةَّ ،
ثم عاده ثاىلية
عان ًا حل خدنة اإلناع الباقر× ،ن

املهّرة ،لياكث فيها ()18
املديهة ن

الكّفة ،ل ُي ن
تّف فيها عاع 128هو.

خمتص ًا باإلناع الباقر× ،ونالزن ًا له ،وقد أكثر الرواية عهه ،ولكهنه قد
3و كا جابر ن
السجاد والصادق÷ ،ورو عههام أيض ًا.
ص ب اإلنانني
ن
4و ُيع َترب جابر نن رواة املعارف ،وقد أثارت نرويا ه حل هذا املجال جدحً واسع ًا ،كام
أ نىله كا نن املهتاني بكتابة التاري ،اإلسالني ،وله عدن ة كتب حل هذا املجال.
5و كا جابر نن املختصني باذهب أهل البيت^ ،ومل يهاقش أحد حل ش ِّيعه ،بل حل
نان نيته ،ولك نن الهقاش قد وقع بعد ذلك حل وثاقته وعدالته ،فّ نثقه قّع وح نعفه آخرو ،
ٍ
ورج ها وثاقته وعدالته.
وقد ىلاقشها ذلك بيشء نن التفصيل ،ن
ىلص الهجايش عىل
6و ُيع َترب نقتل جابر بن يزيد اجلعفي نن ُأصّل املقا ل ،وقد َّ
يتبغ نهه سّ جماّعة قليلة نن
وجّده وذكر قريقه ليه ،ولكهنه نفقّد حل عرصىلا ،ومل َّ
املدوىلات التار نية عن جابر ،وقد ىلاقشها بعد ذلك السبب حل عراض
الروايات التي روما َّ
املدوىلات عن هذا املقتل وىلدرة اعتامدها عليه.
هذه َّ

الفصل الثالث :مقتل عمّار الدهين ،الكويف

الفصل الثالث
مقتل عمّار الدهين ،الكويف (ت133هـ)

تقديم
عامر الدههي ،وهّ نن الشخصيات
ىل ن بني يدي امل دِّ واألخباري القديم ن
األول وبدايات القر الثاه ،وقد ُعرف بّصفه حمدِّ ث ًا
الكّفية التي برزت حل هنايات القر
ن
أكثر نن أي ٍ
يشء آخر.
ِّ
عامر
املعروف ،ولكن مل كن نهزلة ن

عامر امل دِّ
وعامر الدههوي هّ والود نعاوية بن ن
ن
ل
عامر ونعتقده،
و عهدىلا ىل ن اإلنان نية و كاهزلة َو َلده نعاوية ،فقد وقع خالف حّل نذهب ن
كام أ ن نّقف علامةها وانض نن وثاقته وعدالته كام سيجيء ،بيهام ح ىلجد خالف ًا حّل
ن
وأجالةها.
عامر ،كام ح ُيشكك أحد حل كّىله نن ثقات حمدِّ ثي الطاةفة
نان نية نعاوية بن ن
املهتاني باعرفة فاصيل نقتل احلسني× ،وكا يطاح أ
عامر الدههي نن
ن
كا ن
حلدس والتخاني
كّ نعرفته بام جر حل كربالء نعرفة يقيه نية ،نعرفة وري قاةاة عىل ا َ
املؤرخني وحكايامم ،فلم جيد َنن جياع بني هذين
اللذين ح يهف نكا عن خبارات ِّ
األنرين سّ اإلناع الباقر× ،فذهب ليه ،وقلب نهه أ حيدِّ ثه باقتل احلسني×
عامر الدههي باهزلة احلارض حل لك األحدا  ،ف دَّ ثه اإلناع× عن
حديث ًا يكّ نعه ن
ذلك ،حل رواية نفصلة سه يت عليها حل نطاوي الب ث.
ولّ َس للم هذا املقتل نن العب الرواة الذين جاؤوا بعد الدههي ،لكا حل هذا املقتل
رو عن قرقها ،بل وصلها عن قريغ العا ننة،
وهي عن ساةر املقا ل ،ولكهنه نع األسف مل ُي َ
ّسط حل الطريغ بعض ن
بالهص باحلذف ارة،
الكذابني واملد ِّلسني الذين العبّا
ن
وقد ن
وبالدس ُأخر ؛ ففقد بذلك قياته ،وأملته املصادر الشيع نية املعه نية بذكر وقعة الطف.
ِّ
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األول نهها
ىلفصل الكالع حل املب ث ن
وحل الصف ات التالية ستكّ لها رحلة حتقيق نية ِّ
ثم ىلت دَّ
عامر الدههيَّ ،
حّل رمجة ن

حل املب ث الثاه حّل نقتله.

املبحث األول
ترمجة عمّار الدهين

عامر بن أيب نعاوية ،واسم أيب نعاوية خبا
هّ ن

 ،وقيل :نعاوية بن عبد اهلل

()1

()2

الدههي أبّ نعاوية.
عامر بو (الدههي) ،حيث كا نّ لبهي دهن ،وهّ بضم الدال وسكّ اياء
ُع لرف ن
حي نن بجيلة ،وهم :بهّ دهن بن نعاوية بن أسلم بن أمحا بن ال ّ

ىلسبة

بن

أىلامر .
()3

عل وجه اجلزء التاسع والعرشين
قال الساعاه« :قرأت بصط أيب بكر األودين ببصار ى
ى ،ى
من كتاب اللريب أليب سليامن اخلطايب ،سمعت أبا سليامن يقول :سمعت أبا سعيد بن األعرايب
عامر الدهني ،دهن قبيلة من
يقول :سمعت عباس ًا الدوري يقول سمعت حيي ىى بن معن يقولّ :

بجيلة» .
()4

رب« :ومن بطون بجيلة :دهن بن معاوية بن أسلم بن أمحس بن اللوث بن
وقال ابن عبد ال ن

حماد بن احلسن ،رجال الطّيس:
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن عيل ،رجال الهجايش :ص.411الطّيس ،ن
ص.251
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.118
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،ن
عيل بن أيب الكرع ،اللبا حل مذيب األىلسا  :ج ،1ص.520
(ُ )3اىلظر :ابن األثري ،ن
حماد ،األىلسا  :ص.427
( )4الساعاه ،عبد الكريم بن ن
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عامر بن أيب معاوية الدهني» .
أنامر ،ومن دهن هذاّ :
()1

عامر:
معاوية بن ّ
عامر امل دِّ
وعامر هذا هّ والد نعاوية بن ن
ن

اإلناني الثقة املشهّر ،الذي كا نن

خّاص اإلناع الصادق× ،وكا و ب سب عبري الهجايش و « :وجه ًا يف أصحابنا ومقدَّ م ًا،
ن

كبري الشأن عظيم املحل»  .له عدن ة كتب ،نهها :كتا
()2

احلر ،وكتا
ن

يّع وليلة ،وكتا

الزكاة ،ووري ذلك .
()3

معاوية بن حكيم:
عامر الدههي ،وهّ نن الثقات
عامر :نعاوية بن حكيم بن نعاوية بن ن
ونن أحفاد ن
ن
األجالء ،ونن أص ا اإلناع الرحا× .قال أبّ عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل :ساعت
ال ل ِ
ى معاوية بن حكيم أربعة وعرشين أص ً
يرو غريها .وله كتب ،منها:
شيّخها يقّلّ « :رو ى
كتاب الطالق ،وكتاب احليض ،وكتاب الفرائض ،وكتاب النكاح ،وكتاب احلدود ،وكتاب

الديات ،وله نوادر» .
()4

أمحد بن معاوية:
عامر ،ساع نهه ابن
ونن أوحده :أبّ الفضل أمحد بن نعاوية بن حكيم بن نعاوية بن ن
عقدة ،وقال :نات سهة  292هو ،وله ثام وس نتّ سهة .
()5

رب ،يّسف بن عبد اهلل ،اإلىلباه عىل قباةل الرواة :ص.95
( )1ابن عبد ال ن
( )2الهجايش ،أمحد بن عيل ،رجال الهجايش :ص.411
(ُ )3اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.166
( )4الهجايش ،أمحد بن عيل ،رجال الهجايش :ص.412
عيل ،بصري املهتبه بت رير املشتبه :ج ،2ص.572
(ُ )5اىلظر :العسقاله ،أمحد بن ن
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يونس بن يعقوب:
عيل اجلال البجيل الدههي ،حيث
ونن أسبا ن
عامر :يّىلا بن يعقّ بن قيا أبّ ن
عامر الدههي ،وهّ نن خّاص اإلنانني الصادق والكاظم÷،
ن ُأ ننه هي نهية بهت ن
وكا وكي ً
ال لإلناع الكاظم× ،ونات حل املديهة حل أياع الرحا× ،فتّ ن أنره ،وكا نن
األةاة^ .
امل ظّظني واملّثقني عهد ن
()1

عامر الدههي و ح ير قي ليها ن
شك ،وح طايا
ّجد ثال حقاةغ ار نية و حل سرية ن
شبهة:
عرحت لممجته
وىل :نىله قد ُولد بالكّفة ،كام شهد بذلك املصادر التي َّ
احلقيقة األ ى
ولقبته بو (الكّحل)  ،أو التي قالت :ن عداده حل أهل الكّفة .
()3

()2

عامر
ومل يهسب ن

أي نديهة سّ الكّفة ،وهذا نا جيعلها ىلطا ن ب نىله نن نّاليد هذه
ِّ

جمرد ىلزيل فيها.
املديهة ،ومل يكن َّ
احلقيقة الثانية :نىله قد ىلش و ع َّلم احلديث فيها أيض ًا ،يد نلها عىل ذلك أ ن أكثر شيّخه
وأسا ذ ه هم نن أهل الكّفة.
احلقيقة الثالثة :نىله قد حدَّ

َّ
وبث نا لديه نن العلم فيها كذلك ،وهذا واحح نن

عيل ،رجال الهجايش :ص.446
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن سامعيل ،التاري ،الكبري :ج ،7ص .28الرازي ،ابن أيب حا م ،اجلرح
(ُ )2اىلظر نثالً :البخاري ،ن
فيان ك َّلم فيه اإلناع أمحد بادح
والتعديل :ج ،6ص ،390ابن املربد ،يّسف بن احلسن ،ب ر الدع َ
حماد بن أمحد ،سري
عيل ،قريب التهذيب :ص .710الذهبي ،ن
أو ذع :ص.113ابن حجر ،أمحد بن ن
أعالع الهبالء :ج ،11ص.53
حماد بن حبا  ،الثقات :ج ،5ص.268
(ُ )3اىلظر :ابن حبا  ،ن
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خالل نراجعة سري و راجم النذ ه واملستفيدين نهه ،حيث ن والبيتهم نن أهل الكّفة.
فهذه احلقاةغ الثال مم نا ح ريب فيه ،ولكن نا حيتاج

نزيد نن الب ث والتهقيب،

هّ حتديد أو عىل األقل ختاني زنا وحد ه ،وحل احلقيقة أ نىلها ىلفتقر

وجّد ىلص حل هذا

عامر الدههي حتديد ًا دقيق ًا.
املجال ،وح ياكهها أ ىل دِّ د زنا وحدة ن
ولعل أهم نا يهفعها حل هذا الصدد ،هّ روايته عن عدن ة مم َّن كاىلت وفيامم حل
األول ،ونههم:
سعيهيات القر ايجري ن
1و سعيد بن جبريُ ،قتل سهة  94أو 95هو.
1و براهيم الهخعي نات :سهة 96هو.
2و براهيم التياي :نات سهة 92أو 94هو.
وقد ت نبعت شيّخ الدههي وأسا ذ ه ،فلم أجد فيهم َنن ن
ّحل حل ثامىليهيات القر
ٍ
دل عىل يشء فا نىلام ن
ن
نؤهل لتل نقي احلديث
يدل عىل أ نىله كا صبي ًا ص ري ًا وري
األول ،وهذا
ن
خان أ ن وحد ه كاىلت ُق َبيل أو ُب َعيد عاع 80هو ،وأ نىله
حل الثامىليهيات ،وهبذا ىلستطيع أ ُىل ِّ
قلب العلم حل فمة التسعيهيات ،ولعله مل يكن قد بلغ آىلذاك؛ ولذا ىلجد أ ن ابن عياش كا
يش ِّكك حل ساع سعيد بن جبري .
()1

عيل بن املديهي ،قال:
ىلعم ،رو العقييل عن عبد اهلل بن أمحد ،عن البخاري ،عن ن
قال :سفيا « :قطع برش بن مروان عرقوبيه  .فقلت :يف أي يشء .قال :يف التش ُيع» .
()2

()3

وبرش بن نروا هّ أخّ عبد امللك بن نروا الذي ويل نرة العراق ألخيه عبد

(ُ )1اىلظر :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،20ص.210
( )2العرقّ « :عصب وليظ نّ ر فّق عقب اإلىلسا » .الزبيدي ،حماد نر ىض ،اج العروس :ج،3
ص( ،353نادة عرقب).
( )3العقييل ،حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،3ص.323
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امللك ،وكاىلت وفا ه سهة 75هو  ،فاذا افمحها أ ن عار الدههي حل أياع برش كا 15عان ًا
()1

كام هّ أقل الفروض امل تالة ،كّ وحد ه حّايل عاع 60هو ،وهذا يعهي أ نىله كا حل
الثامىليهيات شا نب ًا قد عاوز العرشين ،وهذا بدوره يتعارض نع عدع ىلقله ولّ حلديث واحد
نن رجل واحد نن رواة احلديث الذين كاىلت وفيامم حل الثامىليهيات ،ولعل الذهبي كا
نلتفت ًا

هذا التعارض ،حيث يقوّل و بعد أ أشار

هذه الرواية و « :وأراه كان صبي ًا

شا ّب ًا يف أيام برش» .
()2

أقول :ن افماض كّىله صبي ًا شا نب ًا حل أياع برش ح ن
حيل اإلشكالية ،و نىلام افمض
ليتفص نن ر ند الرواية ،وأ نىلي له ذلك ،فالرواية و بها ًء عىل نا قدع و وري قابلة
الذهبي ذلك
ن
لإلثبات التار ي.
ن
الشك حّل هذه الرواية أيض ًا ،أ ن العقييل ذا ه ،قد رو نضاّ هذه
ومم نا ُيثري
حغ الدههي .
الرواية عن سفيا ىلفسه ،ولكن ب ِّغ نصد ،،أيب حييي األعرج ،وليا حل ِّ
()3

أهم ن
وأدق نا قيل حل
نؤرخ ًا ،بل اش ُتهر بّصفه حمدِّ ث ًا ،ولعل ن
مل ُيعرف الدههي بكّىله ِّ
بيا نكاىلته العلا نية ،هّ ىلعت الذهبي له بو (اإلناع امل دِّ )  ،ووصف الهجايش له
()4

العامة وجه ًا» .
عامر ثقة يف ّ
و حل رمجة ابهه نعاوية و حيث قال« :وكان أبوه ّ
()5

وقد عدن ه ابن الهديم نن فقهاء الشيعة وحمدِّ ثيهم وعلامةهم ونن نشا هم الذين رووا

(ُ )1اىلظر :الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج ،10ص.95
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،3ص.170
( )2الذهبي ،ن
حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،4ص.266
(ُ )3اىلظر :العقييل ،ن
( )4الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،11ص.173
عيل ،رجال الهجايش :ص.411
( )5الهجايش ،أمحد بن ن
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األةاة^  .وسي يت احلديث عن نذهبه ،وكّىله نن الشيعة باملعهي العاع
الفقه عن
ن
()1

للتشيع ،واملساوي للايل وامل نبة ألهل البيت^.
وأما طبقته ،فقد عدن ه الشي ،حل رجاله نن أص ا الصادق×  ،نع أ نىله قد رو
ّ
()2

عن اإلناع الباقر× أيض ًا ،ويكفي أ ىلستشهد عىل ذلك بكتا

املقتل الذي ىل ن

بصدده ،حيث يدن عي أ نىله يرويه عهه×.
وقود عدن ه ابن حجور نن الطبقوة اخلانسوة  ،وقد رو و كوام حل مذيب الكامل و عن
()3

براهيم التياي ،وبكري الطّيل ،واحلكم بن عتيبة ،وسامل بن أيب اجلعد ،وسعيد بن جبري،
وأيب فاختة سعيد بن عالقة ،وأيب واةل شقيغ بن سلاة ،وأيب الطفيل عانر بن واثلة ،وعبد
حماد
اهلل بن شداد بن اياد ،وعبد اجلبار بن العباس الشباني ،وعبد الرمحن بن القاسم بن ن
ابن أيب بكر ،وعطية العّحل ،ونالك بن عاري احلهفي ،وجماهد بن جرب امل نكي ،ووريهم.
ورو عهه األجلح الكهدي ،و ،راةيل بن يّىلا (س) ،وجابر اجلعفي ،وأبّ صخر
محيد بن زياد املده ،وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهلل القسوري ،وزهري بن نعاوية،
وسفيا الثّري (س) ،وسفيا بن عييهة (س ق) ،ورشيك بن عبد اهلل ،وشعبة بن
احلجاج ،والصباح بن حييي ،وعبد اهلل بن األجلح ،وعبد اهلل بن شربنة ،وعبد اجلبار بن
العباس الشباني ،وعبيدة بن محيد ،ووريهم كثري .
()4

ومل يكن للدههي ىلشاق ًا ليف ني ًا واسع ًا ،ولعل السبب حل ذلك و حل قديرىلا و هّ أ نىله قد
ن
سهبني ،وقد كاىلت حركة التدوين
ّحل نا بني عاني  33و  40بعد املاةة ايجرية كام ِّ
ن
خلط أهل
والت ليف والتصهيف حل هذه الفمة حعيفة جدن ًا عهد العلامء املخالفني
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.271
(ُ )1اىلظر :ابن الهديم ،ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.251
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،ن
عيل ،قريب التهذيب :ص.408
(ُ )3اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
(ُ )4اىلظر :املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،21ص.209
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البيت^ ،فاع أ ن قاىلّ نهع التدوين اجلاةر قد ُأل ي حل نطلع القر الثاه ايجري بقرار
نن عار بن عبد العزيز  ،وري أ ن التفاعل نع هذا القرار والتجاو
()1

نعه بشكل وا ٍ،

وشانل قد نخر لعقّد ،وقد كا عاو العلامء نعه و وقت صدوره و نتفاو ًا ،فالعلامء
الّاعّ الذين كاىلّا يرو قاىلّ نهع التدوين قاىلّىل ًا ظامل ًا ،قد رح نبّا هبذا القرار ،وبادروا
دوين نا حيالّىله نن العلم ،وهؤحء هم العلامء الذين كاىلّا يسريو عىل هد

نبارشة

أهل البيت^ ،ويستضيئّ بتعلياممم و ّجيهامم ،وأ ننا العلامء الذين مل يكّىلّا عىل
صلة وثيقة ن
عامر الدههي و فقد كاىلت استجابتهم يذا القرار
بخط أهل البيوت^ و ونههم ن
بطيئة ،ومل يتفاعلّا نعه كام يهب ي.
قال أبّ قالب امل نكي« :يقال :إن ّأول كتاب صنّف يف اإلسالم كتاب ابن جريج يف اآلثار
وحروف من التفاسري عن جماهد وعطاء وأصحاب ابن عباس بمكة ،ثم كتاب معمر بن راشد
مبوبة ،ثم كتاب املوطأ باملدينة ملالك بن أنس يف الفقه ،ثم
الصنعاين باليمن مجع فيه سنن ًا منثورة ّ
مجع ابن عيينة كتاب اجلوامع يف السنن واألبواب وكتاب التفسري يف أحرف من علم القرآن،
وجامع سفيان الثوري الكبري يف الفقه واألحاديث .فهذه من ّأول ما صنّف ووضع من الكتب بعد
وفاة سعيد بن املسيب وخيار التابعن وبعد سنة عرشين أو أكثر ومائة من التاريخ ،فكان العلامء
وىل من خيار
الذين هم أئمة هؤالء العلامء من طبقات الصحابة األربعة ومن بعد موت الطبقة األ ى
التابعن هم الذين انقرضوا قبل غصنيف الكتب وكانوا يكرهون كتب احلديث ،ووضع الناس

الكتب» .
()2

وقال ال زايل« :الكتب والتصانيف حمدَ ثة ول يكن يشء منها زمن الصحابة وصدر التابعن،
وإ ّنام حدث بعد سنة (120هـ) ،وبعد وفاة مجيع الصحابة وج ّلة التابعن ،وبعد وفاة سعيد بن
حماد رحا ،دوين السهنة الرشيفة :ص.15
(ُ )1اىلظر :اجلاليل ،ن
عيل ،قّت القلّ  :ج ،1ص.273
( )2احلارثي (أبّ قالب املكني) ،ن
حماد بن ن
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األولون يكرهون
املسيب (ت105هـ) ،واحلسن البرصي (ت110هـ) ،وخيار التابعن ،بل كان ّ

كتب احلديث ،وغصنيف الكتب» .
()1

وعىل أ نية حال ،مل يذكر أص ا الفهارس نح كتاب ًا واحد ًا نن ليف عامر الدههي،
عامر بن معاوية الدهني له كتاب ذكره ابن النديم» .
قال الطّيسّ « :
()2

وهذا الكتا هّ نا أشار ليه ابن الهديم حل الف نن اخلانا نن املقالة السادسة حتت
عهّا (فقهاء الشيعة وحمدِّ ثّهم وعلامؤهم) فقال و عهد عدِّ الكتب املصهفة يم و « :كتاب

عامر بن معاوية الدهني. »...
ّ
()3

وهذا الكتا وري نّجّد ان  ،وح ىلعرف حمتّيا ه فصيالً ،و

بدن لها نن كالع

عامر الدههي عن أهل البيت^؛ ذ
ابن الهديم أ نىله كا حيتّي عىل نرويات فقه نية رواها ن
عل غري غرغيب فمنهم...
يقّل« :هؤالء مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن ّ
األئمة ،ذكرهتم ى

عامر بن معاوية الدهني. »...
كتاب ّ
()4

وياكن أ ُىلضيف

هذا الكتا كتاب ًا آخر صهنفه الدههي ،وهّ كتا املقتل الذي

ىل ن بصدده ،هذا صح كّىله كتاب ًا ،وست يت نهاقشة ذلك.

عامر الدههي يايل
كا ن

أهل البيت^

درجة أ نىله صهنف كتاب ًا مم نا رواه نن

املهتاني بارويات كربالء ،وقد حرص أ ي خذ
نر عليها و وكا نن
ن
فقههم^ و كام َّ
فاصيلها عن اإلناع الباقر× ،كام سي يت عهد احلديث عن نقتله.
( )1ال زايل ،أبّ حاند ،حياء علّع الدين :ج ،1ص.179
( )2الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.118
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.272
( )3ابن الهديم ،ن
( )4املصدر السابغ :ص 271و .272
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حماد بن يعقّ
هيتم به و ُ يل له املجلا ،فقد رو
ن
وقد كا اإلناع الصادق× ن
عامر ،قال« :كنّا عند أيب عبد اهلل× نحو ًا من ثالثن رج ً
ال ،إذ دخل
باسهاده ،عن نعاوية بن ن
إىل جنبه ،فأقبل عليه طوي ً
ثم قال أبو عبد اهلل×:
الّ ،
عليه أيب فرحب به أبو عبد اهلل× وأجلسه ى
إن أليب معاوية حاجة فلو خ ّففتم .فقمنا مجيع ًا ،فقال يل أيب :ارجع يا معاوية فرجعت ،فقال أبو
ّ

عبد اهلل× :هذا ابنك؟ قال :نعم» .
()1

عامر الدههي مل يكن شيع ني ًا نان ني ًا ،بل كا عا نني ًا نعتدحً حم نب ًا ألهل
ونع هذا ك نله ،فا ن ن
العامة
نر عليها؛ ذ وصفه بكّىله« :ث ّقة يف ّ
البيت^ ،وهذا نا يظهر نن كالع الهجايش الذي ن

وجه ًا».
عامر ًا هذا ليس
قال ب ر العلّع و بعد ىلقله لكالع الهجايش و « :وظاهر كالم النجايش ّ
أن ّ

منّا» .
()2

وهذا نا فهاه السيد اخلّةي أيض ًا نن عبارة الهجايش؛ ذ قال« :إ ّن قول النجايش كان
العامة أيض ًاّ ،
العامة ،بل معناه
العامة وجه ًا ،ليس معناه ّ
وإال ل يقل :يف ّ
عامر ًا كان ثقة عند ّ
ثقة يف ّ
أن ّ
أن الرجل ل يكن
عل ّ
أ ّنه كان ثقة يف رواة ّ
العامة ومجاعتهم؛ فيكون ذلك شهادة من النجايش ى

شيع ّي ًا» .
()3

وعىل هذا؛ فا ن عدَّ البعض نن علامء العا ننة له نن الشيعة ُ ،حيال عىل التشيع باملعهي
()4

العاع املهسجم نع القّل ب ن اإلنانة باحختيار ،ومم َّا يؤيد ذلك نأهنم أمجعّا عىل وثاقته
وعدالته كام سيجيء ،ولّ كا شيعه باملعهي اخلاص للتشيع ،لكا ذلك نن أكرب الطعّ
( )1الكليهي ،حماد بن يعقّ  ،الكاحل :ج ،5ص.768
( )2ب ر العلّع ،حماد نهدي ،رجال ب ر العلّع املعروف بو (الفّاةد الرجالية) :ج ،1ص.391
( )3اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،13ص.269
عيل ،قريب
عيل ،مذيب التهذيب :ج ،7ص .604وابن حجر ،أمحد بن ن
(ُ )4اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
التهذيب :ج ،1ص.408
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فيه ،وحلكاّا بر ِّد روايته كام فعلّا نع وريه.
وقد ُي ن
ستدل عىل شيعه برواية فسري اإلناع العسكري× ،ونفادها :أ ن القايض ابن
عامر الدههي ،نع نل ً
عامر ،وقال :ىلسب َتهي
ال ذلك بكّىله رافضي ًا ،فبكي ن
أيب ليىل ر ند شهادة ن
عامر من الذنوب ما
نر بة رشيفة لست نن أهلها ،فقيل هذا للصادق× ،فقال« :لو ّ
عل ّ
أن ى
ِ
وإهنا لتزيد يف حسناغه عند ربه حت ىى
هو أعظم من الساموات واألرضن َملح َيت عنه هبذه الكلامتّ ،
جعل ّ
مرة» .
كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف ّ
()1

وقد ر ند الس ِّيد اخلّةي هذه الرواية بّجهني:
األول :ن ىلسبة هذا التفسري
الوجه ّ

اإلناع× وري ثابتة ،بل هي نعلّنة العدع.

الوجه الثاين :ن الصدوق قد رو عن أيب كهاا ،أ نىله قال :قدن نت
شهادة لزنتهي ،فقال يل :كيف ُأجيز شهاد ك وأىلت ُهسب

رشيك حل

نا ُهسب ليه؟! قال أبّ

قلت :ىلسب َتهي
فقلت :ونا هّ؟ قال :الرفض .قال:
ثم ُ
ُ
كهااُ :
فبكيتَّ ،

قّع أخاف أ

ح أكّ نههم .ف جاز شهاديت ،وقد وقع نثل ذلك حبن أيب يعفّر ولفضيل سكرة ،فا ن
القصة املهسّبة ليه .
عامر يؤ ِّيد عدع ص ن ة ن
عرض الصدوق لذكر ن
عدع ن
()2

وخالصة القّل :ن َّ
كل املعطيات والدحةل التي بني أيديها شري

عامر
نيل ن

الدههي ونّ ند ه الشديدة ألهل البيت× ،ولكهنها ح ىلستطيع أ ىلثبت شيعه باملعهي
اخلاص للتشيع.

عامر الدههي و ب سب نباه علم الرجال لديها و بعدِّ ة وجّه:
ياكن أ ُيدن عي ّثيغ ن

اإلناع العسكري× :ص.311
( )1التفسري املهسّ
(ُ )2اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،13ص.270
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األول :هّ أ ُي ن
ستدل عىل وثاقته وعدالته برواية فسري العسكري× السالفة،
الوجه ّ
فقد ورد فيها نا ن
عامر من
عامر وعدالته ،بل ن قّل اإلناع×« :لو ّ
يدل عىل وثاقة ن
عل ّ
أن ى
ِ
وإهنا لتزيد يف حسناغه
الذنوب ما هو أعظم من الساموات واألرضن ملَحيت عنه هبذه الكلامتّ ،
عند ربه حت ىى جعل ّ
مرة» .هّ نن أعىل عبارات التّثيغ،
كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف ّ
نص أحد
وح في أ ن ّثيغ اإلناع× هّ أرفع قرق التّثيغ ،قال جعفر السب اه« :إذا َّ
فإن ذلك يثبت وثاقته قطع ًا ،وهذا من أوضح الطرق وأسامها،
عل وثاقة الرجلّ ،
املعصومن^ ى

عل ثبوغه بالعلم الوجداين ،أو برواية معتربة» .
ولكن يتو ّقف ذلك ى
()1

ولكن قد عرفت حال هذه الرواية نن خالل الّجهني اللذين أوردما الس ِّيد اخلّةي
عليها.
العامة وجه ًا» ،والهجايش نن
نر عليها وصف الهجايش له بكّىله« :ثقة يف ّ
الوجه الثاين :ن
خريت هذه الصهاعة ،وقّله يقدن ع حتي عىل قّل الطّيس عهد
علامةها املتقدِّ نني ،وهّ ِّ
التعارض ،و نىلام الكالع حل دحلة هذه العبارة ،وهل أ ن الهجايش يريد أ يقّل :ن الدههي
ثقة عهدىلا ،نع أىله وجه ًا نن وجّههم؟ أي :أ ن الفارزة قع بعد كلاة (ثقة) .هذا احتامل،
واححتامل انخر :هّ أ نىله يريد أ يقّل :ن الدههي ثقة عهد العا ننة ووجه ًا لدهيم ،أي:
ىلجعل الفارزة بعد عبارة (ثقة حل العا ننة).
نر عليها و نن هذه العبارة ّثيغ الهجايش له ،ذ
وقد استظهر الس ِّيد اخلّةي و كام ن
عامر ًا كان ثقة عند
العامة ،وجه ًا ،ليس معناه ّ
ساعهاه يقّل« :إ ّن قول النجايش :كان ثقة يف ّ
أن ّ
العامة أيض ًاّ ،
العامة ،ومجاعتهم».
العامة ،بل معناه أ ّنه كان ثقة يف رواة ّ
وإال ل يقل :يف ّ
ّ

األول حل فهم عبارة الهجايش ،وقد استظهر الس ِّيد
يرجح اححتامل ن
فهّ و ذ و ن

( )1السب اه ،جعفر ،كليات حل علم الرجال :ص.151
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اخلّةي ذلك نن كلاة (حل).
يرجح اححتامل انخر هّ وجّد نعطي خارجي واحح ح ياكن عاوزه
ولكن مم نا ن
عام قريب و نّ نثغ عهد العا ننة ،بل
عامر ًا بالفعل و كام سيجيء ن
أو رصف الهظر عهه ،وهّ أ ن ن
هم جماعّ عىل ذلك ،فاححتامل انخر هّ املتبادر

الذهن بعد اح نقال ،عىل هذا

املعطي.
لعامر الدههي حل الرجال  ،والفهرست  ،وهّ
الوجه الثالث :ن الطّيس قد َ
عهّ ن
()1

()2

و مل يّثقه ،أو يادحه ،ولكهه مل جيرحه أيض ًا ،و نىلام أمله ،و َنن كاىلت هذه حاله فهّ
رصح علامء الرجال بجهالة
َ
نعتاد عىل أخباره عهد مجاعة؛ ذ املهال وري املجهّل الذي ن
حاله ،وقد كا ابن داود يعال بخرب املهال كام يعال بخرب املادوح .
()3

وهذا هّ نبهي العالنة ن
احليل أيض ًا ،حيث قال حل براهيم بن هاشم« :ول أقف ألحد
عل غعديله بالتنصيص ،والروايات عنه كثرية ،واألرجح
عل قول يف القدح فيه وال ى
من أصحابنا ى
ينص علامؤنا عليه بتعديل ،ول يرد فيه
قبول قوله»( .)4وقال حل أمحد بن سامعيل بن ساكة« :ول ّ

جرح ،فاألقو ىى قبول روايته مع سالمتها من امل َع ِارض» .
()5

ن
العالنة ن
احليل يشم حل ّثيغ الشخص املهال أ يكّ نان ني ًا ،وهذا نا مل
ىلعم ،كا
املمجم له.
يثبت ب ِّغ
َ
عامر ىلق ً
عامر
الوجه الرابع :ن ابن داود قال حل رمجة نعاوية بن ن
ال عن الكشوي« :وأبوه ّ
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.251
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.118
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،ن
( )3قال ابن داود احليل و حل رجاله :ص 29و« :اجلزء األول نن الكتا حل ذكر املادوحني و َنن مل
يضعفهم األص ا فام علاته» .و ُيفهم نهه أ نىله يعال بخرب الراوي املهال كام يعال بخرب الراوي
املادوح.
( )4ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.49
( )5املصدر السابغ :ص.66

عامر الدههي ،الكّحل 127 .............................. ................................
الفصل الثالث :نقتل ن

أيض ًا ثقة» .
()1

والكيش نن علامةها املتقدِّ نني ،و ّثيقا ه نعتادة بال خالف ،ش ىله ش

ساةر

املتقدِّ نني كالهجايش والشي ،ووريما ،وقد أ نلف كتاب ًا أسامه (نعرفة الرجال) أو (نعرفة
ةاة الصادقني) أو (نعرفة الهاقلني) ،ولكهنه مل يصل ليها ،واملّجّد بني
الهاقلني عن األ ن
أيديها هّ نا اخترصه الطّيس نن هذا الكتا  ،وأسامه (اختيار نعرفة الرجال) ،وحيهام
ىلراجع هذا املخترص (أعهي :اختيار نعرفة الرجال) ،ح ىلجد أثر ًا يذه العبارة ،ويّجد حل
املقاع عدن ة احتامحت:
األول :ن هذه العبارة نّجّدة حل أصل الكتا  ،و ن هذا األصل كا
االحتامل ّ
نّجّد ًا عهد ابن داود ،وكا ير شف نهه نبارشة ،ح نن (اختيار نعرفة الرجال) ،فقد
قيل :ن األصل كا نّجّد ًا عهد الس ِّيد مجال الدين أمحد بن نّسي بن قاووس؛ أل نىله
صدن

وحاه
ر يب هذا الكتا و بّيبه
ن

كتب ُأخر نن الكتب الرجالية وأسامه

(حل اإلشكال حل نعرفة الرجال)  ،وزنا ابن داود ليا بعيد ًا عن زنا الس ِّيد ابن
()2

األول.
قاووس ،فقد كا األخري ُأستاذ ن
ومم نا يؤ ِّيد ذلك أ ن القهبواةي كا يقّل و حل كيف نية عال الشي ،حل رجال الكشوي و :
عامر ًا كا نن
واخلاصة ،فاختار منه الشيخ
العامة
« ّ
ّ
ّ
إن األصل كان يف رجال ّ
اخلاصة»  ،وبام أ ن ن
العا ننة و كام رج ن ها فيام سلف و فان الطبيعي أ ح ىلجد له ذكر ًا حل اختيار الشي ،نح نا
()3

وقع َع َر َح ًا.
االحتامل الثاين :أ كّ عهد ابن داود ىلسخة نن (اختيار نعرفة الرجال) ختتلف حل

( )1ن
احليل ،ابن داود ،رجال ابن داود :ص.191
(ُ )2اىلظر :السب اه ،جعفر ،كليات حل علم الرجال :ص.59
( )3املصدر السابغ :ص.59
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بعض املّارد عن الهسخة املتداولة ،فا ن حبن داود قريقه اخلاص

رصح حل
الشي ،كام ن

اخلاصة التي قد كّ وري نتطابقة نع الهسخة
نقدِّ نة رجاله ،وبالتايل كّ لديه ىلسخته
ن
املتداولة حل بعض املّارد.
حممد بن
إىل الكيش شيصنا نجم الدين أيض ًا ،والشيخ مفيد الدين ّ
قال حل املقدِّ نة« :وطريقي ى
حممد قريش ابن سبيع بن مهنا بن سبيع
جهيم مجيع ًا ،عن السيد شمس الدين فصار ،عن أيب ّ
احلسيني ،عن احلسن بن رطبة السوراوي ،عن أيب عيل عن أبيه أب ىى جعفر الطويس ،عن عدّ ة من

غعاىل» .
أصحابنا ،عن أيب ّ
حممد هارون بن موس ىى التلعكربي ،عن الكيش رمحه اهلل ى
االحتامل الثالث :أ كّ هذه العبارة نن ىلشاء ابن داود ،وقد انتزجت بكالع
()1

الكشوي بسبب سّء الهس ،،وحل حّء هذا اححتامل سقط قياة هذه العبارة حل ّثيغ
عامر الدههي نح عىل املبهي القاةل بص ن ة احعتامد عىل ّثيقات املت نخرين ،وهّ نا قال به
ن
مجاعة .
()2

هذا ب سب رجالها ،وأ ننا حل رجال العا ننة ،فقد وثقّه واعتادوا نرويا ه ،قال
الذهبي« :وثقة أمحد ،وابن معن ،وأبو حاغم ،والناس ،وما علمت أحد ًا غك َّلم فيه ّإال العقييل،

فتع ّلق عليه بام سأله أبو بكر بن عياش :أسمعت من سعيد بن جبري؟ قال :ال .قال :فاذهب» .
()3

وقد أرشىلا

هذه الرواية سابق ًا ،وهذه الرواية و

ثبتت و فهي ح ن
دل عىل أكثر نن

عامر عن ابن جبري نرسلة ،واإلرسال حل ىلفسه ح ُي َعد قعه ًا حل الراوي ،نا مل
كّ نرويات ن
املرسل املبارشة ،ك يقّل :حدَّ ثهي ،أو أخربه ،ونا شابه ذلك نن العبارات التي
يدن لِّ ،
عامر.
فيد التل نقي املبارش ،ففي هذه احلالة يكّ اإلرسال دليس ًا ،وهذا مل يثبت حل ن
حغ ن

( )1ن
احليل ،ابن داود ،رجال ابن داود :ص.28
(ُ )2اىلظر حّل ذلك :العانيل ،عيل حسني ،ب ّ حل فقه الرجال :ص 93و .99
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،3ص.170
( )3الذهبي ،ن
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عامر الدههي قّح :
يّجد حّل وفاة ن
املزي :قال حماد بن عبد اهلل احلضورني« :مات سنة ثالث وثالثن
األول :قال ن
القول ّ

ومائة» .
()1

وهذا القّل هّ الذي بهناه الذهبي حل سري أعالع الهبالء  ،ونيزا احعتدال ،
()3

()2

و اري ،اإلسالع  ،و َنن له رواية حل الكتب الس نتة  ،و ُىلسب هذا القّل حل سري أعالع
()4

الهبالء و اري ،اإلسالع

()5

حماد بن عبد اهلل احلرضني ،وقد ُل ِّقب
نطني ،ونطني هّ لقب ن

بو(نطني) أل نىله كا وهّ ص ري يلعب نع الصبيا حل املاء فيطيهّ ظهره .
()6

حماد بن عبد اهلل
ذ ًا؛ ن
فاملزي والذهبي استهدا حل هذا القّل عىل ىلفا املصدر ،وهّ ن
احلرضني امللقب بو (نطني) ،ومجيع َنن بهني هذا القّل مم َّن نخر عههام ،فا نىله قد أخذه
عههام عن نطني.
عامر الدههي قد ن
ّحل حل حدود األربعني
فرد به الصفدي نن أ ن ن
القول الثاين :نا ن
ىلص رواةي ،و نح لذكر الصفدي نصدره،
وناةة  ،وحل قديري أ ن هذا القّل وري ىلابع نن ن
()7

ولع نله قد استهتجه نن خالل نالحظة قبق َتي شيّخ و النذة الدههي ،ونعرفة وفيامم،
وهذا نا ّحي به قريقته املرىلة حل التعبري؛ حيث قال( :حل حدود) ،وهذه العبارة سوتخدع

( )1املزي ،يّسف ،مذيب الكامل :ج ،21ص.210
(ُ )2اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،11ص.173
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،3ص.170
(ُ )4اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،8ص.501
(ُ )5اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحدَ ،نن له رواية حل الكتب الس نتة :ج ،2ص.52
(ُ )6اىلظر :الزركيل ،خريالدين ،األعالع :ج ،6ص.223
(ُ )7اىلظر :الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج ،22ص.234
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و حل العادة و حل حالة التقدير.
ونهام يكن ،فا نىلها باجلاع بني هذين القّلني ،ىلستطيع القّل :ن وفاة الدههي كاىلت
بني عاني  133و 140هو.

املبحث الثاني
مقتل احلسني للدهين
مية
يروي الدههي نقتل اإلناع احلسني× عن اإلناع الباقر× ،وهذا نا يزيد نن أ ن
اخلاصة ،وليا له
يرو بطرقها
ن
الب ث حّل هذا املقتل ،ونن امللفت للهظر أ ن هذا املقتل مل َ
أي أثر حل ندوىلا ها احلديث نية.
ن
عامر
ويهب ي أ ُيعلم أ نىله ح يّجد كتا
نستقل بعهّا نقتل احلسني× نن صهيف ن
الدههي ،ح حل هذا العرص وح حل العصّر السابقة ،كام ح عد شار ًة

وجّد كتا هبذا

العهّا حل كتب الفهارس ونعاجم املؤلفات ،والظاهر أ ن هذا املقتل كا عبارة عن رواية
ندوىل ًا عىل قرقاس قبل دويهه حل اري ،الطربي ،ف قدع ىلسخة نن
نطّلة ،ومل يكن ن
شفهية ن
َّ
املتّف عاع 310هو ،ورواية الطربي له وري ن نتصلة ،بل
هذا املقتل هي ىلسخة الطربي
أورده حل ثالثة نقاقع.
و ُي َعد هذا املقتل نن األُصّل التي اعتادها أبّ الفرج األصفهاه (ت356هو) حل
كتابه نقا ل الطالبيني ،حيث ذكره حل مجلة املصادر التي استقي نهها حديثه حّل نقتل
احلسني× .
()1

وىلالحظ أ ن العا ننة قد ن
واهتاّا بروايته؛ أل نىله يهسجم
حخاّا نن ش هذا املقتل،
ن

ٍ
حد كبري نع ىلظرمم

عامر الدههي عهد
مية نقتل ن
واقعة الطف ،وياكن القّل :ن أ ن

(ُ )1اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.90
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مية نقتل أيب خمهف عهد الشيعة.
العا ننة ك ن
قال ابن حجر(ت852هو) و بعد أ رو نقتول احلسوني× برواية عو نامر الدههوي و
ّ
والصحيح
« :وقد صنّف مجاعة من القدماء يف مقتل احلسن غصانيف فيها
والسمنّ ،
اللث ّ

القصة التي سقتها غن ىى» .
والسقيم ،ويف هذه ّ
ّ
()1

عامر الدههوي كانو ً
ألهنا
ال برواية الطوربي و ن
وعىل أ نية حوال ،فه ن ان سهّرد نقتل ن
أهم املهاقشات التي
ثم ىلذكر ن
األصل عىل نا يبدو و بعد َوص لل بعضها بالبعض انخرَّ ،
ُأثريت حّل هذه الرواية.
نقتل عامر الدههي برواية الطربي :
()2

قال الطربي« :حدَّ ثني زكريا بن حيي ىى الضـرير ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن جناب املصييص
ـ ويكنّ ىى أبا الوليد ـ قال :حدَّ ثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهلل القـرسي ،قال :حدَّ ثني
عامر الدهني ،قال :قلت أليب جعفر× :حدَّ ثني بمقتل احلسن حت ىى كأ ّن ىى حرضغه.
ّ
عيل
إىل احلسن بن ّ
عل املدينة ،فأرسل ى
قال× :مات معاوية ،والوليد بن عتبة بن أيب سفيان ى
إىل م ّكة ،فأغاه أهل الكوفة ورسلهم:
أخرين وأرفِ ْقّ .
ليأخذ بيعته ،فقال لهّ :
فأخره ،فصرج ى
إ ّنا قد حبسنا أنفسنا عليك ،ولسنا نحرض اجلمعة مع الوايلِ ،
فأقد ْم علينا .وكان النعامن بن
عمه ،فقال
إىل مسلم بن عقيل بن أيب طالب ابن ّ
عل الكوفة .قال :فبعث احلسن ى
بشري األنصاري ى
ِ
إيل ،فإن كان ح ّق ًا خرجنا إليهم .فصرج مسلم حت ىى أغ ىى املدينة،
إىل الكوفة فانظر ما كتبوا به ّ
رس ى
لهْ :
إىل
فأخذ منها دليلن ،فمرا به يف الربية ،فأصاهبم عطش ،فامت أحد الدليلن ،وكتب مسلم ى
عيل ،اإلصابة حل نعرفة الص ابة :ج ،2ص.71
( )1ابن حجر ،أمحد بن ن
جل و مل كن ن
( )2ن قبيعة عالها قتيض عهنب يراد فاصيل املقتل ،ولكن للرضورة أحكاع ،فا ن ن
كل و
املهاقشات التي سهّردها عىل نقتل الدههي ستّجب قبل ذلك عرض هذا املقتل للقار  ،يضاف
قصة أو رواية قّيلة ىلسبي ًا ،وليا نقت ً
نفصالً ،ولن ي خذ
ال ن
ذلك :أ ن نقتل الدههي هّ عبارة عن ن
نساحة كبرية نن الب ث.
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ِ
إىل الكوفة.
احلسن يستعفيه ،فكتب إليه احلسن :أن
امض ى
فلام حتدَّ ث أهل
عل رجل من أهلها يقال له :ابن عوسجة .قالّ :
فصرج حت ىى قدمها ،ونزل ى
ى يزيد بن
الكوفة بمقدمه د ّبوا إليه فبايعوه ،فبايعه منهم اثنا عرش ألف ًا .قال :فقام رجل م َّن ّيو ى
إىل النعامن بن بشري ،فقال له :إ ّنك ضعيف أو متضعف ،قد فسد البالد! فقال له النعامن :أن
معاوية ى
إيل من أن أكون قوي ًا يف معصية اهلل ،وما كنت ألهتك سرت ًا
أكون ضعيف ًا وأنا يف طاعة اهلل ُ
أحب ّ
سرته اهلل.
موىل له يقـال له :سـرجون ـ وكـان يسـتشريه ـ فأخربه
إىل يزيد ،فدعـا ى
فكتب بقول النعامن ى
اخلرب ،فقال له :أكنت قاب ً
ال من معاوية لو كان ح ّي ًا؟ قال :نعم .قال :فاقبل منّي ،فإ ّنه ليس للكوفة
هم بعزله عن البرصة ـ فكتب إليه
ّإال عبيد اهلل ابن زياد ،فوهلا إياه ـ وكان يزيد عليه ساخط ًا ،وكان َّ
برضائه ،وأ ّنه قد ّ
واله الكوفة مع البرصة ،وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده.
عل جملس من
قال :فأقبل عبيد اهلل يف وجوه أهل البرصة حت ىى قدم الكوفة متلث ًام ،وال ّ
يمر ى
عيل×
جمالسهم فيسلم إ ّال قالوا :عليك السالم يا بن بنت رسول اهلل ـ وهم يظنّون أ ّنه احلسن بن ّ
موىل له ،فأعطاه ثالثة آالف ،وقال له :اذهب حت ىى غسأل عن الرجل
ـ حت ىى نزل القرص ،فدعا ى
الذي يبايع له أهل الكوفة فأعلمه أ ّنك رجل من أهل محص جئت هلذا األمر ،وهذا مال غدفعه إليه
عل شيخ من أهل الكوفة ييل البيعة ،فلقيه فأخربه،
ليتقو ى
ّ
ى .فلم يزل يتل ّطف ويرفق به حت ىى د ّل ى
وأما ما
رسين من ذلك فام هداك اهلل لهّ ،
رسين لقاؤك إياي ،وقد ساءينّ ،
فأما ما ّ
فقال له الشيخ :لقد ّ
إىل عبيد اهلل فأخربه.
ساءين ّ
فإن أمرنا ل يستحكم بعد .فأدخله إليه ،فأخذ منه املال وبايعه ،ورجع ى
إىل منزل هانئ بن عروة
ّ
فتحول مسلم حن قدم عبيد اهلل بن زياد من الدار التي كان فيها ى
إىل احلسن بن عيل× خيربه ببيعة اثني عرش ألف ًا من أهل الكوفة،
املرادي ،وكتب مسلم بن عقيل ى
ويأمره بالقدوم.
فيمن أغاين! قال :فصرج
وقال عبيد اهلل لوجوه أهل الكوفة :ما يل أر ى
ى هانئ بن عروة ل يأغني َ
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إن األمري قد ذكرك
عل باب داره ،فقالواّ :
إليه ّ
حممد بن األشعث يف ناس من قومه وهو ى
عل عبيد اهلل وعنده
واستبطأك ،فانطلق إليه ،فلم يزالوا به حت ىى ركب معهم وسار حت ىى دخل ى
فلام س ّلم عليه ،قال :يا هانئ ،أين
فلام نظر إليه قال لرشيح :أغتك بحائن رجالهّ .
رشيح القايضّ ،
فلام رآه قطع به ،فقال:
مسلم؟ قال :ما أدري .فأمر عبيد اهلل مواله صاحب الدراهم فصرج إليهّ ،
إىل منزيل ولكنّه جاء فطرح نفسه ع ّيل .قال :ائتني به ،قال :واهلل،
أصلح اهلل األمري! واهلل ،ما دعوغه ى
ى
لو كان حتت
فشجه ،قال :وأهو ى
عل حاجبه ّ
ّ
إيل .فأدين فرضبه ى
قدمي ما رفعتهام عنه .قال :أدنوه ّ
إىل سيف رشطي ليس ّله ،فدفِع عن ذلك ،وقال :قد ّ
أحل اهلل دمك ،فأمر به فحبس يف جانب
هانئ ى
القرص» . 1
( )

عل باب القرص جلبة سمعها عبيد
َّ
إىل مذحج ،فإذا ى
ثم قال« :فبينا هو كذلك إذ خرج اخلرب ى
اهلل ،فقال :ما هذا؟ فقالوا :مذحج ،فقال لرشيح :اخرج إليهم فأعلمهم ّأين إ ّنام حبسته ألسائله.
فمر هبانئ بن عروة ،فقال له هانئ :ا ّغ ِق اهلل يا رشيح،
وبعث عين ًا عليه من مواليه يسمع ما يقولّ ،
عل باب القرص ،فقال :ال بأس عليه ،إ ّنام حبسه األمري ليسائله.
فإ ّنه قاغيل .فصرج رشيح حت ىى قام ى
ى بشعاره ،فاجتمع إليه
فتفرقوا ،فأغ ىى مسل ًام اخلرب ،فناد ى
عل صاحبكم بأسّ ،
فقالوا :صدق ،ليس ى
إىل عبيد اهلل،
أربعة آالف من أهل الكوفة ،فقدّ م مقدمته ،وع ّب ىى ميمنته وميرسغه ،وسار يف القلب ى
إىل
فلام سار إليه مسلم فانته ىى ى
إىل وجوه أهل الكوفة ،فجمعهم عنده يف القرصّ ،
وبعث عبيد اهلل ى
عل عشائرهم فجعلوا يكلموهنم وير ّدوهنم ،فجعل أصحاب مسلم يتس ّللون
باب القرص أرشفوا ى
فلام اختلط الظالم ذهب أولئك أيض ًا.
حت ىى أمس ىى يف مخسامئةّ ،
ى مسلم أ ّنه قد بقي وحده يرت ّدد يف الطرق أغ ىى باب ًا فنزل عليه ،فصرجت إليه امرأة،
فلام رأ ى
ّ
عل الباب ،قالت :يا
ثم دخلت فمكثت ما شاء اهللَّ ،
فقال هلا :اسقيني .فسقتهّ ،
ثم خرجت فإذا هو ى

حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص 347و .349
( )1الطربي ،ن
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ى؟ قالت:
عبد اهللّ ،
إن جملسك جملس ريبة ،فقم .قالّ :إين أنا مسلم بن عقيل ،فهل عندك مأو ى
حممد فأخربه،
إىل ّ
موىل ّ
فلام علم به اللالم انطلق ى
ملحمد بن األشعثّ ،
نعم ،ادخل .وكان ابنها ى
إىل عبيد اهلل فأخربه ،فبعـث عبيـد اهلل عمرو بن حريث املصزومي ـ وكان صاحب
فانطلق ّ
حممد ى
حممد بن األشعث ،فلم يعلم مسلم حت ىى أحيط بالدار ،فلام
رشطـه ـ إليه ،ومعه عبد الرمحن بن ّ
َ
ى ذلك مسلم خرج إليهم بسيفه فقاغلهم ،فأعطاه عبد الرمحن األمان ،فأمكن من يده ،فجاء به
رأ ى
إىل الناس ،وأمر هبان ىىء
أعل القرص فضـربت عنقه ،وألق ىى جثته ى
إىل ى
إىل عبيد اهلل ،فأمر به ،فأصعد ى
ى
إىل الكناسة ،فصلب هنالك ،وقال شاعرهم يف ذلك:
فسحب ى
فإن ِ
ِ
الســوق وابــن عقيــل
إىل ى هــانئ يف
كنت ال غدرين ما املوت فانظري
أصـــاهبام أمـــر اإلمـــام فأصـــبحا

َ
يســعى بكــل ســبيل
أحاديــث َمــن
ى

أيركـــب أســـامء اهلاملـــيج آمنـــ ًا

وقـــد طل َب ْتـــه مـــذحج بـــذحول»

()1

عيل بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه ،حت ىى إذا كان بينه وبن
ّ
ثم قال :فأقبل حسن بن ّ
احلر بن يزيد التميمي ،فقال له :أين غريد؟ قال :أريد هذا املرص .قال له:
القادسية ثالثة أميال ،لقيه ّ
فهم أن يرجع ،وكان معه إخوة مسلم بن عقيل ،فقالوا:
ارجع فإ ّين ل أدع لك خلفي خري ًا أرجوهّ .
واهلل ،ال نرجع حت ىى نصيب بثأرنا أو نقتل .فقال :ال خري يف احلياة بعدكم .فسار فلقيته أوائل خيل
ى ذلك عدل إ ىىل كربالء ،فأسند ظهره إ ىىل قصباء وخال؛ كي ال يقاغل إ ّال من وجه
فلام رأ ى
عبيد اهللّ ،
واحد ،فنزل ورضب أبنيته .وكان أصحابه مخسة وأربعن فارس ًا ،ومائة راجل وكان عمر بن سعد
ابن أيب وقاص قد ّ
واله عبيد اهلل بن زياد الري ، ،وعهد إليه عهده ،فقال :ا ْك ِفني هذا الرجل .قال:
فلام أصبح غدا عليه راضي ًا بام
اعفني .فأب ىى أن يعفيه ،قال :فانظرين الليلةّ .
فأخره ،فنظر يف أمرهّ ،
فلام أغاه قال له احلسن :اخرت واحدة من ثالثّ :أما أن غدَ عوين
أمر بهّ ،
فتوجه إليه عمر بن سعدّ ،
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص 349و .351
( )1الطربي ،ن
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وأما أن غدَ عوين فأحلق بالثلور .فقبِل
وأما أن غدَ عوين فأذهب إ ىىل يزيدّ ،
فأنرصف من حيث جئتّ ،
ذلك عمر فكتب إليه عبيد اهلل :ال وال كرامة ،حت ىى يضع يده يف يدي .فقال له احلسن :ال واهلل ،ال
يكون ذلك أبد ًا .فقاغله ،فقتل أصحاب احلسن ك ّلهم ،وفيهم بضعة عشـر شاب ًا من أهل
بيته...وجاء سهم فأصاب ابن ًا له معه يف حجره ،فجعل يمسح الدم عنه ،ويقول :ال ّلهم ،احكم
ثم لبسها ،وخرج بسيفه ،فقاغل حت ىى
ثم أمر بحربة فشقها ّ
بيننا وبن قوم دعونا لينرصونا فقتلوناّ .
قتل صلوات اهلل عليه قتله رجل من مذحج ،واحت ّز رأسه وانطلق به إ ىىل عبيد اهلل ،وقال:
فضــــة وذهبــــا
أوقــــر ركــــايب ّ

املحجبــــا
أنــــا قتلــــت امللــــك
ّ

خـــري النـــاس ّأمـــ ًا وأبـــا
قتلـــت
َ

وخـــــريهم إذ ينســـــبون نســـــبا

وأوفده إ ىىل يزيد بن معاوية ،ومعه الرأس فوضع رأسه بن يديه ،وعنده أبو برزة األسلمي
عل فيه ،ويقول:
فجعل ينكت بالقضيب ى
يفلقـــن هامـــ ًا مـــن رجـــال أعـــ ّزة

أعــق وأظلــام
علينــا وهــم كــانوا
ّ

عل
فقال له أبو برزة :ارفع قضيبك ،فو اهلل ،لر ّبام رأيت فاه رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) ى
ورسح عمر بن سعد بحرمه وعياله إ ىىل عبيد اهلل ،ول يكن بقي من أهل بيت احلسن ّإال
فيه يلثمهّ ،
غالم كان مريض ًا مع النساء ،فأمر به عبيد اهلل ليقتل ،فطرحت زينب نفسها عليه ،وقالت :واهلل ،ال
يقتل حت ىى غقتلوين!! ّ
ّ
وكف عنه.
فرق هلا فرتكه
ثم
قالّ :
فلام قدموا عليه مجع َمن كان بحضـرغه من أهل الشامَّ ،
فجهزهم ،ومحلهم إ ىىل يزيدّ ،
أدخلوهم فهنئوه بالفتح ،فقام رجل منهم أزرق أمحر ،ونظر إ ىىل وصيفة من بناهتم ،فقال :يا أمري
املؤمنن ،هب يل هذه .فقالت زينب :ال واهلل ،وال كرامة لك وال له ّإال أن خيرج من دين اهلل .قال
فأعادها األزرق ،فقال له يزيد ّ
فجهزهم ،ومحلهم إ ىىل املدينة،
عل عياله ّ
كف عن هذاّ ،
ثم أدخلهم ى
عل رأسها غلقاهم،
فلام دخلوها خرجت امرأة من بني عبد املطلب نارشة شعرها ،واضعة ّ
كمها ى
ّ
وهي غبكي وغقول:
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النبــي لكــم
مــاذا غقولــون إن قــال
ُ

مـــاذا فعلـــتم وأنـــتم آخـــر األمـــم!

بعـــرتيت وبـــأهيل بعـــد مفتقـــدي

وقــتل رضجــوا بــدم
ســارى
مــنهم أ
ى
ى

ما كان هذا جزائي إذ نصـحت لكـم

أن ختلفــوين بســوء يف ذوي رمحــي» . 1
( )

عامر الدههي برواية الطربي.
هها يهتهي نقتل ن

مها:
ّجد عدن ة نهاقشات ياكن أ ُثار حّل هذه الرواية ،ىلقترص عىل أ ن
1و أرشىلا فيام سبغ

أمية الب ث حّل هذا املقتل نن جهة كّىله نروي ًا عن اإلناع

الباقر× ،وأرشىلا أيض ًا

اخلاصة ،ومل يعتاد
أ ن هذا املقتل مل يصل ليها نن خالل ُق ُرقها
ن

حل ندوىلا ها املعه نية بهقل نرويات كربالء.
ىلعم ،اعتاد عليه ابن ىلام حل نثري األحزا  ،وأثبت نهه الرواية التي ت دن

عن

نفاوحة احلسني× نع ابن سعد لعهه اهلل ،وقلب اإلناع احلسني× نهه أ ي خذه
يزيد لعهه اهلل لري فيه رأيه  ،وهذا وريب نن ابن ىلام.
()2

والطربي يرويه عن الدههي بثال وساةط( :عن زكريا بن حييي الرضير ،عن أمحد
ابن جها املصييص ،عن خالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهلل القسوري) ،وهؤحء مجيعهم
نن العا ننة ،وقد قعهت كتبهم الرجالية حل زكريا بن حييي الضورير ،فذكره ابن اجلّزي حل
الضعفاء واملموكني  ،وعن الشعبي ،عن حييي بن نعني أ نىله قال فيه« :ليس بيشء» ،
()3

حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص 389و .390
( )1الطربي ،ن
(ُ )2اىلظر :احليل (ابن ىلام)  ،حماد بن جعفر ،نثري األحزا  :ص.36
(ُ )3اىلظر :ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن عيل ،الضعفاء واملموكني :ج ،1ص.269
( )4الذهبي ،حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،2ص.75

()4
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وخالد بن يزيد القرسي ،فقد ذكره ابن عدي حل الضعفاء ،وقال فيه« :وخالد بن يزيد هذا له

أحاديث غري ما ذكرت وأحاديثه ك ّلها ال يتابع»  ،وهذا نا جيعلها ىل تال أ ن التالعب الذي
()1

حصل حل هذه الق نصة و وسهشري

بعضه فيام ييل و قد أ ي نن أحد هذين الرجلني ،وذلك

لّ س نلاها بّثاقة الدههي واملصييص والطربي.
عامر الدهني
2و نا ىلاقش به الشي ،باقر رشيف القريش هذه الرواية ،حيث قالّ « :
إن ّ
طلب من اإلمام× أن حيدثه ـ بالتفصيل ـ عن مقتل اإلمام احلسن× كأ ّنه قد حضـرهّ ،أما
اجلواب ،فقد كان موجز ًا ،ول يرش إ ىىل كثري من األحداث ال بقليل وال بكثري ،فقد طويت فيه أكثر
أن هذا ال يتناسب مع السؤال الذي يطلب فيه املزيد من
فصول غلك املأساة ،ومن الطبيعي ّ

املعلومات» .
()2

وياكن نهاقشة نا ذكره القريش نن وجهني:
عاوار الدههوي نن اإلناع× أ حيدِّ ثه و بالتفصيل و عن
الّجه ن
األول :ن قلب ن
نقتل اإلناع احلسني× ،وري نلزع لإلناع× ب

يكّ جّابه فصيل ني ًا ،فقد قتيض

املصل ة ب يكّ اجلّا جماالً ،ومم نا يؤ ِّيد ذلك أ نىلها ىلالحظ :أ ن األحاديث الّاردة عن
املعصّنني^ حّل كربالء ،ك نلها نتسم باحقتضا واإلمجال ،بل ير بعض األعالع:
كاؤرخني ،بل كاىلّا ير ِّكزو عىل اجلاىلب
الطف
أ ن املعصّنني^ مل يت دَّ ثّا عن واقعة
ن
ِّ
مهم رواية أو ىلقل
املعهّي لّاقعة الطف والدفا ،عن قضية احلسني× ،وح يكّ ن
احلّاد  ،نح نا جاء َع َرح ًا خالل احلديث ،ذ ًا؛ فال يهب ي أ ىلتّ نقع سام ،حديثهم عن
التفاصيل الكثرية التي ىلريدها .
()3

( )1ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء الرجال :ج ،3ص.432
( )2القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلناع الباقر×(دراسة وحتليل) :ج ،1ص.280
حماد ،أحّاء عىل ثّرة احلسني× :ص.152
(ُ )3اىلظر :الصدر ،ن
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وقد شا ،ن
نؤخر ًا بني املّالني حديث ًا نهسّب ًا

اإلناع الباقر× يقّل« :لّح خّفها

عىل شيعتها نن املّت لرويها يم نا جر حل كربالء» ،وهذا احلديث لّ كا ص ي ًا،
لصلح أ يكّ جّاب ًا عن هذه املهاقشة ،ولكن هذا احلديث ح أساس له نن الص ن ة،
أي نصدر نن املصادر ،ويبدو أ ن نسلسل األحاديث املّحّعة حّل
وهّ وري نتّ ِّفر حل ِّ
الطف ليا له هناية.
واقعة
ن
القصة
نفصالً ،ولك نن الطربي مل يهقل ن
الّجه الثاه :قد يكّ اإلناع× قد أجابه َّ
بشكل كانل ،ومم نا يؤ ِّيد ذلك أ ن الطربي قد أوردها حل ثالثة نقاقع ،والظاهر أ ن الطربي
كا يقتطع نهها حسب احلاجة ،ومل يدن ل ،الطربي أ نىله أورد الرواية بشكل كانل.
3و كام حصل حذف حل بعض فاصيل هذه الرواية ،فقد حصل دس و حافة أيض ًا،
احلر له ،ولكن خّة نسلم
هم أ يرجع عىل أثر ىلصي ة ن
ونن ذلك قّله :ن احلسني× َّ
ابن عقيل كاىلّا نعه ،فقالّا« :واهلل ،ال نرجع حت ىى نصيب بثأرنا أو نقتل ،فقال :ال خري يف احلياة

بعدكم فسار.»...

الهص جزء ًا نن الهصّص التي ُو لحعت لتشّيه وحتريف أهداف هنضة
وي يت هذا ن

حغ خّة نسلم،
احلسني× ووحعها حل قار قبيل ح ِّيغ ،وهذا مم َّا ح ياكن قبّله حل ِّ
فض ً
حغ احلسني× ،وهّ اإلناع املفمض الطاعة.
ال عن قبّله حل ِّ
الدس واإلحافة حل هذا املقتل ،الفقرة التي قّل :ن احلسني× قال
4و ونن ىلامذج ِّ
لعار بن سعد لعهه اهلل« :اخرت واحدة من ثالث :إ ّما أن غدَ عوين فأنرصف من حيث جئت ،وإ ّما

أن غدعوين فأذهب إ ىىل يزيد ،وإ ّما أن غدعوين فأحلق بالثلور.»...

فهذا مم نا ح ياكن صدوره نن احلسني× ،وهّ مم نا كا يشيعه بهّ ُأن نية لتشّيه صّرة

احلسني× ،ولهفي اجلرياة عن يزيد ،و لصاقها بعبيد اهلل بن زياد ،وعار بن سعد ،وقد
كا عقبة بن ساعا يهفي هذه القضية ،وكا يقّل« :صحبت حسين ًا ،فصرجت معه من
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إىل العراق ،ول أفارقه حت ىى قتل ،وليس من خماطبته الناس كلمة باملدينة
إىل م ّكة ،ومن م ّكة ى
املدينة ى
إىل يوم مقتله ّإال وقد سمعتها ،أال واهلل ،ما
وال بم ّكة وال يف الطريق وال بالعراق وال يف عسكر ى
إىل
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون ،من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية ،وال أن ّ
يسريوه ى
ثلر من ثلور املسلمن ،ولكنّه قال :دعوين فألذهب يف هذه األرض العريضة حت ىى ننظر ما يصري

أمر الناس» .
()1

حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص 413و .414
( )1الطربي ،ن
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خامتة بأهمّ النتائج
عامر الدههي نن امل دِّ ثني واألخباريني القداني ،وقد دخل نعمك احلياة
1و ن ن
األول ،وىلشط حل ىلشور احلديث و علياه بعد نطلع القر ايجري
العلا نية حل هنايات القر
ن
األول.
ن
عامر الدههي نن الشخصيات التي ا ن صلت ب هل البيت^ ،وروت عههم،
2و كا ن
وكا حم نب ًا يم ،ولكن مل يثبت لديها أ نىله كا يؤنن بانانتهم.
عامر الدههي حل حّء بعض املباه الرجال نية املعاّل هبا عهد البعض
3و ياكن ّثيغ ن
نهنا ،وقد أمجعت و أو كوادت أ ُعاع و كتب اجلرح والتعديل عهد العا ننة عىل وثاقته
و عديله.
الهص الكربالةي ،وقد حرص
عامر الدههي نن األواةل الذين اهتاّا ب فظ ن
4و كا ن
يتعرف عىل ن
أدق
الهص نن نصادره القريبة وامل نّىلة ،كام حرص أ
الدههي أ يت نلقي هذا ن
ن
التفاصيل ،و جاء اجلّا

جما ً
الهص ،كام
ال نن اإلناع× ،وحصل العب حل هذا ن

ىلاقشها حل ذلك.
5و ح يّجد أثر لكتا

هص كتب
حل نقتل احلسني× نن صهيف الدههي ،ومل ن

الفهارس عليه ،ولكن الطربي قد ىلقل لها هذا املقتل حل ثالثة نقاقع ،وقد قاها بّصل
بعضها بالبعض انخر ،ومجعهاها حل رواية واحدة.
6و نقتل الدههي نن األُصّل التي اعتاد عليها الكثري نن العا ننة ،وهّ كاقتل أيب
فضله ابن حجر عىل ساةر املقا ل؛ وذلك لكّىله حيتّي عىل بعض
خمهف لد الشيعة ،وقد ن
املفردات التي ختدنهم ،و لّ نن الكثري نن احلقاةغ التي ح روق يم.
ل
هيتم أص ا
7و مل
يعتن رواة الشيعة األواةل برواية هذا املقتل ،ومل ن

املدوىلات
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احلديث نية والتار نية الشيع نية بتدويهه ،ال نلهم نح نا كا نن ابن ىلام حل نثري األحزا  ،كام
أرشىلا.
عامر الدههي برواية الطربي ،وأوردىلا عليها أربع نهاقشات،
8و استعرحها نقتل ن
واحدة نهها ر بط بسهد هذا املقتل ،والبقية تع نلغ باملتن ،وأرشىلا فيها
والدس واإلحافة التي ُأجريت عىل هذا املقتل.
ن

عاليات احلذف

الفصل الرابع :مقتل الفضيل بن الزبري األسدي الكويف

الفصل الرابع
مقتل الفضيل بن الزبري األسدي الكويف (ت بني 122ـ 148هـ)

تقديم
يتعرف نن
كا الفضيل بن الزبري عىل صلة وثيقة بزيد الشهيد× ،وقد حاول أ
ن
ثم
عيل÷ نن ُولده و خّ ه وأهله وشيعته)َّ ،
خالله عىل ( ساية َنن ُقتل نع احلسني بن ن
مها:
أحاف ذلك نا ن
ّصل ليه نن نصادر ُأخر أ ن
1و حييي بن ُأ نع قّيل ،أخّ اإلناع زين العابدين× نن الرحاعة.
2و عبد اهلل بن رشيك العانري ،نن حّاريي اإلنانني السجاد والباقر×.
ثم أ نلف نن ن
أهم وأقدع الهصّص التار نية التي ذكرت أسامء
كل ذلك ن
ىلص ًا ُيعد نن ن
َّ
َنن ُقتل نع احلسني× نن اياشايني ووريهم.
الهص ولقرو نتطاولة واةب ًا عن أوساقها العلا نية،
وقد كا هذا ن

أ و نفغ اهلل

ن
العالنة وامل قغ الكبري السيد حماد رحا احلسيهي اجلاليل حستخراج هذا
سب اىله و عا
الهص نن بعض نصادر الما
ن

الزيدي ،وحتقيقه وىلشوره ووحعه بني يدي الباحثني
ن

واملؤرخني.
ِّ
ّصلت ليه نن ب ث و هقيب وحتقيغ حّل
وقد
ُ
وحعت حل هذه السطّر واية نا ن
شخصية الفضيل وكتابه حل املقتل ،ونا ّفيقي حن باهللن ل
ّكلت و ليه ُأىليب.
عليه
ُ

املبحث األوّل
ترمجة الفضيل بن الزبري

هّ الفضيل و باأللف والالع .أو فضيل  ،بدوهنام و بن الزبري ،بضم الزاي وفتح
()1

()2

(ر َجيل) نص ر ًا عىل نا هّ امل لّف والظاهر نن علامء األىلسا
الباء عىل زىلة ُ
الرسا .
ابن درهم األسدي ن
واألَ َسدي و بفتح األلف والسني و ىلسبة

 ،بن عار

()3

()4

أسد ،وهّ اسم عدن ة نن القباةل العرب نية،

نههم:
العز نن قباةل قريش.
1و أسد بن عبد ن
2و أسد بن خزياة.
3و أسد بن ربيعة بن ىلزار.

(ُ )1اىلظر و نث ً
حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص.628
ال و :الطّيس ،ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.269
الطّيس ،ن
(ُ )2اىلظر و نث ً
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص ،143الربقي ،أمحد بن حماد ،الرجال:
ال و :الطّيس ،ن
ص.35
(ُ )3اىلظر :اجلاليل ،حماد رحا احلسيهي ،ساية َنن ُقتل نع احلسني× ،جملة راثها ،العدد الثاه:
ص.129
حماد ،األىلسا  :ص 268و  ،269عهد رمجة( :أبّ أمحد حماد بن
(ُ )4اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
عبد اهلل الزبريي).
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4و أسد بن دودا .
5و أسد بن رشيك ،بطن نن األزد .
()1

الهسابني أ ن الفضيل بن الزبري يهتسب
ويظهر نن بعض ن

أسد بن خزياة  ،وهي
()2

قبيلة عظياة نن العدىلاىل نية ،هتسب ا أسد بن خزياة بن ندركة بن الياس بن نضور بن
ىلزار .وهي ذات بطّ كثرية يطّل ذكرها.
كاىلت بالدهم فيام ييل الكرخ نن أرض ىلجد ،وحل جماورة قيء ،و ُيقال :ن بالد قيء
فلام خرجّا نن اليان ولبّهم عىل أج وسلاي ،وجاءوا واصطل ّا،
كاىلت لبهي أسد ،ن
فرقّا نن بالد احلجاز عىل األقطار وذلك بعد اإلسالع ،فهزلّا
ثم ن
وعاوروا لبهي أسد ،ن
العراق ،وسكهّا الكّفة نهذ سهة 19هو ونلكّا احل نلة وجهاما حتي سهة 588هو .
()3

وعىل أ نية حال ،فا ن الفضيل بن الزبريو عىل نا يبدوو مل يكن نن صايم بهي أسد ،بل
رصح بذلك الشي ،الطّيس ،قاةالً« :الفضيل بن الزبري
كا يهتسب ليهم بالّحء ،كام ن

األسدي موالهم» .
()4

والر نسا  :بفتح الراء و شديد السني هّ صاىلع الرسن أو باةعه ،والرسن هّ زناع
َ
البعري وىل ّه .
()5

ويبدو يل أ ن هذا الّصف كا حل األصل للزبري ،والد الفضيل ،فهّ صاحب هذه
ثم ُع ِّام الّصف عىل أفراد ُأ،ر ه ،والدليل عىل ذلك :أ ن هذا الّصف
املههة عىل نا يبدو ،ن
حماد ،األىلسا  :ص.214
(ُ )1اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
(ُ )2اىلظر :الربي ،حماد بن أيب بكر ،اجلّهرة حل ىلسب الهبي وأص ابه العرشة :ج ،1ص .180قال ههاك:
«ففي ذلك يقّل عبد اهلل بن الزبري األسدي؛ أسد خزياة ،»...وعبد اهلل هذا هّ أخّ الفضيل كام سي يت.
(ُ )3اىلظر :عار ك الة ،نعجم قباةل العر القدياة واحلديثة :ج ،1ص.24
( )4الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.269
عيل ،قراةف املقال :ج،2
(ُ )5اىلظر :املانقاه ،عبد اهلل ،هقيح املقال :ج ،2ص .182الربوجردي ،ن
ص.211
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خاص ًا بالفضيل ،بل ُيطلغ عىل أخيه عبد اهلل أيض ًا .
مل يكن ن
()1

من أعالم أرسة آل الزبري:
عترب ُأ،رة آل الزبري نن األُ َ،ر الشيع نية الكّف نية التي أىلجبت عدن ة نن األعالع ،فاههم
الفضيل بن الزبري صاحب الممجة ،ونههم:

الر ّسان:
1ـ عبد اهلل بن الزبري األسدي َّ
ذكره الشي ،الطّيس حل أص ا

اإلناع الصادق× ،قاةالً« :عبد اهلل بن الزبري والد

أيب أمحد الزبريي» .
()2

حماد بن عبد اهلل بن الزبري انيت ،وكالع الشي ،ن
يدل
أقول :أبّ أمحد الزبريي هّ ن
بظاهره عىل كّىله أشهر نن والده.
إيل أبو عبد اهلل× دنانري،
رو الكيش و كام ن
نر و عن عبد الرمحن بن سيابة ،قال« :دفع ّ
عمه زيد ،فقسمتها ،قال :فأصاب عيال عبد اهلل بن
وأمرين أن أقسمها يف عياالت َمن أصيب مع ّ

الرسان أربعة دنانري»( .)3وقد ع نلغ ن
العالنة ن
احليل عىل هذه الرواية بقّله« :وهذه الرواية
الزبري ّ
غعطي أ ّنه كان زيد ّي ًا» .
()4

أعم نن املدن عي ،فليا ن
كل َنن خرج نع زيد كا و بالضورورة و زيد ني ًا،
أقول :الدليل ن
ىلعم ،ح ن
نهاة عىل ذلك ،وعليها أ ىلب ث عن قراةن ُأخر
شك حل أ ن اخلروج يعدن قريهة ن
ىلضاها ليها.
ن

وعىل أية حال ،فظاهر رواية الكويش أ ن عبد اهلل نن ا ُملس َت ل
شهدين نع زيد× سهة
ن

(ُ )1اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص.629
( )2الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.234
( )3الطّيس ،حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص.629
( )4ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.372

 .............................. 150أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

122هو ،ولكن بعض الهقّحت قد د نلت عىل بقاةه ح ني ًا

حماد بن عبد اهلل الهفا
أياع ن

عيل بن العباس ،قال:
الزك نية ا ُمل
َ
ستشهد سهة 145هو ،فقد قال أبّ الفرج األصفهاه :حدَّ ثها ن
حدَّ ثها بكار بن أمحد ،قال :حدَّ ثها احلسن بن احلسني ،قال :حدَّ ثها عبد اهلل بن الزبري
حمل
حماد بن عبد اهلل ،قال« :رأيت ّ
األسدي ،وكا حل ص ابة ن
حممد بن عبد اهلل عليه سيف ّ ى
أي بأس بذلك؟! قد كان أصحاب رسول اهلل|
حمل؟ فقالّ :
يوم خرج ،فقلت له :أغلبس سيف ًا ّ ى
يلبسون السيوف ّ
املحالة» .
()1

ورواية املقا ل رصحية الدحلة عىل بقاةه ح ني ًا

حماد بن عبد اهلل ،فال بدن نن َمحل
أياع ن

رواية الكيش عىل اجلرح دو القتل ،وهذا نا حتتاله رواية الكويش نن وري ك نلف ،حيث
أعم نفهّن ًا نن القتل.
قالت« :من أصيب مع ّ
عمه زيد» .ونن املعلّع أ ن اإلصابة ن
هذا نن جهة ،ونن جهة ُأخر ربام صلح هذه الرواية كقريهة ُأخر عىل زيد نية عبد
اهلل بن الزبري ،أو عىل ابتعاده عن ِّ
خط احثهي عرش نية عىل األقل.
وقد كا عبد اهلل بن الزبري شاعر ًا ،وله حل رثاء نسلم وهاىلئ÷ قصيدة نشهّرة بني
احلسيهي ،يقّل حل نطلعها:
خطباء املهرب
ن

فإن ِ
كنت ال غدرين ما املوت فانظري

ِ
الســوق وابــن عقيــل
إىل ى هــانئ يف

()2

2ـ حممد بن عبد اهلل بن الزبري (أبو أمحد الزبريي):
حماد بن عبد اهلل بن الزبري بن عار بن درهم األسدي الزبريي ،نن
وهّ أبّ أمحد ،ن
أهل الكّفة ،حمدِّ

كبري نكثر ،كا يبيع القت بزبالة .
()3

موىل بني أسد ،حدَّ ث
قال عهه الذهبي« :احلافظ الكبري ،املجود ،أبو أمحد الزبريي ،الكويف ،ى
( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.255
( )2املصدر السابغ :ص.109
حماد ،األىلسا  :ص.269
(ُ )3اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
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عن مالك بن ملول ،وفطر بن خليفة ،وعيس ىى بن طهامن ـ صاحب أنس ـ وعمر بن سعيد بن أيب
حسن ،ومسعر ،وسعد بن أوس العبيس ،وأيمن بن نابل ،ورباح بن أيب معروف ،ومحزة بن
حبيب ،والوليد بن عبد اهلل بن مجيع ،وسفيان ،وشيبان النحوي ،وسعيد بن حسان املصزومي،
ويونس بن أيب إسحاق ،وخلق كثري .حدّ ث عنه ابنه طاهر ،وأمحد ،والقواريري ،وأبو بكر بن أيب
عيل ،وأمحد بن سنان
شيبة ،وعمرو الناقد ،وابن نمري ،وابن مثن ىى ،وحممود بن غيالن ،ونرص بن ّ

وحممد بن رافع ،وحيي ىى بن أيب طالب ،والكديمي ،وخلق سواهم» .
القطان ،وبندارّ ،
()1

حممد بن عبد اهلل بن الزبري األسدي ،يكنّ ىى أبا
وذكره العجيل حل اري ،الثقات بقّلهّ « :

أمحد ،كويف ،ثقة ،يتش َّيع» .
()2

حممد بن عبد اهلل بن
وعدن ه ابن ح نبا حل كتا الثقات قاةالً« :أبو أمحد الزبريي اسمه ّ
ى عنه أمحد بن حنبل
ى عن الثوري وإرسائيل ،رو ى
الزبري األسدي ،من أهل الكوفة ،يرو ى
وأهل العراق ،مات سنة ثالث ومائتن باألهواز» .
()3

مل ىلقف عىل نا حيدِّ د لها نّلد الفضيل حتديد ًا دقيق ًا ،نح أ ن كّىله نن دعاة زيد×
ستشهد سهة 122هو كام سهشري ،وكّىله و كام سي يت أيض ًا و مم َّن رو عن اإلناع الباقر×
ا ُمل
َ
َّ
َّ
املتّف سهة 95هو ،ك نلها
املتّف سهة 114هو ،وعدع روايته عن اإلناع السجاد×
نؤرشات عىل وحد ه قبل نطلع القر الثاه ايجري.
وىل ن ح ىلاتلك نا يساعدىلا عىل نعرفة ىلش ة الفضيل ونسرية حيا ه بشكل دقيغ

( )1الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،18ص.63
( )2العجىل ،أمحد بن عبد اهلل ،اري ،الثقات :ص.406
حماد بن ح نبا  ،الثقات :ج ،9ص.58
( )3ابن حبا  ،ن

 .............................. 152أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

ونفصل ،فالهصّص حل هذا املجال ش ي ة ،بل كاد كّ نهعدنة.
ن
ووا نية نا ىلستطيع استشفافه نن الهصّص ،هّ أ نىله قد ىلش و رعر ،حل الكّفة ،وقد
ُىلسب ليها حل بعض املصادر  ،وأخذ العلم عن أهلها ،وأخذه عهه أهلها ،كام يستفاد هذا
()1

األنر نن خالل الهظر حل راجم شيّخه و النذ ه والراوين عهه.
وحيهام ىلزل زيد× حل الكّفة سهة 121هو ،وقاع بهشور دعّ ه بني أهلها ،كا
الفضيل بن الزبري نن أواةل املبادرين

ىلرص ه ،بل كا نن قياديي هذه الدعّة كام يستفاد

نن بعض الروايات التي سهشري ليها ححق ًا.
ستشف نن خالل نرويات الفضيل أ نىله قد سافر
كام ُي
ن

املهّرة ،حل حياة اإلناع
املديهة ن

الباقر× ،فكا يلتقي به ،وقد رو عهه نعجزة ألنري املؤنهني×  ،كام رو عهه
()2

أن رسول اهلل| قال :إنا أهل بيت ، »...وسي يت نا يشري
حديث« :يا فضيل ،أما علمت ّ
()3

سفره بعد نقتل زيد×

املديهة للقاء اإلناع الصادق×.

متكلمي الزيد ّية :فضيل الرساف ،وهو ابن الزبري» .
ومن
ّ
قال ابن الهديمَ « :
()4

(الرسا ) كام هّ واحح.
أقول( :الرساف) ص يف
ن
وقد اعتربه سعد بن عبد اهلل األشعري أحد رؤساء فرق الزيد نية القّ نية ،حيث قال:
وأما األقوياء منهم ،فهم :أصحاب أيب اجلارود ،وأصحاب أيب خالد الواسطي ،وأصحاب
« ّ

حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.269
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
( )2الراوىلدي ،قطب الدين ،اخلراةر واجلراةح :ج ،2ص.377
( )3املجليس ،حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،5ص.249
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.221
( )4الطّيس ،ن
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فضيل الرسان» . 1
( )

ىلتلاا املكاىلة العلا نية التي كا يتا نتع هبا الفضيل بن الزبري ،نن خالل
وياكن أ
ن
الت ننل بروايا ه املهقّلة حل أبّا  :التفسري والعقيدة ،واألخالق والعرفا والتاري،،
ووريها.
وقد ححظها :أ ن أكثر روايا ه ر بط ب حق نية أهل البيت^ حل اخلالفة ،و فضيلهم
املهتاني باجلاىلب الكالني والعقاةدي ،كام ن
دل
عىل وريهم ،وهّ نا يؤ ِّكد كّ الرجل نن
ن
ىلقل الروايات الفقه نية نح

يتعرض
عىل ذلك كالع ابن الهديم واألشعري ،ومل أجده ن
ىلادر ًا.
أ ننا قبقته :فقد عدن ه الشي ،الطّيس نن أص ا
ثم عدن ه حل أص ا
الزبري ّ
الرسان» َّ ،
()2

اإلناع الباقر× ،قاةالً« :فضيل بن

اإلناع الصادق× ،قاة ً
ال« :الفضيل بن الزبري

الرسان» .
األسدي ،موالهم ،كويفّ ،
()3

وقد رو أيض ًا و كام ي يت حل سهد نقتله و عن زيد الشهيد× ،وحييي بن ُأ نع قّيل،
وعبد اهلل بن رشيك العانري ،ورو أيض ًا عن أيب سعيد عقيصا  ،وأيب عبد اهلل نّ بهي
()4

هاشم  ،وأيب داود السبيعي  ،وأيب عار نّ ابن احلهفية  ،وفروة بن جماشع  ،وحييي
()5

()6

( )1القاي ،سعد بن عبد اهلل ،املقاحت والفرق :ص.74
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.132
( )2الطّيس ،ن
( )3املصدر السابغ :ص.269
حماد ،كانل الزيارات :ص.151
(ُ )4اىلظر :ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
حماد بن احلسن ،األنايل :ص.148
(ُ )5اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )6اىلظر :املصدر السابغ :ص.289
(ُ )7اىلظر :املصدر السابغ :ص.459
(ُ )8اىلظر :املفيد ،حماد بن حماد ،األنايل :ص.125

()7

()8
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ابن عقيل  ،ووريهم.
()1

ورو عهه أبّ حفص األعشي الكاهيل  ،و سامعيل بن أبا  ،وخمّل بن براهيم ،
()2

وعاصم بن محيد احلها

()3

()4

 ،ووريهم.

()5

وهّ عادة نا يقع حل ىلصّص كتب احلديث والتاري ،بعهّا (الفضيل بن الزبري) أو
الرسا ) ،وقد يقع حل بعض الهصّص بعهّا (الفضل بن
(فضيل بن الزبري) أو (فضيل ن
الزبري) وهّ ص يف.
أي
ومل أجد نن ذكر الفضيل بن الزبري حل عداد املصهِّفني ،ومل ُيهسب ليه أي كتا حل ِّ
ندوىل ًا حل
علم نن العلّع أو فن نن الفهّ  ،وأ ننا كتابه حل املقتل فهّ حل ظاهره ليا كتاب ًا ن
قرقاس ،ومل ذكره كتب الفهوارس ،و كهت أر أ ن عاوله حل هذا املقتول و حل واقعه و
ح تلف عن عال املؤ نلفني ،بل ن اىلطباق نفهّع الت ليف عليه أشدن بكثري نن اىلطباقه عىل
العديد نن انثار املهقّلة عن لك الفمة الزنه نية ،فان سامت الت ليف فيه:
1و ذكره حل البدء ملصادره ونهابعه األساسية التي استقي نهها نا ندة هذا املقتل.
قسم الشهداء عىل قساني :شهداء أهل البيت^ ،وشهداء
2و بّبيه للام ندة ،حيث ن
األص ا  ،وقدع شهداء أهل البيت^ عىل وريهم ،وقسم شهداء األص ا ب سب
القباةل التي يهتاّ ليها ،وهّ املههر الذي سار عليه جل َنن كتب حل هذا املّحّ،،
كعبد املجيد احلسيهي احلاةري حل ذخرية الدارين ،والساموي حل بصار العني ،وشاا
الدين حل أىلصار احلسني× ،ووريهم.
(ُ )1اىلظر :املفيد ،حماد بن حماد ،األنايل :ص.207
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،األنايل :ص.32
(ُ )3اىلظر :املصدر السابغ :ص.148
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ص.289
(ُ )5اىلظر :املصدر السابغ :ص.493
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واخلالصة :نىلهي أظ نن أ ن هذا العال كا حل واقعه كتاب ًا نن حيث امل تّ
واملضاّ  ،و مل يهترش بني الهاس هبذه الصفة نح حل وقتها احلارض عىل يد الس ِّيد اجلاليل.

نتكلاي الزيد نية ،بل اعتربه عبد
نر اعتبار ابن الهديم الفضيل بن الزبري نن
ن
ىلقلها فيام ن
الزيدي،
نر أيض ًا و نن رؤساء الفرق القّ نية املهبثقة عن املذهب
ن
اهلل بن سعد األشعري و كام ن
وياكن أ ىلضيف

ذلك قريهتني ؤ ِّكدا هذا املعهي:

1و كّىله نن دعاة زيد× وكبار نساعديه حل ثّر ه ،كام ن
يدل عىل ذلك نا رواه أبّ
الفرج األصفهاه ،عن الفضيل بن الزبري ،قال :قال أبّ حهيفةَ « :من يأيت زيد ًا يف هذا الشأن
من فقهاء الناس؟ قال :قلت سليمة بن كهيل ،ويزيد بن أيب زياد ،وهارون بن سعد ،وهاشم بن
وقوة
الربيد ،وأبو هاشم الرماين ،واحلجاج بن دينار ،وغريهم .فقال يل :قل لزيد لك عندي معونة ّ
إىل زيد،
عل جهاد عدوك ،فاستعن هبا أنت وأصحابك يف الكراع والسالحَّ .
ثم بعث ذلك معي ى
ى

فأخذه زيد» .
()1

وياكن أ يست ن
دل عىل ار باقه بزيد× وثّر ه أيض ًا نا رواه الكشوي عن فضيل
عيل& ،فأدخلت بيت ًا جوف بيت،
ن
عل أيب عبد اهلل× بعد ما قتل زيد بن ّ
الرسا  ،قال« :دخلت ى
عمي زيد؟ قلت :نعم جعلت فداك .قال :رمحه اهلل إ ّنه كان مؤمن ًا وكان
فقال يل :يا فضيل ،قتل ّ

لوف ،أما إ ّنه لو ملك لعرف كيف يضعها. »...
عارف ًا وكان عامل ًا وكان صادق ًا ،أما إ ّنه لو ظفر ى
()2

2و اختصاصه بزيد× وأخذه عهه ،وهذا نا ياكن احستدحل عليه بعدن ة ُأنّر:
نهها :كّىله أحد املصادر األساسية التي اومف نهها الفضيل حل هذا املقتل كام سي يت.

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.141
( )2الطّيس ،حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال(رجال الكيش) :ج ،3ص.570
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ومنها :نا روي عن الفضيل بن الزبري ،قال :قلت لزيد بن عيل×« :ما غقول يف أيب
كف كام ّ
عيلّ :
كف ال تاوز قوله .قلت :أخربين عن قلبي أنا
بكر وعمر؟ قال :قل فيهام ما قال ّ
عل الذي خلقه أ ّنه وضع يف قلبي بلضهام ،فكيف يل بإخراج
خلقته ؟ قال :ال .قلتّ :
فإين أشهد ى
ذلك من قلبي؟ فجلس جالس ًا ،وقال :أنا واهلل الذي ال إله ّإال هوّ ،إين ألبلض بنيهام من بلضهام؛
عيل× فرحوا»( ،)1ونا روي عهه أيض ًا أ نىله قال« :سمعت زيد بن
وذلك ألهنم إذا سمعوا َّ
سب ي

ذرية احلسن ويف عقب احلسن× ، »...فا ن
عيل ،يف ّ
عيل‘ يقول :املنت َظر من ولد احلسن بن ّ
ّ
()2

ها ني الروا ني كشفا عن ند اختصاصه بزيد× ،وكّىله املرجع نية التي كا يرجع
ليها حل نساةله الفكر نية والعقد نية.

ياكهها أ ىل اول ثبات اعتبار الفضيل بن الزبري ب كثر نن ُأسلّ :
ن
ىلص
األول :أ
ىلستدل عىل وثاقته أو ندحه عىل أقل قدير نن خالل ِّ
األسلوب ّ
املعصّع× ،كالرواية التي ىلقلهاها سابق ًا عن الكيش ،عن الفضيل بن الزبري ،قال« :دخلت

عيل& ،فأدخلت بيت ًا جوف بيت ،»...فا ن هذه الرواية
عل أيب عبد اهلل× بعد ما قتل زيد بن ّ
ى
اخلاصة بني اإلناع× والفضيل ،ن
وأقل نا يستفاد
كشف عن وجّد ىلّ ،نن أىلّا ،العالقة
ن
نن جّ هذه الرواية :هّ أ ن الرجل نن املادوحني ،ولعل هذه الرواية هي التي دعت ابن
ذكره حل القسم املخصص للرواة املادوحني ،وهي التي دعته

داود

الكيش .
()3

( )1املجليس ،حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،30ص.385
( )2املصدر السابغ :ج ،51ص.35
(ُ )3اىلظر :ن
احليل ،ابن داود ،رجال ابن داود :ص.151

ىلسبة ندحه
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ولكن ن
أقل نا ُيعمض به عىل هذه الرواية :هّ أ ن الراوي يذه الرواية هّ الفضيل
ٍ
حيهئذ و عىل ندح الفضيل أشبه بالدور.
ىلفسه ،فيكّ احستدحل هبا و
ن
ىلستدل عىل وثاقته نن خالل التّثيقات العا ننة ،فقد وقع اساه
األسلوب الثاين :أ
حل بعض أساىليد كتا كانل الزيارات  ،وكتا
()1

القاي  ،فيكّ بذلك نّثق ًا عىل
فسري ن
()2

املبهي القاةل بّثاقة مجيع َنن ورد اساه حل أساىليد هذين الكتابني.
والقاي املبارشين ،ح يكّ
ىلعم ،بها ًء عىل القّل باىل صار التّثيغ بشيّخ ابن قّلّيه
ن
الفضيل نشاّحً هبذين التّثيقني.
ن
ىلستدل عىل وثاقته بعدع ورود نا يقدح به.
األسلوب الثالث :أ
و ّحيح ذلك :أ ن الفضيل قد عهّىله الرجاليّ ومل يضعفّه ،وهذا نا جيعله حل عداد
رصح علامء الرجال بضعفه،
املهالني ،واملهال و عهد القدناء و تلف عن املجهّل الذي َّ
األول ،وقد كا ابن داود يعال بخرب املهال كام يعال بخرب
فاألخري ُر ند روايته دو
ن
األول نن كتابه للاادوحني و َنن مل يضعفهم األص ا ،
خصص اجلزء ن
املادوح؛ ولذا ن
وهبذا يكّ الفضيل نعترب الرواية عهد أص ا هذا املبهي.
األسلوب الرابعُ :أسلّ مجع القراةن والشّاهد املفيدة لالقائها  ،وهّ نا سلكه
أن الرجل معترب احلديث ،ملا يبدو
حماد رحا اجلاليل لتّثيغ الفضيل ،قال« :والذي أراه ّ
الس ِّيد ن
إىل أهل البيت^ ،واختصاصه هبم ونصـرغه له وغعاطفه
من جمموع أخباره وأحواله من انقطاعه ى
عل أرسارهم ،وكذلك وقوعه يف طريق كثري من الروايات ـ وك ّلها خالية م ّا
معهم ،وكونه مأمون ًا ى

حماد ،كانل الزيارات :ص ،151البا ( )23قّل أنري املؤنهني× حل
(ُ )1اىلظر :ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
قتل احلسني× وقّل احلسني× له حل ذلك ،احلديث رقم(.)7
عيل بن براهم ،فسري القاي :ج ،2ص ،388سّرة ىلّح ،حل فسري قّله عا :
(ُ )2اىلظر :القاي ،ن
(ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ) وفيه (فضيل الرساع) ،والتص يف فيه واحح.
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إىل االطمئنان به. »...
يوجب القدح فيه ـ فهذا ك ّله مدعاة ى
()1

نن املؤ َّكد أ ن الفضيل قد كا ح ني ًا بعد عاع 122هو ،وهّ العاع الذي اس ُتشهد فيه
زيد× ،حيث أرشىلا

لقاةه باإلناع الصادق× بعد هذا التاري ،،كام أ ن عدع روايته عن

اإلناع الكاظم× قد ن
ن
املتّف عاع 148هو،
دل عىل وفا ه حل أياع اإلناع الصادق×
وبالتايل ىلستطيع أ ىل رص وفا ه بني عاني (122و 148هو).

حماد رحا ،ساية َنن ُقتل نع احلسني× ،جملة راثها ،العدد الثاه :ص.145
( )1اجلاليل ،ن

املبحث الثاني
مقتل احلسني لفضيل بن الزبري األسدي
الهص الكانل يذا املقتل نن كتا األنايل اخلايس نيةّ ،جد عدن ة
قبل أ ىلقّع بهقل ن
ىلقا يهب ي الّقّف عليها:
1ـ أقدم نصّ مكتوب من هذا املقتل
ىلص احتّ عىل هذا املقتل هّ كتا األنايل اخلايس نية لي يي بن احلسني
ن أقدع ن
أةاة الزيد نية؛ نن هها كا ح بدن لها
الشجري (ت479هو) املشهّر بو (املرشد باهلل) أحد ن
نن وقفة قصرية للتعريف بالكا ب والكتا .
أ ننا الكا ب ،فهّ أبّ احلسني حييي بن احلسني و (املّفغ باهلل) صاحب كتا (احعتبار
وسلّة العارفني) و بن سامعيل بن زيد احلسهي الرازي ،عرف حييي بو (املرشد باهلل)
و(الشجري) و( للك َيا)  ،وكا نفتي الزيد نية ونرجعهم ،وكاىلت دعّ ه حل بالد اجليل
()1

والري وجرجا حل القر اخلانا ايجري.
والديلم ن
قال ابن اجلّزي« :حيي ىى بن احلسن بن إسامعيل بن زيد ،أبو احلسن احلسني وكان مفتي

عيل ،وكان له معرفة باألصول واحلديث» .
عل مذهب زيد بن ّ
طائفته ى
()2

وقال ابن حجر و بعد نا أشار

ىلسبه ونذهبه وسكهاه و  :ساع الصّري والعتيقي

( ( )1للك َيا) :هذه املفردة عهي (احلرب)ُ .اىلظر :السفر اخلانا نن كتا الذيل والتكالة لكتايب املّصّل
والصلة :ج ،2ص.584
ُ
عيل ،املهتظم حل اري ،امللّك واألنم :ج ،16ص.266
( )2ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
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حماد بن عبد الّاحد الدقاق وىلرص
وابن ويال وابن زيده ب صبها ووريهم ،رو عهه ن
ابن نهدي وأبّ سعد حييي بن قاهر السام  ،وكا مم نن ُعهي باحلديث نح أ نىله نبتد ،كا
نفتي الزيد نية ونقدن نهم وعاملهم ِّ
بالري سهة سع وسبعني وأربع ناةة .
ّحل ن
()1

أ ننا الكتا  ،فيعرف بو(األنايل اخلايس نية) ،واألنايل :هّ «عنوان لبعض كتب احلديث
غالب ًا ،وهو الكتاب الذي أدرج فيه األحاديث املسموعة من إمالء الشيخ عن ظهر قلبه وعن كتابه،
عل جمالس السامع ،ولذا يطلق عليه املجالس أو عرض املجالس أيض ًا ،وهو
واللالب عليها غرغيبه ى
غطرق احتامل السهو والللط والنسيان ،وال سيام إذا كان إمالء
نظري األصل يف ّ
قوة االعتبار وق ّلة ّ

الشيخ عن كتابه املصحح ،أو عن ظهر القلب مع الوثوق واالطمئنان بكونه حافظ ًا ضابط ًا متقن ًا» .
()2

وسايت (األنايل اخلايس نية) هبذا احسم ،أل ن الشجري كا ياليها عىل قالبه ن
كل
ُ
يّع مخيا ،وللاصهِّف كتا آخر اساه كتا (األىلّار) يعرف بو(األنايل احثهيه نية) أناله
يّع احثهني.
و ُيعرف هذا الكتا

أيض ًا باسم ( ر يب األنايل اخلايس نية) ،وذلك بعدنا ر ن به

ن
عيل بن الّليد القريش العبشاي ،وهّ ان عىل
العالنة حميي الدين ن
حماد بن أمحد بن ن
ر يبه ،وكا قبل ذلك ر نبه القايض ن
العالنة شاا الدين جعفر بن أمحد بن أيب حييي حل
سبعة وعشورين باب ًا.
2ـ سند الكتاب وامسه
عيل بن احلسن البطحاين ،بقراءيت
قال الشجري« :أخربنا الرشيف أبو عبد اهلل ّ
حممد بن ّ
()3

عيل ،لسا امليزا  :ج ،8ص.427
( )1ابن حجر ،أمحد بن ن
( )2الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،2ص 305و .306
حماد رحا ،ساية
(عيل) ،وهّ ولط كام ىل نبه عليه اجلاليلُ .اىلظر :اجلاليل ،ن
( )3حل األصل( :عبد اهلل) بدل ن
َنن ُقتل نع احلسني× ،جملة راثها ،العدد الثاه :هانش ص.46
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حممد بن سعيد،
حممد بن جعفر التميمي ـ قراء ًة ـ قال :أخربنا أمحد بن ّ
عليه بالكوفة ،قال :أخربنا ّ
عمي طاهر بن مدرار ،قال :حدَّ ثني
قال :أخربين احلسن بن جعفر التميمي ـ قراء ًة ـ قال :حدّ ثني ّ
عيل‘ ،وحيي ىى بن أ ّم طويل ،وعبد اهلل
فضيل بن الزبري ،قال :سمعت اإلمام أبا احلسن زيد بن ّ
عيل‘ من و ْلده وإخوغه وأهله
ابن رشيك العامري يذكرون غسمية َمن قتل مع احلسن بن ّ

وشيعته ،وسمعته أيض ًا من آخرين سواهم» .
()1

الهص عىل أنرين أساسيني:
وقد اشتال هذا ن
أوالً :قريغ صاحب األنايل

الفضيل بن الزبري.

ثاني ًا :نصادر الفضيل بن الزبري حل هذا الكتا .
وهذا نا سهب ثه فيام ييل:

رو صاحب األنايل هذا الكتا عن الفضيل بن الزبري بّساةط مخا:
عيل بن احلسن البط اه (ت445هو) :قال عهه
 -1الرشيف أبّ عبد اهلل ن
حماد بن ن
عيل بن
الذهبي« :اإلمام ،املحدث ،الثقة ،العال ،الفقيه ،مسند الكوفة ،أبو عبد اهلل ّ
حممد بن ّ

احلسن بن عبد الرمحن العلوي الكويف .انتق ىى عليه احلافظ أبو عبد اهلل الصوري ،وغريه» .
()2

وذكره ابن اجلّزي حل رمجة (أبّ ال هاةم الهريس) ،حيث قال« :ولقي [يعهي الهريس]
أبا عبد اهلل العلوي ّ
عيل بن احلسن بن عبد الرمحن العلوي ،وكان هذا
العالمة ،وهو ّ
حممد بن ّ

العلوي يعرف احلديث. »...
()3

( )1الشجري ،حييي بن احلسني ،ر يب األنايل اخلايس نية :ج ،1ص.224
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،34ص.146
( )2الذهبي ،ن
ُ
عيل ،املهتظم حل اري ،امللّك واألنم :ج ،17ص.151
( )3ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
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حماد بن هارو
حماد بن جعفر بن ن
حماد بن جعفر التاياي :هذا هّ أبّ احلسن ن
2و ن
ابن فروة التاياي ،اله ّي ،الكّحل ،املعروف بو (ابن الهجار) ،كا نّلده عاع 303هو،
ووفا ه عاع 402هو .
()1

حممد بن هارون التميمي ،أبو احلسن ،املعروف بابن
حممد بن جعفر بن ّ
قال الزركيلّ « :
النجار :عال بالعربية ،له اشتلال بالتأريخ ،معمر ،من أهل الكوفة ،مولده ووفاغه فيها ،من كتبه
ّ

(غاريخ الكوفة) رآه ياقوت ،و(التحف والطرف) و(روضة األخبار) و(القراءات)» .
()2

حماد بن سعيد :هذا هّ احلافظ املعروف بو (ابن عقدة) ،املّلّد سهة
3و أمحد بن ن
َّ
نرت له
(249هو)
واملتّف سهة (333هو) واملّ نثغ عهد اإلنان نية والزيد نية والعا ننة( ،وقد ن
رمجته حل هذا الكتا عهد حديثها عن نقتل األصبغ بن ىلبا ة).
عاه قاهر بن
4و احلسن بن جعفر التاياي :نن شيّخ ابن عقدة ،ونن النذة ن
خاصة حل رجالها ،ذكره اخلطيب
ندرار انيت ،وأكثر روايا ه عهه ،ومل رد له رمجة
ن
الب دادي حل وهية امللتاا يضاح امللتبا ،قاةالً« :احلسن بن جعفر بن مدرار الكويف ،حدَّ ث

عمه طاهر بن مدرار ،رو ىى عنه أبو العباس بن عقدة احلافظ» .
عن ّ
()3

عم احلسن
5و قاهر بن ندرار :هذا هّ قاهر بن ندرار التاياي الطهافيس الكّحل ،ن
ابن جعفر وشيخه ،ونن النذة الفضيل بن الزبري ،وراوي كتابه حل املقتل.
يتعرض
قال اجلاليل فيه وحل ابن أخيه...« :ويظهر ح ْسن حاهلام عند الدار قطني؛ حيث ل ّ
ِ
غعرض للحسن بن عامرة مكرر ًا ،وقال :إ ّنه
هلام بيشء يف الروايات التي وقعا يف طرقها مع أ ّنه ّ
حق الدار قطني من أ ّنه :حافظ العرص الذي ل ِ
يأت بعد
مرتوك .أو إذا الحظنا ما ذكره الذهبي يف ّ

حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،33ص.91
(ُ )1اىلظر :الذهبي ،ن
( )2الزركيل ،خريالدين ،األعالع :ج ،6ص.71
عيل ،وهية امللتاا يضاح امللتبا :ص.156
( )3اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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مظان احلديث احلسن ،كام قال السيوطي ،بل من
أن كتابه (السنن) من
ّ
النسائي مثله ،والحظنا ّ
مظان احلديث الصحيح ،كام قال ابن حجر ،ا ّغضح عدم جمهول ّية الرجلن ،بل ح ْسن حاهلام
ّ

واالعتامد عليهام» .
()1

الهص أعاله و عىل ثالثة
لقد اعتاد الفضيل بن الزبري حل هذا الكتا و كام صو نرح حل ِّ
عيل÷ ،وحييي بن ُأ نع قّيل ،وعبد اهلل بن رشيك
نصادر أساسية( :أبّ احلسني زيد بن ن
العانري) ،فهؤحء يا نثلّ املآخذ األساسية واملهابع الرةيس نية التي استقي نهها الفضيل نا ندة
كتابه ،وفيام ييل عريف نقتضب ن
لكل واحد نههم:
عيل÷ :هذا هّ زيد الشهيد× ،الذي ُيهسب ليه املذهب
1و أبّ احلسني زيد بن ن
الزيدي ،وهّ أشهر نن ىلار عىل علم.
ن
عيل بن احلسن‘ عن إخوغه بعد أيب جعفر×
قال الشي ،املفيد« :كان زيد بن ّ
وأفضلهم ،وكان عابد ًا ورع ًا فقيه ًا سص ّي ًا شجاع ًا ،وظهر بالسيف يأمر باملعروف وينه ىى
عن املنكر ،ويطلب بثارات احلسن×.
حممد ،عن جده عن احلسن بن حيي ىى ،قال:
حممد احلسن بن ّ
أخربين الرشيف أبو ّ
حدَّ ثنا احلسن بن احلسن ،عن حيي ىى بن مساور عن أب ىى اجلارود زياد بن املنذر ،قال :قدمت
ى هشام
عيل× ،قيل يل :ذاك حليف القرآن! ورو ى
املدينة فجعلت ك ّلام سألت عن زيد بن ّ
عيل× ،وكان حيدثنا عنه ،فقلت:
ابن هشام ،قال :سألت خالد بن صفوان ،عن زيد بن ّ
أي رجل كان؟ فقال :كان كام علمت يبك ىى من خشية
أين لقيته؟ قال :بالرصافة .فقلتّ :
اهلل حت ىى خيتلط دموعه بمصاطه .واعتقد كثري من الشيعة فيه اإلمامة ،وكان سبب اعتقادهم
حماد رحا ،ساية َنن ُقتل نع احلسني× ،جملة راثها ،العدد الثاه :ص.146
( )1اجلاليل ،ن
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إىل الرضا من آل حممد| ،فظنّوه يريد بذلك نفسه ،ول
ذلك فيه خروجه بالسيف ،يدعو ى
إىل أيب عبد
يكن يريدها به ملعرفته باستحقاق أخيه× لإلمامة من قبله ،ووصيته عند وفاغه ى
اهلل×» .
()1

اإلناع زين العابدين× ،قاة ً
عيل بن
ال« :زيد بن ّ

وعدن ه الشي ،الطّيس حل أص ا

ثم عدن ه حل أص ا
عيل بن أيب طالب^»  ،ن
احلسن بن ّ

اإلناع الباقر× قاة ً
ال بعد أ

ثم عهّىله حل أص ا
عهّىله« :أبو احلسن أخوه×»  ،ن

اإلناع الصادق× ،وقال« :أبو

()2

()3

احلسن مدين غابعي ،قتل سنة إحد ىى وعرشين ومائة وله اثنتان وأربعون سنة» .
()4

2و حييي بن ُأ نع قّيل :هذا هّ حييي بن ُأ نع الطّيل أخّ اإلناع زين العابدين× نن
وخاصته وبطاىلته ،عدن ه الشي ،الطّيس حل أص ا
الرحاعة وبابه
ن

اإلناع زين

العابدين^ نع ّصيفه بو (املطعاي) .
()5

ورو الكيش بسهده عن أيب عبد اهلل× ،قال« :ارغدّ الناس بعد قتل احلسن× ّإال

ثم إ ّن الناس حلقوا وكثروا» .
ثالثة أبو خالد الكابيل ،وحيي ىى بن أ ّم الطويل ،وجبري بن مطعمّ ،
()6

3و عبد اهلل بن رشيك العانري :هذا هّ أبّ امل جل عبد اهلل بن رشيك بن عدي
السجاد
العانري الكاليب الّحيدي ،الكّحل ،نن وجّه الشيعة ،ونن حّاريي اإلنانني
ن
ى
والباقر÷ .ذكره الهجايش حل رمجة حفيد حفيده( :عبيد بن كثري بن حماد) ،فقال« :رو ى

عيل بن احلسن وأيب جعفر‘ ،وكان يكنّ ىى أبا املحجل ،وكان عندمها وجيه ًا مقدّ م ًا» .
عن ّ
()7

( )1املفيد ،حماد بن حماد ،اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد :ج ،2ص.171
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.113
( )2الطّيس ،ن
( )3املصدر السابغ :ص.135
( )4املصدر السابغ :ص.206
(ُ )5اىلظر :املصدر السابغ :ص.122
حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،1ص.338
( )6الطّيس ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.234
( )7الهجايش ،أمحد بن ن
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3ـ اجلاللي أوّل مَن أحيى هذا املقتل
مم نا يهب ي أ ُيشار ليه هّ أ ن نأول َنن أحيي هذا األثر ،وىلشوره حل حّارضىلا العلا نية،
هّ ن
حماد رحا احلسيهي اجلاليل ،حيث قاع باستخراج نتهه
العالنة وامل قغ الكبري املعارص ن
نن كتا

الهص و قّياه ،وقدن ع له باقدن نة حافية
األنايل اخلايس نية ،وقاع بت قيغ ن

اشتالت عىل( :التعريف بالكتوا  ،رمجة الفضويل بن الزبري ،سهد الكتا ) وقد ىلشوور
نرة و بعهّا ( ساية َنن ُقتل نع احلسني× نن ُولده و خّ ه وأهل بيته وشيعته)
و ن
ألول ن
حل العدد الثاه نن فصل نية راثها (1406هو) التي صدر حل قم عن نؤسسة آل البيت^
ألحياء الما .
ن
نستهل نقدن نة الت قيغ و
عرض الس ِّيد اجلاليل و حل
وقد ن

القّة التي اشتال
ىلقا
ن

الهص ،والتي ح نفز ه عىل حتقيقه وىلشوره ،وهي كام ييل:
عليها هذا ن
1و ن روايته نسهدة عن رجال نعروفني ،يتا نتعّ باكاىلة عهد امل دن ثني والعلامء،
املؤرخّ وأربا
وهذا نا مل َ
حتض به أكثر الروايات التي يتداويا ِّ
املؤ نلفني هبذا الصدد.
2و

جانعه (فضيل بن الزبري) قصد

املقا ل ووريهم نن

استيعا نا ّ نفر له نن الهقّل حل هذا

املجال ،فلقي أكثر نن شخص ،ومجع نا ذكروه حل هذه الرواية؛ مم نا ن
يدل عىل عهايته الفاةقة
بام مجعه فيه.
 3و احتّاؤه عىل أسامء لشهداء مل ُيذكروا حل نّحع آخر.
 4و احتّاؤه عىل آثار وروايات و فصيالت ،مم نا يرفع نن قياته العلا نية والتار نية.
 5و نه مل أجد (والكالع للجاليل) فيام قرأت نن الكتب املعه نية هبذا املّحّ ،ذكر ًا
يذا األثر ،وح ىلق ً
ال عهه .
()1

حماد رحا ،ساية َنن ُقتل نع احلسني× ،جملة راثها ،العدد الثاه :ص.28
( )1اجلاليل ،ن

 .............................. 166أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

أقول :وبعد هذا أخذ هذا األثر باحىلتشار حل حّارضىلا العلا نية ،وأخذت الكتب
فاان اعتاد عليه و ب سب ت نبعي ملا صدر حل هذا الش
املعهية بّاقعة كربالء عتاد عليهَّ ،
حل السهّات املاحية و  :الطبيس حل كتابه الركب احلسيهي نن املديهة

املديهة ،وفّزي آل

سيف حل كتابه نن قضايا الههضة احلسيه نية ،وجّاد حمدن ثي حل كتابه نّسّعة عاشّراء،
وحسني الشاكري حل كتابه سرية اإلناع احلسني× ،وفارس ربيزيا احلسّ حل حتقيقه
لكتا امللهّف عىل قتىل الطفّف حبن قاووس.

أرشىلا فيام سبغ

أ ن أقدع ىلص نكتّ

نن هذا املقتل هّ نا ىلقله الشجري حل

الهص الكانل يذا املقتل برواية صاحب األنايل ،نع
األنايل اخلايس نية ،وسههقل فيام ي يت ن
للهص ،فهذه هي
األخذ بعني احعتبار التص ي ات التي أجراها الس ِّيد اجلاليل بعد حتقيقه ن
الهسخة امل ققة نن هذا املقتل بت قيغ الس ِّيد اجلاليل ،واملهشّرة حل العدد الثاه نن فصل نية
عيل÷ نن ُولده و خّ ه وأهله وشيعته)،
راثها بعهّا  ( :ساية َنن ُقتل نع احلسني بن ن
الصف ات149( :و  ،)157ومل ىل ِّري نن هذه الهسخة سّ حذف التعليقات التي يضعها
امل نقغ أحياىل ًا للتهبيه عىل املّاحع املص ن ة.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
عيل‘ نن ُولده و خّ ه وأهله وشيعته
ساية َنن ُقتل نع احلسني بن ن

شهداء أهل البيت^:
عيل ،ابن رسّل اهلل (صلّات اهلل عليهم) ،قتله سها بن أىلا
( )1احلسني بن ن
الهخعي ،ومحل رأسه ،فجاء به خّيل بن يزيد األصب ي.
عيل بن أيب قالب÷ ،و ُأ ننه ُأ نع البهني بهت حزاع بن خالد بن ربيعة
( )2والعباس بن ن
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ابن الّحيد العانري ،قتله زيد بن رقاد اجلهبي ،وحكيم بن الطفيل الطاةف السهبسوي،
وكالما اب ُتيل حل بدىله.
عيل بن أيب قالب÷ ،و ُأ ننه و أيض ًا و ُأ نع البهني بهت حزاع ،قتله هاىلئ
( )3وجعفر بن ن
ابن ثبيت احلرضني.
عيل× ،و ُأ ننه و أيض ًا و ُأ نع البهني ،رناه خّيل بن يزيد األصب ي
( )4وعبد اهلل بن ن
بسهم ،وأجهز عليه رجل نن بهي متيم بن أبا بن دارع.
عيل بن أيب قالب÷ األص ر ،قتله رجل نن أبا بن دارع ،وليا
( )5ن
وحماد بن ن

عيل ،و ُأ ننه ُأ نع َو َلد.
بقا ل عبد اهلل بن ن

عيل بن أيب قالب÷ ،و ُأ ننه ليىل بهت نسعّد بن خالد بن نالك
( )6وأبّ بكر بن ن

ابن ربعي بن سلم بن جهدل بن هنشل بن دارع التاياي.
عيل÷ ،و ُأ ننه ُأ نع البهني بهت حزاع ،أخّ العباس وجعفر وعبد اهلل
( )7وعثام بن ن

عيل ألُ نع.
أبهاء ن

نرة بن عروة بن نسعّد بن
()8
وعيل بن احلسني ،األكرب ،و ُأ ننه ليىل بهت (أيب) ن
ن

نرة بن نهقذ بن الهعام
ن يث الثقفي ،و ُأ ننها نياّىلة بهت أيب سفيا بن حر  ،قتله ن
الكهدي ،وكا حيال عليهم ،ويقّل:
عــيل
عــيل بــن احلســن بــن
أنــا
ّ
ّ

نحــــن وبيــــت اهلل ْأو ىىل بــــالنبي

حتي ُقتل×.
( )9وعبد اهلل بن احلسني÷ ،و ُأ ننه الربا بهت انر القيا بن عدي بن أوس بن
جابر بن كعب بن حكيم الكلبي ،قتله حرنلة بن الكاهل األسدي الّالبي ،وكا ُول لدَ
وسامه
عيل× حل احلر  ،ف ُيت به وهّ قاعد ،وأخذه حل حجره ولب ه بريقه ،ن
لل سني بن ن
عبد اهلل ،فبيهام هّ كذلك ذ رناه حرنلة بن الكاهل بسهم فه ره ،ف خذ احلسني× دنه،
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فجاعه ورني به ىل ّ السامء ،فام وقعت نهه قطرة
الّرد :أ نىله ساع أبا جعفر يقّل :لّ وقعت نهه

األرض .قال فضيل :وحدَّ ثهي أبّ

األرض قطرة لهزل العذا  .وهّ الذي

يقّل الشاعر فيه:
وعنـــد غنـــي قطـــرة مـــن دمائنـــا

خـــرى غعـــدُ وغـــذكر
ويف أســـد أ
ى

ٍ
عيل بن احلسني× علي ً
يّنئذ ،وقد حضور بعض القتال فدفع اهلل
ال ،وار نث
وكا
ن
ل
عيل بن أيب
عهه ،و ُأخذ نع الهساء هّ ،ن
وحماد بن عارو بن احلسن ،واحلسن بن احلسن بن ن
قالب^.
عيل ،و ُأ ننه ُأ نع ولد ،قتله عبد اهلل بن عقبة ال هّي.
( )10و ُقتل أبّ بكر بن احلسن بن ن

عيل^ ،و ُأ ننه ُأ نع ولد ،رناه حرنلة بن الكاهل
( )11وعبد اهلل بن احلسن بن ن
األسدي بسهم فقتله.
عيل ،و ُأ ننه ُأ نع ولد ،قتله عارو بن سعيد بن ىلفيل األزدي.
( )12والقاسم بن احلسن بن ن

( )13وعّ بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب قالب ،و ُأ ننه مجاىلة بهت املسيب بن ىلجية بن

ربيعة بن رباح الفزاري ،قتله عبد اهلل بن قطهة الطاةي الهبهاه.
وحماد بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب قالب ،و ُأ ننه اخلّصاء بهت حفصة بهت
( )14ن
ثقيف بن ربيعة بن عاةذ بن احلار بن يم اهلل بن ثعلبة بن بكر بن واةل ،قتله عانر بن
هنشل التياي .قال :وملنا أ ي أهل املديهة نصاهبم ،دخل الهاس عىل عبد اهلل بن جعفر
يعزوىله ،فدخل عليه بعض نّاليه ،فقال :هذا نا لقيها ودخل عليها نن احلسني! قال:
ف ذفه عبد اهلل بن جعفر بهعله ،وقال« :يا بن اللصناء! أللحسن غقول هذا؟! واهلل ،لو شهدغه
ما فارقته حت ىى أقتل معه .واهلل ،ما غسص ىى نفيس عنهام وعن أيب عبد اهلل× ّإال ّأهنام أصيبا مع أخي
عل ّ
كل
وكبريي وابن ّ
عمي مواسن ،مضاربن معه» ،ن
ثم أقبل عىل جلساةه ،فقال« :احلمد هلل ى
عيل أال أكون آسيته بنفـيس ،احلمد
عيل بمرصع أيب عبد اهلل×ّ ،
ثم أعزز ّ
حمبوب ومكروه ،أعزز ّ
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عل ّ
كل حال ،قد آساه َولداي».
هلل ى

( )15جعفر بن عقيل بن أيب قالبُ ،أ ننه ُأ نع البهني بهت الشقر بن ايضا الكاليب،

قتله عبد اهلل بن عارو اخلثعاي.
( )16وعبد الرمحن بن عقيلُ ،أ ننه ُأ نع ولد ،قتله عثام بن خالد بن أسري اجلههي،
وبشور بن حر اياداه القاىليص ،اشمكا حل قتله.
( )17وعبد اهلل بن عقيل بن أيب قالب ،و ُأ ننه ُأ نع ولد رناه عارو بن صبيح
الصيداوي ،فقتله.
( )18ونسلم بن عقيل بن أيب قالبُ ،قتل بالكّفة ،و ُأ ننه حبلة ُأ نع ولد.
عيل بن أيب قالب ،و ُأ ننها ُأ نع ولد،
( )19وعبد اهلل بن نسلم بن عقيل ،و ُأ ننه رقية بهت ن
قتله عارو بن صبيح الصيداوي ،و ُيقال :قتله أسد بن نالك احلرضني.
وحماد بن أيب سعيد بن عقيل بن أيب قالب ،و ُأ ننه ُأ نع ولد ،قتله ابن زهري
()20
ن
األزدي ،ولقيط بن يا،ر اجلههي ،اشمكا حل قتله.
عيل÷ ،خرجت زيهب بهت عقيل بن أيب
و نملا أ ي الهاس باملديهة نقتل احلسني بن ن
قالب ،وهي قّل:
ــي لكـــم
مـــاذا غقولـــون إن قـــال النبـ ُ

مـــاذا صـــنعتم وأنـــتم آخـــر األمـــم

بعـــرتيت أهـــل بيتـــي بعـــد مفتقـــدي

ســارى ومــنهم رضجــوا بــدم
مــنهم أ
ى

ما كـان هـذا جزائـي إذ نصـحت لكـم

أن ختلفـــوين بســـوء يف ذوي َرمحـــي

شهداء األصحاب رضوان اهلل عليهم:
عيل÷ ،قتله سليام بن عّف احلرضني.
( )21و ُقتل سليام  ،نّ احلسني بن ن
حسا بن بكر احلهظيل.
عيل÷ ،قتله ن
( )22و ُقتل نهجح ،نّ احلسني بن ن
عيل÷.
( )23و ُقتل قار الديلاي ،نّ احلسني بن ن
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( )24و ُقتل احلار بن ىلبها  ،نّ محزة بن عبد املطلب ،أسد اهلل وأسد رسّله.
عيل÷ بالكّفةُ ،رني به نن فّق
( )25و ُقتل عبد اهلل بن يقطر ،رحيع احلسني بن ن
واحتز رأسه.
فتكرس ،فقاع ليه عبد امللك بن عاري اللخاي فقتله
ن
القرص ن
و ُقتل نن بهي أسد بن خزياة:
( )26حبيب بن نظاهر ،قتله بديل بن رصيم ال فقاه ،وكا ي خذ البيعة لل سني
عيل÷.
ابن ن
( )27وأىلا بن احلار  ،وكاىلت له ص بة نن رسّل اهلل|.
نسهر الصيداوي.
( )28وقيا بن َّ
( )29وسليام بن ربيعة.
( )30ونسلم بن عّسجة السعدي ،نن بهي سعد بن ثعلبة ،قتله نسلم بن عبد اهلل،
وعبيد اهلل بن أيب خشكاره.
و ُقتل نن بهي وفار بن نليل بن حارة:
( )31و( )32عبد اهلل ،وعبيد اهلل ،ابها قيا بن أيب عروة.
ذر ال فاري.
( )33و(جّ بن) حّي ،نّ أليب ن
و ُقتل نن بهي متيم:

ل
عيل÷ بعدُ .
( )34ن
احلر بن يزيد ،وكا َحلغ باحلسني بن ن
( )35وشبيب بن عبد اهلل ،نن بهي ىلفيل بن دارع.

و ُقتل نن بهي سعد بن بكر:
احلجاج بن بدر.
( )36ن
و ُقتل نن بهي لب:
( )37و( )38قاسط ،وكردوس ،ابها زهري بن احلار .
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( )39وكهاىلة بن عتيغ.
( )40والرضوانة بن نالك.
و ُقتل نن قيا بن ثعلبة:
(( )41جّين) بن نالك.
( )42وعارو بن حبيعة.
و ُقتل نن عبد القيا ،نن أهل البرصة:
( )43و( )44و( )45يزيد بن ثبيط ،وابهاه :عبد اهلل ،وعبيد اهلل ،ابها يزيد.
()46و( )47وعانر بن نسلم وسامل نّحه.
( )48وسيف بن نالك.
( )49واألدهم بن ُأن نية.
و ُقتل نن األىلصار:
( )50عارو بن قرظة.
( )51وعبد الرمحن بن عبد ر ن  ،نن بهي سامل بن اخلزرج ،وكا أنري املؤنهني×
ر نباه وع نلاه القرآ .
( )52وىلعيم بن العجال األىلصاري.
( )53وعارا بن كعب األىلصاري.
( )54و( )55وسعد بن احلار  ،وأخّه( :أبّ) احلتّف بن احلار  ،وكاىلا نن
ثم محال
فلام ساعا أصّات الهساء والصبيا نن آل رسّل اهلل| ،حكام ،ن
امل كاة ،ن
ب سيافهام ،فقا ال نع احلسني× حتي ُقتال ،وقد أصابا حل أص ا عار بن سعد ثالثة
ىلفر.
و ُقتل نن بهي احلار بن كعب:
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( )56الضبا بن عانر.
و ُقتل نن بهي خثعم:
( )57عبد اهلل بن برش األكلة.
( )58وسّيد بن عارو بن املطا ،،قتله هاىلئ بن ثبيت احلرضني.
و ُقتل:
حي التيايل ،نن بهي يم اهلل بن ثعلبة.
( )59بكر بن ن
( )60وجابر بن احلجاج ،نّ عانر بن هنشل نن بهي يم اهلل.
( )61ونسعّد بن احلجاج.
( )62وابهه :عبد الرمحن بن نسعّد.
و ُقتل نن عبد اهلل:
( )63جماع بن عبد اهلل.
( )64وعاةذ بن جماع.
و ُقتل نن قي:
( )65عانر بن حسا بن رشيح بن سعد بن حارثة بن حع.
( )66و ُأن نية بن سعد.
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و ُقتل نن نراد:
( )67ىلافع بن هالل اجلايل ،وكا نن أص ا أنري املؤنهني×.
( )68و( )69وجهادة بن احلار السلامه ،ووالنه :واحح الروني.
و ُقتل نن بهي شيبا بن ثعلبة:
عيل.
( )70جبلة بن ن
و ُقتل نن بهي حهيفة:
( )71سعيد بن عبد اهلل.
و ُقتل نن جّا :
( )72و( )73جهد بن حجري ،وابهه :حجري بن جهد .
و ُقتل نن صيدا:
( )74و( )75عارو بن خالد الصيداوي ،وسعد ،نّحه.
و ُقتل نن كلب:
( )76و( )77عبد اهلل بن عارو بن عياش بن عبد قيا ،وأمل نّ يم.
و ُقتل نن كهدة:
( )78احلار بن انر القيا.
( )79ويزيد بن زيد بن املهارص.
( )80وزاهر ،صاحب عارو بن احلاغ ،وكا صاحبه حني قلبه نعاوية.
و ُقتل نن بجيلة:
( )81كثري بن عبد اهلل الشعبي.
عاه :سلام بن نضار .
( )82و()83ونهاجر بن أوس ،وابن ن

 .............................. 174أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

و ُقتل:
( )84و( )85الهعام بن عارو ،واحلالس بن عارو الراسب نيا .
و ُقتل نن خرقة جهيهة:
( )86جماع بن زياد.
( )87وعباد بن أيب املهاجر اجلههي.
( )88وعقبة بن الصلت.
و ُقتل نن األزد:
( )89نسلم بن كثري.
( )90والقاسم بن برش.
( )91وزهري بن سليم.
( )92ونّ ألهل شهدة ُيدعي رافع ًا.
و ُقتل نن مدا :
( )93أبّ ثامنة ،عارو بن عبد اهلل الصاةدي ،وكا نن أص ا أنري املؤنهني×،
قتله قيا بن عبد اهلل.
( )94ويزيد بن عبد اهلل املرشقي.
( )95وحهظلة بن أسعد الشباني.
( )96وعبد الرمحن بن عبد اهلل األرحبي.
( )97وعامر بن سالنة الداحه.
( )98وعابا بن أيب شبيب الشاكري.
( )99وشّذ  ،نّ شاكر ،وكا نتقدن ن ًا حل الشيعة.
( )100وسيف بن احلار بن ،ريع.
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( )101ونالك بن عبد اهلل بن ،ريع.
( )102وماع بن سلاة القاىليص.
وار نث نن مدا :
أشهر نن جراحته.
( )103سّار بن محري اجلابري فامت لس نتة ُ
( )104وعارو بن عبد اهلل اجلهدعي ،نات نن جراحة كاىلت به ،عىل رأس سهة.
و ُقتل:
( )105هاىلئ بن عروة املرادي ،بالكّفة ،قتله عبيد اهلل بن زياد.
و ُقتل نن حرضنّت:
( )106بشري بن عار.
( )107وخرج ايفهاف بن املههند الراسبي ،نن البصورة ،حني ساع بخروج
احلسني× ،فسار حتي اىلتهي

ثم اىلتضوي
العسكر بعد قتله ،فدخل عسكر عار بن سعدَّ ،

ثم شدن فيهم.
سيفه ،وقال« :يا أّيا اجلند املجنّد ،أنا اهلفهاف بن امله ّند ،أبلس عيال ّ
حممد» .ن
عيل بن
عيل بن احلسني÷ :فام رأ الهاس نهذ بعث اهلل ن
حماد ًا| ،فارس ًا و بعد ن
قال ن
أيب قالب÷ و قتل بيده نا قتل ،فتداعّا عليه مخسة ىلفر ،فاحتّشّه ،حتي قتلّه ،رمحه اهلل
عا  .و نملا وصلّا

عيل بن احلسني علي ً
ال ندىلف ًا،
عيل÷ أصابّا ن
،رادقات احلسني بن ن

حماد بن عارو بن
ووجدوا احلسن جرحي ًا ،و ُأ ننه خّلة بهت نهظّر الفزاري ،ووجدوا ن
عيل والن ًا نراهق ًا ،فضاّهم نع العيال ،وعافاهم اهلل عا ف ىلقذهم نن القتل.
احلسن بن ن

بعيل بن احلسني ،فقال له :ن لك هبؤحء حرنة،
فلام ُأيت هبم عبيد اهلل بن زياد َّ
ن
هم ن

ف رسل نعهن َنن يكفلهن وحيّقهن .فقال :ح يكّ أحد وريك ،ف الهم مجيع ًا.
عويل بون
واجتاع أهل الكّفة وىلساء مدا حني خرج هبم ،فجعلّا يبكوّ  ،فقوال ن

فلام ُأيت هبوم نسوجد دنشوغ ،أ واهم
احلسني÷ :هذا أىلتم بكّ ! ف خربوه َنن قتلها؟! ن
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نروا  ،فقال للّفد :كيف صهعتم هبم؟! قالّا :ورد عليها نههم ثامىلية عرشو رجو ً
ال ،ف يهوا
حماد| يوّع القيانوة ،واهلل،
عىل آخرهم! فقال أخّه عبد الرمحن بن احلكمُ :حجبتم عن ن
عويل! أجوزر م
ثم قاع واىلرصف ،ن
ح أجانعكم أبد ًا .ن
فلام أ دخلّا عىل يزيد ،فقال :يه يوا ن

عيل بن احلسوني( :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
أىلفسكم عبيد أهل العراق؟! فقال ن

(ﯽ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ)

.ثم أنر هبم ف ُدخلّا دار ًا،
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ) َّ
وجهزهم وأنر بتسورحيهم
فه ني هم ن

املديهة .وكا أهل املديهة يساعّ ىلوّح اجلو نن عوىل

عيل÷ حني ُأصيب ،وجهنية قّل:
احلسني بن ن
ِ
بجهـــد
أال يـــا عـــن فـــاحتفيل

ــل الشـــهداء بعـــدي
َ
ومـــن يبكـــي عـ ى

عـــل رهـــط غقـــودهم املنايـــا
ى

إىل متجـــــــرب يف ملـــــــك عبـــــــد
ى

غكملة مقتل الفضيل بن الزبري:
الهص الكربالةي ،وقد
يبدو أ ن الفضيل بن الزبري كا نن املهتاني ب فظ و سجيل ن
عثرت عىل عدن ة روايات نسهدة

الفضيل ر بط بكربالء وري رواية األنايل اخلايس نية،

وقد أحببت أ أمجع لك الروايات ،لتكّ باثابة التكالة لرواية األنايل.
1و حل اري ،دنشغ حبن عساكر (ت571هو) بسهده

الفضيل بن الزبري ،قال:
()1

«كنت جالس ًا عند شصص  ،فأقبل رجل فجلس إليه رائحته رائحة القطران ،فقال له :يا هذا،
()2

أغبيع القطران؟ قال :ما بعته قط .قال :فام هذه الرائحة؟ قال :كنت م َّن شهد عسكر عمر بن سعد،
( )1حل املطبّعة (الفضل) وهّ ص يف ،ونا أثبتهاه هّ الص يحُ .اىلظر :ابن نهظّر ،حماد بن نكرع،
خمترص اري ،دنشغ :ج ،7ص.157
حماد بن نكرع ،خمترص اري ،دنشغ :ج ،7ص( .157السدي) بدل كلاة
(ُ )2اىلظر :ابن نهظّر ،ن
(شخص).
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عيل الليل رقدت فرأيت يف نومي رسول اهلل(صل اهلل عليه
فلام َّ
جن ّ
وكنت أبيعهم أوغاد احلديدّ ،
القتل من أصحاب احلسن ،فقلت له :اسقني .فأب ىى ،فقلت :يا
وعيل يسقي
عيل،
ى
ي
وسلم) ومعه ّ
رسول اهلل ،مره يسقيني .فقال :ألست م َّن عاون علينا؟! فقلت :يا رسول اهلل ،واهلل ،ما رضبت
عيل ،اسقه
بسيف وال طعنت برمح وال رميت بسهم ،ولكنّي كنت أبيعهم أوغاد احلديد ،فقال :يا ّ
ثم انقطع ذلك البول
فناولني قعب ًا ملوء ًا قطران ًا فرشبت منه قطران ،ول أزل أبول القطران أيام ًاّ ،
عنّي وبقيت الرائحة يف جسمي .فقال له السدي :يا عبد اهلل ،كل من بر العراق وارشب من ماء

حممد ًا أبد ًا» .
الفرات فام أراك غعاين ّ
()1

حماد بن
2و وفيه أيض ًا :بسهده عن فضيل بن الزبري ،عن عبد الرحيم بن نياّ  ،عن ن
إىل شمر بن ذي
عارو بن حسن ،قال« :كنّا مع احلسن ريض اهلل عنه بنهري كربالء ،فنظر ى
إىل كلب
اجلوشن ،فقال :صدق اهلل ورسوله ،قال رسول اهلل(صل اهلل عليه وسلم) ّ
كأين أنظر ى

أبقع يلغ يف دماء أهل بيتي» .
()2

وقد رواه بطريغ آخر يهتهي للفضيل أيض ًا ،وبلفظ نتقار

.

()3

الرسا  ،عن أيب سعيد عقيصا ،قال:
3و وحل كانل الزيارات :بسهده عن فضيل ن
عيل‘ ،وخال به عبد اهلل بن الزبري وناجاه طوي ً
ثم أقبل احلسن×
ال ،قالَّ :
«سمعت احلسن بن ّ
بوجهه إليهم ،وقال :إ ّن هذا يقول يل :كن محام ًا من محام احلرم .وألن أقتل وبيني وبن احلرم باع
ّ
أحب إ ّيل من أن أقتل باحلرم» .
أحب إ ّيل من أن أقتل وبيني وبينه شرب ،وألن أقتل
بالطف ّ
ُ
()4

التامر
4ـ ويف علل الرشائع :بسنده عن فضيل ّ
الرسان عن جبلة املك ّية ،قالت« :سمعت ميثم ّ
املحرم لعرش يمضن منه ،ولي ّتصذن
(قدّ س اهلل روحه) يقول :واهلل ،ل َتقتل هذه األ ّمة ابن نبيها يف ّ
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،14ص 258و .259
( )1ابن عساكر ،ن
( )2املصدر السابغ :ج ،23ص.190
( )3املصدر السابغ :ج ،55ص.16
حماد ،كانل الزيارات :ص.151
( )4ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
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غعاىل ذكره ،أعلم ذلك بعد
أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة ،وإن ذلك لكائن قد سبق يف علم اهلل ى
إيل موالي أمري املؤمنن× ،ولقد أخربين أ ّنه يبكي عليه ّ
كل يشء حت ىى الوحوش يف
عهده َّ
الفلوات واحليتان يف البحر والطري يف السامء ،ويبك ىى عليه الشمس والقمر والنجوم ،والسامء
واجلن ،ومجيع مالئكة الساموات واألرضن ،ورضوان ومالك ومحلة
واألرض ،ومؤمنو اإلنس
ّ
العرش ،ومتطر السامء دم ًا ورماد ًا.
عل املرشكن الذين جيعلون مع
ّ
عل قتلة احلسن× ،كام وجبت ى
ثم قال :وجبت لعنة اهلل ى
ى واملجوس.
عل اليهود والنصار ى
اهلل إهلا آخر ،وكام وجبت ى
قالت جبلة :فقلت له :يا ميثم ،فكيف ي ّتصذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه احلسن× يوم
ثم قال :يزعمون حلديث يضعونه أ ّنه اليوم الذي غاب اهلل فيه
رض اهلل عنه) ّ
بركة؟ فبك ىى ميثم ( ى
احلجة ،ويزعمون أ ّنه اليوم الذي َقبِل اهلل فيه غوبة
عل آدم× يف ذي ّ
عل آدم×! وإ ّنام غاب اهلل ى
ى
داود×! وإ ّنام َقبِل اهلل (ع ّز ّ
احلجة ،ويزعمون أ ّنه اليوم الذي أخرج اهلل فيه
ذي ّ
وجل) غوبته يف ّ
يونس× من بطن احلوت! وإ ّنام أخرج اهلل (ع ّز ّ
احلجة،
وجل) يونس× من بطن احلوت يف ذي ّ
عل اجلودي يوم
عل اجلودي! وإ ّنام استوت ى
ويزعمون أ ّنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح× ى
غعاىل فيه البحر لبن ىى إرسائيل! وإ ّنام
الثامن عشـر من ذي ّ
احلجة ،ويزعمون أ ّنه اليوم الذي فلق اهلل ى
عيل‘ سيد الشهداء يوم
كان ذلك يف ربيع األ ّولَّ .
ثم قال ميثم :يا جبلة ،اعلمي أ ّن احلسن بن ّ
ِ
كأهنا دم عبيط
عل سائر الشهداء درجة ،يا جبلة إذا نظرت السامء محراء ّ
القيامة ،وألصحابه ى
فاعلمي أ ّن سيد الشهداء احلسن× قد قتل.
كأهنا املالحف املصف ّرة؛
عل احليطان ّ
قالت جبلة :فصرجت ذات يوم فرأيت الشمس ى
ٍ
حينئذ وبكيت وقلت :قد ـ واهلل ـ قتل سيدنا احلسن×» . 1
فصحت
( )

عيل ،علل الرشاةع :ص.229
( )1الصدوق ،ن
حماد بن ن
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خامتة بأهمّ النتائج
1و ُيعترب الفضيل بن الزبري نن الشخصيات الكّف نية التي برزت حل بدايات القر
ألول ،ومل ىلستطع حتديد اري ،دقيغ لّحد ه أو وفا ه ،ح أ ن املعطيات املتّفرة
ايجري ا ن
شري

وحد ه قبل نطلع القر ايجري الثاه ،ووفا ه بني عاني (122و 148هو).
2و اىل در الفضيل نن ُأ،رة نن األُ ن،ر ا نلتي هتاي

بهي أسد بالّحء ،وهي ُأ،رة

الزبري بن عار بن درهم التي أىلجبت عدن ة نن األعالع ،كالفضيل بن الزبري ،وأخيه عبد اهلل
حماد بن عبد اهلل بن الزبري املعروف بو (أيب أمحد الزبريي).
ابن الزبري ،وولده ن
3و كا الفضيل نن الشخصيات العلا نية التي ر نكزت عىل اجلاىلب الكالني
حديثي و ار ني ،والت ننل حل ُأسلّبه وصياوته لكتابه حل
والعقاةدي ،كام كا له اهتامع
ن
املقتل ،واملصادر التي اعتاد عليها حل ذلك ن
يدل عىل حا علاي ،وبراعة حل الت ليف
األول.
جيعالىله حل نصاف األخباريني نن الطراز ن
4و كا الفضيل عىل نذهب الزيد نية ،بل هّ نن نتك ِّلايهم وكرباةهم ،وكا نن أبرز
نساعدي زيد الشهيد× حل دعّ ه وثّر ه.
5و كا الفضيل عىل صلة قيبة باإلنانني الباقر والصادق÷ ،وكا يفد عليهام،
ويروي عههام.
6و والفضيل نعترب احلديث ب سب املبهي القاةل بّثاقة مجيع رواة كانل الزيارات،
القاي ،واملبهي القاةل بكفاية عهّىلة الراوي حل
واملبهي القاةل بّثاقة مجيع رواة فسري ن
األُصّل الرجال نية وعدع القدح فيه ،وأيض ًا ياكن اعتبار حديثه عن قريغ الت ننل حل
القراةن والشّاهد الدا نلة باجاّعها عىل وثاقته كام صهع اجلاليل.
7و وكتابه حل املقتل نّجّد حل كتا

األنايل اخلايس نية للشجري ،ويعّد فضل
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اىلتشاره حل أوساقها العلا نية

ن
حماد رحا اجلاليل كام ىل َّبهها.
العالنة وامل قغ الكبري الس نيد ن

الهص الكربالةي ،وهّ نا ملسهاه حل
8و كا الفضيل نن
املهتاني ب فظ و دوين ن
ن
نقتله ،وحل ىلصّص ُأخر نرو نية عهه حل هذا الش  ،مجعهاها حتت عهّا ( كالة نقتل
الفضيل بن الزبري).

الفصل اخلامس :مقتل أبي خمنف األزدي الكويف أشهر املقاتل احلُسينيّة

الفصل اخلامس
مقتل أبي مِخْنَف األزدي الكويف (000ـ 157هـ)
أشهر املقاتل احلُسينيّة

تقديم
ؤرخني اهتامن ًا
املؤرخني حل الكّفة ،وكا نن أشدن امل ِّ
كا أبّ خمهف حل زناىله شيِّ ،
بجاع و دوين أخبار كربالء ،وقد حاول أ حييط ب ن
دق التفاصيل املر بطة هبذه الّاقعة،
فشالت أخباره أحدا ووقاةع يّع عاشّراء ،ونا سبقه نن رهاصات ومتهيدات ،ونا
اله نن أحدا ووقاةع السبي.
حماد باقر القاةهي حل كتابه الكربيت األمحر« :أ ّنه أعط ىى قباءه ـ وهو برد يامين
وقد رو
ن

نفيس ـ ثمن ًا لكتابة أبيات من الشعر منسوبة لسيد الشهداء×» .
()1

وهذه الرواية و

ص ت و كشف عن حرصه الشديد و ط نلعه

التقا كل

شاردة وواردة حّل هذه الّاقعة.
وكام حاول أبّ خمهف أ حييط ب ن
دق فاصيل أحدا
حاول و أيض ًا و أ يستهد حل عاله
األحدا

ووقاةع كربالء ،فقد

املهابع األُو املتا ِّثلة حل الرواة األواةل الذين عايشّا

وبارشوها ،كعقبة بن ساعا نّ الربا

زوجة احلسني×  ،وديم بهت
()2

حماد باقر ،الكربيت األمحر :ج ،1ص.43
( )1القاةهي ،ن
( )2هّ نّ الربا بهت انر القيا الكلبية زوجة احلسني× ،وقد صاحب احلسني× نن املديهة
ن نكة ونن ن نكة كربالء ،ومل ُيفارقه حتي ُقتل× ،ولكهنه مل يّ نفغ لهيل الشهادة بني يدي اإلناع
احلسني× ،ومل يكن له دور قتا نيل أصالً ،وبعد اىلتهاء املعركة وقع حل األ،ر ،فعرحّه عىل ابن سعد،
فقال له :نا أىلت؟ قال :أىلا عبد مملّك .ن
فخىل سبيله ،وأصبح بعد ذلك نن رواة واقعة الطف .وقد
حرص أبّ خمهف عىل اح نصال به واألخذ نهه .هذا نا استفدىلاه نن نّاحع عدن ة نن اري ،الطربي:
ج ،4ص ،260وص ،313وص.347
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عارو زوجة زهري بن القني  ،وجعفر بن حذيفة الطاةي  ،وعقبة بن أيب العيزار  ،وحييي
()2

()1

()3

ابن هاىلئ بن عروة املرادي  ،ووريهم.
()4

و ذا ن
عذر اح نصال بالراوي املبارش لعدع نعارص ه ،أو لل ُبعد املكاه ،كا أبّ خمهف
بان ا نصل بالرواة املبارشين (بال واسطة) كام ا ن صل بسليام بن أيب راشد األزدي
ي نتصل َ
للّصّل

أخبار ُمحيد بن نسلم األزدي  ،أو (بّاسطة) كام أخذ أخبار عبد اهلل بن سليم
()5

واملذري بن املشاعل األسديني عن أيب جها
()6

الكلبي عن عدي بن حرنلة األسدي

عههام .
()7

نن هها؛ فقد جاءت روايات نقتل أيب خمهف وه نية حل فاصيلها و حاقتها باجلزةيات،
نسهدة ن نتصلة نّثّقة حل نآخذها ونهابعها؛ ولذا أصبح نقتله نن أشهر املقا ل احلسيه نية،

( )1رو عهها أبّ خمهف خرب ًا واحد ًا حّل الت اق زوجها زهري باحلسني× ،وهّ يرويه عهها نبارشة.
ُاىلظر :اري ،الطربي :ج ،4ص.298
ُ
(ُ )2اىلظر :الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،4ص .281حل اجلرح والتعديل حبن أيب
حا م :ج ،2ص« :476جعفر بن حذيفة نن آل عانر بن جّين بن عاةذ بن قيا اجلرني ،كا نع
عيل يّع ص نفني ،رو عهه أبّ خمهف لّ بن حييي .»...وعدن ه ابن ح نبا حل الثقاتُ .اىلظر :ابن حبا ،
ن
حماد بن ح نبا  ،الثقات :ج ،4ص.105
ن
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،4ص.304
(ُ )3اىلظر :الطربي ،ن
ُ
ُ
( )4وحييي هذا و كا أبّه نن رنّز الثّرة وقيادهيا ،نح أ ن أ ننه روعة كاىلت أخت عارو بن احلجاج،
وكا نشدود ًا خاله ،وكا نعه حل كربالء حل عسكر عار بن سعد ،وكا نعه أيض ًا حل قتاله حد
املختار حتت عبد اهلل بن نطيع وايل الكّفة نن لق َبل ابن الزبريُ .اىلظر :املصدر السابغ :ج ،6ص 331و
.504
(ُ )5اىلظر :املصدر السابغ :ج ،4ص ،311وص ،312وص ،314وص ،326وص ،334وص،340
وص ،341وص ،344وص ،345وص.347
مة نح
نهتاني باتابعة أخبار الههضة كام رصحا بذلك ،حيث قاح« :ملنا قضيها ن
حجها مل يكن لها ن
( )6وكاىلا ِّ
حماد بن جرير ،اري،
الل اق باحلسني حل الطريغ لههظر نا يكّ نن أنره وش ىله»ُ .اىلظر :الطربي ،ن
األُنم وامللّك :ج ،4ص.229
(ُ )7اىلظر :أخبارما حل املصدر السابغ :ج ،4ص ،289وص ،290وص ،299وص ،300وص.302
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نر العصّر.
وأكثرها اعتامد ًا لد
املؤرخني عىل ِّ
ِّ

ٍ
بيشء نن التفصيل ،ولكن بعد أ
وسهعّد ،ريع ًا لل ديث عن نقتل أيب خمهف
ىلكّ قد رمجها أليب لخمهَف ،ومحلها فكرة كافية عن شخصيته.

املبحث األوّل
ترمجة أبي خمنف

هّ لوّ بن حييي بن سوعيد بن خمهوف و بكسور امليم وسكّ اخلاء وفتح الهّ و بن سليم و
بضم السني وفتح الالع وسكّ الياء و أو سامل  ،أو سليام  ،األزدي ال اندي (أبّ لخمهَف).
()1

()2

()3

حماد ،ىلسب نعد واليان الكبري:
( )1هكذا ُحبط حل أكثر املصادر نن الفريقنيُ .اىلظر :الكلبي ،هشاع بن ن
حماد بن جرير ،اري،
حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،1ص .787الطربي ،ن
ج ،2ص .482ابن سعد ،ن
حماد بن جرير ،املهتخب نن ذيل املذ َّيل :ص .47ابن
األُنم وامللّك :ج ،4ص .546الطربي ،ن
رب ،يّسف بن عبد
العديم ،عار بن أمحد ،ب ية الطلب حل اري ،حلب :ج ،8ص ،3673ابن عبد ال ن
عيل ،اإلصابة :ج ،6ص .46ابن قتيبة ،عبد
اهلل ،احستيعا  :ج ،4ص .1476ابن حجر ،أمحد بن ن
عيل بن أيب الكرع ،اللبا حل مذيب األىلسا  :ج،1
اهلل بن نسلم ،املعارف :ص .537ابن األثري ،ن
عيل،
عيل بن أيب الكرعُ ،أسد ال ابة :ج ،4ص .352ابن حجر ،أمحد بن ن
ص .529ابن األثري ،ن
مذيب التهذيب :ج ،10ص .78العيهي ،حماّد بن أمحد ،نباه األخبار :ج ،3ص .408الب دادي
الباباه ،سامعيل باشا ،هدية العارفني :ج ،1ص .841اننيل ،حسن زاده ،أحبط املقال حل حبط
أسامء الرجال :ص .119القاي ،عباس ،الكهي واأللقا  :ج ،1ص.155
عيل ،رجال الهجايش :ص .320نع أ نىله عدَّ نن كتبه بعد ذلك :كتا أخبار
(ُ )2اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
الهساخ ،ومم َّن ابع الهجايش حل ذلك
خمهف بن سليم؛ ولذا احتال بعض الباحثني أ نىله نن ص يف ن
العالنة احليل والتفريشُ .اىلظر :ن
ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،يضاح احشتباه :ص.359
التفريش ،نصطفي بن احلسني ،ىلقد الرجال :ج ،4ص.74
(ُ )3اىلظر :احلاّي ،ياقّت ،نعجم األُدباء :ج ،5ص .2252و ابعه عىل ذلك :ابن شاكر ،حماد ،فّات
الّفيات :ج ،3ص .325الّجيه ،عبد السالع عباس ،نعجم رجال احعتبار وسلّة العارفني:
ص .262عار ك الة ،نعجم املؤ نلفني :ج ،8ص.157
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وهّ نش َتهر بكهيته (أبّ خمهف) ،و ُ ط بعض اخلطباء حل لفظ كلاة (خمهف)،
والص يح نا أثبتهاه( :بكرس امليم وسكّ اخلاء وفتح الهّ ) عىل وز ل
(نه َرب) ،كام حبطه
أةاة الل ة ،وجهابذة علم األىلسا  ،وف ّل ف نن املؤ لف واملختلف.
ن

قال ابن دريد« :خمنفِ :مفعل من قوهلم :خن َ
َف الرجل بأنفه ،إذا أما َله من كِ ْرب .والفرس
أمال رأسه يف جريه أو غقريبهِ .
واخلنَاف :رضب من سري اإلبلَ .
واخلنيف:
خانف َ
وخنوف ،إذا َ َ

ثوب من َكتّان خشن .واجلمع خنف ،شبيه َ
باخل ْيش .ويقالَ :خن ْفت األغْر َّجة ،إذا قطعتها،
والواحد من َق ْطعها َخنِيف أيض ًا»(.)1

واألزدي :بفتح األلف وسكّ الزاي وكرس الدال ،ىلسب ًة

أزد شهّءة ،وهّ أزد

ابن ال ّ بن ىلبت بن نالك بن زيد بن كهال بن سب .
()2

قال اجلّهريَّ « :
عل َفع ْو َل ٍة ـ  :الت َق ُزز وهو التباعد من األدناس ،غقول :رجل
والشن ْو َءة ـ ى
َئي ،قال ابن السكيت :ربام قالوا:
وء َة وهم حي من اليمن ،ينسب إليهم َشن ي
فيه َشن ْو َءة ،ومنه أزْد َشن َ
أزد َشنو َة ـ بالتشديد غري مهم ٍ
وزة ـ وينسب إليها َشن َِو يي»(.)3
َْ
َّ

وال اندي :بفتح ال ني وكرس امليم والدال ،هذه الهسبة

واند بطن نن األزد،

واسم واند و كام حل ُأسد ال ابة و  :عارو بن عبد اهلل بن كعب بن احلار بن كعب بن عبد
اهلل بن نالك بن ىلرص بن األزد .وهّ نعدود حل أهل احلجاز ،سكن الطاةف .
()4

حماد بن احلسن ،احشتقاق :ص.493
( )1ابن دريد ،ن
حماد ،األىلسا  :ص .213
(ُ )2اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
( )3اجلّهري ،سامعيل بن محاد ،الص اح :ج ،2ص ،64نا ندة (شه ).
عيل بن أيب الكرعُ ،أسد ال ابة :ج ،2ص.397
(ُ )4اىلظر :ابن األثري ،ن
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آل خمنف بن سليم زعامء األزد يف الكوفة:
يبدو أ ن خمهف بن سليم هّ أول َنن دخل حل اإلسالع نن أسالف أيب خمهف ،وكاىلت
ثم ىلزل الكّفة بعد ذلك ،وهّ ىلقيب األزديني فيها  ،وكا
له ص بة نع رسّل اهلل|َّ ،
()1

حل الكّفة جباىلة (نقربة) ُعرف بو (جباىلة خمهف بن سليم) .
()2

عيل بن أيب قالب×  ،بل
وقد عدن ه الشي ،حل رجاله حل قبقة أص ا أنري املؤنهني ن
()3

عدن ه ابن داوود نن خّاص أص ابه .
()4

ٍ
يّنئذ  .ومل
وكا حانل راية األزد نن أهل الكّفة حل وقعة اجلال ،وقيل :نىله ُقتل
()5

يثبت؛ فا ن األخبار الدا نلة عىل حيا ه بعد وقعة اجلال نن الكثرة ب يث يسقط نعها هذا
القّل عن احعتبار التار ي ،ونهها عىل سبيل املثال:
1و رو ىلرص بن نزاحم املهقري :أ ن عل ني ًا× استعاله عىل أصفها ومدا بعد
اجلال .
()6

2و وذكر املهقري أيض ًا :أ نىله ملنا أراد عل ني ًا× املسري
فكتب

أهل الشاع ،كتب

خمهف بن سليم كتاب ًا ،يذكره فيه بفريضة اجلهاد ،و ُ ربه بهيته حل املسري

عامله،
ن
أهل

الشاع ،ويصف له فيه ظلم بهي ُأ ننية واىل رافهم عن الههر اإلسالني العادل ،وحل آخر
عل عملك أوثق أصحابك يف نفسك ،وأقبل إلينا،
الكتا « :فإذا أغيت بكتايب هذا فاستصلف ى
حماد بن سعد ،الطبقات :ج ،6ص.109
(ُ )1اىلظر :ابن سعد ،ن
ُ
(ُ )2اىلظر :الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،7ص.183
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.81
(ُ )3اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )4اىلظر :ن
احليل ،ابن داود ،رجال ابن داود :ص.188
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،4ص.521
(ُ )5اىلظر :الطربي ،ن
(ُ )6اىلظر :املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص.11
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احلق وغباين الباطل ،فإ ّنه
لعلك غلق ىى هذا العدو املحل ،فتأمر باملعروف وغنه ىى عن املنكر ،وتامع ّ
العل
ال غناء بنا وال بك عن أجر اجلهاد .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال ّ
قوة ّإال باهلل ى

العظيم. »...
()1

عل أصبهان احل َ
ارث بن أب ىى احلارث بن الربيع،
َّ
ثم أردف املهقري قاةالً« :فاستعمل خمنف ى

ن» .
عيل صف َ
عل مهدان سعيدَ بن وهب ـ وكالمها من قومه ـ وأقبل حت ىى شهد مع ي
واستعمل ى
()2

وذكر الطربي حل أحدا
رجل

سهة 39هو أ ن نعاوية قد بعث الهعام بن بشري حل ألفي

عني التار ،وهبا نالك بن كعب نسل ة لعيل× حل ألف رجل ،ف ذ يم ،ف ّا

يبغ نعه نح ناةة رجل ،فكتب نالك
الكّفة ،وأ اه الهعام  ،ومل َ

أنري املؤنهني× ربه

الهاس ،وأنرهم باخلروج ،فتثاقلّا ،وواقع نالك الهعام  ،ف نر
بام جر  ،فخطب عيل× َ
نالك أص ابه أ جيعلّا ُجدُ ر القرية حل ظهّرهم ،واقتتلّا.
وكتب

خمهف بن سليم يس له أ يادن ه وهّ قريب نهه ،فّجه ليه ابهه عبد الرمحن

ابن خمهف حل مخسني رج ً
ال ،فاىلتهّا

نالك وأص ابه ،وقد كسوروا جفّ سيّفهم،

واستقتلّا ،فلام رآهم أهل الشاع وذلك عهد املساء ،ظهّا أ يم نددا فاهنزنّا .
()3

حماد هادي اليّسفي ال روي و بعد أ ىلقل نا ىلقلهاه ونا مل ىلهقله نن األحاديث
قال ن
الدا نلة عىل بقاء خمهف بن سليم ح ني ًا بعد اجلال و « :فهذه األحاديث ك ّلها غـرصح بحياة جده
فإن غارات معاوية إنّام كانت سنة  39هـ بعد
خمنف بن سليم بعد اجلمل ،بل ح ّت ىى بعد صفنّ ،
وقعة ص ّفن  37هـ ،بينام غنفرد غلك الرواية بأ ّنه قتل يوم اجلمل كام سلف آنف ًا ،ول يفطن الطربي

إىل سنة  80هـ» .
لذلك ،فلم يعلق عليه بيشء ،مع غرصحيه يف (ذيل املذ ّيل) بحياغه ى
()4

( )1املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص 104و .105
( )2املصدر السابغ :ص.105
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،5ص.133
(ُ )3اىلظر :الطربي ،ن
( )4أبّ خمهف ،وقعة الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص.23
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وىل ن ىلؤ ِّيده فيام ذهب ليه نن بقاء خمهف بن سليم بعد اجلال ،بل حتي بعد ص ِّفني
ذلك ،فا ن نههر الطربي حل ار ه

كام قال ،وري أ نىلها ح ىلّافقه عىل عدع التفات الطربي

هّ ىلقل مجيع الروايات املختلفة ووجهات الهظر املتبايهة حّل احلاد  ،ب ِّض الهظر عن
نّافقتها للعقل والفكر ،أو عدع نّافقتها ،وبصورف الهظر عن اىلسجانها نع الثّابت
التار نية أو عدع اىلسجانها ،فعدع عليغ الطربي عىل نا ن
شذ نن الهقّل التار نية هّ املّافغ
للههر الذي ألزع ىلفسه السري عليه حل نقدِّ نة الكتا

حيث يقّل« :فام يكن يف كتايب هذا من

خرب ذكرناه عن بعض املاضن م َّا يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من أجل أ ّنه ل يعرف له
يؤت يف ذلك من قبلنا ،وإ ّنام أغ ىى من ِقبل
وجه ًا يف
الصحة ،وال معن ىى يف احلقيقة ،فليعلم أ ّنه ل َ
ّ

عل نحو ما أ ّدي إلينا» .
بعض ناقليه إلينا ،وإ ّنا إ ّنام أ ّدينا ذلك ى
()1

أ ننا حل نهتخب ذيل املذ َّيل ،فلم يظهر نهه أ نىله يسري عىل ىلفا املههر ،بل الظاهر
خالفه ،وأ ن انراء املّجّدة فيه مت ِّثل خمتارات الطربي مم َّا قيل حل وفيات الص ابة
والتابعني.
وعليه؛ فال نهافاة بني رصيح الطربي حل نهتخب ذيل املذ َّيل ب يا ه

سهة 80هو،

اخلاص
وبني ىلقله خلرب نقتله حل يّع اجلال حل ار ه ،نا داع لكل نن الكتابني نههجه
ن
و ُأسلّبه املتا ِّيز.
وقد اىلفرد ابن حجر (ت852هو) فذكر أ ن خمهف بن سليم كا مم َّن خرج نع سليام
ابن رصد حل وقعة عني الّردة ،و ُقتل هبا سهة 64هو  ،وىل ن ىلستبعد هذا اخلرب وىلشكك
()2

به لسببني:
يعني لها املصدر الذي استقي نهه هذا اخلرب ،وقد ت نبعها كتب
1و ن ابن حجر مل ِّ
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،1ص.8
( )1الطربي ،ن
عيل ،مذيب التهذيب :ج ،10ص.78
(ُ )2اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
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واملؤرخني ،فلم ىلعثر له عىل قاةل قبل ابن حجر.
قداني األخباريني
ِّ
2و ن خمهف بن سليم مل يكن شخص ًا عادي ًا نن عا ننة املجتاع ،و ىلام كا زعيم
األزديني حل الكّفة ،وأحد رجاحت الشيعة البارزين ،ولّ كا حارض ًا حل نعركة عني
املؤرخّ الذين رووا أحدا ووقاةع
الّردة ،و ُقتل هبا كام زعم ابن حجر ،لذكر ذلك ِّ
هذه املعركة.
وكا ملخهوف بن سوليم و عىل نا ذكره الطربي و خّة ثالثة ُيقال ألحدهم :عبد
شااُ ،قتل يّع الهخيلة ،والصقعب ،وعبد اهللُ ،قتال يّع اجلال .
()1

ونن أبرز أوحد خمهف بن سليم عبد الرمحن بن خمهف ،زعيم األزديني حل الكّفة،
وأبرز قيادات الكّفة حل زناىله ،وكا
حتّل بعد ذلك
الشاع  ،نح أ نىله ن
()2

جاىلب أبيه نع أنري املؤنهني× حل حربه حدن أهل

ن
اخلط املعادي للعلّيني ،فعهدنا خرج املختار وقف عبد

الرمحن حدن ه نع عبد اهلل بن نطيع ،وكا حل ليلة خروج املختار نتاركز ًا نع ا باعه حل
جباىلة (نقربة) نراد .
()3

وحيهام سار براهيم بن نالك األشم يريد املّصل ،و ّاق أهل الكّفة َع َىل حر
املختار ،كا عبد الرمحن مم َّن خرج حدن ه .
()4

وقبيل حدو

وقعة املذار و التي وقعت بني أىلصار املختار بقيادة أمحر بن شايط

وأىلصار نصعب بن الزبري بقيادة املهلب بن أيب صفرة و دعا نصعب بن الزبري عبد الرمحن
ابن خمهف ،فقال له :اةت الكّفة نستخفي ًا حتي ُخت لرج نيل َنن استطعت خراجه ،ن
وخذل

حماد بن جرير ،نهتخب ذيل املذيل :ص.47
(ُ )1اىلظر :الطربي ،ن
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،5ص.133
(ُ )2اىلظر :الطربي ،ن
(ُ )3اىلظر :البالذري ،أمحد بن حييي ،أىلسا األرشاف :ج ،6ص.389
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ج ،6ص.398
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،ر ًا فلم يظهر .
الهاس عن املختار ،فاىض حتي ىلزل نهزله ن
()1

وحل زنا عبد امللك بن نروا  ،وحل سهة75هو ىلاهض عبد الرمحن بن خمهف واملهلب
ابن أيب صفرة األزارقة برانهرنز بكتا احلجاج ليهام لعرش بقني نن شعبا  ،ف ج َلّهم
عن رانهرنز نن وري قتال شديد ،وخرج القّع ك نهنم عىل حانية ،حتي ىلزلّا سابّر
ب رض نهها ُيقال يا :كازرو  .وسار امله نلب وعبد الرمحن بن خمهف حتي ىلزلّا هبم حل أول
رنضا  ،فخهدق امله نلب عليه ،فذكر أهل البرصة أ ن امله نلب قال لعبد الرمحن بن خمهف:
رأيت أ ختهدق عليك فافعل ،و ن أص ا عبد الرمحن أبّا عليه ،وقالّا :نىلام خهدقها
سيّفها و اخلّارج زحفّا

امله نلب لي ن
ال ليبيتّه ،فّجدوه قد أخذ حذره ،فاملّا ىل ّ

عبد الرمحن بن خمهف فّجدوه مل هدق ،فقا لّه ،فاهنزع عهه أص ابه ،فهزل فقا ل حل
ُأىلاس نن أص ابه ف ُقتل ،و ُقتل أص ابه حّله .
()2

وأ ننا سعيد بن خمهف اجلدن املبارش للّ  ،فلم أعثر له عىل ذكر عدا وروده حل سلسلة
ىلسب أيب خمهف ،عىل أ ن بعض املصادر قد أسقطته نن سلسلة ىلسب أيب خمهف وذكرت
ىلسبه هكذا( :لّ بن حييي بن خمهف)  ،فجعلت خمهف اجلدن املبارش للّ .
()3

وأ ننا حييي والد لّ  ،فلم أجد له رمجة
خاصة ،ومل أعرف عهه شيئ ًا سّ عدِّ
ن
الطّيس له حل قبقة أص ا أنري املؤنهني×  ،وقّل ابن شهر آشّ حل نعامل العلامء:
()4

(ُ )1اىلظر :البالذري ،أمحد بن حييي ،أىلسا األرشاف :ج ،6ص.429
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،6ص111و .112ابن اجلّزي ،عبد
(ُ )2اىلظر :الطربي ،ن
ُ
عيل ،املهتظم حل اري ،امللّك واألنم :ج ،6ص.165
الرمحن بن ن
ُ
حماد ،فّات
(ُ )3اىلظر :احلاّي ،ياقّت ،نعجم األدباء :ج ،5ص .2252و ابعه عىل ذلك :ابن شاكر ،ن
الّفيات :ج ،3ص .325الّجيه ،عبد السالع بن عباس ،نعجم رجال احعتبار وسلّة العارفني:
ص .262عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،8ص.157
خاصة لي يي ،و نىلام ذكره حان رمجته أليب خمهف ،حيث قال و بعد
( )4مل يذكر الطّيس ذلك حل رمجة ن
أ ذكر أبا خمهف حل قبقة أص ا أنري املؤنهني× جمارا ًة للكيش و« :وعهدي أ ن هذا ولط؛ أل ن



 .............................. 194أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

نىله نن أص ا أنري املؤنهني واحلسن واحلسني^ .
()1

ؤهله لتل نقي احلديث عن أنري
وهذا يعهي أ ن وحد ه كاىلت قبل عاع40هو ،بفمة ِّ
املستشهد حل هذا العاع ،وأ نىله كا ح ني ًا بعد سهة 50هو ،وهي السهة التي ِّ
ّحل
املؤنهني×
َ
فيها اإلناع احلسن×.
ومم نا يهب ي أ ُيشار ليه :أ ن ن
جل َنن رجم ملخهف بن سليم أشار

أ ن نن ُولده

(أبّ خمهف) لّ بن حييي صاحب الممجة ،مم نا يدلل عىل أ نىله أشهر شخصية حل هذا البيت.

ُل ِّقب أبّ خمهف بو (الكّحل) حل عدن ة نصادر  ،ونا ذلك نح لكّىله كّحل املّلد ،وح
()2

ىلقاش حل ذلك ،كام ح ىلقاش حل كّىله ىلش و ع نلم حل الكّفة أيض ًا ،كام يشهد بذلك الت ننل حل
كثرة نشا ه وأسا ذ ه نن أهل الكّفة ،و نىلام يه رص الكالع حل زنا وحد ه؛ ذ ح يّجد
يتّفر حل أيديها نعطيا ار يا ىلستطيع أ ىلستهتر حل
ىلص ُيعتاد عليه حل حتديدها ،و نىلام ن
ن
األول ،وما:
حّةهام أ ن وحد ه كاىلت حل بداية أربعيهيات القر ايجري ن
نر عليها أ ن والده حييي كا نن أص ا
املعط ىى ّ
األول :قد ن

أنري املؤنهني×

يلغ أنري
و ب سب الطّيس وابن شهر آشّ و وقد قال الطّسوي عن أيب خمهف أ نىله «مل َ



حماد بن احلسن،
لّ بن حييي مل َ
يلغ أنري املؤنهني× ،وكا أبّه حييي نن أص ابه» .الطّيس ،ن
رجال الطّيس :ص.81
عيل ،نعامل العلامء :ص129و .130
(ُ )1اىلظر :ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،13ص.342
(ُ )2اىلظر عىل سبيل املثال ح احلرص :الذهبي ،ن
الذهبي ،حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،9ص .581ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء
عيل ،اري ،ب داد :ج ،3ص.562
الرجال :ج ،7ص .241اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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أعم نن ل نقي احلديث ،وهذا يعهي أ ن أبا خمهف مل
املؤنهني×»  ،فقد ىلفي اللقاء الذي هّ ن
يكن قد ُول لد حل حياة أنري املؤنهني× ،و ن وحد ه كاىلت بعد عاع40هو الذي هّ عاع
()1

نقتله×.

املعط ىى الثاين :عرفها ان أ ن أبا خمهف قد ُول لد بعد عاع 40هو ،وىلقّل ان  :نىله قد

ن
املتّف حل
ُول لد قبل عاع 50هو ،فهذا هّ املهسجم نع ذكره حل قبقة أص ا احلسن×
()2

هذا العاع ،فاذا عرفها أ ن عدن الشخص نن أص ا اإلناع× نعهاه أ نىله قد ساع حديثه
ووعاه ،فال بدن لها أ ىلفمض أ ن وحدة أيب خمهف كاىلت حل بداية األربعيهيات:
41أو42أو43هو نث ً
ال؛ لكي يكّ صبي ًا مم ِّيز ًا عىل أقل قدير حل هنايات حياة اإلناع
احلسن×.
وياكن أ ىلدعم هذا الرأي وىلؤ ِّكده ب نرين:

ٍ
الطف
لعدد نن رواة
األول :ن هذا الرأي يهسجم نع دراك أيب خمهف
ن
األمر ّ

املبارشين ،وىلقله عههم بال واسطة ،كعقبة بن ساعا  ،وديم بهت عارو زوجة زهري بن
القني ووريما.
األمر الثاين :ن هذا الرأي يهسجم نع كّ املشهّر حل وفاة أيب خمهف هّ عاع
157هو كام سي يت حل آخر الممجة ،فا ن عاره سيكّ حني وفا ه 120سهة أو أقل بقليل،
وليا حل هذا شذوذ أو خمالفة للا لّف نن نعدل األعامر حل لك األزنا .

واملؤرخني األواةل الذين سارعّا
ُيعدن أبّ خمهف نن كبار األخباريني
ِّ

حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.81
( )1الطّيس ،ن
( )2املصدر السابغ :ص.95

كتابة
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خاصة ،كام اىلص نبت
التاري ،اإلسالني ،وقد ر نكز ىلشاقه عىل اري ،العراق بصّرة
ن
جهّده عىل األحدا التي وقعت بعد رحيل الهبي| أواخر العهد األُنّي.
قال ابن الهديم« :قرأت بصط أمحد بن احلارث اخل ّزاز ،قالت العلامء :أبو خمنف بأمر العراق
عل غريه ،واملدائني بأمر خراسان واهلند وفارس ،والواقدي باحلجاز
وأخبارها وفتوحها يزيد ى

والسرية ،وقد اشرتكوا يف فتوح الشام» .
()1

وأخبار العراق وفتّحها هّ عبري آخر عن اري ،التشيع؛ ذ ار بط التشيع نهذ
كقّة اجتامع نية و بالعراق ،ونن هها قال فلهاوز « :وأبو خمنف هو َأ ْث َبت
بدايات وجّده و ن
عل غريه يف ِذكر أخبارهم
ّ
حجة ...يف غاريخ الشيعة طاملا ا ّغصل بالكوفة ،والطربي يكاد ال يعتمد ى

وما أطوهلا» .
()2

وقد ر نكزت جهّد أيب خمهف عىل مجع و دوين أخبار الكّفة به ّ خاص ،حتي
وصفه الهجايش بكّىله «شيخ أصحاب األخبار بالكوفة ووجههم»  ،والكّفة كاىلت آىلذاك
()3

نؤرخيها فا نىله يعهي أ نىله شي،
نركز التشيع ومججاة العراق ،وحيهام يكّ أبّ خمهف شيِّ ،
نؤرخي العراق عىل أقل قدير.
نؤرخي أهل العراق بشكل عاع ،أو يكّ نن كبار ِّ
ِّ
نح أ نىله مم َّا يهب ي أ يشار ليه :أ ن عالقة أيب خمهف بالتش نيع ربام كّ عالقة علا نية،
نؤرخي الشيعة) .فقد يكّ املقصّد أ نىله نن
وليست روحية ،و ذا نا قيل :نىله (نن ِّ
املهتاني بتاري ،الشيعة ومجع أخبارهم ،وليا بالرضورة أ يكّ املقصّد نن هكذا
ن
اخلاص للتش نيع.
عبارة أ نىله كا شيع ني ًا باملعهي
ن
أ ننا قبقة أيب خمهف ،فال ياكن حبطها نن خالل نالحظة أسا ذ ه وشيّخه؛ ذ

حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
( )1ابن الهديم ،ن
( )2يّليّس فلهّز  ،اخلّارج والشيعة ،رمجه عن األملاىلية الدكتّر عبد الرمحن بدوي :ص.113
عيل ،رجال الهجايش :ص.320
( )3الهجايش ،أمحد بن ن
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عيل× ،وىلفي
اختلف حل ذلك اختالف ًا كبري ًا ،فقد عدَّ ه الكشوي حل قبقة أص ا اإلناع ن
الطّيس ذلك  ،وأثبت ص بته لل سهني÷  ،وىلفي الهجايش أ كّ له ص بة نع
()1

()2

اإلناع الباقر× فض ً
أةاة أهل البيت^ ،وعدن ه نن أص ا
عان سبقه نن ن
ال َّ

اإلناع

الصادق× .
()3

وعليه؛ فال ياكن أ ىلضبط قبقة أيب خمهف نن خالل أسا ذ ه وشيّخه نع
احختالف املشار ليه ،والقدر املتيقن أ نىله نن قبقة أص ا

اإلناع الصادق× ،نع

احتامل أ يكّ نن قبقة أقدع ،و نىلام ياكن حتديد قبقته نن خالل نالحظة انخذين عهه
واملتتلاذين عىل يديه ،ونههم:
الهسابة
حماد بن الساةب الكلبي (ت 204أو 206هو) ،ن
1و أبّ املهذر هشاع بن ن
سهبني.
املشهّر  ،وهّ الراوي ملقتله كام ِّ
()4

2و أبّ الفضل ىلرص بن نزاحم بن سيار املهقري (ت212هو)  ،صاحب كتا وقعة
()5

ص ِّفني ،وقد أخط ابن الهديم حل عدِّ ىلرص بن نزاحم نن قبقة أيب خمهف .
()6

املؤرخ املعروف .
حماد املداةهي (ت225هو)ِّ ،
عيل بن ن
3و أبّ احلسن ن
()7

واملؤرخني الذين برزوا حل هنايات املاةة الثاىلية
فهؤحء الثالثة هم نن كبار األخباريني
ِّ
وبدايات املاةة الثالثة ،وهم نن النيذ أيب خمهف؛ فيكّ أبّ خمهف حل الطبقة التي فّقهم،
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.81
( )2املصدر السابغ :ص ،95وص.104
عيل ،رجال الهجايش :ص.320
(ُ )3اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،10ص.101
(ُ )4اىلظر :الذهبي ،ن
حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،23ص.49
(ُ )5اىلظر :الصدوق  ،حماد بن عيل ،األنايل :ص .231املجليس ،ن
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )6اىلظر :ابن الهديم ،ن
حماد بن أمحد ،سري أعالع
(ُ )7اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ، 3ص .420 ،الذهبي ،ن
الهبالء :ج ،7ص.302

 .............................. 198أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

نع أ نىله ح ناىلع نن أ يهدرج حل قبقات أعىل أيض ًا لّ احتالها قّل عاره ،وأ نىله قد ُول لد حل
مخسيهيات القر ايجري األ نول ،كام احتالها ذلك عهد احلديث عن وحد ه وىلش ه.
وقد صهنف أبّ خمهف ُكتب ًا كثرية يطّل عدادها ،وقد ذكرها الهجايش حل رجاله ،
()1

وابن الهديم حل فهرسه  ،واحلاّي حل نعجاه  ،والصفدي حل وافيه  ،نهها :كتا
()2

()4

()3

امل ازي ،كتا السقيفة ،كتا الر ندة ،كتا فتّح اإلسالع ،كتا فتّح العراق ،كتا
فتّح خراسا  ،كتا
الههر ،كتا

الشّر  ،كتا

احلكاني ،كتا

قتل عثام  ،كتا

ال ارات ،كتا

اجلَ َال ،كتا

ص نفني ،كتا

نقتل أنري املؤنهني× ،كتا

قتل

احلسن× ،كتا قتل احلسني× ،كتا نقتل حجر بن عدي ،كتا أخبار زياد ،كتا
أخبار املختار ،كتا أخبار احلجاج ،كتا أخبار نطرف بن امل رية بن شعبة ،كتا أخبار
آل خمهف بن سليم ،كتا أخبار احلريث بن أسد الهاجي وخروجه.
يتبغ نهها سّ نا ىلقلته املّسّعات
و ُك ُتب أيب خمهف قد ُأبيدت عن بكرة أبيها ،ومل َّ
التار نية املت نخرة عن عصور أيب خمهف ،كاّسّعة اري ،األُنم وامللّك للطربي
(ت310هو) التي ىلقلت عن أيب خمهف نا يهيف عىل ( )500رواية حل نّحّعات خمتلفة،
حيث ن
حتتل الروايات التي ت دن

عيل× املر بة األُو  ،فقد
عن عهد خالفة اإلناع ن

بل ت ( )126رواية ،عقبها ( )118رواية حّل حادثة كربالء ،و( )124رواية هاولت
ثّرة املختار .
()5

وقد حاول العديد نن الباحثني وامل نققني حياء را

أيب خمهف نن خالل

عيل ،رجال الهجايش :ص.320
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )2اىلظر :ابن الهديم ،ن
ُ
(ُ )3اىلظر :احلاّي ،ياقّت ،نعجم األدباء :ج ،5ص.2253
(ُ )4اىلظر :الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج ،24ص.306
(ُ )5اىلظر :جليل اري ،حقاةغ السقيفة حل دراسة رواية أيب خمهف ( رمجة أمحد الفاحل) :ص.13
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وحماد هادي
استخراج نرويا ه نن بطّ
ن
املدوىلات التار نية ،كا اولة حسن ال فاري ن
األول نقتل
اليّسفي ال روي حل حياةهام كتا نقتل احلسني× أليب خمهف ،حيث كتب ن
الطف ،وكالما ن نتخذا نن اري ،الطربي ،وحماولة
احلسني× ،وكتب انخر وقعة
ن
جليل اري حل كتابه (حقاةغ السقيفة حل دراسة رواية أيب خمهف) الذي حاول فيها حياء
كتا السقيفة عىل نا يبدو ،وحماولة الباحث السعّدي حييي الي يي حل دراسته املسامة بو
(عصور اخلالفة الراشدة) ،والتي حاول أ يدرس فيها و دراسة ىلقد نية و نرويات أيب خمهف
واملختصة هبذه احلقبة.
حل اري ،الطربي
ن

ن الت ننل حل نرويات أيب خمهف ،ونا ىلقله نن فضاةل وحماسن أهل البيت^،
ونثالب وقباةح أعداةهم ،و ركيزه البالغ عىل اري ،التشيع هّ الذي قاد بعض الباحثني
وامل نققني

القّل بانان نيته.

األةاة^ هّ
كام أ ن الت ننل حل نرويات ُأخر أليب خمهف تقاقع نع اإليام بعصاة ن
الذي أروم بعض الباحثني وامل نققني عىل التّ نقف عن القّل بانان نيته .
()1

والذي يبدو يل و بعد الّقّف قّي ً
ال عىل هذا املّحّ ،و أ ن أبا خمهف مل يكن نان ني ًا،
و نىلام كا شيع ني ًا باملعهي العاع للتشيع ،واملساوي للايل واملّ ندة الشديدة ألهل البيت^،
رصح به ابن أيب احلديد املعتزيل (ت655هو) بقّله« :وأبو خمنف من املحدثن ،وم َّن
وهذا نا ن

( )1ونن لك الروايات نا ىلقله أبّ خمهف :أ نىله ملنا خطب احلسني× ،وساع أخّا ه خطبته «ص ن
عيل وعل ني ًا ابهه ،وقال يام:
وبكني ،وبكي بها ه فار فعت أصّامن ،ف رسل ليهن أخاه العباس بن ن
فلام ذهبا ليسكتاهن ،قال :ح يبعد ابن عباس .قال :فظهها
أسكتاهن ،فلعاري ليكثر بكاؤهن .قال :ن
حماد بن جرير ،اري،
أ نىله نىلام قايا حني ساع بكاؤهن؛ أل نىله قد كا هناه أ رج هبن .»...الطربي ،ن
األُنم وامللّك :ج ،5ص.424
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صحة اإلمامة باالختيار ،وليس من الشيعة وال معدود ًا من رجاهلا» .
ى ّ
ير ى
()1

ضاهت
وهذا الكالع ذكره ابن أيب احلديد بعد أ ىلقل عن أيب خمهف أشعار ًا وأراجيز ن
ب ن عل ني ًا× وص رسّل اهلل| ،ونن املعلّع أ ن الّص نية لدهيم ح ساوي احستخالف.
أن عل ّي ًا× كان ويص رسول اهلل|
قال ابن أيب احلديدّ « :أما الوص ّية ،فال ريب عندنا ّ
النص واخلالفة ،ولكن
إىل العناد ولسنا نعني بالوصية ّ
وإن خالف يف ذلك َمن هو منسوب عندنا ى

أمور ًا أخر ىى لع ّلها إذا ملحت أرشف وأجل» .
()2

نن هها؛ فا ن عجب املانقاه نن ىلفي ابن أيب احلديد إلنان نية أيب خمهف حل وري حم نله،
أن
ى أشعار ًا يف ّ
حيهام قال« :والعجب العجاب ّ
أن ابن أيب احلديد نطق بام سمعت ،بعد أن رو ى

ويص رسول اهلل|» .
عل ّي ًا× ّ
()3

ذ ح نهافاة بني القّل بالّص نية وبني القّل ب ن ص ن ة اإلنانة باحختيار ب سب
فسري القّع ملفهّع الّص نية.
والقّل بعا ننية أيب خمهف هّ نا يظهر نن الشي ،املفيد (ت413هو) أيض ًا حل كتابه
املؤرخني قال« :فهذه مجلة من
اجلَ َال ،فبعد أ ىلقل أخبار اجلَ َال عن أيب خمهف ووريه نن ِّ
عل سبيل
أخبار البرصة وسبب فتنتها ومقاالت أصحاب اآلراء يف حكم الفتنة هبا ،قد أوردناها ى
اخلاصة ،ول نثبت يف ذلك ما روغه
العامة دون
ّ
االختصار ،وأثبتنا ما أثبتنا من األخبار عن رجال ّ

كتب الشيعة» .
()4

املرجح أ نىله استهد
والشي ،املفيد نن نتقدِّ ني علامةها ،وهّ أخرب ب ال أيب خمهف ،ونن َّ
حل احلكم بعا ننيته عىل شّاهد لح ِّسية ،وليست َحدس نية.
( )1ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،1ص.147
( )2املصدر السابغ :ج ،1ص140و ص.141
( )3املانقاه ،عبد اهلل ،هقيح املقال :ج ،2ص.44
حماد ،اجلَال :ص.225
حماد بن ن
( )4املفيد ،ن
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وياكن كيد هذا الرأي ودعاه بعدن ة قراةن و كاىلت مجيع ًا قابل ًة للهقاش:
وىل :قد ُي ن
اخلاص للتشيع بهدرة
ستدل عىل عدع شيع أيب خمهف باملصطلح
ن
القرينة األ ى
السجاد ،والباقر ،والصادق،
األةاة^ ،نع نعارص ه ألربعة نههم ،هم:
روايته عن
ن
ن
والكاظم^.
األئمة^ باملعن ىى املصطلح الشيعي
عل أنّه ل يكن شيع ّي ًا ،ومن صحابة ّ
«وهذا مّا قد يد ّلنا ى
ى كأكثر الكوف ّين،
العامة ،بـ (الرافيض) ،وإنّام كان شيع ّي ًا يف الرأي واهلو ى
اإلمامي الذي ّ
يعرب عنه ّ

عامة املسلمن آنذاك» .
غري رافض ملذهب ّ
()1

األةاة^ ليست بالضورورة
ولكن هذه القريهة قابلة للهقاش ،فا ن ىلدرة الرواية عن ن
اخلاص له ،كام أ ن كثرة الرواية عههم^ ليست نساوية له أيض ًا،
نبايهة للتشيع باملصطلح
ن
و نىلام الص يح أ ن الهسبة بني ىلدرة الرواية وعدع التشيع هي (العاّع واخلصّص نن وجه)،
فقد يكّ الراوي نق ً
ال وهّ نن الشيعة باملصطلح اخلاص ،وقد يكّ الراوي نكثر ًا وهّ
ليا نههم ،والهامذج عىل ذلك كثرية ياكن استخراجها بسهّلة نن ُك ُتب الرجال.
القرينة الثانية :قال اليّسفي ال روي« :وقد يكون مّا يؤيد هذا [يعني كونه غري إمامي]:
العامة ل يرمه بالرفض ،كام هو املعروف من مصطلحهمّ :أهنم ال يقصدون بالتش ُيع
ّ
أن أحد ًا من ّ
فإهنم يرمونه
وأما َمن علموا من أغّباع أهل البيت^ يف مذهبهّ ،
سو ى
إىل أهل البيت^ّ ،
ى امليل ى

بالرفض ال التش ّيع فحسب ،وهذا هو الفارق يف مصطلحهم بن املوردين» .
()2

وياكن أ يهاقش حل ذلك نن جهتني:
العامة ل يرمه بالرفض» .وري اع ،فقد وصفه
وىل :ن قّلهّ « :
أن أحد ًا من ّ
اجلهة األ ى
الذهبي بذلك حل كتابه اري ،اإلسالع ،فقال« :أبو خمنف الكويف الرافضـي األخباري صاحب
( )1أبّ خمهف ،وقعة الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص.28
( )2املصدر السابغ :ص.28
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هاغيك التصانيف» .
()1

اجلهة الثانية :أ ن فسريه للتشيع و عهد العا ننة و بامليل

أهل البيت^ وري دقيغ،

والص يح أ ن التشيع حل اصطالحهم :ارةُ :يستخدع باعهي امليل

أهل البيت^،

ر ِّد الرواية لدهيم ،و ُأخر ُ :يستخدع بام يساوي اإليام باإلنانة ،وهذا

وهذا ح يؤ ندي

نا ُيطلغ عليه أيض ًا بالرفض ،وهّ نا يؤ ندي

ر ِّد الرواية عهدهم.

ويمكن القول :ن قالق لفظة (الشيعي) عىل أيب خمهف هي باملعهي الثاه دو
األول ،وذلك لعدن ة شّاهد:
ن
األول :ن ابن عدي قبل أ يصف أبا خمهف بكّىله (شيع ني ًا) قدن ع هذه العبارة:
الشاهد ّ
ثم قال بال فصل:
«حدَّ ث بأخبار َمن غقدّ م من السلف الصاحلن ،وال يبعد منه أن يتناوهلم»َّ ،
«وهو شيعي حمرتق»  ،فا ن الدليل لدهيم عىل شيعه هّ هاوله لسلفهم وىلقله ملخازهيم
()2

ونثالبهم ،فهذا شاهد عىل أ ن ش نيعه باعهي الرفض ح امليل.
الشاهد الثاين :لّ كا شيعه باعهي امليل ملا أ ند ذلك

ر ِّد روايته ،نع نأهنم أمجعّا

عىل ر ِّدها ،فيشهد هذا عىل أ ش نيعه باعهي الرفض.
الشاهد الثالث :نا ىلقلهاه نن وصف الذهبي له بو (الرافيض)؛ فا نىله قريهة عىل أ ن نراد
جمرد امليل.
أسالفه نن شيع أيب خمهف هّ التشيع باعهي الرفض ح َّ
القرينة الثالثة :قال التسمي« :ول يذكره [أي :مل يذكر أبا خمهف] ابن قتيبة وابن النديم يف
الشيعة مع عقد باب يف كتاب ّ
كل منهام للشيعة ،ولو كان إمام ّي ًا ألشار إليه أحدهم ،بل ظاهر

عاميته» .
سكوهتم ّ
()3

( )1الذهبي ،حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،9ص.581
( )2ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء الرجال :ج ،7ص.241
حماد قي ،قانّس الرجال :ج ،8ص.619
( )3التسمي ،ن
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وهذه القريهة ح صاد أناع الهقاش أيض ًا َملن َخ ُرب نههجي ابن قتيبة وابن الهديم حل
يقسام أب ا كتابيهام قسي ًام نهطقي ًا ياهع نن داخل
فاهنام مل ِّ
كتابيهام املعارف والفهرست ،ن
األقساع ،فليا ههاك أساس واحد ُق نسات عىل حّةه املباحث ،كام نأهنام مل يقصدا
احستيعا حل ن
كل قسم.
(الهسابّ
فلّ أ يها كتا املعارف حبن قتيبة لّجدىلا أبا خمهف نذكّر ًا حل با
ن
الفرق وذكر نن حان ل
ل
الف َرق
ثم بعد ذلك دخل حل عداد َ
وأص ا األخبار) َّ ،
(الشيعة) ،وذكر ( )42رجاحً مم َّن ُحيسبّ عىل التشيع  ،وأمل العديد نن الشخصيات
()1

()2

املعارصة يؤحء املذكّرين ،فهل ُيعدن مايم قريهة عىل عدع شيعهم؟!
وحيهام ىل يت

قسم كتابه
كتا الفهرست حبن الهديم ىلجده قد ن

والهسابني وأص ا
وجعل املقالة الثالثة (حل أخبار األخباريني
ن
وقساها
ن

عشور نقاحت،

األحدا

وانيات)،

والهسابني وأص ا
األول (حل أخبار األخباريني
ثالثة فهّ  ،فجعل الف نن ن
ن

السري واألحدا وأسامء كتبهم) ،ب ض الهظر عن ناعاهامم ونيّيم العقد نية واملذهب نية،
ثم ذكر (أبا خمهف) ك حد أعادة هذا الف نن .
َّ
()3

ختصصامم حل
خاص ًا بعلامء الشيعة باختلف ن
ومل نصص ابن الهديم بعد ذلك باب ًا ن
العلّع ،لكي يكّ مال أيب خمهف وعدع ذكره حل هذا البا قريهة عىل عدع شيعه كام
خصص الف نن الثاه نن املقالة اخلانسة (حل أخبار نتك ِّلاي الشيعة
زعم التسمي ،و نىلام ن
خصص الف نن اخلانا نن املقالة السادسة (حل أخبار فقهاء الشيعة
ثم ن
واإلنان نية والزيد نية)َّ ،
وأسامء كتبهم) .
()4

(ُ )1اىلظر :ابن قتيبة الديهّري ،عبد اهلل بن نسلم ،املعارف :ص.537
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ص.624
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )3اىلظر :ابن الهديم ،ن
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ (حمتّيات الكتا ) :ص.10
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نؤرش ًا عىل
ونن املعلّع أ ن أبا خمهف ليا نن محلة هذين الفهنني؛ لكي يكّ ماله ِّ
عدع شيعه.
وههاك قراةن ُأخر ياكن أ ُيستفاد نهها عدع نان نية أيب خمهف رصفها الهنظر عهها
خّف ًا نن اإلقالة.
وخالصة القول يف مذهب أيب خمنف ومعتقده :أ نىله كا شيع ني ًا باملعهي العاع للتشيع،
يرصح هبا أحد نن علامةها املتقدِّ نني.
وأ ننا نان نيته فلم يقم عهدىلا دليل قاقع عليها ،ومل ِّ

بالروم نن اخلالف الذي أرشىلا ليه حّل نذهب أيب خمهف ونعتقده ،وري أ ن الطاةفة
كاد نتفغ كلاة رجال نييها عىل قبّل نرويات أيب خمهف الفقه نية ،فض ً
ال عن التار نية.
ولعل األصل حل ذلك هّ قّل شي ،الرجاليني الهجايش فيه« :أبو خمنف شيخ أصحاب

إىل ما يرويه» .
األخبار بالكوفة ووجههم ،وكان يسكن ى
()1

ن
كالعالنة ن
احليل(ت726هو)
وهذا الذي قاله الهجايش يّافقه عليه أولب الرجاليني،
عيل الربوجردي (ت1313هو)
حل خالصة األقّال  ،والتفريش حل ىلقد الرجال  ،والس ِّيد ن
()3

()2

حل قراةف املقال  ،والسيد اخلّةي حل نعجم رجال احلديث  ،وعبد احلسني الشبسمي
()5

()4

حل أص ا اإلناع الصادق× .
()6

عيل ،رجال الهجايش :ص 320و .321
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.234
(ُ )3اىلظر :التفريش ،نصطفي بن احلسني ،ىلقد الرجال :ج ،4ص.75
عيل ،قراةف املقال حل نعرفة قبقات الرجال :ج ،1ص.566
(ُ )4اىلظر :الربوجردي ،ن
(ُ )5اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،15ص.142
(ُ )6اىلظر :الشبسمي ،عبد احلسني ،أص ا اإلناع الصادق× :ج ،1ص.625
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إىل ما
فجايع هؤحء ووريهم قد ىلعتّه بام ىلعته به الهجايش حل قّله« :وكان يسكن ى

يرويه» ،ونع أ ن شي ،الطاةفة قد أمل أبا خمهف ،ومل حيكم عليه بجرح وح عديل ،وري أ ن
ذلك مل ياهع أولب الرجاليني نن نتابعة رأي الهجايش فيه ،وذلك لسببني:
األول :ن الطّيس و مل يّ ِّثغ أبا خمهف نح أ نىله مل يطعن به أيض ًا ،ومل يقل أ نىله
السبب ّ
رصح علامء الرجال بجهالة حاله ،فاملهال ح
جمهّل احلال ،واملهال وري املجهّل الذي ن
تبني حاله نن جهة ت نبع القراةن
ّصف روايته بضعف أو ص ن ة أو ّثيغ أو حسن نا مل َّ
واملؤرشات ،وقد كا ابن داود يعال بخرب املهال كام يعال بخرب املادوح .
ِّ
()1

السبب الثاين :لّ نهزلها وقلها :ب ن سكّت الطّيس ُيعدن جرح ًا ب يب خمهف ،فا نىلها حل
هذه احلالة سهقدِّ ع رأي الهجايش عىل رأي الشي ،أيض ًا؛ وذلك ح نفاقهم عىل قدياه عهد
أئمة الرجال يف مقام
عل قول غريه من ّ
املعارحة« ،بل الظاهر منهم غقديم قوله ،ولو كان ظاهر ًا ى

نص ًا» .
املعارضة يف اجلرح والتعديل ،ولو كان ّ
()2

قال الشهيد الثاه« :وظاهر حال النجايش أ ّنه أضبط اجلامعة ،وأعرفهم بحال الرجال» .
()3

حماد بن الشوي ،حسون بن الشوهيد الثاه و بعد ذكر كالني
وقوال حفيوده الشي ،ن
عل الشيخ يف هذه املقامات ،كام يعلم
الهجايش والشي ،حل (سامعه) و  ...« :والنجايش يقدّ م ى

باملامرسة» .
()4

اجلصاص و « :وال خيف ىى
حماد األسمآبادي و حل رمجة سوليام بن صالح ن
وقال املريزا ن

( )1قال ابن داود حل رجاله :ص« :29اجلزء األ نول نن الكتا حل ذكر املادوحني ونن مل يضعفهم
األص ا فام علاته» .ويفهم نهه أ نىله يعال بخرب الراوي املهال كام يعال بخرب الراوي املادوح.
( )2الهّري ،حسني ،خامتة املستدرك :ج ،3ص.147
عيل ،نسالك األفهاع :ج ،7ص.467
( )3العانيل (الشهيد الثاه)  ،زين الدين بن ن
( )4الهّري ،حسني ،خامتة املستدرك :ج ،3ص ،147ىلق ً
ال عن كتا رشح احستبصار املخطّ حلفيد
الشهيد الثاه.
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ختالف ما بن طريقي الشيخ والنجايش ،ولعل النجايش أثبت» .
()1

إىل ما يرويه»َ ُ .عد
بقيت ىلكتة ن
نهاة يهب ي أ ُيشار ليها :وهي أ ن عبارة «وكان يسكن ى
نن ألفواظ املدح نن املر بة الثاىلية عهد الدراةيني  ،واملعروف عهد الرجاليني والدراةيني
()2

و نهنا و أ ن الراوي املادوح ُعترب نرويا ه نن قسم احلسن

كا نان ني ًا ،وأ ننا ذا كا عىل

وري هنر اإلنان نية ،فا ن املدح الّارد فيه ح يؤ ِّثر حل قياة نرويا ه نهام كاىلت نر بة املدح ،وح
ُ رجوها نن داةورة الضوعيف

داةرة املعتورب ،ىلعم ،ياكن أ ىلعدَّ املدح و ذا ورد حل ووري

هضم ليها قراةن ُأخر ّصلها
اإلناني و كقريهة نن القراةن التي ياكن أ
ن
ن
بّثاقته .هذا ك نله حل رجالها.

احقائها

أةاة الرجال نههم عىل ضعيفه و رك روايته.
وأ ننا أهل السهنة ،فقد أمجع ن
نرة« :ليس بشـيء» ،وقال أبّ حا م الرازي:
قال حييي بن نعني« :ليس بثقة» ،وقال ن
«مرتوك احلديث» ،وقال الدارقطهي« :ضعيف» .
()3

وقال ابن عدي و بعد أ ىلقل رأي حييي بن نعني حل أيب خمهف و « :وهذا الذي قاله ابن
فإن لوط بن حيي ىى معروف بكنيته وباسمه .حدَّ ث بأخبار َمن غقدَّ م من
األئمة؛ ّ
معن يوافقه عليه ّ

السلف الصاحلن ،وال يبعد منه أن يتناوهلم ،وهو شيعي حمرتق صاحب أخبارهم. »...
()4

وهبذا ي نتضح السبب الذي ركّا حديث أيب خمهف نن أجله ،وهّ نيله ونّ ند ه ألهل
البيت^ نن جاىلب ،وىلقله ملثالب وخمازي أعداةهم نن جاىلب آخر.
ص الفقه والعقيدة ،وري نأهنم قد
ونع هذا اإلعراض عن نرويات أيب خمهف فيام ن
( )1الهّري ،حسني ،خامتة املستدرك :ج ،3ص  ،148ىلق ً
حماد ،نههر املقال:
ال عن :األسمآبادي ،ن
ص.174
(ُ )2اىلظر :الصدر ،حسن ،هناية الدراية :ص.399
عيل ،الضعفاء واملموكني :ج ،3ص.28
(ُ )3اىلظر :ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
( )4ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء الرجال :ج ،7ص.241
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اعتادوا عليه اعتامد ًا نهقطع الهظري حل نرويا ه التار نية ،ح سيام الطربي الذي ش ن
نّسّعته التار نية الكرب بارويات أيب خمهف.
أئمة هذا الشأن»( ،)1وقال عهه أيض ًا« :وقد كان شيع ّي ًا،
قال عهه ابن األثري« :وهو أحد ّ
األئمة ،ولكنّه أخباري حافظ ،عنده من هذه األشياء ما ليس عند غريه،
وهو ضعيف احلديث عند ّ

وهلذا يرتام ىى عليه كثري من املصنفن يف هذا الشأن م َّن بعده» .
()2

ن
وّحل أبوّ خمهوف سووهة (157هوو) كوام حل واري ،نّلوود العلوامء ووفيوامم للربعووي
(ت279هو)  ،ونعجم األُدباء لل اّي (ت626هو)  ،وسري أعالع الهبالء  ،و واري،
()3

()5

()4

اإلسووالع للووذهبي (ت748هووو) ،والووّاحل بالّفيووات لصووالح الوودين الصووفدي
()6

(ت764هوو)  ،والذريعووة للطهووراه (ت1389هوو)  ،واألعووالع خلووري الوودين الووزكيل
()8

()7

الدنشقي (ت1396هو)  ،ونعجم املؤلفني لعار ك الة (ت1408هو)  ،وووري ذلوك
()9

()10

نن نصادر ونراجع.

( )1ابن كثري ،سامعيل ،البداية والههاية :ج ،7ص.343
( )2املصدر السابغ :ج ،8ص.220
( )3الربعي ،حماد بن عبد اهلل ،اري ،نّلد العلامء ووفيامم :ج ،1ص.366
( )4احلاّي ،ياقّت ،نعجم األُدباء :ج ،5ص.2252
( )5الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،13ص.342
( )6الذهبي ،حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،9ص.581
( )7الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج ،24ص.306
(ُ )8اىلظر :الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،1ص ،312وص ،324وص،327
وص ،331وص ،333وص.335
( )9الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،5ص.254
( )10عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،8ص.157
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ن
ولعل اجلايع قد هنلّا هذا القّل نن نصدر واحد ،وهّ اري ،نّلد العلامء
رصح هبذا القّل ب سب ت نبعها
ووفيامم للربعي (ت279هو)؛ ىلظر ًا لكّىله أقدع َنن َّ
عرحت لّفاة أيب خمهف.
للاصادر واملراجع التي َّ
وحل قبال هذا القّل يّجد قّح حعيفا ووري نشهّرين:
األول :نىله ِّ
ّحل قبل سهة (170هو) ،وهّ قّل الذهبي حل نيزا احعتدال ،
القول ّ
()1

ويالحظ عليه:
1و نىله مل يذكر احلادثة التي بسببها استهتر كّ وفا ه قبل سهة (170هو) ،وهذا
ألهنم قد استهدوا
اإلشكال ح يرد عىل أص ا القّل ن
األول؛ ن

قّل الربعي َّ
املتّف عاع

279هو ،وهّ حيكم عن حا ح عن َحدس ،فا نىله ح يفصله عن أيب خمهف سّ قبقة
واحدة ،فهّ نن قبقة النيذ النيذ أيب خمهف ،أو ُقل هّ نن أقرا أحفاده ،بخالف
الذهبي (ت748هو) ،الذي يفصله عن أيب خمهف قرابة مخسة قرو .
2و نىله خمالف ملا اش ُتهر نن كّ وفا ه سهة (157هو) ،بل هّ خمالف ملا ذهب ليه
نر.
الذهبي ىلفسه حل سري أعالع الهبالء و اري ،اإلسالع كام ن
القول الثاين :نىله ن
حماد أنني بن نري
ّحل سهة (175هو) ،ذكر ذلك سامعيل باشا بن ن
سليم الباباه الب دادي (ت1339هو) ،ومل ُيرش

نستهده حل هذا القّل ،ولّح أ نىله قد

ونرة واحدة حل هدية العارفني ،
نر ني حل يضاح املكهّ  ،ن
نرات ،ن
أ َّكد عىل ذلك ثال ن
()2

()3

ولّح أ نىله قد ذكر ذلك (رق ًام وكتاب ًة) حل املّاحع الثال  ،لّح ذلك لقلها :ب صّل
ص يف للتشابه الكبري بني الرقم ( )175والرقم (.)157

( )1الذهبي ،حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ص ،3ص.420
( )2الب دادي ،سامعيل باشا ،يضاح املكهّ  :ج ،4ص178و .289
( )3الب دادي ،سامعيل باشا ،هدية العارفني :ج ،1ص.841

املبحث الثاني
كتاب مقتل احلسني ألبي خمنف
واحلديث حّل نقتل أيب خمهف حديث ذو شجّ  ،واإلحاقة به نن مجيع اجلهات
حيتاج

ن
ب ث
نستقل ودراسة نفردة؛ ولذا سه اول أ ىلت دن

باجياز عن عدن ة ُأنّر

أساسية ورةيسة حّل هذا املقتل:
الطف
األول :أ نىله ح ريب وح شبهة حل أ ن أبا خمهف قد كتب كتاب ًا حّل واقعة
ن
األمر ّ
أسامه نقتل أو قتل احلسني×.
فقد ذكره ابن الهديم (ت428هو) حل قاةاة كتبه ،وذكر أ ن اساه (نقتل
احلسني×)  ،ن
ىلص عىل وجّد كتا ٍ أليب خمهف حل نقتل
ولعل ابن الهديم هّ أقدع َنن َّ
()1

احلسني×.
وذكره الهجايش (ت450هو) كذلك حل قاةاة نصهَّفا ه ،وذكر أ ن اساه ( َقتل
ثم ذكر قريقه
احلسني×)َّ ،

هذا الكتا وساةر ُك ُتب أيب خمهف ،فقال« :أخربنا أمحد بن

حممد بن
عيل بن نوح ،قال :حدَّ ثنا عبد اجلبار بن شريان الساكن بنهر جطا (خط ىى) ،قال حدَّ ثنا ّ
ّ
حممد بن
زكريا بن دينار اللاليب ،قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن الضحاك املرادي ،قال :حدَّ ثنا هشام بن ّ

السائب الكلبي عن أيب خمنف» .
()2

وقد ذكره الطّيس(ت460هو) أيض ًا حل الفهرست ،وذكر أ ن اساه (نقتل
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )1اىلظر :ابن الهديم ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.320
( )2الهجايش ،أمحد بن ن
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ثم ذكر قريقه
احلسني×)َّ ،

نصهفات أيب خمهف بام فيها كتا املقتل ،فقال« :أخربنا هبا

أمحد بن عبدون ،واحلسن بن عبيد اهلل مجيع ًا ،عن أيب بكر الدوري ،عن القايض أيب بكر أمحد بن
حممد الكلبي
حممد ،قال أخربنا هشام بن ّ
حممد بن موس ىى بن محاد ،عن ابن أيب الرسي ّ
كامل ،عن ّ

عنه. »...
()1

ثم جاء بعدما ابن شهر آشّ
َّ

(ت588هو) ف َّكد لها وجّد هذا الكتا

حل

قاةاة ُك ُتب أيب خمهف ،فقال و بعد التعريف ب يب خمهف و « :له كتب كثرية يف السري ،كمقتل

احلسن×» .
()2

حماد
ومم َّن ذكره أيض ًا احلاّي (ت626هو) حل نعجم األُدباء ،وهّ يذكر ذلك عن ن
بن س اق .
()3

أهم الهصّص األصيلة املّجّدة حل هذا املجال ،وقد اخمىلاها نن أشهر
فهذه ن
رصحت بّجّد كتا أليب خمهف
املصادر حل عامل الفهارس ونعاجم املؤلفات ،ومجيعها َّ

رصحت بّجّد هذا الكتا حل قاةاة أيب
حل نقتل احلسني× ،وههاك ىلصّص ُأخر
َّ
خمهف ،ولكهنها ب مجعها ههل نن املصادر التي ذكرىلاها.
األمر الثاين :ذهب بعض الباحثني

القّل :ب ن نقتل أيب خمهف هّ أقدع املقا ل

حماد نهدي شاا الدين« :فكتب املقتل غصلح أن غكون موضوع ًا
احلسيه نية وأسبقها ،قال ن
عل غاريخ نشوء هذا النوع من كتابة التاريخ ،وغطوره،
لدراسة علم ّية واسعة وعميقة ،غشتمل ى
ومنهجه ،وحمتوياغه ،ونوعيات املؤلفن ،واألسلوب الذي كتب به ،وغطور هذا األسلوب خالل
ى ،والللات التي كتبت هبا
العصور ،وعالقة هذا األسلوب بللة الكتابة يف املجاالت األخر ى

( )1الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.129
عيل ،نعامل العلامء :ص.129
( )2ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
ُ
(ُ )3اىلظر :احلاّي ،ياقّت ،نعجم األدباء :ج ،5ص.2253
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ى الشعري هلذه الكتب التي بدأت ـ
(العرب ّية ،والفارس ّية ،والرتك ّية ،واألردية ،وغريها) واملحتو ى
فيام نحسب ـ بأيب خمنف ول ِ
غنته بعد.)1(»...
حماد هادي اليّسفي ال روي« :وكذلك بقيت هذه احلادثة األليمة يف سنة 61هـ ،
وقال ن
أحاديث شجون غتناقلها األلسن نق ً
السابقة
ال عن الذين كانوا قد شهدوا املعركة ،أو احلوادث ّ
ى هلا يف أوائل املئة
عليها أو التالية هلا ،كسائر أحاديث امللازي واحلروب يف اإلسالم ...ح ّت ىى انرب ى
خمنف ،لوط بن حيي ىى بن سعيد بن ِ ْ
الثانية للهجرة أبو ِ ْ
خمنف بن سليم األزدي اللامدي الكويف
(ت158هـ) ،فجمعها من أفواه الرواة وأودعها كتاب ًا أسامه( :كتاب مقتل احلسن×) كام يف

عل اإلطالق» .
قائمة كتبه .فكان ّأول كتاب يف غاريخ هذه احلادثة العظم ىى ى
()2

وىل ن ح ىلّافوغ عىل نا ذهب ليوه هوذا امل نققوا ووريما ،فقد أثبتوها و حل ب ّثها
ثم جاء بعده جابر بن
السابقة و أ ن نأول َنن كتب حل املقتل احلسيهي هّ األصبغ بن ىلبا ة ،ن
عامر الدههي ،فال يكّ أبّ خمهف هّ أول َنن كتب حل املقتل
ثم جاء بعدما ن
يزيد اجلعفي ،ن
احلسيهي ،و جر ذكر ذلك عىل بعض األلسن.
ن
األمر الثالث :ن نقتل أيب خمهف نفقّد ،ومل يصل ليها نهه نح نا اىلتقل ليها عرب
نطاوي الكتب ،وحل حّةه فا ن املقتل املتداول بني الهاس واملهسّ أليب خمهف ،هّ ليا
له بامجا ،امل ققني.
أن الكتاب املتداول يف مقتله×،
يقّل الس ِّيد عبد احلسني رشف الدين« :وال خيف ىى ّ
عل كثري من األحاديث التي ال علم أليب ِ ْ
إىل أيب ِ ْ
خمنَف هبا ،وإنّام هي
خمنف ،قد اشتمل ى
املنسوب ى
عل الرجل ،وقد كثرت عليه ّ
عل جاللته» .
الكذابة ،وهذا شاهد ى
مكذوبة ى
()3

(ُ )1اىلظر :شاا الدين ،حماد نهدي ،أىلصار احلسني× :ص.33
الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص 16و .17
( )2أبّ خمهف ،وقعة
ن
( )3املصدر السابغ  ،ىلق ً
ال عن :رشف الدين ،عبد احلسني ،نؤلفّ الشيعة حل صدر اإلسالع :ص.42
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القاي« :وليعلم أ ّن أليب ِ ْ
خمنَف كتب ًا كثري ًة يف التاريخ والسري ،منها
ويقّل الشي ،عباس ن
كتاب( :مقتل احلسن×) الذي نقل عنه أعاظم العلامء املتقدّ من واعتمدوا عليه ...ولكن
وأما املقتل الذي بأيدينا وينسب إليه ،فليس له ،بل وال
لألسف إنّه فقد وال يوجد منه نسصةّ ،
ومن أراد غصديق ذلك ،فليقابل ما يف هذا املقتل وما نقله الطربي
ألحد من املؤرخن املعتمدينَ ،

طرماح بن عدي ،واهلل العال» .
وغريه عنه ح ّت ىى يعلم ذلك ،وقد ب ّينت ذلك يف َن َفس املهموم يفّ :
()1

املتأخرة
حماد هادي اليّسفي ال روي« :غتداول األيدي واملطابع يف هذه العهود ّ
ويقّل ن
إىل أيب خمنف ،ومن املعلوم الواضح أ ّنه ليس أليب خمنف ،وإنّام هو
كتاب ًا يف مقتل احلسن× ،نسب ى
ى بالضبط مت ىى؟ وأين؟ ومّن وجد هذا الكتاب؟ ومت ىى طبع
من مجع جامع غري أيب خمنف ،وال يدر ى

مرة» .
ّ
ألول ّ
()2

رصح ب ن الطبعة األُو يذا املقتل كاىلت عىل
أقول :ولكن صاحب الذريعة قد ن
نً
نهضام
احلجر حل بابئي
نً
نهضام
نر ني :األُو  :حل بابئي عاع 1326هو
ثم ُأعيدت قباعته عىل احلجر ن
َّ
املجلد العارش نن (الب ار) حل سهة 1287هو .
()3

نثري

ىلص عىل ذلك التربيزي حل نرآة الكتب  ،واألُخر  :حل الهجف
األحزا  ،واللهّف ،كام ن
()4

رصح بذلك األنيهي حل نعجم املطبّعات الهجف نية .
األرشف عاع 1353هو ،كام ن
()5

وللاقتل املتداول عالنتا أساسيتا ياكن نعرفته نن خاليام:
وىل :نن خالل العهّا حيث ن هذه الهسخة عادة نا ُطبع بعهّا (نقتل
العالمة األ ى
احلسني× ونرص ،أهل بيته وأص ابه حل كربالء).
القاي ،عباس ،ال ُكهي واأللقا  :ج ،1ص.55
( )1ن
الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص.32
( )2أبّ خمهف ،وقعة
ن
(ُ )3اىلظر :الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،22ص.27
( )4التربيزي ،عيل بن نّسي ،نرآة الكتب :ج ،1ص.434
( )5األنيهي ،حماد هادي ،نعجم املطبّعات الهجف نية :ص.131
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ى :نن خالل الكلامت األُو فيه حيث يبدأ هبذه الكلامت« :قال أبو
العالمة األخر ى

حممد بن السائب الكلبي.»...
خمنف حدَّ ثنا أبو املنذر هشام بن ّ
وهذه الكلامت هي نأول نؤاخذة عىل هذا املقتل ،فا ن أبا خمهف هّ شي ،هشاع بن
حماد وأستاذه ،فكيف يصح أ حيدِّ

األُستاذ عن التلايذ؟!

األمر الرابع :أرشىلا حل األنر السابغ،

أ ن الباحثني امل نققني قد أمجعّا عىل حيا،

املؤرخّ عن هذا املقتل ،واملعروف بني
نقتل أيب خمهف ،وأ نىله مل يصلها نهه نح نا ىلقله ِّ
امل نققني أ أقدع ىلص ىلقل نرو نيات هذا املقتل هّ كتا

اري ،األُنم وامللّك للطربي

(ت310هو).
نص معروف لدينا مّن نقل أحاديث هشام
يقّل حماد هادي اليّسفي ال روي« :وأقدم ّ
الكلبي يف كتابه عن أيب ِ ْ
خمنف هو :غاريخ أيب جعفر ّ
حممد بن جرير الطربي (ت310هـ) ،وهو ل ْ

خاص ًا ،وإنّام ذكر الوقعة يف أثناء غارخيه حلوادث سنة ( 60ـ 61هـ)» .
يفرد هلا غأليف ًا ّ
()1

ويقّل حسن وفاري ...« :أردت أن أمجع األخبار الواردة يف مقتل موالنا الشهيد أيب عبد
اهلل احلسن روحي له الفداء ،بحيث كان ّ
إىل
كل َمن نظر فيهَّ ،
وغأمل يف مضامينه أغناه عن الرجوع ى
أن من مجلة املقاغل التي استندوا إليها ،ونقلوا
بان يل ّ
سائر املقاغل ،وبينا أنا كنت مشلوالً بذلك َ
الفن عنه يف زبرهم القديمة
عنها مقتل أيب خمنف املشهور بن اخلواص والعوام ،ونقل مهرة ّ

كمحمد بن جرير الطربي يف كتابه غاريخ األمم وامللوك. »...
ّ
()2

حماد هادي
ن
ويتكّ نقتل أيب خمهف املستخرج نن اري ،الطربي و ب سب نا ح نققه ن
اليّسفي ال روي و نن  65حديث ًا نسهد ًا  ،رواها أبّ خمهف باملبارشة وبالّاسطة عن 39
()3

الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص.18
( )1أبّ خمهف ،وقعة
ن
( )2أبّ خمهف ،نقتل احلسني× (حتقيغ حسن ال فاري) :ص.386
نر عليها عهد احلديث عن نصهفات أيب خمهف أ ن نرويا ه حّل كربالء بلغ ( ، )118وهذا الرقم
(َّ )3
باالحظة قطيع بعض الروايات ،وعدن ن
كل نقطع رواية ،فاملس لة ىلسبية.
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راوي ًا ،وقد وحع اليّسفي ال روي س نتة قّاةم فصيل نية ب سامء الرواة الّساةط بني أيب
كل ٍ
خمهف واألحدا  ،ووحع أناع اسم ن
راو نههم احلديث الذي رواه ،فكاىلت هذه
القّاةم و هي حل حدن ذاما و فهرس ًا ألحاديث الكتا

أيض ًا  .و نتّز ،هذه األحاديث
()1

املتهاثرة حل الطربي عىل حّاد املعركة ونا قبلها ونا بعدها ،بشكل ي نطي أكثر التفاصيل،
وجييب عىل أولب التساؤحت التي ش ل الباحث؛ ونن هها؛ أنكن عادة هسيقها
و شكيلها ب سب التسلسل الزنهي لألحدا واخلروج باقتل نتكانل أو شبه نتكانل.
نن هها؛ هنض امل ققا الكبريا  :املريزا حسن ال فاري ،والشي ،حماد هادي
اليّسفي ال روي إلحياء نقتل أيب خمهف نن خالل العال عىل استخراج روايات أيب
ثم هسيقها ب سب سلسل األحدا
خمهف نن اري ،الطربي ،ن

ووحعها حل كتا

نستقل يكّ بدي ً
ال للطبعة املتداولة بني الهاس.
طف ،وكالما نستخرجا نن
األول نقتل احلسني× ،وكتب الثاه وقعة ال ن
فكتب ن
اري ،الطربي.

وقريغ الطربي

نقتل أيب خمهف هّ أبّ املهذر هشاع بن حماد بن الساةب الكلبي،

الكّحل (ت206هو).
حماد ،فقد ن
ّحل األخري قبل وحدة الطربي
وح ريب حل أ ن الطربي مل ي نتصل هبشاع بن ن
ب ّايل  18عان ًا ونع ذلك ىلجد أ ن الطربي و حل أحدا
نرويا ه

سهتي  61 - 60هو و يسهد

هشاع نن دو أ يذكر الّاسطة بيههام ،وياكن أ ىلتصّر حل هذا اخلصّص

ثال فرحيات:
(ُ )1اىلظر :أبّ خمهف ،وقعة الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص 40و .81
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وىل :أ ىلقّل باىلقطا ،السهد بني الطربي وبني هشاع؛ وبالتايل سه كم
الفرضية األ ى
عىل جماّ ،روايات الطربي عن أيب خمهف باإلرسال ،فتكّ حعيفة ب سب املقاييا
الفقه نية؛ أل نىلها ىلجهل الّاسطة بني الطربي وهشاع.
ولّ أردىلا أ ىلتك َّلم بل ٍة يفهاها اجلايع ىلقّل :بام أ نىلها ىلجهل الّاسطة التي ىلقلت
نقتل أيب خمهف نن هشاع

الطربي ،فال ياكهها اجلزع بهسبة هذا املقتل

أيب خمهف ،فال

كّ قياته التار نية أفضل نن املقتل املتداول.
الفرضية الثانية :نا ذكره حماد هادي اليّسفي ال روي ونفاده :أ ن الطربي كا
ياتلك ىلسخة نن نقتل أيب خمهف ،فكا يهقل نن الكتا بشكل نبارش ،وكا يعزز ذلك
عني لها َنن حدَّ ثه عن
بارويات نن هذا املقتل وردت ليه عن قريغ لايذه هشاع ،وح ُي ِّ
هشاع .
()1

حماد دور ًا هانشي ًا ،واملصدر األسايس
وعىل حّء هذه الفرحية يكّ دور هشاع بن ن
الذي اعتاده الطربي هّ ىلفا كتا نقتل أيب خمهف.
ومم نا يعزز هذه الفرحية ،أ ن الطربي كثري ًا نا يتجاوز هشاع وحيدِّ

عن أيب خمهف

باملبارشة ،فيقّل نث ً
ال( :وقال :أبّ خمهف).
الفرضية الثالثة :وهّ نا ىلراه ىل ن؛ ذ ىلعتقد أ ن قريغ الطربي
نعروف ،فا ن الطربي يروي عن احلار

حماد
هشاع بن ن

حماد بن سعد
حماد (ت282هو)  ،عن ن
بن ن
()2

(ُ )1اىلظر :أبّ خمهف ،وقعة الطف (حتقيغ حماد هادي اليّسفي ال روي) :ص 18و .19
ل
حماد بن أيب أسانة داهر التاياي :نن حفاظ احلديث ،له (نسهد) مل ُير ِّبهُ ،ولد سهة 186هو
( )2احلار بن ن
و ِّ
ّحل سهة 282هو .ساع يزيد بن هارو وعبد الّها اخلفاف والّاقدي وحماد بن سعد ووريهم،
ورو عهه أبّ جعفر الطربي وأبّ بكر بن خالد وأبّ بكر الشافعي وخلغ كثري .و نثقه أكثر أهل احلديث
حماد بن سعدُ .اىلظر رمجته حل :ابن حبا ،
ونههم الدارقطهي و وهّ راوي كتا الطبقات و عن ُأستاذه ن
حماد بن أمحد ،امل هي حل الضعفاء :ج ،1ص.143
حماد بن ح نبا  ،الثقات :ج ،8ص .183الذهبي ،ن
ن
حماد بن أمحد ،ذكرة احلفاظ:
عيل ،اري ،ب داد :ج ،9ص .114الذهبي ،ن
اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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حماد ،عن أيب خمهف.
صاحب الطبقات (ت230هو) ،عن هشاع بن ن
وليا للطربي قريغ

رصح الطربي بذلك حل س نتة
هشاع وري نا ذكرىلا ،وقد َّ

األول نن ار ه  ،وبعد أ صار قريقه نعروف ًا
نّارد حل اجلزء ن
()1

يسهد

حماد بدأ
هشاع بن ن

حماد بقّله نث ً
(حدِّ ثت) بصي ة املبهي للاجهّل ،وهذه الطريقة حل
الُ :
هشاع بن ن

ساي حل علم الرجال بو (التعليغ) ،وهي قريقة نعروفة بيههم ،ح سيام بني
احختصار ُ ن
املتقدِّ نني.
غوهم االنقطاع يف
قال صاحب املعامل حل نهتقي اجلام « :اعلم أ ّنه ا ّغفق لبعض األصحاب ّ
عل طرق سابقة وهي طريقة معروفة
مجلة من أسانيد الكايف؛ للفلتهم عن مالحظة بنائه لكثري منها ى
أن الشيخ ربام غفل عن مراعاهتا فأورد اإلسناد من الكايف بصورغه
بن القدماء ،والعجب ّ
ووصله بطرقه عن الكليني من غري ذكر للواسطة املرتوكة؛ فيصري اإلسناد يف رواية الشيخ له
عل
منقطع ًا ،ولكن مراجعة الكايف غفيد وصله .ومنشأ ُ
التوهم الذي أرشنا إليه َف ْقد املامرسة املطلعة ى

التزام غلك الطريقة. »...
()2

يقّل جعفر السب اه و حّل قريقة الكليهي حل اإلسهاد و ...« :قد حيذف الكليني
عرب عنه يف كالم أهل الدراية بالتعليق،
عل اخلرب الذي قبله ،وهذا ما ي َّ
صدر السند يف خرب مبتني ًا ى
فمث ً
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن منصور
ال يقول يف اخلرب األ ّول من البابّ ( :



حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،1ص .442السيّقي ،عبد الرمحن بن
ج ،2ص .145الذهبي ،ن
أيب بكر ،قبقات احلفاظ :ج ،1ص .276الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج،11
ص .200الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،2ص .157عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج،3
ص .176ووري ذلك نن املصادر واملراجع.
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،1ص ،120وص ،127وص،152
(ُ )1اىلظر :الطربي ،ن
وص ،160وص ،206وص.209
( )2احلسن بن زين الدين ،نهتقي اجلام حل األحاديث الص اح واحلسا  :ج ،1ص 24و .25
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بن يونس ،)...ويف اخلرب الثاين منه( :ابن أيب عمري ،عن احلسن بن عطية ،عن عمر بن يزيد) ،أو
عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب عبد اهلل صاحب
يقول يف اخلرب األ ّول من البابّ ( :
السابري ،)...ويف اخلرب الثاين منه( :ابن أيب عمري ،عن ابن رئاب ،عن إسامعيل بن الفضل) .ويف

اخلرب الثالث منه( :ابن أيب عمري ،عن حفص بن البصرتي ،عن أيب عبد اهلل×. »)...
()1

ىلفرس سهاده
وعىل هذا األساس و أيض ًا و ِّ
بعد أ صار واح ًا أ نىله يروي عهه بّاسطة هشاع.

أيب خمهف نبارشة ،فا نىله مل يسهد ليه نح

وحل حّء هذه الفرحية تهاو الفرحيتا السابقتا  ،و كهنا حل ىلفا الّقت ح
ىلامىلع نن وصّل كتا نقتل أيب خمهف

الطربي ،نن خالل هذا الطريغ عيهه.

األنر اخلانا :أرشىلا و فيام نىض و أ ن أقد َع ىلص ار ي حيتّي عىل ىلقّحت نن
الهص الّحيد ،فههاك العديد نن
نقتل أيب خمهف هّ اري ،الطربي ،وهذا ح يعهي أ نىله ن
الهصّص التي اشتالت عىل نرويات نن هذا املقتل ،وهذه الهصّص عىل أىلّا:،
األول :نا مل يكن قريقه
النوع ّ

يار بالطربي ،كالبالذري
نقتل أيب خمهف ن

(ت279هو) حل أىلسا األشوراف ،وابن أعثم الكّحل (ت و ىل وّ و 314هو) حل الفتّح،
واملسعّدي (ت345هو) حل نروج الذهب ،وأيب الفرج األصفهاه (ت356هو) حل نقا ل
الطالبيني ،ووريهم مم َّن ىلقل عن أيب خمهف عن وري قريغ الطربي.
وياكن عدن املفيد (ت413هو) حل اإلرشاد ،وسبط ابن اجلّزي (ت654هو) حل
فاهنام ح يهقال عن نقتل أيب خمهف عن قريغ الطربي عىل نا يبدو ،ففي
التذكرة نههم؛ ن
هذه الكتب وأنثايا جيد الباحث شذرات نبثّثة نن هذا املقتل ياكن اقتصاصها
و حافتها

نقتل أيب خمهف املستخرج نن الطربي.

( )1السب اه ،جعفر ،كليات حل علم الرجال :ص.450
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املؤرخني املت نخرين عهه كابن
النوع الثاين :نا كا نعتاد ًا عىل ىلسخة الطربي نن ِّ
األثري (ت630هو) حل الكانل حل التاري ،،والذهبي (ت748هو) حل اري ،اإلسالع ،وابن
كثري (ت774هو) حل البداية والههاية ،وابن شهر آشّ
قالب ،فا ن ن
لكل واحد نن هؤحء قريقه اخلاص

(ت588هو) حل نهاقب آل أيب
اري ،الطربي ،وبعض هذه الهس،

وري نطابقة لهسوخة الطربي املتداولة حل بعض املّارد؛ وبالتوايل فا ن املتت نبع ح ُيعدَ ع و نن
خالل املقارىلة و نن التقا بعض العبارات الساقطة نن اري ،الطربي ،وهي و كاىلت
ىلادرة جدن ًا نح أ نىلها ب اجة حتي

هذا الهادر ،ن
نهاة حل التاري،
فلعل فيه سدن ًا لث رة ن

الكربالةي.
النوع الثالث :ههاك ُىل َس ،نن نقتل أيب خمهف ح تطابغ نع ىلسخة الطربي ،وح نع
الطبعة املتداولة ،وأبرز ىلامذج ذلك ىلسختا :
1و ىلسخة القهدوزي (ت1294هو) حل يهابيع املّدة :فقد خصص البا

احلادي

والس نتني نن اجلزء الثالث نن كتابه ملا أورده أبّ خمهف ،وعهد املقارىلة ي نتضح للباحث عدع
طابغ هذه الهسخة نع الهسخة الشاةعة املتداولة وح ىلسخة الطربي ،كام ا نضح نيل عهد
الت قيغ أ ن هذه الهسخة ح ياكن أ كّ نل نفقة نن الهسختني؛ حىلفرادها بالعديد نن
املسم ىى
املّارد ،نع أ نىله يقّل حل صدر البا « :الباب احلادي والس ّتون يف إيراد ما يف الكتاب ّ
مفص ً
ال. » ...
بـ(مقتل أيب خمنف) الذي ذكر فيه شهادة احلسن وأصحابه ّ
()1

الهص رصيح ب نىله يهقل عن كتا كا لديه اساه (نقتل أيب خمهف)؛ فتكّ
وهذا ن
هذه ىلسخة ثالثة نن نقتل أيب خمهف يهب ي للباحثني وامل نققني أ يلتفتّا ليها.
2و ىلسخة عجاز حسني الهيسابّري الكهتّري (ت1286هو) :قال حل كشف

( )1القهدوزي ،سليام بن براهيم ،يهابيع املّ ندة :ج ،3ص.53
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احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار« :مقتل احلسن× للوط بن حيي ىى بن سعيد بن
خمنف (بكرس امليم وإسكان اخلاء املعجمة وفتح النون) بن سال األزدي اللامدي ،أوله :قال أبو
منذر هشام بن السائب الكلبي :أخربنا أبو عبد اهلل بن اجلارس ،قال :أخربنا أبو خمنف لوط بن

حيي ىى األزدي إلخ» .
()1

وح ريب حل أ ن هذا املقتل الذي يت دَّ

عهه صاحب (كشف احلُ ُجب) وري املقتل

حممد بن
نر عليها و هكذا« :قال أبو خمنف :حدَّ ثنا أبو املنذر هشام بن ّ
املشهّر؛ أل ن أوله و كام ن

السائب الكلبي.»...
ومم نا ح بدن أ ُيشار ليه :هّ أ ن صاحب (كشف احلُ ُجب) نن العلامء امل نققني
وامله ِّقبني حل انثار ،يقّل عهه شها

الدين احلسيهي املرعيش الهجفي« :واعلم أ ّنه سافر إ ىىل

املرشفة واجتمع بعلامئها؛ فأفاد واستفاد ،وكثرت جمالسته مع ّ
العالمة احلاج
العراق وزار املشاهد َّ
املريزا حسن النوري شيخ مشاخينا يف الرواية ،ومجع هناك عدّ ة كتب ومن نفائس املصطوطات

إىل خزانة كتب أخيه صاحب العبقات» .
فجاء هبا ى
()2

وح في أ ن عرص صاحب (كشف احلُ ُجب) هّ عرص اكتشاف األُصّل املهدثرة،

وقد اك ُتشفت حل هذه الفمة العديد نن الكتب الماثية املفقّدة ؛ ولذا ح ىلستبعد أ كّ
()3

ىلسخة صاحب (كشف احلُ ُجب) نن بني لك األُصّل املكتشفة حل لك الفمة ،ولكهنها نع
شديد األسف ح ىلعلم شيئ ًا عن نصري لك الهسخة.
ن ها ني الهسختني :ىلسخة يهابيع املّ ندة ،وىلسخة كشف احلُ ُجب واألستار ،ما أبرز
ىلامذج ُىل َس ،نقتل أيب خمهف ،التي ح طابغ ىلسخة الطربي ،وح الهسخة املتداولة .ويظهر
( )1الهيسابّري الكهتّري ،عجاز حسني ،كشف احلُ ُجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار:
ص.545
( )2املصدر السابغ :نقدن نة الكتا .) ( :
حب اهلل ،ىلظرية السهنة حل الفكر اإلناني :ص.276
(ُ )3اىلظر :حيدر ن
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نن خالل الت ننل حل نهقّحت صاحب أ،رار الشهادة عن نقتل أيب خمهف ،ونقارىلتها
باملقتل املتداول ،وىلسخة الطربي ،وجّد ُىل َس ،نتعدن دة ملقتل أيب خمهف ،ويبدو أ ن
الدربهدي كا نلتفت ًا ذلك؛ حيث يقّل حل بعض لك املّارد« :ويف نسصة من ن َسخ
كتاب أيب خمنف هكذا . »...فهذه العبارة ن
دل بّحّح عىل عدن د ُىل َس ،نقتل أيب خمهف ،وأ ن
()1

صاحب أ،رار الشهادة كا نلتفت ًا

هذا التعدن د.

وحل حّء هذه احلقاةغ التي ذكورىلاها ،فا نىلها ىلزعم أ نىله ياكن و نع نضاعفة اجلهوّد و
املستخرج نن اري ،الطربي.
أ ُيكتب نقتل أيب خمهف ب ج ٍم أكرب نن املقتل
َ

( )1الدربهدي ،آوا بن عابد ،أ،رار الشهادة :ج ،3ص.465
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خامتة بأهمّ النتائج
األول والثاه
1و ن أبا خمهف لّ بن حييي الكّحل األزدي هّ نن أعالع القرىلني ن
ايجريني.
اختص بتاري،
واملؤرخني حل عصوره ،وقد
2و كا أبّ خمهف نن كبار األخباريني
ن
ِّ
العراق والتشيع حل الفمة التي لت رحيل الهبي|

أواخر العصور األُنّي ،وقد ُعدَّ

ص هذه الفمة.
املؤرخني بتاري ،العراق والتشيع فيام ن
أعلم ِّ
3و كا أبّ خمهف شديد الّحء وامل نبة ألهل البيت^ ،نتجاهر ًا حل ىلقل خمازي
أعداةهم

احلدِّ الذي أوهم بعض الباحثني بكّىله نان ني ًا ،نع أ نىله مل يكن عىل نذهب أهل

نتعصب ًا.
البيت^ ،ولكهنه مل يكن ِّ
4و كاد نتفغ كلاة الرجاليني نهنا عىل ّثيغ أيب خمهف ،وقبّل نرويا ه ،وحل املقابل
املؤرخّ نن
كاد نتفغ كلاة خمالفيها عىل رك أيب خمهف و ضعيفه ،ونع ذلك فقد أمجع ِّ
ص نرويا ه التار نية.
الفريقني عىل عدع احست هاء عهه فيام ن
نؤرخي واقعة الطف ،و ُيعترب نقتله أشهر املقا ل احلسيه نية
أهم ِّ
5و يعترب أبا خمهف نن ن
ضاهه هذا املقتل نن فاصيل كاد
مية والشهرة مم َّا ن
عىل اإلقالق ،وقد جاءت هذه األ ن
كّ نفقّدة حل وريه ،ومم نا سلكه نن قريغ علاي حل مجع أخباره و دويهها ،وهّ قريغ
اإلسهاد املعاّل به بني امل دِّ ثني.
املؤرخّ
6و ونقتل أيب خمهف نفقّد حل هذا العرص ،ومل َّ
يتبغ نهه سّ نا ىلقله عهه ِّ
املت خرو عهه ،وحل نقدنتهم الطربي حل ار ه الكبري ،وأ ننا الهسخة املتداولة فهي نه ّلة
عليه بامجا ،امل نققني.
حماد الكلبي راوي
7و متكهنا نن العثّر عىل الّاسطة املفقّدة بني الطربي وهشاع بن ن
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نقتل أيب خمهف ،وبذلك سدَ دىلا الطريغ عىل َنن أراد أ يطعن بارويات هذا املقتل بكّهنا
نراسيل ،وح ىلتصّر أ ن أحد ًا نن الباحثني وامل ققني قد سبقها

املهاة.
هذه الهتيجة ن

املتضان ملرويات أيب خمهف ،وهذه
الهص الّحيد
 8و أثبتها ب ن الطربي ليا هّ ن
ِّ
يار بالطربي ،ويههل نن أيب خمهف نبارشة ،وبعضها يههل نن
الهصّص بعضها ح ن
الطربي ولكهنها حتتّي عىل زيادات وري نّجّدة حل املطبّعة املتداولة ،وبعضها عبارة عن
ىلبهها
ُىل َس ،نن هذا املقتل ح تطابغ نع ىلسخة الطربي والهسخة املتداولة .وهبذا ىلكّ قد ن
الباحثني وامل نققني املختصني حل هذا الش
نن الصّرة املستخرجة نن اري ،الطربي.

نكاىلية كتابة نقتل أيب خمهف بصّرة أوسع

الفصل السادس :مقتل هشام بن حممّد بن السائب الكليب ،الكويف

الفصل السادس
مقتل هشام بن حممّد بن السائب الكليب ،الكويف ( 000ـ 204هـ)

تقديم
والهسابني حل
املؤرخني
ن
حماد بن الساةب الكلبي الكّحل ،نن أبرز ِّ
ُيعترب هشاع بن ن
املهتاني برواية أحدا ووقاةع كربالء ،فهّ الذي رو
القر الثاه ايجري ،وكا نن
ن
كتا نقتل احلسني× لشيخه أيب خمهف كام ذكرىلا عهد حديثها عن نقتله.
ويبدو أ ن الكلبي قد نقرر فيام بعد صهيف كتا حل نقتل احلسني× ،وهذا الكتا
و كا نفقّد ًا حل هذا العرص ،ولكهنها ُىلقدن ر أ ن املا ندة الرواةية األساسية التي َّلف نهها
ّصل ليه عرب
ثم أحاف ليها نا ن
هذا الكتا كاىلت ن خّذة نن كتا ُأستاذه أيب خمهفَّ ،
مها فيام ىل سب:
نصادر ُأخر  ،وأ ن
1و نرويات شيخه عّاىلة بن احلكم الكلبي (ت147هو).
حماد بن الساةب الكلبي (ت146هو).
2و نرويات والده وشيخه ن
ثم ىلهطلغ بعد ذلك
ودعّىلا ىلهطلغ ان لل ديث عن شخصية الكلبي
وأهم أبعادهاَّ ،
ن
لل ديث عن كتابه حل نقتل احلسني× ،نستادن ين العّ حل ذلك ك نله نن اهلل سب اىله
و عا .

املبحث األول
ترمجة هشام بن حممّد الكليب

حماد بن الساةب ،بن برش بن زيد بن عارو ،بن احلار بن
هّ أبّ املهذر ،هشاع بن ن
عبد احلار بن عبد العز  ،بن انر القيا بن عانر بن الهعام  ،بن عانر بن عبد ود بن
عّف ،بن كهاىلة بن عّف بن عذرة ،بن زيد الالت بن رفيدة بن ثّر بن كلب بن وبرة .
()1

و ُيقال له :الكلبي أو ابن الكلبي .ىلسب ًة

جدِّ ه كلب ،وهّ و عىل نا ن
حققه ابن األثري و :

النسابون يف
«كلب بن وبرة بن غللب بن حلوان ،بن عمران بن احلاف بن قضاعة ،وقد اختلف ّ
قضاعة هل هو من معد أو من اليمن؟ فقيل :هو قضاعة ابن معد بن عدنان ،وبه كان معد يكنّ ىى.
وقيل :هو من اليمن ،وهو قضاعة بن مالك بن محري بن سبأ .وقيل :قضاعة بن مالك بن عمرو بن
أن
النسابة ملّا سئلّ :
حممد بن سالم البرصي ّ
مرة بن زيد بن مالك بن محري .وهلذا االختالف قال ّ
ّ

غيمنت فاليمن أكثر» .
نزار أكثر أم اليمن؟ فقال ما شاءت قضاعة إن متعددت ،فنزار أكثر وإن ّ
()2

إىل كلب بن
قال الشي ،ع نباس ن
القاي« :والكلبي ـ بفتح الكاف وسكون الالم ـ نسبة ى

وبرة ،قبيلة كبرية من قضاعة ،ينسب إليها خلق كثري» .
()3

عيل ،رجال الهجايش :ص.434
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
عيل بن أيب الكرع ،اللبا حل مذيب األىلسا  :ج ،3ص.105
( )2ابن األثري ،ن
( )3القاي ،عباس ،الكهي واأللقا  :ج ،3ص.119
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حماد نن بيت نن البيّ ات التي ُعرفت بّحةها ألهل البيت^،
اىل در هشاع بن ن
فجدن ه برش كا نن املّالني ألنري املؤنهني× ،وقد شارك هّ وبهّه :الساةب ،وعبيد،
جل َال وص ِّفني .
وعبد الرمحن نع أنري املؤنهني× حل وقعتي ا َ
()1

حماد بن الساةب (ت146هو) ،فقد عدن ه الشي ،الطّيس حل أص ا
وأ ننا والده ن
اإلنانني الباقر والصادق÷  ،وعدن ه الربقي نن أص ا اإلناع الصادق× .
()3

()2

املهتاني بعلاي التفسري واألىلسا  ،حتي ُعدَّ رأس ًا
حماد بن الساةب نن
وقد كا
ن
ن
فيهام.
حممد بن السائب عامل ًا بالتفسري وأنساب العرب وأحاديثهم» .
قال ابن سعد« :وكان ّ
()4

وخاصة ،عن أيب
وقال ابن عدي« :وللكلبي غري ما ذكرت من احلديث أحاديث صاحلة
ّ
صالح ،وهو رجل معروف بالتفسري ،وليس ألحد غفسري أطول ،وال أشبع منه ،وبعده مقاغل بن

عل مقاغل. »...
أن الكلبي ي ّ
سليامن ّإال ّ
فضل ى
()5

وقال الذهبيّ « :
املفسـِر،
حممد بن السائب بن بشـر الكلبيّ ،
العالمة ،األخباري ،أبو النرض ّ

وكان أيض ًا رأس ًا يف األنساب» .
()6

ل
حماد بن سعد
حماد الكلبي وىلش و ع نلم حل الكّفة ،قال لايذه ن
ُولد هشاع بن ن

حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،6ص.341
( )1ابن سعد ،ن
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص 135و .284
حماد ،الرجال :ص.20
(ُ )3اىلظر :الربقي ،أمحد بن ن
حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،6ص.342
( )4ابن سعد ،ن
( )5ابن عدي ،عبد اهلل ،الكانل حل حعفاء الرجال :ج ،7ص.284
( )6الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،11ص.309
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حممد بن السائب بن برش الكلبي ،قال :ع ّلمني أيب وأنا
صاحب الطبقات« :أخربنا هشام بن ّ

نسب النبي|. »...
غالم َ
()1

بالضم له ثالثة استعامحت حل كالع العر :
(وال الع)،
ن
الطار الشار
األولُ :يطلغ هذا اللفظ عىل الشا
ّ
ن

.

()2

الثاين :و ُيطلغ أيض ًا عىل املّلّد حني يّلد ذكر ًا .
()3

الثالث :و ُيطلغ أيض ًا عىل الرجل الكبري نن با املجاز باسم نا كا عليه ،كام ُيقال
للص ري :شي ،جماز ًا باسم نا يؤول ليه .
()4

األول نن
وح ريب حل أ ن املراد نن لفظ (والع) الّارد حل كالع الكلبي هّ املعهي ن
املعاه املتقدِّ نة؛ وذلك أل ن ال الع باعهاه الثاه ح يعقل ب نقه التع نلم والتعليم ،وأ ننا املعهي
الثالث فهّ نعهي جمازي حيتاج

فيتعني املعهي
ىلصب قريهة ،وهي نفقّدة حل املقاع،
َّ

األول.
ن
حماد بن الساةب والد هشاع مل يرحل عن الدىليا
وأقل نا ُيستفاد نن هذه الرواية أ ن ن
قار الشار عىل ن
الطار الشار هّ نا
أقل الفروض ،والشا
ن
نح وقد رك هشان ًا شا نب ًا ن
قار

حماد بن الساةب كاىلت عاع
عاره الو  15عان ًا ب سب العادة؛ وحيث ن وفاة ن

146هوو ،فلذا فه ن ىلقدِّ ر أ ن وحدة هشاع كاىلت حل العقد الثاه أو الثالث نن القر الثاه
ايجري ،وياكن أ ىلدعم هذا احستهتاج وىلؤ ِّكده باألُنّر التالية:
األول :ن أقدع شيّخه وأسا ذ ه كاىلت وفيامم حل العقد اخلانا نن القر
األمر ّ

حماد بن سعد ،الطبقات الكرب  :ج ،1ص.46
( )1ابن سعد ،ن
(ُ )2اىلظر :الزبيدي ،حماد نر ىض ،اج العروس :ج ،17ص ،176نا ندة (غ ل ع).
حماد بن أمحد ،مذيب الل ة :ج ،8ص ،136نا ندة (غ ل ع).
(ُ )3اىلظر :األزهري ،ن
(ُ )4اىلظر :الفيّني ،أمحد بن حماد ،املصباح املهري :ج ،2ص ،452نا ندة (غ ل ع).
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الثاه ،كاجالد بن سعيد اياداه (ت144هو)  ،وعّاىلة بن احلكم الكلبي
() 1

(ت147هو)  ،وح يّجد نن شيّخه وأسا ذ ه َنن كاىلت وفا ه قبل العقد املشار ليه.
()2

األةاة ،فا نىله يؤ ِّكد أ ن
األمر الثاين :عدن ه حل أص ا اإلناع الصادق× دو وريه نن ن
فمة لقيه للعلم كاىلت قبل عاع 148هو ،وهّ اري ،وفاة اإلناع الصادق×.
األمر الثالث :ن القّل بّحد ه حل فمة نا بني عاني 120و 140هو يهسجم نع القّل
ٍ
حيهئذ ح يتجاوز الو  84عان ًا عىل أبعد
بّفا ه عاع 104هو كام سي يت؛ أل ن عاره سيكّ
فرض ،وهّ يهسجم نع نعدَّ ل العار الطبيعي.
قال الشي ،الطهراه« :ول نجد غاريخ والدة هشام الكلبي يف فهرس ابن النديم وغريه،
لكن يرشدنا أخذه األنساب عن أبيه الذي ّ
غويف سنة 146هـ ،وكذا احلديث املشهور عنه الذي
ى ّ
يقربه
رواه النجايش يف كيف ّية غع ّلمه من اإلمام الصادق× الذ ى
غويف سنة 148هـ من أ ّنه× كان ّ
ويدنيه ويبسطه وكان يسبقه العلمّ ،إال أ ّنه ولد يف أوائل القرن الثاين وكان يف عصـره من الكبار

املحرتمن . »...هذا نن جهة وحد ه وىلش ه.
()3

وأ ننا نن جهة ه نقال ه وأسفاره ،فا ن املعروف نن سرية ابن الكلبي ،أ نىله مل رج نن
الكّفة نح لب داد حيث دخلها حمدِّ ث ًا كام ذكر ذلك اخلطيب الب دادي ،وقد أخذ عهه العلم
نؤرخي ب داد حل ذلك العرص ،كا ناد بن سعد صاحب الطبقات (ت212هو)،
كبار ِّ
ُ
وحماد بن أيب الرسي األزدي ،وأمحد بن نقداع بن
وله حضّر ِّبني حل كتا الطبقات ،ن
سليام العجيل (ت253هو) ووريهم .
()4

وقد كا ىلزول ابن الكلبي حل ب داد حل زنا أصب ت فيه قبلة العلم والعلامء نن
(ُ )1اىلظر :الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،6ص.384
(ُ )2اىلظر :املصدر السابغ :ج ،13ص.231
( )3الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،2ص.370
عيل ،اري ،ب داد :ج ،16ص.68
(ُ )4اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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مجيع األنصار .ونن املالحظ أ ن أولب علامء املديهة والبرصة والكّفة حل لك الفمة قد
ىلزلّا ب داد وحدَّ ثّا هبا ،كام شهد بذلك رامجهم وسريهم ،وهذا

ن
دل عىل يشء فا نىلام

ن
يدل عىل ازدهار العلم حل ب داد حل لك احلقبة ،و قدن نها عىل ساةر حّارض العلم حل بالد
اإلسالع.
ومل ىلقف عىل اري ،دقيغ لقدونه لب داد ،وح ندن ة نكثه فيها ،نح أ نىله يبدو أ ن ابن
يبغ حل ب داد
الكلبي مل َ

آخر عاره ،بل عاد

نرة ُأخر حل آخر أياع حيا ه،
الكّفة ن

و ِّ
ّحل فيها .
()1

ُع َترب شخصية ابن الكلبي نن أشهر الشخصيات العلا نية الكّف نية التي ذا ،صيتها حل
الهصف الثاه نن القر الثاه ايجري ،وقد اعتربه علامء األىلسا

رأس هذا العلم

املؤرخّ أحد املصادر التي ح وهي عهها حل جمال التاري ،اجلاهيل
وباقره ،كام يعدن ه ِّ
واإلسالني.
علّ نقانه
و ليك هذه الباقة نن شهادات أهل احختصاص ب ِّقه؛ لي نتضح لك ن
وساّ نكاىلته حل عل َاي التاري ،واألىلسا :
ن
خيتص بمذهبنا ،وله
قال الهجايش« :الناسب العال باأليام ،املشهور بالفضل والعلم ،وكان ّ
حممد×،
إىل جعفر بن ّ
احلديث املشهور ،قال :اعتللت ع ّلة عظيمة نسيت علمي ،فجلست ى

إيل علمي .وكان أبو عبد اهلل× يقربه ويدنيه ويبسطه» .
فسقاين العلم يف كأس فعاد َّ
()2

حممد بن
حماد بن سعد (ت230هو) و ب سب ىلقل ابن الهديم و « :هو هشام بن ّ
وقال ن

(ُ )1اىلظر :الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،8ص .88عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،13ص.150
عيل ،رجال الهجايش :ص.434
( )2الهجايش ،أمحد بن ن

 .............................. 232أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

السائب بن برش عال بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها» .
()1

وقال س اق املصيل (املّصيل)« :كنت إذا رأيت ثالثة يرون ثالثة يذوبون ...علويه إذا

رأ ىى خمارق ًا ،وأبا نواس إذا رأ ىى أبا العتاهية ،والزهري إذا رأ ىى هشام ًا» .
()2

حممد بن السائب كان أعلم الناس
وقال ابن قتيبة (ت276هو)« :وابن الكلبي هشام بن ّ

باألنساب» .
()3

ورو اخلطيب الب دادي (ت463هو) بسهده

حماد بن أيب السوري ،قال :قال يل
ن

عل
هشاع بن الكلبي« :حفظت ما ل حيفظه أحد ،ونسيت ما ل ينسه أحد ،كان يل ي
عم يعاغبني ى
حفظ القرآن فدخلت بيت ًا وحلفت أن ال أخرج منه حت ىى أحفظ القرآن ،فحفظته يف ثالثة أيام،

عل حليتي آلخذ ما دون القبضة ،فأخذت ما فوق القبضة» .
ونظرت يوم ًا يف املرآة ،فقبضت ى
()4

القاي نع ِّلق ًا عىل هذه احلادثة« :وأنا أقول :ال بدع يف ذلك ،فإ ّن من
قال الشي ،عباس ن

سقاه الصادق× العلم يف كأس حيفظ القرآن بأقل من ثالثة أيام» .
()5

النسابة ّ
العالمة :كان عامل ًا
وقال احلاّي (ت626هو) بعد أ عهّىله« :األخباري ّ

بالنسب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها» .
()6

حماد بن س اق ،الفهرست :ص .124وهّ وري نّجّد حل الطبقات ،بل املّجّد حل
( )1ابن الهديم ،ن
حماد بن الساةب] ابهه
الطبقات :ج ،6ص 342هكذا« :أخربه بذلك ك نله [يعهي :بممجة وأحّال ن
حماد بن الساةب .وكا عامل ًا بالهسب وأحاديث العر وأيانهم» ،وح ىلدري كا
هشاع بن ن
الضاري حل قّله« :وكا عامل ًا .» ...يعّد عىل احبن؛ فتكّ هذه العبارة هي األصل لقّل ابن الهديم،
و كا قد ىلقلها باملعهي ،أو أ ن الضاري يعّد عىل األ و الذي كا عامل ًا بالهسب أيض ًا ونهه أخذ
هشاع و فيكّ ابن الهديم قد اشتبه عليه األنر ،ولعل ابن الهديم ىلقله باملعهي.
( )2املصدر السابغ :ص.124
( )3ابن قتيبة الديهّري ،عبد اهلل بن نسلم ،املعارف :ص.536
عيل ،اري ،ب داد :ج ،16ص.68
( )4اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
القاي ،عباس ،الكهي واأللقا  :ج ،3ص.119
( )5ن
ُ
( )6احلاّي ،ياقّت ،نعجم األدباء :ج ،6ص.2779

حماد بن الساةب الكلبي ،الكّحل 233 ......................................
الفصل السادس :نقتل هشاع بن ن

نسابة ابن
حممد بن السائب الكلبي ّ
وقال ابن أيب احلديد (ت655هو) ...« :هو هشام بن ّ

نسابة ،عال بأيام العرب وأخبارها ،وأبوه أعلم منه ،وهو يروي عن أبيه» .
ّ
()1

حممد بن السائب ّ
العالمة ،األخباري،
وقال الذهبي (ت748هو)« :أبو املنذر هشام بن ّ

النسابة األوحد» .
ّ
()2

ويقّل حاجي خليفة (ت1067هو)« :والذي فتح هذا الباب وضبط علم األنساب هو
املتوف سنة أربع ومائتن ،فإ ّنه صنَّف فيه مخسة
النسابة :هشام بن ّ
اإلمام ّ
حممد بن السائب الكلبي ّ ى

كتب :املنزلة ،واجلمهرة ،والوجيز ،والفريد ،وامللوك» .
()3

فاملستظهر نن رمجته حل رجال الهجايش كّىله نن قبقة أص ا اإلناع
ّأما طبقته:
َ
ثم نن قبقة
حماد بن الساةب نن قبقة اإلناع الباقر×َّ ،
الصادق×  ،ويؤ ِّيده عد والده ن
()4

اإلناع الصادق× ،وقد ن
نر و عاع 146هو ،أي :قبل وفاة
حماد بن الساةب و كام ن
ّحل ن
رج ها سابق ًا و حل حّء بعض املعطيوات و كّ وحدة
اإلناع الصادق× بسهتني ،وقد ن
هشاع حل العقد الثاه أو الثالث نن القر الثاه؛ فتكّ بداية اىلطالقته العلاية حل عصور
اإلناع الصادق×.
ىلعم ،ن القّل بّفاة الكلبي عاع 204هو و كام سوي يت و يقتضوي نعارص ه لإلنانني
الكاظم (ت183هو) والرحا (ت203هو)÷ ،ونع ذلك فلم يدن ل ،أحد ص بته يام
وأخذه عههام.
حماد بن الساةب ،وجمالد بن سعيد ،وأيب خمهف لّ بن
وقد رو هشاع عن أبيه ن

( )1ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،18ص.66
( )2الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،19ص.83
( )3حاجي خليفة ،كشف الظهّ  :ج ،1ص.178
عيل ،رجال الهجايش :ص.434
(ُ )4اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
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حييي ،وقاةفة .
()1

وحدن

وحماد بن سعد صاحب الطبقات،
عهه :ابهه الع نباس ،وخليفة بن خيا ،
ن

وحماد بن أيب الرسي ،وأبّ األشعث أمحد بن املقداع ،ووريهم .
ن
()2

وقد رك الكلبي ثروة حخاة نن املصهَّفاتُ ،يقال :بل ت صاىليفه ناةة ومخسني
نصهَّف ًا  ،وقد عدن ابن الهديم نهها ناةة وأربعة وأربعني كتاب ًا ،وعدَّ الهجايش نهها مخسني
()3

كتاب ًا ،وهي« :كتاب املذ ّيل الكبري يف النسب ،وهو ضعف كتابه اجلمهرة ،وكتابه اجلمهرة،
وكتاب حروب األوس واخلزرج ،وكتاب املشامتات بن األرشاف ،وكتاب القداح وامليسـر،
وكتاب أسواق العرب ،وكتاب أخبار ربيعة والبسوس وحروب غللب وبكر ،وكتاب أنساب
األمم ،وكتاب املعمرين ،كتاب األوائل ،كتاب أخبار قريش ،كتاب أخبار جرهم ،كتاب أخبار
لقامن بن عاد ،كتاب أخبار بني غللب وأيامهم وأنساهبم ،كتاب أخبار بني عجل وأنساهبم ،كتاب
بني حنيفة ،كتاب كلب ،كتاب أخبار غنوخ وأنساهبا ،كتاب مثالب ثقيف ،كتاب مثالب بني أم ّية،
كتاب الطاعون يف العرب ،كتاب األصنام ،كتاب فتوح العراق ،كتاب فتوح الشام ،كتاب الر ّدة،
كتاب فتوح خراسان ،كتاب فتوح فارس ،كتاب مقتل عثامن ،كتاب َ
اجل َمل ،كتاب صفن ،كتاب
النهروان ،كتاب اللارات ،كتاب مقتل أمري املؤمنن× ،كتاب مقتل حجر بن عدي ،كتاب
مقتل رشيد وميثم وجويرية بن مسهر ،كتاب عن الوردة ،كتاب َ
احل َك َمن ،كتاب مقتل
حممد بن احلنفية ،كتاب التباشري باألوالد ،كتاب
احلسن× ،كتاب قيام احلسن× ،كتاب أخبار ّ
إىل أ ّمه من قبائل العرب ،كتاب الطائف ،كتاب رموز العرب ،كتاب
املوؤودات ،كتاب َمن نسب ى
غرائب قريش وبني هاشم يف سائر العرب ،كتاب أجزاء اخليل ،كتاب الرواد ،كتاب اجلريان،

حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،19ص.83
(ُ )1اىلظر :الذهبي ،ن
عيل ،اري ،ب داد :ج ،16ص.68
(ُ )2اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،19ص.83
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،ن
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كتاب اخلطب» .
()1

هذا نا عدن ه الهجايش نن ُكتب ابن الكلبي ،ويهب ي أ ىلشري

أ ن أكثر كتب ابن

الكلبي التي ذكرها ابن الهديم والهجايش ووريما وري نّجّدة حل هذا العصور ،ونا هّ
نّجّد نهها فع ً
ال و كام ذكر امل نقغ املتت نبع الشي ،ىلجاح الطاةي و ح يتعدن سبعة ُك ُتب هي:
1و نثالب العر (نطبّ.)،
2و أسّاق العر (خمطّ ).
3و أخبار بكر و لب (خمطّ ).
4و اجلاهرة حل الهسب (نطبّ.)،
5و ىلسب اخليل (نطبّ.)،
6و ىلسب نعد واليان الكبري (نطبّ.)،
7و كتا األصهاع (نطبّ. )،
()2

هذا نا ذكره امل قغ املتت نبع الشي ،ىلجاح الطاةي حّل كتب ابن الكلبي املّجّدة فع ً
ال
(املخطّ واملطبّ ،نهها) ،ولكن الشي ،الطهراه حل كتابه الذريعة قال« :ومن آثاره الباقية
أيض ًا :كتابه (امللوكي يف النسب) و(املنزل الكبري) أيض ًا يف النسب و(نسب اخليل) و(املعمرين)

و(اجلمهرة) ك ّلها موجودة» .
()3

الهص ّجد ثالثة ُكتب ُأخر
ففي هذا
ن
و باإلحافة

يدن عي الشي ،الطهراه وجّدهوا

نا ذكره الطاةي و وهي:

1و امللّكي حل الهسب.

عيل ،رجال الهجايش :ص 434و .435
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :ابن الكلبي ،هشاع بن حماد  ،نثالب العر (نقدن نة حتقيغ الكتا ) :ص.9
( )3الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،22ص.20
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2و املهزل الكبري.
املعارين.
3و ِّ
يعني لها أناكن هذه الكتب .هذا نن جاىلب،
ولكن الطهراه و ونع شديد األسف و مل ِّ
ونن جاىلب آخر ،فا ن الكثري نن نضانني كتب الكلبي التالفة قد وصلت ليها لعرب
حماد بن سعد
املؤرخّ حل نصهَّفامم قبل لفها ،ونههم :ن
املّسّعات التار نية ،وقد أثبتها ِّ
كا ب الّاقدي (ت230هو) حل الطبقات الكرب  ،وخليفة بن خيا

العصفري

وحماد بن حبيب الب دادي (ت245هو) حل املهاغ حل
(ت240هو) حل الطبقات والتاري ،،ن
وحماد بن جرير الطربي (ت310هو) حل اري ،األُنم وامللّك ،واملسعّدي
أخبار قريش ،ن
حل نروج الذهب (ت346هو) ووريهم.
وأ ننا علامء األىلسا  ،فك نلهم عيال عليه كام عرفت ،وقد اعتاد املؤ ِّلفّ نههم عليه
بشكل رةييس ،وقد اعمفّا مجيع ًا بتقدنه ورياد ه حل هذا احلقل ،وقد محلت ليها كتبهم
الكثري نن آراةه وأقّاله حل علم األىلسا .
و ُيذكر هشاع و عادة و حل املصادر املشار ليها بعهّا (هشاع بن حماد) ،أو(هشاع بن
حماد بن الساةب) ،أو (الكلبي) ،أو (ابن الكلبي).
ن

خيتص بمذهبنا ،وله احلديث املشهور ،قال:
نر عليها و  ...« :وكان ّ
قال الهجايش و كام ن
ِ
حممد× ،فسقاين العلم يف كأس؛ فعاد
إىل جعفر بن ّ
اعتللت ع ّلة عظيمة نسيت علمي ،فجلست ى
إيل ِعلمي .وكان أبو عبد اهلل× يقربه ويدنيه ويبسطه».
َّ

وقد سامل الرجاليّ نن الشيعة عىل شيعه واختصاصه باذهب أهل البيت× ،ومل
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الف حل ذلك أحد نن املتقدِّ نني واملت ِّخرين  ،سّ نا ىلقله الطّيس حل (اختيار نعرفة
()1

الرجال) املعروف بو (رجال الكيش)؛ حيث اعترب الكلبي نن رجال العا ننة الذين يم نيل
ثم قال« :وقد قيل :إ ّن الكلبي كان مستور ًا ول يكن خمالف ًا» .
وحم نبة شديدة ألهل البيت× ،ن
()2

ويبدو أ ن الطّيس كا نعتقد ًا بام ىلقله عن الكشوي حّل هشاع؛ ولذا مل يذكره حل
الرجال وح حل الفهرست نح نن حيث وقّعه حل بعض األساىليد ،وقد اشتبه صاحب
موىل»  ،فا ن
أعيا الشيعة حل قّله« :وذكره الشيخ الطويس يف رجال الصادق× ،وقال :إ ّنه ى
حماد الكلبي جزن ًا؛ أل نىله نن الّاحح أ ن هشان ًا صاحب
هذا شخص آخر وري هشاع بن ن
()3

الممجة مل يكن نّ لبهي كلب ،بل هّ نن أىلفسهم.
وهذا الذي ذهبها ليه و نن التفريغ بني هشاع الكلبي وهشاع املّ املذكّر حل رجال
الطّيس و يذهب ليه وري واحد نن امل نققني حل الرجال ،نههم :السيد اخلّةي ،فقد َذكره
بعد لذكره يشاع الكلبي نبارشة ،وقد قال عهه« :هشام بن حممد :موىل ،من أصحاب
ّ

ى

الصادق×» .
()4

وعىل أ نية ٍ
حال ،فا ن الرجل نن الشيعة اإلنان نية بال ريب ،ونا ذهب ليه الكشوي أو
يرجح عىل نا ذهب ليه الهجايش لسببني عىل األقل:
الطّيس ح َّ
أوالً :ن قّل الهجايش ُيقدَّ ع عىل قّل وريه حل اجلرح والتعديل ونا يلزنهام نن
نقدِّ نات ،ونن لك املقدِّ نات نعرفة نذهب الرجل ونعتقده وىل ّها مم َّا له ندخل نية حل
عيل ،رجال الهجايش :ص 434ن
(ُ )1اىلظرو نث ً
.العالنة احل نيل ،احلسن بن يّسف،
ال و :الهجايش ،أمحد بن ن
خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص 289ن
.احليل ،ابن داود ،رجال ابن داود :ص.201التفريش،
نصطفي بن احلسني ،ىلقد الرجال :ج ،5ص .52الشبسمي ،عبد احلسني ،أص ا اإلناع
الصادق× :ج ،2ص .389اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ص ،20ص.336
حماد بن احلسن ،اختيار نعرفة الرجال (رجال الكيش) :ج ،2ص.687
( )2الطّيس ،ن
( )3األنني ،حمسن ،أعيا الشيعة :ج ،10ص.265
( )4اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،20ص.337
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اجلرح والتعديل؛ ولذا وجدىلا أولب الرجاليني قد قالّا بتشيعه واختصاصه باذهبها بع ًا
للهجايش ،ومل يلتفتّا

كالع الكيش فيه و مال الطّيس له.

ثاني ًا :ن قّل الكشوي و ب سب ىلقل الطّسوي و « :إ ّن الكلبي كان مستور ًا ،»...ليا
ص ي ًا ،فا ن هشان ًا كا نتجاهر ًا ونعروف ًا بّحةه ألهل البيت×؛ ولذا ىلسبه العا ننة
الرفض والتشيع وال لّ حل نذهب أهل البيت^.
قال ابن حبا ...« :وكان غالي ًا يف التش ُيع. »...
()1

وقال ابن عساكر« :رافيض ،ليس بثقة» .
()2

ووصفه الذهبي :بو«الكويف ،الشيعي» .
()3

نر عليها قّل الهجايش حل ابن الكلبي« :الناسب العال باأليام ،املشهور بالفضل والعلم،
َّ
ِ
إىل
وكان ّ
خيتص بمذهبنا ،وله احلديث املشهور ،قال :اعتللت ع ّلة عظيمة نسيت علمي ،فجلست ى
ِ
إيل ِعلمي .وكان أبو عبد اهلل× يقربه ويدنيه
جعفر بن ّ
حممد× ،فسقاين العلم يف كأس؛ فعاد َّ

ويبسطه».
الهص كام أ نىله ن
يدل عىل شيع الكلبي و نان نيته واختصاصه باذهب أهل
وهذا ن
البيت^ ،فا نىله ن
يدل أيض ًا عىل عدالته ووثاقته وجاللته ،وكام أرشىلا سابق ًا فقد ىلقل أولب
ىلص الهجايش حل ندوىلامم الرجال نية ،وقد اقم ىلقلهم باملّافقة والقبّل بام
رجايل الشيعة َّ
قاله الهجايش حل ح ِّقه؛ ونن هها ىلستطيع أ ىلدن عي وثاقة وعدالة وجاللة ابن الكلبي عهد

حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج ،3ص ،91برقم (.)1157
( )1ابن حبا  ،ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،4ص.304
(ُ )2اىلظر :الذهبي ،ن
حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،19ص.83
( )3الذهبي ،ن
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أكثر رجال نيي الشيعة.
ىلص الهجايش و الذي هّ األصل حل ّثيغ الكلبي و ح يفيد ّثيق ًا،
ىلعم ،قد ُيقال :ب ن َّ
يصح لّ قصورىلا الهظر عىل قّله« :املشهور
وعباةره ح زيد عىل املدح ،وهذا الكالع ربام ن

الهص:
قّله حل ذيل ن

خيتص بمذهبنا» ،ولكن لّ ىلظرىلا
بالفضل والعلم» .أو قّله« :وكان ُ

«وكان أبو عبد اهلل× يقربه ويدنيه ويبسطه» ،فال حميص لها نن القّل بّثاقة هذا الرجل
يقر
وعدالته وجاللته ،ف اشا لإلناع× أ ِّ

أو ُيده نهه كاذب ًا أو فاسق ًا ،فاإلناع×

نههجه نههر القرآ الذي يقّل( :ﮁﮂﮃﮄﮅ) .
()1

وقد يقال :لعل سبب كريم اإلناع× له ،هّ نا كا حياله نن العلم ،والعلم سبب
نن أسبا التكريم ،ونقياس نن نقاييا التفضيل؛ لقّله عا ( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ) .
()2

واجلواب :ن العلم نىلام يكّ سبب ًا نن أسبا التكريم ذا كا نقمىل ًا بالتقّ  ،ونا
قياة العلم امل نتهم صاحبه بالكذ  ،خصّص ًا ذا كا نن جها العلم القاةم عىل األخبار
واحلكايات كام هّ العلم الذي حياله الكلبي.
الهص ليا نن كالع الهجايش ،بل هّ جزء نن الرواية ،وهذه
وقد يقال :ن ذيل ِّ
يصح احستشهاد هبا!
الرواية نرسلة فال ن
واجلواب:
أوالً :الظاهر أ ن هذه العبارة نن كالع الهجايش ع نلغ هبا عىل الرواية ،وكّ هذه
جمرد احتامل
العبارة جزء ًا نن الرواية و أي :نن كالع الراوي ح نن كالع الهجاشوي و هّ ن
خالف الظاهر.
( )1احلجرات :آية .13
( )2الزنر :آية .9
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ثاني ًا :ن هذه الرواية نن الروايات املشهّرة بني القدناء ،كام ن
يدل عىل ذلك قّل
الهجايش« :وله احلديث املشهور» ،والشهرة الرواة نية بني القدناء ععل اخلرب وري املّثّق
نقرر حل علم األُصّل.
بصدوره حل ىلفسه نّثّق ًا ،كام هّ ن
ئمة^ لروايـة مع َّينة ـ ولو
يقّل الس ِّيد اخلّةي...« :فال ريب أ ّن كثرة رواية أصـحاب األ ّ
الظن االطمئناين باحتفافها بقرينة أوجبت اشتهارها بن
كان يف سندها َمن ال يوثق به ـ يوجب ّ
عل ما
األصحاب؛ لقرب عهدهم من زمان صدورها ،فيكشف ذلك عن غث ّبتهم فيها ووقوفهم ى

يوجب اطمئنان النفس بصدورها. »...
()1

العامة:
الكلبي يف رجال ّ
هذا ك نله ب سب رجالها ،أ ننا حل رجال العا ننة فقد أمجعت كلاتهم عىل ركه وقرح
أحاديثه حل العقيدة والترشيع ،ومل ىلجد لذلك سبب ًا ظاهر ًا سّ

شيعه واختصاصه

رصح به ابن حبا جهار ًا هنار ًا ،حيث قال فيه و بعد أ
باذهب أهل البيت^ ،وهذا نا ن
حممد بن السائب ،أبو املنذر الكلبي من أهل الكوفة،
وحعه حل قاةاة املجروحني و « :هشام بن ّ
ى
موىل سليامن والعراقين ـ العجائب واألخبار التي ال أصول هلا ،رو ى
يروي عن أبيه ـ ومعروف ى
وعيل بن حرب املوصيل ،وعبد اهلل بن الضحاك اهلدادي ،وكان غالي ًا يف
عنه شباب العصفري،
ّ

إىل اإلغراق يف وصفها» .
التش ُيع ،أخباره يف األغلوطات أشهر من أن حيتاج ى
()2

وقال ابن عساكر« :رافيض ،ليس بثقة» .
()3

وقال الذهبي« :وكان حافظ ًا ّ
عالمةّ ،إال أ ّنه مرتوك احلديث ،فيه رفض» .
()4

( )1اخلّةي ،أبّ القاسم ،أجّد التقريرات :ج ،2ص.159
حماد بن حبا  ،املجروحني نن امل دِّ ثني :ج ،3ص ،91برقم (.)1157
( )2ابن حبا  ،ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،4ص.304
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،ن
ل
حماد بن أمحد ،الع َرب حل َخرب َنن َورب :ج ،1ص.271
( )4الذهبي ،ن
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هذا هّ نّقف العا ننة نن نرويات الكلبي حل جمال العقيدة والترشيع ،أ ننا حيهام ىل يت
رواد هذين امليداىلني ك نلهم عيال
علاي التاري ،واألىلسا و وح سيام األخري و ىلجد أ ن ن
َ
عليه ،وىلالحظ :أ ن املّسّعات التار نية الكرب و ُكتب األىلسا

نش ّىلة نن روايا ه

وأخباره ،وقد ىلقلها حل بداية حديثها عن (نكاىلته العلا نية وقبقته ونصهنفا ه) الكثري نن
األقّال الدا نلة عىل قبّل نرويا ه حل َ
جمايل التاري ،واألىلسا

عهد العا ننة ،بل حل لك

األقّال نا ن
يدل عىل قدنه حل هذين احلقلني وعدع وهاهم عهه.

ن
ّحل ابن الكلبي حل الكّفة سهة 204هو عىل نا ص

املؤرخني ،وقيل :سهة
ه أكثر ِّ

206هو.
أن هشام ابن الكلبي مات يف سنة أربع
قال اخلطيب الب دادي (ت463هو)« :بللني ّ

ست ومائتن» .
ومائتن ،وقيل :سنة ّ
()1

ست» .
وقال ياقّت احلاّي (ت626هو)« :مات هشام سنة أربع ومائتن ،وقيل :سنة ّ
()2

وقال ابن خلكا (ت681هو)ّ « :
واألول
ست،
وغويف سنة أربع ومائتن ،وقيل :سنة ّ
ّ

غعاىل» .
أصح ،واهلل أعلم بالصواب ،رمحه اهلل ى
عل الصحيح سنة أربع ومائتن ،وقيل:
وقال الذهبي (ت748هو)« :مات ابن الكلبي ى
()3

ست ومائتن» .
بعد ذلك بقليل ...وقيل :مات سنة ّ
()4

املؤرخّ
ويبدو يل أ ن أصل الرأي القاةل بّفاة الكلبي سهة 206هو والذي ح نعفه ِّ
عيل ،اري ،ب داد :ج ،16ص.68
( )1اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
ُ
( )2احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم األدباء :ج ،6ص.2779
حماد ،وفيات األعيا  :ج ،6ص.84
( )3ابن خلكا  ،أمحد بن ن
( )4الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،19ص.83
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رصح حل فهرسه بّفاة هشاع الكلبي سهة 206هو ،والذي مل
السابقّ هّ ابن الهديم ،فقد ن
ُيرش

الرأي انخر حل املقاع؛ مم نا يدلل عىل استبعاده له أو عدع ا نقالعه عليه .
()1

وقد ىلسب الصفدي هذا الرأي و أعهي الرأي القاةل بّفا ه سهة 206هو و

ابن

سعد صاحب الطبقات  ،ولّ ثبت ذلك عن ابن سعد لكا هذا الرأي هّ الرأي األصح؛
()2

ىلظر ًا ملعارص ه يشاع و تلاذه عىل يديه حل ب داد كام ذكرىلا ،ولكهنها أقلها الف ص حل كتا
الطبقات ومل ىلعثر عىل ٍ
يشء نن ذلك.
ونن الّاحح نن خالل رصد السري التار ي يذين الرأيني حل وفاة ابن الكلبي أ ن
ألول للرأي القاةل بّفا ه سهة 204هو ،كام أ نىله هّ نأول َنن
اخلطيب الب دادي هّ املصدر ا ن
يبني لها اخلطيب
ن
ثم ابعه القّع عىل ذلك ،ومل ِّ
رجح هذا الرأي عىل الرأي انخرَّ ،
الب دادي وح وريه نستهده حل هذا المجيح.

حماد بن س اق ،الفهرست :ص.124
( )1ابن الهديم ،ن
( )2الصفدي ،خليل بن أيبك ،الّاحل بالّفيات :ج ،27ص.212

املبحث الثاني
كتاب مقتل احلسني للكليب
ُعترب كتابة املقا ل أحد أىلّا ،الكتابة التار نية التي بدأت نع بدايات عصور التدوين،
وقد كا يشاع الكلبي اهتامن ًا نل ّظ ًا حل هذا امل ّر ،حيث كتب عدن ة نقا ل لعدن ٍة نن
األول ،و ُك ُتبه حل هذا املجال
الشخصيات البارزة حل املجتاع اإلسالني حل القر ايجري ن
بل ت مخسة كتب هي:
1و نقتل عثام .
2و نقتل أنري املؤنهني×.
3و نقتل حجر بن عدي.
4و نقتل رشيد ونيثم وجّيرية بن نسهر.
5و نقتل احلسني× .
()1

وقد أرشىلا فيام نىض

فقدا أكثر ُك ُتب هشاع الكلبي حل هذا العرص ،وقد كا نن

ِّ
احلظ أ ن الكثري نن
مجلة كتبه املفقّدة كتابه حل نقتل احلسني× ،وري أ ن نن ُحسن
املرويات التي مجعها ابن الكلبي حل كتابه نقتل احلسني× قد وصلتها لع َرب املصادر
الهص الكربالةي،
اهتات ب فظ و سجيل ن
التار نية املت نخرة عن عرص ابن الكلبي ،والتي ن
سهفصل الكالع عهه حل السطّر التالية:
وأخذه نن نهابعه األصل نية ،وهذا نا
ِّ

عيل ،رجال الهجايش :ص.435
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
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عهد حديثها عن كتا

نقتل احلسني× أليب خمهف لّ بن حييي األزدي الكّحل

(ت157هو) ،ذكرىلا ههاك أ ن الكلبي هّ لايذ أيب خمهف وهّ الراوي لكتابه حل املقتل،
ويبدو أ ن كتا نقتل احلسني× للكلبي هّ عني كتا أيب خمهف نع حافات ُأخر
ّصل ليها الكلبي عن وري قريغ أيب خمهف ،ف خبار أيب خمهف املر بطة بّاقعة كربالء
ن
و والتي أشورىلا

نّاحعوها ههاك و ُش ِّكل املا ندة األساس نية لكتا

نقتل احلسني×

للكلبي.
ُ
التلايذ أحدَ كتب
واملؤرخني القداني أ ي خذ
ن نن ال ُط ُرق امل لّفة بني األخباريني
ِّ
ُ
التلايذ بتصهيفه حل ىلفا املّحّ ،،وربام محل ىلفا
ُأستاذه ،وجيعله أساس ًا لكتا يقّع
العهّا  ،وقد يش ُتهر كتا التلايذ أكثر نن كتا األُستاذ ،ح سيام

قالت يد التلف

املؤرخ
والضيا ،كتا َ األُستاذ ،وشاءت األقدار أ يبقي كتا التلايذ ،ونن أنثلة ذلكِّ :
الكبري حماد بن سعد البرصي الب دادي (ت230هو) الذي سار حل كتابه الشهري
(الطبقات الكرب ) عىل نهّال كتا (الطبقات) املفقّد ألُستاذه الّاقدي وأفاد نهه كثري ًا.
وياكن نقاربة هذا الهّ ،نن أىلّا ،الكتابة بام هّ شاةع حل كتابة الرساةل العال نية حل
عرصىلا ،حيث يعاد الفقيه

الرسالة العال نية ألُستاذه ،فيقّع بتطبيقها عىل فتاويه نع

يري نّاحع اخلالف و ّحيح بعض املّاحع و حافة فرو ،وعهاوين جديدة ُأخر
ثم ُ طبع بهفا العهّا السابغ ،ولكن باسم الفقيه الالحغ ،كام ياكن اعتبار كتا
ليهاَّ ،
عّامل العلّع للشي ،عبد اهلل الب راه نصداق ًا نن نصاديغ اجلَري عىل هذه الطريقة ،حيث
نكررة نن كتا الب ار ألُستاذه املجلويس نع حافات
ن الكتا هّ عبارة عن ىلسخة ن
و يريات بسيطة.
و نىلام سقها هذا الكالع ،لي نتضح للقار الكريم شيّ ،هذه الطريقة ونقبّليتها بني
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وأهنا كاىلت لّىل ًا نن ألّا الكتابة التار نية املستساوة لدهيم،
قدناء األخباريني ،ن

جاىلب

اإلنالء والتهذيب والت ش نية ووريها نن ألّا الكتابة التي كاىلت شاةعة حل ذلك العصور،
ٍ
بيشء نن التفصيل.
وأل نىلها مل ىلجد نن الباحثني َنن حتدَّ عن هذه الطريقة
وعىل أ ِّية حال ،فا ن نقتل هشاع الكلبي هّ عبارة عن نقتل أيب خمهف نع حافات
ّصل ليها بطرقه اخلا نصة ،وحيث نىلها قد حتدَّ ثها سابق ًا عن نقتل أيب خمهف،
الكلبي التي ن
فا نىلها ىل يل القار الكريم

ههاك ،وبقي عليها أ ىلت دَّ

عن نرويات نقتل الكلبي

ثم ىلت دَّ
التي ن
ّصل ليها عن وري قريغ أيب خمهف حل الطربي ،ن
مها :كتا اإلرشاد للشي ،املفيد ،وكتا
الطربي ،وأ ن

عن نرويا ه حل وري

ذكرة اخلّاص لسبط بن اجلّزي،

وهّ نا تك نلف به العهاوين التالية.

يبلغ عودد رواة هشواع حل الطربي و وري أيب خمهف و سعة رواة ،وهؤحء هم الذين
ا نصل هبم هشاع نبارشة ،وحدَّ ثّه عن األحدا نن خالل واسطة واحدة أو واسطتني،
وسهقّع فيام ييل بتعداد أسامء هؤحء الرواة نع اإلشارة

نرويامم وحتديد نّاحعها حل

الطربي.
أهم نصادر هشاع بعد أيب خمهف ،وري
1و عّاىلة بن احلكم الكلبي الكّحل ،وهّ نن ن
أ نىله عىل الهقيض نهه ،فقد كا ن نته ًام بّحةه ل ُ
ألنّيني ،ووحع األحاديث واألخبار يم ،كام
املؤرخني.
ذكر ذلك وري واحد نن ِّ
قال الزركيل« :عوانة بن احلكم بن عوانة بن عياض ،من بني كلب ،أبو احلكم :مؤرخ من

واهتم بوضع األخبار لبني أم ّية» .
أهل الكوفة ،رضير ،كان عامل ًا باألنساب والشعر ،فصيح ًاُ ،
()1

( )1الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،5ص.93
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وىلقل صاحب لسا امليزا  ،عن عبد اهلل بن املعتز ،عن احلسن بن عليل العهزي قّله
حل عّاىلة بن احلكم« :إ ّنه كان عثامن ّي ًا ،فكان يضع األخبار لبني أم ّية»  .ونع ذلك فقد اعتاد
()1

هشاع عىل بعض نرويا ه ،ولعل اىلتسا عّاىلة

ىلفا قبيلة هشاع (بهي كلب) ،واىلتامةه

ىلفا نديهته (الكّفة) جعل ا ن صال هشاع به أنر ًا قبيع ني ًا.
ويبدو أ ن هشان ًا مل يقم ب ربلة روايات عّاىلة؛ ولذا جيب التعاقي ب ذر شديد نع
روايات هذا الرجل ووربلتها حتي و كا وصّيا ليها عرب قريغ هشاع ،فقد رو
ست روايات مم َّا كا حيدِّ
الطربي ن

به هشاع عن شيخه عّاىلة ،وي لب عىل بعض لك

الروايات قابع التربةة لساحة يزيد وحماولة لصاق اجلراةم التي ار ُكبت حل كربالء بعبيد
اهلل بن زياد وعار بن سعد وأعّاهنام ،وفيام ييل ىلشري

نّاحع لك الروايات:

وىل :اجتام ،كتب أعّا بهي ُأن نية حل الكّفة عهد يزيد ،ودعّ ه لسورجّ
الرواية األ ى
فلام
ونشاور ه حل األنر ،وأخذ يزيد برأي ،رجّ  ،ن
وأول الرواية :قال هشاع :قال عّاىلةّ « :
موىل معاوية،
اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بن كتبهم ّإال يومان ،دعا يزيد بن معاوية رسجون ى

فقال :ما رأيك؟. »...
()2

ثم لقاء الفرزدق بعبد اهلل بن عارو بن
الرواية الثانية :لقاء الفرزدق باحلسني×َّ ،
ثم جميء اخلرب بقتل احلسني× ،ونعرفة الهاس بقتل احلسني× قبل حدوثه،
العاص ،ن
وأول الرواية :قال هشاع ،عن عّاىلة بن احلكم ،عن لبطة بن الفرزدق بن والب ،عن أبيه،
ن
احلج ،وذلك يف سنة س ّتن ،إذ
قال« :حججت بأ ّمي ،فأنا أسوق بعريها حن دخلت احلرم يف أيام ّ

عيل خارج ًا من م ّكة معه أسيافه وغراسه. »...
لقيت احلسن بن ّ
()3

عيل ،لسا امليزا  :ج ،6ص.247
( )1ابن حجر ،أمحد بن ن
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،5ص.356
( )2الطربي ،ن
( )3املصدر السابغ :ج ،5ص.386
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عامر بن عبد اهلل بن يسار اجلههي عىل عار بن سعد قبل نسريه
الرواية الثالثة :دخّل ن
احلسني×،

حني ىلزول األخري بكربالء ،و رساله الر ُسل

احلسني× يس لّىله نا

عامر
الذي جاء به؟ وناذا يريد؟ ن
وأول الرواية :قال هشاع :حدَّ ثهي عّاىلة بن احلكم ،عن ن
إىل
عل عمر بن سعد ،وقد أمر باملسري ى
ابن عبد اهلل بن يسار اجلههي ،عن أبيه ،قال« :دخلت ى

احلسن×. »...
()1

ثم رسحيهم ووصّيم
الرواية الرابعة :جاىلب نن أحدا السبي حل حبا الكّفة ،ن
وأول الرواية :قال هشاع :وأ ننا
الشاع ،وجاىلب مم نا حصل نن أحدا وحماورات ههاك ،ن
ى حت ىى وردوا هبم
عّاىلة بن احلكم الكلبي ،فا نىله قال« :ملّا قتل احلسن وجيء باألثقال واألسار ى

إىل عبيد اهلل ،فبينا القوم حمتبسون. »...
الكوفة ى
()2

الرواية اخلامسة :رسال ابن زياد لعبد امللك بن أيب احلار السلاي

املديهة ُ رب

وأول الرواية :قال هشاع :حدَّ ثهي عّاىلة بن
عارو بن سعيد بن العاص بقتل احلسني× ،ن
عيل ،وجيء برأسه إليه ،دعا عبدَ امللك بن أيب
احلكم ،قال« :ملّا قتل عبيد اهلل بن زياد
َ
احلسن بن ّ
عل عمرو بن سعيد بن العاص ،فبشـّره بقتل
احلارث السلمي ،فقال :انطلق حت ىى غقدم املدينة ى

احلسن×. »...
()3

الرواية السادسة :نطالبة ابن زياد عار بن سعد بالكتا

الذي كتبه ليه بقتل

وأول الرواية :قال هشاع :عن عّاىلة ،قال« :قال عبيد اهلل بن زياد لعمر بن سعد
احلسني× ،ن

بعد قتله احلسن :يا عمر ،أين الكتاب الذي كتبت به إليك يف قتل احلسن؟. »...
()4

2و أبّ بكر بن عياش بن سامل األسدي (193-95هو) ،الكّحل ،احلهنا  ،املقر ،
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.410
( )1الطربي ،ن
( )2املصدر السابغ :ج ،5ص.463
( )3املصدر السابغ :ج ،5ص.465
( )4املصدر السابغ :ج ،5ص.467
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الفقيه ،امل دِّ  ،وحل اساه أقّال :أشهرها شعبة ،عا نني املذهبُ ،ول لد سهة 95هو و ِّ
ّحل
سهة 193هو ،وقد و نثقه العا ننة وأثهّا عليه .
()1

رو عهه هشاع خرب ًا واحد ًا ،وخربه يدور حّل :ربةة عبد امللك بن عاري اللخاي
امل نتهم بذبح عبد اهلل بن يقطر ،وورود خرب نقتله ونقتل نسلم وهاىلئ (رحّا اهلل عليهم
أمجعني)

فرق الهاس عهه بعد سام ،الهب  ،وأول اخلرب :قال
احلسني× حل زبالة ،و ن

عان أخربه ،قال« :واهلل ،ما هو عبد امللك بن عمري الذي قام
هشاع :حدَّ ثها أبّ بكر بن عياش ن

إليه فذبحه ،ولكنّه قام إليه رجل جعد طوال يشبه عبد امللك بن عمري. »...
()2

3و لقيط ،ح ُيعرف َنن هّ ،و كهت أحتال أ نىله لقيط بن يا،ر اجلههي (لعهه اهلل)
عيل بن الطعا امل اريب الذي
قا ل حماد بن أيب سعيد بن عقيل×  ،بقريهة روايته عن ن
()3

كا حل نعسكر يزيد لعهه اهلل.
نفص ً
احلر
وعىل أ ِّية حال ،فقد رو هشاع عن لقيط هذا خرب ًا واحد ًا ن
ال حّل لقاء ن
وأوله هكذا :قال هشاع :حدَّ ثهي لقيط ،عن
(رحّا اهلل عليه) باحلسني× ونساير ه له ،ن
ى
فلام رأ ى
عيل بن الطعا امل اريب« :كنت مع ّ
احلر بن يزيد ،فجئت يف آخر َمن جاء من أصحابهّ ،
ِّ

احلسن ما يب وبفريس من العطش قال :أنخ الراوية. »...
()4

4و أبّ ايذيل السكّه ،بفتح السني وحم الكاف ،ىلسب ًة
كهدة  ،ليا له لذكر حل الرجال ،له خرب واحد حل الطربي رواه عهه هشاع حّل حديث
السكّ بطن نن

()5

هاىلئ بن ثبيت احلرضني حل جملا احلرضنيني أوله:
(ُ )1اىلظر رمجته حل :الذهبي ،حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،16ص.22
( )2الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.398
( )3املصدر السابغ :ج ،5ص.469
( )4املصدر السابغ :ج ،5ص.401
حماد ،األىلسا  :ص 164و .165
(ُ )5اىلظر حّل هذه الهسبة :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
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قال هشاع :حدَّ ثهي أبّ ايذيل و رجل نن السكّ و عن هاىلئ بن ثبيت احلضورني،
قال« :رأيته جالس ًا يف جملس احلرضمين يف زمان خالد بن عبد اهلل وهو شيخ كبري ،قال :فسمعته

وهو يقول :كنت م َّن شهد قتل احلسن. »...
()1

5و عارو بن شار بن يزيد اجلعفي الكّحل ،ح نعفه الهجايش  ،وعدن ه الشي ،الطّيس
()2

نرة ُأخر
ثم عاد ن
حل أص ا اإلناع الباقر× َّ ،
الصادق×  .رو له هشاع خرب ًا واحد ًا حل الطربي حّل عطش احلسني× ،وحماولته
وعدن ه حل أص ا

()3

اإلناع

()4

رش

املاء ،أوله :قال هشاع :حدن ثهي عارو بن شار ،عن جابر اجلعفي« ،قال :عطِش

احلسن حت ىى اشتدّ عليه العطش ،فدنا ليرشب من املاء. »...
()5

نرت رمجته ،رو عهه ابهه هشاع و حل اري،
حماد بن الساةب والد هشاع ،ن
6و ن
الطف.
الطربي و خربين بخصّص واقعة
ن
األول :حّل ركّ احلسني×
اخلرب ّ

املسهاة قالب ًا املاء ،وهذا نأوله :قال هشاع،

حماد بن الساةب ،عن القاسم بن األصبغ بن ىلبا ه ،قال« :حدَّ ثني َمن شهد احلسن
عن أبيه ن

عل عسكره ركب املسناة يريد الفرات. »...
يف عسكره ّ
أن حسين ًا حن غلب ى
()6

عام رأت نن نعجزات رأس
اخلرب اآلخر :حّل نا أخربت به الهّار زوجة خّيل ن
وأول اخلرب :قال هشاع :ف دن ثهي أيب ،عن الهّار بهت نالك ،قالت« :أقبل
احلسني× ،ن

ثم دخل البيت. »...
خويل برأس احلسن× فوضعه حتت إجانة يف الدارّ ،
()7

حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.449
( )1الطربي ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.287
(ُ )2اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.141
(ُ )3اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ص.250
ُ
حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،5ص.449
( )5الطربي ،ن
( )6املصدر السابغ :ج ،5ص.449
( )7املصدر السابغ :ج ،5ص.455
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7و عبد اهلل بن يزيد بن روح بن زىلبا ،اجلذاني ،مل يرد له ذكر حل الرجال ،ولكن يظهر
حماد بن نروا بن احلكم ،ويبدو أ نىله كا
نن بعض الهصّص أ نىله كا نن أ با ،نروا بن ن
نن الّجّه املعروفة ،يد نلها عىل ذلك أ نىله نملا سار نروا

فلسطني بعد قياع أيب نسلم

اخلراساه ،فهزل هنر أيب فطرس ،وقد ولب عىل فلسطني احلكم بن حبعا اجلذاني،
أرسل نروا ليه عبد اهللن بن يزيد بن روح بن زىلبا ،اجلذاني ،ف جاره .
()1

وقد رو هشاع عن هذا الرجل خرب ًا واحد ًا حّل دخّل زحر بن قيا عىل يزيد بن
نعاوية ،و قدياه قرير بام حصل نن أحدا حل كربالء ،نأوله هكذا قال هشاع :ف دن ثهي
عبد اهلل بن يزيد بن روح بن زىلبا ،اجلذاني ،عن أبيه ،عن ال از بن ربيعة اجلريش ،نن
عل يزيد بن
محري ،قال« :واهلل ،إ ّنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس حت ىى دخل ى

معاوية ،فقال له يزيد :ويلك! ما وراءك؟ وما عندك؟. »...
()2

عرب عن هشاع بو (بعض أص ابها) ،وقد رو عهه هشاع خرب ًا حّل بعض
8و نا َّ
املعجزات التي حدثت يّع نقتل احلسني× حل املديهة ،جاء فيه :قال هشاع :حدَّ ثهي بعض
أص ابها ،عن عارو بن أيب املقداع ،قال :حدَّ ثهي عارو بن عكرنة ،قال« :أصبحنا صبيحة
موىل لنا حيدثنا ،قال :سمعت البارحة منادي ًا ينادي ،وهو يقول:
َق ْتل احلسن باملدينة فإذا ى
أ ّّيـــا القـــاغلون جهـــ ً
ال حســـين ًا

أبشــــــروا بالعـــــذاب والتنكيـــــل

كـ ّ
ـل أهــل الســامء يــدعو علــيكم

مـــــن نبـــــي ومـــــالك وقبيـــــل

عــل لســان ابــن داود
قــد لعنــتم ى

ــــى وحامـــــل اإلنجيـــــل»
وموسـ ى

()3

9و عار بن حيزوع الكلبي ،مل يرد ذكره حل الرجال ،رو عهه هشاع خرب ًا يؤ ِّكد فيه
(ُ )1اىلظر :العصاني ،عبد امللك ،ساط الهجّع العّايل :ج ،3ص.346
( )2الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.459
( )3املصدر السابغ :ج ،5ص.467
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ىلص اخلرب :قال هشاع :حدن ثهي عار بن
عىل سام ،أبيه للهداء الّارد حل اخلرب السابغ ،و ن
حيزوع الكلبي ،عن أبيه ،قال« :سمعت هذا الصوت» .
()1

حماد بن الهعام املفيد (ت413هو) نن كبار علامء اإلنان نية حل
حماد بن ن
ُيعترب الشي ،ن
زناىله ،و«فضله أشهر من أن يوصف يف الفقه والكالم والرواية والثقة والعلم» .ب سب عبري
الرجا نيل الكبري أبّ العباس الهجايش .
()2

حممد بن النعامن املفيد ،يكنّ ىى أبا عبد اهلل ،املعروف
حممد بن ّ
وقال عهه الشي ،الطّيسّ « :
بابن املعلم ،من مجلة متكلمي اإلمام ّية ،انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف وقته ،وكان مقدَّ م ًا يف العلم
وصناعة الكالم ،وكان فقيه ًا متقدم ًا فيه ،حسن اخلاطر ،دقيق الفطنة حارض اجلواب ،وله قريب
من مائتي مصنَّ ٍ
ف كبار وصلار ،وفهرست كتبه معروف ،ولِد سنة ثامن وثالثن وثالثامئة ،وغويف
لليلتن خلتا من شهر رمضان سنة ثالث عرشة وأربع مائة ،وكان يوم وفاغه يوم ًا ل ي َر أعظم منه

من كثرة الناس للصالة عليه وكثرة البكاء من املصالف واملؤالف» .
()3

وأهم وأشهر
أ ننا كتابه (اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد) ،فهّ نن أقدع
ن
الكتب املصوهَّفة حل سورية األةو ناة احثهي عشور^ ،وقد خصص املصهِّف و حل البا
املخصص لسرية اإلناع احلسني^ و عدن ة فصّل لل ديث عن نقتل اإلناع احلسني×،
ن
وقد اعتاد املصهِّف حل نقتله بشكل شبه ن
كيل عىل نصدرين ما :الكلبي ،واملداةهي؛ ذ
ِّ
عل
يقّل حل
نستهل كالنه« :فمن خمترص األخبار التي جاءت بسبب دعوغه× ،وما أخذه ى

حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.467
()1الطربي ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.399
( )2الهجايش ،أمحد بن ن
( )3الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص 157و .158
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الناس يف اجلهاد من بيعته ،وذكر مجلة من أمره يف خروجه ومقتله :ما رواه الكلبي واملدائني

وغريمها من أصحاب السرية. »...
()1

وظاهر هذا الكالع أ ن نقتل الكلبي هّ أحد األُصّل األساس نية املعتادة حل نقتل
اإلرشاد ،وهذا نا يستدعي بسط الكالع حّله حل الهقا التالية:
وىل :ن املراد باملداةهي الذي اعتاده املفيد
النقطة األ ى
املؤرخني األواةل ،ونن قدناء
حماد املداةهي (ت225هو) ،عا نني املذهب  ،وهّ نن ِّ
ن
عيل بن
جاىلب الكلبي هّ ن

()2

ك نتا

السري والفتّح وامل ازي ،ووزاىله حل هذه الفهّ َك لّزا أيب خمهف والّاقدي

وأرضاهبام.
قال ابن الهديم حل الفهرست« :قرأت بصط أمحد بن احلارث اخلزاز :قالت العلامء :أبو
عل غريه ،واملدائني بأمر خراسان واهلند وفارس،
خمنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد ى

والواقدي باحلجاز والسرية .وقد اشرتكوا يف فتوح الشام» .
()3

أ ننا كتابه حل املقتل ،فهّ نن األُصّل القدياة املفقّدة ،ذكره ابن الهديم حل الفهرست،
وسامه الطّيس (ت460هو) حل الفهرست
وذكر أ ن اساه (أسامء َنن ُقتل نن الطالبيني)  ،ن
()4

(نقتل احلسني)  ،وذكر ابن شهر آشّ حل املعامل أ ن اساه (السرية حل نقتل احلسني) ،
()6

()5

ن
ولعل يذا الكتا أكثر نن اسم ،كام حل كثري نن التصاىليف القدياة .
()7

حماد ،اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد :ج ،2ص.32
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.95
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
( )3ابن الهديم ،ن
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ص.131
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.95
(ُ )5اىلظر :الطّيس ،ن
عيل ،نعامل العلامء :ص.107
(ُ )6اىلظر :ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
( )7كاثال عىل ذلك :ذكر الشي ،فارس احلسّ و حل نقدن نة حتقيقه ملقتل ابن قاووس :ص 76و
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ن
ولعل أقدع َنن رو عن هذا املقتل هّ أبّ الفرج األصفهاه (ت356هو) حل نقا ل
الطالبيني؛ حيث ىلقل عهه فيام يهاهز اخلاسة عرش نّحع ًا ،ويبدو أ نىله كا ياتلك ىلسخة نن
ثم جاء بعده الشي ،املفيد (ت413هو) الذي جعله نصدر ًا أساس ني ًا نن
هذا املقتلَّ ،
الهص.
نصادره كام هّ واحح نن ن
حماد
النقطة الثانية :ح ريب حل أ ن املراد بو(الكلبي) الّارد حل ن
ىلص املفيد هّ هشاع بن ن
الكلبي؛ فا ن هذا ال نلقب ذا ُأقلغ حل ُك ُتب األىلسا والسرية والتاري ،يهصورف ليه ،وقد
يتم لعرب
حماد بن الساةب الكلبي ،والتاييز بيههام ن
ُيطلغ حل بعض املصادر و ُيراد به والده ن
القراةن احلال نية ،كام لّ كا الكالع حّل التفسري ف ُي ال عىل (الكلبي األ ) ،حهتامنه
هبذا اجلاىلب ،وكام لّ كا الكالع حّل أخبار كربالء و كام حل املقاع و ف ُي ال عىل (الكلبي
للاتخصصني ،و نىلام ذكرىلا هذه احلتفا ة
لتخصصه حل هذا احلقل ،وهذا أنر ِّبني
احبن)
ن
ن
املتخصص.
لي نتضح األنر ل ري
ن
املتخصصني ،فيتصّر أ ن نراد الشي ،املفيد
ىلعم ،قد يشتبه األنر حتي عىل بعض
ن
باألخبار التي رواها الكلبي هي خصّص أخبار شيخه أيب خمهف ،و نىلام ىلسبها للكلبي
باعتباره الراوي األسايس ملقتل ُأستاذه أيب خمهف؛ وبالتايل ح نعهي حعتبار كتا اإلرشاد
نن املصادر التي محلت آثار نقتل الكلبي؛ أل ن املفيد قد اعتاد حل احلقيقة عىل روايتي أيب



أ ن يذا املقتل س نتة أسامء هي:
1و اللهّف عىل قتىل الطفّف.
 2و امللهّف عىل قتىل الطفّف.
 3و امللهّف عىل قتل الطفّف.
 4و اللهّف حل قتىل الطفّف.
 5و امللهّف عىل أهل الطفّف.
 6و املسالك حل نقتل احلسني×.

 .............................. 254أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

خمهف واملداةهي ،وليا الكلبي سّ قريغ

رواية أيب خمهف؟

واجلواب :ن هذا اححتامل و كا وارد ًا ،نح أ ن نقارىلة املا ندة التار نية التي احتّاها
نقتل اإلرشاد بام ىلقله هشاع عن وري أيب خمهف حل الطربي ،ظهر أ ن املراد ب خبار الكلبي
الّاردة حل نقتل اإلرشاد هي عاّع أخباره التي استقاها نن أيب خمهف ووريه نن نشا ه،
ح خصّص أخبار أيب خمهف ،وهذه ع ِّيهات نن ىلتاةر لك املقارىلة:
1و ىلقل الشي ،املفيد أربع ًا نن روايات هشاع الكلبي ،عن شيخه عّاىلة بن احلكم ،نع
حذف بسيط لبعض األجزاء و يري قليل حل اللفظ ،وهي الروايات( :األُو  ،والثاىلية،
والثالثة ،واخلانسة) ب سب التسلسل الذي ،رىلا عليه حل ىلقل روايات هشاع عن عّاىلة،
وقد أمل الروايتني( :الرابعة ،والسادسة) ملا فيهام نن راة ة التربةة لساحة يزيد ،و لصاق
ال نتهاة بابن زياد وابن سعد ،وحتايلهام املسؤولية وحدما ،و ليك نّاحع لك الروايات
حل اإلرشاد:
موىل معاوية ،فقال :ما رأيك؟، »...
إىل يزيد دعا رسجون ى
فلام وصلت الكتب ى
أ و قالّ « :
()1

وهذه الرواية األُو ب سب سلسلها حل ىلقل روايات هشاع عن عّاىلة.

ى عن الفرزدق الشاعر أ ّنه قال :حججت بأ ّمي يف سنة س ّتن ،فبينا أنا
و قال...« :فرو ى
عيل‘ ،خارج ًا من م ّكة مع أسيافه
أسوق بعريها حن دخلت احلرم ،إذ لقيت احلسن بن ّ

وغراسه ، »...وهذه هي الرواية الثاىلية.
()2

فلام كان من اللد قدم عليهم عمر بن سعد بن أب ىى وقاص من الكوفة يف أربعة آالف
ج و «ّ ...
إىل احلسن× عروة بن قيس األمحيس ،فقال له :إيته فسله :ما الذي
فارس ،فنزل بنينو ى
ى ،فبعث ى

حماد ،اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد :ج ،2ص.42
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
( )2املصدر السابغ :ج ،2ص.67
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جاء بك؟ وماذا غريد؟ ، »...وهذه هي الراوية الثالثة.
()1

إىل عبد امللك بن أيب احلديث
إىل يزيد غقدَّ م ى
د و «وملّا أنفذ ابن زياد برأس احلسن× ى
السلمي ،فقال :انطلق حت ىى غأغ ىى عمرو بن سعيد بن العاص باملدينة ّ
فبشـِره بقتل

احلسن× ، »...وهذه هي الرواية اخلانسة.
()2

إىل
2و قالّ « :
إىل زبالة ،فأغاه خرب عبد اهلل بن يقطر ،فأخرج ى
ثم ارحتلوا ،فسار حت ىى انته ىى ى
الناس كتاب ًا فقرأه عليهم :بسم اهلل الرمحن الرحيمّ ،أما بعد ،فإ ّنه قد أغانا خرب فظيع ،قتِل مسلم بن

عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهلل بن يقطر ، »...وهذا هّ ىلفا اخلرب الذي رواه هشاع عن أيب
()3

بكر بن عياش نع حذف أوله ،و يري بسيط حل اللفظ.
ٍ
يومئذ ،فجئت يف آخر َمن جاء من
احلر
عيل بن الطعان املحاريب :كنت مع ّ
3و قال« :فقال ّ

فلام رأ ىى احلسن× ما يب وفريس من العطش ،قال :أنخ الراوية . »...وهذه هي
أصحابهّ ،
()4

ىلفا رواية لقيط نع يري قليل حل الصياوة.
4و قال« :واشتدّ به العطش ،فركب املسناة يريد الفرات وبن يديه العباس أخوه ،فاعرتضه
خيل ابن سعد (لعنه اهلل) وفيهم رجل من بن ىى دارم ،فقال هلم :ويلكم! حولوا بينه وبن الفرات

حماد بن
وال مت ّكنوه من املاء ، »...وهذا هّ اخلرب ن
األول الذي رواه هشاع عن والده ن
()5

الساةب نع بعض الت يري.
ى عبد اهلل بن ربيعة احلمريي ،قال :إ ّين لعند يزيد بن معاوية بدمشق ،إذ أقبل زحر
5و «فرو ى

حماد ،اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد :ج ،2ص.84
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
( )2املصدر السابغ :ج ،2ص.123
( )3املصدر السابغ :ج ،2ص.75
( )4املصدر السابغ :ج ،2ص.78
( )5املصدر السابغ :ج ،1ص.109
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ابن قيس حت ىى دخل عليه ،فقال له يزيد :ويلك! ما وراءك وما عندك؟ ، »...وهذا هّ خرب
()1

هشاع عن عبد اهلل بن يزيد بن روح بن زىلبا ،اجلذاني ،نع يري حل اسم الراوي و يري
قليل حل اللفظ.
فهذه ع ِّيهات ُثبلت أ ن نراد املفيد ب خبار الكلبي ،عاّع أخباره حّل واقعة كربالء ،ح
خصّص نا رواه عن أيب خمهف ،ويبدو أ ن املفيد كا يقّع ب ربلة أخبار الكلبي ،فال يهقل نهها
سّ نا وافغ الثّابت العقد نية والتار نية نن نهظّر اإلنان نية؛ ولذا وجدىلاه يهتقي بعض
أحا أ ن
روايات هشاع عن عّاىلة ،ويمك البعض انخر ،كام أ نىله قد حيذف جزء ًا نن اخلرب ،ذا ن
ذلك اجلزء مم نا ُأحيف عىل اخلرب األصيل؛ ىلظر ًا لتعارض ذلك اجلزء نع بعض الثّابت.
ىلص املفيد ،ب ن روايات الكلبي حل نقتل اإلرشاد قد
النقطة الثالثة :ي نتضح نن خالل ِّ
اختلطت بروايات املداةهي ووريه ،عىل قريقة نزج احلديث بعضه ببعض ،وهي الطريقة
املؤرخني وامل دِّ ثني.
التي كا يعال هبا الّاقدي ،و ُأثري حّيا جدل بني ِّ
ثم
فاام أىلكره البعض عىل الّاقدي و حل نههجه التار ي و أ نىله ي يت ب ساىليد نتعدن دةَّ ،
ن
ىلص ًا واحد ًا.
يذكر نته ًا واحد ًا ويدخل ىلصّص الرواة بعضها حل بعض ويل ِّفغ نن اجلايع ن
إىل إسطوانة يف
قال براهيم احلريب« :سمعت املسيبي ،يقول :رأينا الواقدي يوم ًا جالس ًا ى
أي يشء غدرس؟ فقال :جزئي من امللازي .وقلنا يوم ًا له :هذا
مسجد املدينة ،وهو يدرس ،فقلناُ :
الذي تمع الرجال غقول :حدَّ ثنا فالن وفالن ،وجئت بمتن واحد ،لو حدَّ ثتنا بحديث ّ
كل واحد
ثم جاءنا بلزوة أحد ،يف عرشين
عل حدة .فقال :يطول .قلنا له :قد رضينا ،فلاب عنّا مجعةَّ ،
ى

إىل األمر األ ّول» .
جلد ًا ،فقلنا :ر ّدنا ى
()2

وحل اري ،ابن عساكر باسهاده

امل رية ،أ نىله قال :أخربه بعض نشا ها ،قال:

حماد ،اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد :ج ،2ص.118
حماد بن ن
( )1املفيد ،ن
حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،14ص.366
( )2الذهبي ،ن
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أن م ّا أنكر عليه مجعه األسانيد
عل الواقدي ،فذكر ّ
عام أنكره أمحد بن حنبل ى
«سألت إبراهيم احلريب ّ

وجميئه باملتن واحد ًا ،قال إبراهيم احلريب :وليس هذا عيب ًا ،قد فعل هذا الزهري وابن إسحاق» .
()1

األول أ ن اختصار الّقت هّ السبب الذ دفع الّاقدي
مناقشة :يظهر نن اخلرب ن
ربر ًا حل حدود املا ندة الدراسية،
للسري عىل هذا املههر ،وهذا السبب ياكن أ يكّ ن ن
أعهي :حل حدود الكتا املّحّ ،للدرس والتدريا ،أ ننا ذا كا الكتا قد ُو لحع
ٍ
حيهئذ لالختصار.
ليكّ نصدر ًا ونرجع ًا للاتخصصني ،فال نعهي
ويظهر نن اخلرب الثاه أ ن هذه الطريقة كاىلت نّحع خالف بني أمحد بن حهبل
وأهنا مم نا كا
و براهيم احلريب ،فبيهام أىلكرها ن
األول عىل الّاقدي ،ومل َير الثاه ب س ًا هبا ،ن
يعال به العلامء قبل الّاقدي ،كالزهري وابن س اق ،وهذا الر ند نن احلريب أشبه نا
يكّ بالهقض وليا حالً.
ولعل عيب هذه الطريقة و نن وجهة ىلظر الرافضني يا و يتا نثل باشكاليتني:
1و ن فيه نصادرة ملا ُيطلغ عليه اليّع ب قّق الهشور الفكر نية ،فقد يكّ أحد هذه
الهقّل مم نا بذل صاحبه للّصّل ليه جهّد ًا كبرية.
املؤرخني حل احعتقاد والّثاقة والعلم ووريها ،مم نا له دخالة حل
2و ن ههاك فاو ًا بني ِّ
رجيح بعض الهصّص عىل بعض ،ولكهنها بسبب هذه الطريقة قد فقدىلا فرصة المجيح
املشار ليها.
ربر ًا نا للسري عىل هذه
املؤرخ أ يتجاوز ها ني اإلشكاليتني باعطاةه ن ِّ
فاذا استطاِّ ،
الطريقة ،كام لّ كا الكتا كتاب ًا دريس ني ًا عليا ني ًا ،و نح فا ن هذه الطريقة حل حدِّ ىلفسها
وض الطرف عن اإلشكاليتني املذكّر ني.
نعيبة ،وح ياكن ِّ

عيل بن احلسن ،اري ،دنشغ :ج ،54ص.455
( )1ابن عساكر ،ن
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دفاع عن الشيخ املفيد:
ص الشي ،املفيد حل نقتل اإلرشاد ،ىلقّل :ن الشي ،مل يكن بصدد الهقل
وفيام ن
نلزن ًا بذكر األساىليد واملتّ فصيل ني ًا والتاييز بيهها ،و نىلام
التار ي الب ت ،لكي يكّ
َ
صح عهده نن أخبار نقتل احلسني×.
كا بصدد عرض نا ن
وبعبارة أخر ىى :كا الشي ،حل نقتل اإلرشاد يامرس عا ً
ال ار ني ًا اجتهاد ني ًا ح ىلقل ني ًا،
ب يث ن قالق عبارة( :نقتل املفيد) عىل هذا العال قد كّ أصدق نن قالق عبارة:
(نقتل الكلبي أو املداةهي برواية املفيد).
رصح و
ىلعم ،ح شوك حل أ نىلوه قد اعتواد عىل هذين املصودرين حل صوهيف نقتله و كام ن

ولكن مم نا ح ن
شك فيه أيض ًا ،أ ن الرواية عههام مل كن نل ّظة لديه بالدرجة األُو .

وياكن نقاربة العال التار ي احجتهادي ،بالعال الفقهي احجتهادي ،فا ن الفقيه
نلزن ًا بهقل األساىليد واملتّ
ارة يقّع بعال فقهي ىلقيل (حديثي)؛ فيكّ حل هذا العال َ
وفرز بعضها عن بعض بد نقة عالية ،و ارة يقّع بعال فقهي اجتهادي ( فتاةي)؛ فال يكّ
ّصل ليه نن آراء ص ي ة و نن وجهة ىلظره و وح حاجة لذكر نتّ
َ
نلزن ًا نح بذكر نا ن
األحاديث والتاييز بيهها وبني رواما.
املتارسني حل را
هذا ،وياكن للا نققني
ِّ

الطف ،متييز روايات هشاع
واقعة
ن

الكلبي عن وريه حل نقتل اإلرشاد ،باقارىلة هذا املقتل بام رواه الطربي عن هشاع نن
جاىلب ،وباقارىلته بام رواه أبّ الفرج األصفهاه ووريه عن املداةهي نن جاىلب آخر.
ويهب ي احعماف ب نهنا عالية شا نقة ،وقليلة اجلدو ؛ ملا قلهاه نن عدع وجّد كتايب
الكلبي واملداةهي حل املقتل ،فالروايات املهقّلة عن هذين الكتابني حل اري ،الطربي
ٍ
وحيهئذ ستكّ املقارىلة ىلاقصة،
ونقا ل الطالبني ووريما ح مت ِّثل متاع هذين الكتابني؛
ولكهنها عىل أ نية حال نفيدة ونّصلة

ىلتاةر جزةية ،وقد قبقهاها سابق ًا حل فرز روايات

هشاع عن وري أيب خمهف ،واستطعها فرز العديد نهها.
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ُولد أبّ املظفر شاا الدين يّسف بن قزويل (فرويل) املعروف بو (سبط ابن
اجلّزي) بعد سهة 580هو بب داد ،و ن
ّحل حل دنشغ سهة 654هو ،فهّ نن أعالع القر
حماد اجلّزي (ت597هو)
عيل بن ن
السابع ايجري ،وهّ سبط أيب الفرج عبد الرمحن بن ن

صاحب كتا املهتظم حل اري ،امللّك واألُنم .
()1

األةاة) ،أو ( ذكرة اخلّاص نن
أ ننا كتابه ( ذكرة خّاص األُ ننة بذكر خصاةص
ن
أهم الكتب التي
األةاة) ،أو ( ذكرة اخلّاص) اختصار ًا ،فهّ نن ن
األُ ننة حل ذكر نهاقب ن
مية هذا
هاولت سرية أنري املؤنهني والصديقة الزهراء
ذريتهام^ ،و كان أ ن
واألةاة نن ن
ن
الكتا و باإلحافة

اشتامله عىل مجلة نن نرويات األُصوّل التار نية القدياة و بكّ

التعصب املذهبي.
نؤلفه نن العا ننة املّصّفني باحعتدال وعدع
ن
خصص سبط ابن اجلّزي البا
وقد ن

التاسع نن هذا الكتا

لذكر احلسني×

ونقتله ،نعتاد ًا حل ذلك عىل نرويات قدناء األخباريني وامل دِّ ثني ،ونههم :هشاع
الكلبي ،وقد وجدىلا حل هذا الكتا العديد نن الهصّص التي اىلفرد سبط ابن اجلّزي
بروايتها بصّرة أو ب ُخر  ،فكا ح بدن نن الت شري عليها:
حماد :وكتب يزيد حل أسفل الكتا :
النص ّ
ّ
األول :قال سبط ابن اجلّزي« :قال هشاع بن ن
يــا ّأّيــا الراكــب اللــادي ملط َّيتــه

()2

عـــل عـــذافرة يف ســـريها قحـــم»
ى

()3

حماد بن أمحد ،سري أعالع الهبالء :ج ،23ص.326
(ُ )1اىلظر رمجته حل :الذهبي ،ن
ُ
( )2حل اري ،الطربي( :لط نيته) والطية احلاجةُ .اىلظر :الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج،8
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ:
ص .202وحل اري ،ابن عساكر( :نط َّيته)ُ .اىلظر :ابن عساكر ،ن
ج ،14ص.210
( )3سبط ابن اجلّزي ،ذكرة اخلّاص :ص.306
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هذا نطلع نن قصيدة ت نكّ نن عرشة أبيات ،كتبها يزيد أسفل الكتا الذي بعثه
ابن عباس ،رواها سبط ابن اجلّزي عن هشاع ،ورواها ابن عساكر نع زيادة بيت
واختالف يسري حل اللفظ ،حان كالع قّيل نل نفغ نن عدن ة ىلصّص ار نية لعدن ة
نؤرخني نن بيههم أيب خمهف  ،وح ىلدري بالضبط هل أ ن هذه القصيدة نن نرويات أيب
ِّ
()1

خمهف أع ح ،وعىل فرض نأهنا نن نرويا ه ،فه ن ح ىلعلم بكّ هشاع قد أخذها عهه أع
عن وريه؛ ولذا فقد أثبتها هذه القصيدة كاثال عىل نا روي عن هشاع حل وري الطربي
واإلرشاد نن وري قريغ أيب خمهف ،وقد رو الطربي هذه القصيدة نع زيادة بيتني
واختالف يسري حل اللفظ ،ولكن بطريغ ح يار هبشاع وح أيب خمهف ،كام أ نىله مل يذكرها
الطف ،و نىلام ذكرها حان أحدا ف. ،
حان أحدا
ن
()2

عل قتله
ّ
النص الثاين :عن هشاع بن ن
حماد الكلبي ،قال« :ملّا رآهم احلسن× مصـرين ى

عل رأسه وناد ىى. »...
أخذ املصحف ونشـره وجعله ى
()3

والهص هّ عبارة عن نقتل نقتضب ،فيبدأ با اورة اإلناع احلسني× ملعسكر
ن
يار باقتل عبد اهلل الرحيع× ،ونبارزة زهري بن القني أثهاء
ثم ن
األعداء ووعظه ياهمَّ ،
ثم يهتهي باقتل احلسني× ،وليا فيه
أداء اإلناع احلسني× لصالة اخلّف ب ص ابهَّ ،
شارة

نبارزات بقية اياشايني واألص ا .

الهص قد
الهص بروايات هشاع حل الطربي ،أ ن هذا ن
ويبدو يل نن خالل نقارىلة هذا ن
اخلاص،
اقتبسه سبط ابن اجلّزي نن عدن ة روايات يشاع حل الطربي ،وصاوه ب ُسلّبه
ن
الهص ليست ك نلها اقتباس ًا نن اري ،الطربي ،فبالتدقيغ عد حل ثهايا
ونع هذا فام ندة هذا ن
الهص بعض الشذرات التي مل ؤخذ نن الطربي وح وريه.
ن
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،14ص.210
(ُ )1اىلظر :ابن عساكر ،ن
ُ
(ُ )2اىلظر :الطربي ،حماد بن جرير ،اري ،األنم وامللّك :ج ،8ص.202
( )3سبط ابن اجلّزي ،ذكرة اخلّاص :ص 321و .322
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النص الثالث :قداع ابن زياد عىل هاىلة الرأس الشوريف ،وحماور ه لزيد بن أرقم،
ّ

حماد« :ملّا و ِضع الرأس بن يدي ابن زياد قال له كاهنه :قم فضع
ن
وأوله هكذا :قال هشاع بن ن

عل فيه. »...
عل فم عدوك ! فقام فوضع قدمه ى
قدمك ى
()1

النص الرابع :يت دَّ
ّ

قصة حافر محار الهبي عيسي× التي رواها رسّل
عن ن

حممد ،عن أبيه ،عن عبيد بن عمري ،قال:
القيرص حل قرص يزيد ،جاء حل أوله« :وحك ىى هشام بن ّ

كان رسول قيرص حارض ًا عند يزيد ،فقال ليزيد :هذا رأس َمن؟. »...
()2

الهص بتعليقني:
وىلّ ند أ ن ىلع ِّلغ عىل هذا ن
حماد بن الساةب حل اري ،الطربي؛
1و ذكرىلا سابق ًا روايتني مم نا رواه هشاع عن والده ن
حم هذه الرواية ليهام ،وهبذا
فيكّ جماّ ،روايات هشاع عن والده ثال روايات بعد ن
حماد بن الساةب ي يت بعد أيب خمهف وعّاىلة بن احلكم نن حيث كثرة
ىلستطيع القّل :ن ن
اعتامد هشاع عليه حل صهيف نقتله.
الهص قد وردت أيض ًا و نع بعض احختالف و حل امللهّف
القصوة الوّاردة حل ن
2و ن ن
لعيل بن نّسي بن جعفر بن قاووس (ت 664هو)  ،وابن قاووس
عىل قتىل الطفّف ن
()3

نعارص لسبط ابن اجلّزي وروايته نرسلة؛ وبالتايل ن
يتعذر عليها الت نكد

كا نصدره

عيل بن حجر
هشاع أع وريه ،وىلقل هذه ن
القصة و بشكل نقتضب و أمحد بن ن
حماد بن ن
اييتاي (ت974هو) حل الصّاعغ امل رقة  ،وروايته نرسلة أيض ًا ،و كهنا ىل تال أ نىله قد
()4

ىلقلها عن كتا التذكرة؛ لت خر اييتاي عن سبط ابن اجلّزي قرابة الثالثة قرو .
النص اخلامس :قلب الشاني نن يزيد أ هيب له فاقاة بهت احلسني÷ ،و ش نبثها
ّ
( )1سبط ابن اجلّزي ،ذكرة اخلّاص :ص.327
( )2املصدر السابغ :ص.333
عيل بن نّسي ،امللهّف عىل قتىل الطفّف :ص.222
(ُ )3اىلظر :ابن قاووس ،ن
حماد ،الصّاعغ امل رقة :ج ،2ص.580
( )4ابن حجر ،أمحد بن ن
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بعاتها زيهب‘ ،وحماورة زيهب‘ نع يزيد و ف انه ،وهذا أوله :وذكر هشاع بن
إىل فاطمة بنت احلسن÷. »...
ن
عل يزيد نظر رجل من أهل الشام ى
حماد« :أ ّنه ملّا دخل النساء ى
()1

وهذه احلادثة رواها الطربي عن أيب خمهف  ،ولكهنه ذكر أ ن صاحبة احلادثة هي
()2

ىلص التذكرة :أ ن
عيل÷ وليست فاقاة بهت احلسني÷ ،كام أ نىله جاء حل ِّ
فاقاة بهت ن
ىلص الطربي الذي ذكر:
يزيد قد سكن وضبه بعد أ ك َّلاته زيهب‘ ،عىل العكا نن ِّ
ىلص التذكرة هّ
أ ن يزيد قد وضب واستطار بعد سام ،كالنها‘؛ ونن هها ىل تال أ ن ن
رواية ُأخر وري رواية الطربي.
النص السادس :حادثة دخّل الرؤوس
ّ

الكّفة ،ومحل حرنلة بن كاهل األسدي

حماد ،عن القاسم بن
عيل÷ ،وهذا هّ نأول ن
الهص :عن هشاع بن ن
رأس العباس بن ن
إىل الكوفة إذا بفارس أحسن الناس وجه ًا ،قد ع َّلق
األصبغ املجاشعي ،قال« :ملّا أيت بالرؤوس ى

يف لبب فرسه رأس غالم أمرد كأ ّنه القمر ليلة متامه. »...
()3

وقد رو صاحب نقا ل الطالبيني هذا اخلرب عن قريغ املداةهي بسهده
بن األصبغ ،وفيه بعض احختالف عن رواية هشاع .
()4

( )1سبط ابن اجلّزي ،ذكرة اخلّاص :ص.335
حماد بن جرير ،اري ،األُنم وامللّك :ج ،5ص.461
(ُ )2اىلظر :الطربي ،ن
( )3سبط ابن اجلّزي ،ذكرة اخلّاص :ص.353
(ُ )4اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص117و .118

القاسم
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خامتة بأهمّ النتائج
املؤرخني الذين أىلجبتهم الكّفة
حماد بن الساةب الكلبي نن أبرز ِّ
1و ُيعترب هشاع بن ن
حل القر الثاه ايجري.
وأول َنن فتح با التصهيف والت ليف حل هذا
2و ُيعدن الكلبي رأس علم األىلسا  ،ن
العلم ،وعلامء األىلسا ك نلهم عيال عليه.
ن
املختصني باذهب أهل
وأجالةها ،وكا نن
3و الكلبي نن ثقات علامء اإلنان نية
ن
املقربني نن اإلناع الصادق×.
البيت^ ،ونن ن
4و ُيعترب كتا نقتل احلسني× للكلبي نن ُأصّل املقا ل ،وقد مجع نا ند ه مم َّا رواه
حماد بن الساةب ووريهم نن شيّخه وأسا ذ ه.
عن أيب خمهف وعّاىلة بن احلكم ووالده ن
5و نقتل الكلبي نفقّد حل عرصىلا ،ولكهنها ياكن أ ىللاا آثاره ونرويا ه حل كتب
مها :اري ،األُنم وامللّك مل ناد بن جرير الطربي
التاري ،املت ِّخرة عن الكلبي وأ ن
حماد بن الهعام املفيد
(ت310هو) ،واإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد مل ناد بن ن
األةاة لسبط ابن اجلّزي
(ت413هو) ،و ذكرة خّاص األُ ننة بذكر خصاةص
ن
(ت654هو).

الفصل السابع :مقتل احلسني (عليه السالم) لنصر بن مزاحم املنقري الكويف

الفصل السابع
مقتل احلسني
لنصر بن مزاحم املنقري الكويف (000ـ 212هـ)

تقديم
نن الشخصيات الكّف نية األخبار نية القدياة ،هي شخصية ىلرص بن نزاحم املهقري،
وقد برزت هذه الشخص نية حل هنايات القر الثاه وبدايات القر الثالث ايجريني.
اّض العديدَ نن جّاىلبها ،فليا لديها حّل شخصيته
وهي شخصية يكتهف ال
ُ
سّ نعلّنات نتهاثرة حل بطّ كتب التاري ،والسرية والرجال ،وقد حاولها مجع لك
املعلّنات و هسيقها ،و خضاعها للت ليل واحستهتاج ب ية سدن الث رات والفجّات التي
قد ىلّاجهها حل نعرفة الكثري نن أبعاد هذه الشخص نية.
ن
وأهم
ولعل أشهر نا ُع لرف به ىلرص بن نزاحم هّ كتابه (وقعة ص ِّفني) الذي ُيعد أقدع
ن
أصل ار ي يت دَّ

عن هذه الّقعة ،وربام يكّ كتابه هذا أعرف نهه ،ولذا كثري ًا نا

ُيعرف به ،فيقال نثالً :ىلرص بن نزاحم ،صاحب وقعة ص ِّفني.
و

جاىلب هذا الكتا

أ َّلف املهقري عدن ة ُك ُتب ُأخر  ،ونهها كتا

(نقتل

احلسني×) ،الذي ُيعد نن ُأصّل املقا ل احلُسيه نية.
وهذا املقتل و كا نفقّد ًا حل عرصىلا ،نح أ ن اعتامد علامء كبار عىل هذا املقتول
و ك يب الفرج األصفهاه ،وابن قّلّيه ،والشي ،الصدوق و قد حفظ لها العديد نن نرويا ه.
وسهت دن

ثم ىلت نّل لل ديث عن كتابه حل املقتل ،ونن
نأوحً عن شخصية املهقريَّ ،

اهلل ىلستادن العّ والتّفيغ.

املبحث األوّل
ترمجة املنقري

ىلرص بن نزاحم بن يسار أو سيار املهقري العطار ،أبّ الفضل أو املفضل .
()1

()2

واملهقري :بكرس امليم ،وسكّ الهّ  ،وفتح القاف ،ىلسبة

()4

()3

بهي نهقر ،وهّ نهقر بن

عبيد بن نقاعا بن عارو بن كعب بن سعد بن زيد نهاة بن متيم َ ،ف ُهم بطن نن متيم؛
()5

ولذا قد يل نقب ىلرص بن نزاحم حل بعض املصادر بو (التاياي) أيض ًا ،و كا قالق لقب
(املهقري) عليه أشهر.
وقد ُىلسب

أةاة أهل
هذا الفر ،نن متيم مجاعة نن أهل العلم مم َّن الت نفّا حّل ن

البيت^ ،نههم :احلسني بن أمحد املهقري نن أص ا الباقر والكاظم÷  ،وسليام
()6

حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )1اىلظر :ابن الهديم ،ن
(ُ )2اىلظر :الب دادي ،سامعيل باشا ،هدية العارفني :ج ،2ص .489الزركيل ،خري الدين ،األعالع:
ج ،8ص.28
حماد بن س اق ،الفهرست :ص .122الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج،8
(ُ )3اىلظر :ابن الهديم ،ن
ص .28عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،13ص.92الرازي ،ابن أيب حا م ،اجلرح والتعديل :ج،8
عيل ،قراةف املقال حل نعرفة قبقات الرجال :ج ،1ص.352
ص .468الربوجردي ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص .427ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة
(ُ )4اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
األقّال حل نعرفة الرجال :ص.285
حماد ،األىلسا  :ص.459
(ُ )5اىلظر :الساعاه ،عبد الكريم بن ن
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص .57الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس:
(ُ )6اىلظر :الطّيس ،ن
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ابن داود املهقري الذي كا يروي عن مجاعة نن أص ا اإلناع الصادق×  ،وأسلم
()1

حماد املهقري نن
ابن أيان املهقري الكّحل نن أص ا اإلناع الباقر×  ،و سامعيل بن ن
()2

وحماد ،أبهاء سليم املهقري ،وهم نن
أص ا اإلناع الكاظم×  ،وخالد ،وعبد اهلل ،ن
()3

أهل الكّفة ،ونن أص ا اإلناع الصادق×  ،ونّسي بن داود املهقري نن أص ا
()4

اجلّاد× ،ووريهم مم َّن أعرحها عن ذكرهم خّف ًا نن اإلقالة .
()5

والعطار :هّ باةع العطّر كام حل املعاجم  ،ولكن يبدو يل نن خالل التت نبع أ ن يذه
زوجها ،و ُذ لكر له نأهنا
املفردة نعهي أوسع مم نا ذكره أص ا املعاجم ،قال أعرايب حل انرأة ن
ودسّا ليه عجّز ًا:
شا نبة قرية ،ن
()6



عجـــوز غرجـــ ىى أن غكـــون فتيـــ ًة

وقد نحل اجلنبان واحـدودب الظهـر

إىل العطـــار ســـلع َة أهلهـــا
غـ ّ
ــدس ى

وهل يصلِح العطار ما أفسـد الـدهر

ٍ
بليلـــة
غزوجتهـــا قبـــل املحـــاق
ّ

فكـــان حماقـــ ًا ك ّلـــه ذلـــك الشـــهر

ــرين ّإال خضـــاب بك ّفهـــا
ومـــا غـ ّ

وكحــل بعينيهــا وأثواهبــا الصــفر

()7

عيل ،رجال الهجايش :ص.53
ص ،115وص .347الهجايش ،أمحد بن ن
عيل ،رجال الهجايش:
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص .78الهجايش ،أمحد بن ن
ص.184
(ُ )2اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.107
(ُ )3اىلظر :املصدر السابغ :ص .343الربقي ،أمحد بن حماد ،الرجال :ص.50
(ُ )4اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص ،199وص ،233وص.297
(ُ )5اىلظر :املصدر السابغ :ص.405
(ُ )6اىلظر :ابن نهظّر ،حماد بن نكرع ،لسا العر  :ج ،4ص( ،2994نادة عطر).
حماد ،الكانل حل الل ة واألد  :ج ،1ص247و .248
ربد ،ن
(ُ )7اىلظر :امل ِّ
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ىلفهم نن البيت األخري أ ن (اخلضا ) و(الك ل) ما نن حان األشياء التي يبيعها
الع نطار؛ فتكّ عار ه أوسع نن عارة بيع العطّر ،وياكن أ ىلقّل :ن الع نطار هّ باةع
نّاد التجايل.
وقد طلغ نفردة (العطار) عىل باةع األدوية (الصيدحه) ،قال الزبيدي:
«والصيدناين :الع ّطار مثل الصيدالين» .
()1

فرس (الصيدحه) بو (العطار) ،وهذا ح يهفعها حل نّرد
وقد قّل :ن هذا ن
الهص قد َّ
الب ث؛ أل نىله أشبه بالدور؟
الهص هّ أ نىله يعترب (الصيدحه)
فأقول :هذا ص يح ،ولكن نا يهفعها حل هذا ن
و(العطار) لفظني نمادفني عىل نعهي واحد ،وبام أ ن نفردة (الصيدحه) ح ن
دل نح عىل
الهص وأنثاله به ّ
باةع األدوية والعقاقري الطب نية  ،يكّ العطار هبذا املعهي حل هذا ن
()2

اخلصّص.
وحل احلقيقة ،ىل ن ح ىلعلم نا ذا كاىلت نههة املهقري هي بيع العطّر وىل ّها نن
املؤرخني مل يذكروا
نّاد التجايل ،أع بيع األدوية والعقاقري الطب نية ،فكالما حمتاال ؛ أل ن ِّ
حماد هارو حمقغ
لها سّ كّىله (ع نطار ًا) ومل يزيدوا عىل ذلك ،وقد ن
رجح عبد السالع ن
كتا

وقعة ص ِّفني أ يكّ العطار هّ باةع العطّر؛ حيث يقّل« :ويذكر املرتمجون له أ ّنه

كان ع ّطار ًا يبيع العطورّ ،
عل غأليفه ذلك الذوق احلسن الذي يلمع يف أثناء
ولعل ذلك م ّا أسبغ ى
كتابهّ ،
ولعل ذلك أيض ًا م ّا أكسبه هذه الروح البارعة يف التأليف» .
()3

( )1الزبيدي ،حماد نر ىض ،اج العروس :ج ،18ص.344
(ُ )2اىلظر :الفيّني ،أمحد بن حماد ،املصباح املهري :ص .75جماع الل ة العربية ،املعجم الّسيط :ج،1
 ،530وجاء حل (كتا العني)« :احلبغ :دواء نن أدوية الصيدحه» .الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد،
كتا العني :ج ،3ص( ،52نا ندة حبغ).
ُ
(ُ )3اىلظر :املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني (نقدنة امل قغ عىل الطبعة األو املدرجة حل آخر الكتا ):
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أقول :قد ذكر املممجّ لهرص بن نزاحم أ نىله كا ع نطار ًا ،أ ننا كّ العطار باعهي باةع
العطّر فهّ نن رجي ات امل قغ ،وهّ رجيح بال نرجح ،وأ ننا الربط بني الذوق
احلسن والروح البارعة حل الت ليف وبني نههة بيع العطّر فهّ ربط لطيف ،ولكن هذا
ثم اىلقش).
ثبت أ املهقري كا ع نطار ًا هبذا املعهي ،وكام يقّلّ ( :ث ِّبت العرشَّ ،
نن أوحد ىلرص بن نزاحم ونن آل ىلرص :نزاحم بن ىلرص بن نزاحم ،يروي عن
هلقاع بن مجيع السدويس  ،وحسني أو (احلسني) بن ىلرص بن نزاحم ،يروي عن أبيه ،
()2

()1

وحماد بن سكني بن الرحال  ،وخالد بن عيسي  ،ورو عهه حماد بن القاسم بن زكريا
ن
()4

()3

وحماد بن
احلارثي السّداه الكّحل  ،وعيل بن العباس  ،وعيل بن احلسن بن فضال  ،ن
()5

()7

()6

نسلم .
()8

شي ،الطاةفة (ىلرص ًا) حل قاةاة أص ا اإلناع الباقر×  ،وحيث نىلها ىلعلم أ ن
ذكر ُ
()9

وفاة اإلناع الباقر× كاىلت حل عاع 114هو؛ فتكّ وحدة ىلصور قبل هذا التاري ،بفمة



ص.566
حماد بن سامعيل ،التاري ،الكبري :ج ،8ص.258
(ُ )1اىلظر :البخاري ،ن
عيل بن عار ،املؤ لف واملختلف :ج ،4ص.119
(ُ )2اىلظر :الدارقطهي ،ن
عيل ،امل نتفغ واملفمق :ج ،3ص.250
(ُ )3اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
عيل بن احلسن ،اري ،نديهة دنشغ :ج ،50ص.307
(ُ )4اىلظر :ابن عساكر ،ن
عيل ،بصري املهتبه بت رير املشتبه :ج ،2ص.759
(ُ )5اىلظر :ابن حجر ،أمحد بن ن
حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،3ص.415
(ُ )6اىلظر :العقييل ،ن
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.69
(ُ )7اىلظر :الطّيس ،ن
(ُ )8اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،7ص.116
حماد بن احلسن ،رجال الطّيس :ص.147
(ُ )9اىلظر :الطّيس ،ن
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نؤه ً
ال لص بة اإلناع الباقر× ،فاذا قلها :نىله ُول لد حّايل عاع 100هو ،فقد قلها
يكّ نعها ن
ب قر اححتامحت؛ أل نىلها ىلستبعد أ يكّ قد ُول لد قبل عاع 100هو بفمة قّيلة ،أل نىلها حل
املعارين ،وذلك بعد نالحظة أ ن وفا ه كاىلت
افماض كّىله نن ِّ

هذه احلالة سهضطر
عاع 212هو كام سي يت.

هذا ك نله بها ًء عىل ص ن ة عدِّ الشي ،الطّيس له حل أص ا اإلناع الباقر× ،ولكن
سيجيء عهد احلديث عن (نكاىلته العلا نية وقبقته ونصهفا ه) نهاقشة الس ِّيد اخلّةي حل
ص ن ة ذلك.
والقدر املتيقن لديها أ ن وحد ه كاىلت قبل عاع 161هو ،فقد ذكر ابن ح نبا أ ن ىلصور ًا
قد أخذ عن سفيا الثّري  ،وقد ِّ
ّحل سفيا هذا عاع 161هو .
()2

()1

كاىلت وحدة املهقري وىلش ه حل الكّفة ،وكا

نر عليها
ع نطار ًا فيها كام ن

ثم ن
حماد بن زيد و أحد
حماد بن ن
وحه ن
عهد احلديث عن (اساه وىلسبه وكهيته وأوحده) ،ن
أةاة الزيد نية و سّقها  ،أو باألحر  :أ ن الذي ن
وحه سّق الكّفة هّ أبّ الرسايا الذي كا
ن
()3

استقر حل
ثم سكن ب داد  ،وح ىلعرف ذا نا
ن
حماد بن زيد َّ ،
الق ِّيم ب ُنّر احلر مل ناد بن ن
()4

ب داد

آخر حيا ه أع أ نىله رجع

()5

نرة ُأخر .
الكّفة ن

ُيعترب ىلرص بن نزاحم نن األخباريني القداني الذين اعتهّا بتدوين الما

حماد بن ح نبا  ،الثقات :ج ،9ص.215
(ُ )1اىلظر :ابن حبا  ،ن
حماد ،وفيات األعيا  :ج ،2ص.391
(ُ )2اىلظر :ابن خلكا  ،أمحد بن ن
(ُ )3اىلظر :القاساي ،عبد اهلل بن احلسني ،اجلداول الص ر  :ص.105
(ُ )4اىلظر :عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،13ص.92
عيل ،اري ،ب داد :ج ،15ص.382
(ُ )5اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن

 .............................. 274أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

جل َال وص ِّفني ،وقد عدَّ ه ابن
اإلسالني ،وقد ر نكز ىلشاقه عىل مجع أخبار وروايات َ
حريب ا َ
أيب احلديد املعتزيل نن رجال أص ا احلديث .
()1

أ ننا قبقته ،فقد عدَّ ه الشي ،حل رجاله نن أص ا الباقر× .ولكن الس ِّيد اخلّةي قد
أشكل عىل ذلك ،ورآ ذلك وري قابل للتصديغ ،وذلك لعدن ة ُأنّر:
عيل الصريحل أبا سايهة ،رو عهه بكتابه ،عىل نا ذكره الهجايش
1و أل ن ن
حماد بن ن
َّ
املتّف حدود سهة (280هو) ،وقد
والشي ،،وهّ نعارص ألمحد بن حماد بن عيسي،
أخرجه نن قم ،وكيف ياكن رواية نثل ذلك عن أص ا الباقر×؟!
2و وأل ن محيد ًا رو كتا

ىلرص بن نزاحم بّاسطة ،عىل نا ذكره الشي ،،ومحيد

ِّ
ّحل سهة (310هو) ،وكيف ياكن أ يروي عن أص ا الباقر× بّاسطة واحدة؟!
حماد بن سعيد َّ
املتّف سهة (333هو) رو كتا ىلصور بن نزاحم
3و وأل ن أمحد بن ن
الباقر×

بّاسطة واحدة ،عىل نا ذكره الهجايش ،وكيف ياكن روايته عن أص ا
بّاسطة واحدة؟!
4و ن الذهبي َّأرخ وفا ه حل نيزا احعتدال لسهة اثهتي عرشة ونئتني .
()2

ومم نا يدعم رأي الس ِّيد اخلّةي هّ عدع وجّد روايات لهرص بن نزاحم يروهيا عن
اإلناع الباقر× نبارشة ،و نىلام ههاك روايات له يروهيا عن اإلناع الباقر× بعضها بّاسطة
واحدة وبعضها بّاسطتني  ،ويروي عن اإلناع الصادق× بّاسطة واحدة .
()3

()4

()1

( )1ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،2ص.206
(ُ )2اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،20ص158و .159
حماد بن نالك:
(ُ )3اىلظر :املجليس ،حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،13ص .372حيث جاء فيه :قال ن
عيل بن
«فلقيت ىلرص بن نزاحم املهقري ،ف دن ثهي عن والب اجلههي ،عن أيب جعفر ن
حماد بن ن
عيل× قال :قال رسّل اهلل| :ملا ُأ،ري يب السامء.»...
احلسني ،عن أبيه ،عن جدِّ ه ،عن ن
(ُ )4اىلظر :املصدر السابغ :ج ،26ص ،120وفيه« :عن ىلرص بن نزاحم ،عن عارو بن شار ،عن جابر،
عن أيب جعفر× قال :ن اهلل أخذ نيثاق شيعتها.»...
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وقد ُيهترص لرأي الشي ،الطّيس ب َعدِّ ابن الهديم له حل قبقة أيب خمهف املظهّ
نعارص ه لإلناع الباقر× ،نح أ ن هذا القّل نن ابن الهديم ح يصاد أناع الهقد أيض ًا؛ أل ن
اشماك اثهني حل قبقة واحدة يعهي اشماكهام حل األسا ذة واملهابع واملآخذ ،نع أ ن املهقري
يروي و أحياىل ًا و عن أيب خمهف بالّاسوطة ،كام حل بعض الهقّل  ،ويروي عهه و أحياىل ًا و بال
()2

مل يكن نن قبقة النذة النذ ه ،يكّ نن قبقة

واسطة ،كام حل ىلقل آخر  ،فهّ
()3

النذ ه عىل أقل قدير.
جل َال ،كتا ص ِّفني ،كتا نقتل احلسني بن
نن نصهنفات ىلرص بن نزاحم  :كتا ا َ
()4

حماد بن
عيل ،كتا ال ارات ،كتا نقتل حجر بن عدي  ،كتا الههروا  ،كتا أخبار ن
ن
براهيم وأيب الرسايا  ،كتا املهاقب  ،كتا أخبار عني الّردة ،كتا أخبار املختار .
()5

()6

()7

()8

ومل حتفظ لها األياع نن هذه انثار سّ (كتا ص ِّفني) أو (وقعة ص ِّفني) ،كام هّ
نعروف حل قبعته املتداولة ،وهذا الكتا هّ أقدع ىلص ر ي حمفّظ عن هذه الّقعة.



(ُ )1اىلظر :الكليهي ،حماد بن يعقّ  ،الكاحل :ج ،6ص ،388وفيه« :عن ىلرص بن نزاحم ،ودرست
الّاسطي ،عن زرارة ،ووريه ،عن أيب عبد اهلل× قال :شار املسكر.»...
(ُ )2اىلظر :املجليس ،حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،32ص ،153جاء فيه« :عن ىلرص بن نزاحم ،عن عار
بن سعد ،عن أيب خمهف لّ بن حييي.»...
(ُ )3اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص ،113وفيه« :ف دن ثهي عبد اهلل بن زيدا البجيل،
قال :حدن ثها حماد بن زيد التاياي ،قال :حدن ثها ىلرص بن نزاحم ،عن أيب خمهف عن احلر بن كعب،
عن عيل بن احلسني ،قال :نه و واهلل و جلالا نع أيب حل لك الليلة.»...
عيل ،رجال الهجايش:
(ُ )4اىلظر :ابن الهديم ،ن
حماد بن س اق ،الفهرست :ص .122الهجايش ،أمحد بن ن
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص ،171وص.172
ص .327الطّيس ،ن
( )5هها يهتهي نا ذكره ابن الهديم نن قاةاة كتبه.
( )6اىلفرد بذكرما الهجايش.
( )7ذكره الهجايش والطّيس.
( )8اىلفرد بذكرما الطّيس.
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واملالحظ نن خالل أسامء هذه الكتب أ ن املهقري قد اىل صور ىلشاقه عىل الت ري،
الشيعي باخلصّص؛ ولذا ح ىلجد له حضّر ًا واسع ًا حل كتب التاري ،العاع ،و كاىلت
هذه الكتب مل فل عن روايا ه فيام ي نتصل بو (وقعة ص ِّفني) ،ح سيام أيب الفرج األصفهاه
وفضلها عىل وريها ،وقال نع ِّل ً
ال ذلك
حل كتابه نقا ل الطالبيني ،حيث اعتاد عىل نرويا ه ،ن
«إذ كان ثبت ًا يف احلديث والنقل»  ،وابن أيب احلديد املعتزيل حل رشح الههر ،حيث اعتاد عليه
()1

قصة الت كيم وظهّر أنر اخلّارج ،فقال« :ونحن نذكر ما أورده نصـر بن
اعتامد ًا كل ني ًا حل ن
ى وال
إىل هو ى
مزاحم يف كتاب صفن يف هذا املعن ىى ،فهو ثقة ثبت صحيح النقل ،غري منسوب ى

إدغال ،وهو من رجال أصحاب احلديث» .
()2

يّجد حل نذهب ىلرص بن نزاحم ونعتقده ثالثة آراء:
ناني املذهب ،كام يظهر ذلك نن الهجايش ،ذ يقّل حل وصفه:
األول :نىله
الرأي ّ
ن

«مستقيم الطريقة ،صالح األمر ،غري أ ّنه يروي عن الضعفاء .كتبه ِح َسان. »...
()3

فاهنا ح ُستعال حل كلامت املتقدِّ نني نح
وحمل الشاهد حل قّله« :مستقيم الطريقة» ،ن
أخص دحل ًة نن
ب نغ
اإلناني اخلايل نن الشط ات احعتقادية ،واملقاحت امله َكرة ،فهي ن
ن
(اإلناني)؛ أل ن هذا اللفظ بافرده ح ن
يدل عىل سالنة صاحبه نن األفكار امله رفة
لفظ
ن
وانراء الضا نلة ،و نىلام قترص دحلته عىل كّىله نن املهتسبني نذهب اإلنان نية ،وهذا
خرب نّارد استعامحت هذه العبارة حل كلامت الرجاليني القداني ،ونن لك
واحح َملن ُ

(ُ )1اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.424
( )2ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،2ص.206
عيل ،رجال الهجايش :ص 427و .428
( )3الهجايش ،أمحد بن ن
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املّارد:
(عيل بن أمحد الكّحل)« :كان إمام ّي ًا مستقيم الطريقة،
1و قال شي ،الطاةفة حل رمجة ن
ثم خ َّلط
عل غرغيب كتاب املزينَّ ،
وصنّف كتب ًا كثرية سديدة ،منها كتاب الوصايا ،وكتاب يف الفقه ى

وأظهر مذهب املصمسة ،وصنّف كتب ًا يف الللو والتصليط ،وله مقالة غنسب إليه» .
()1

أخص نهه ،وهّ قّله:
فالحظ نعي كيف ق َّيد وصفه له بكّىله نان ني ًا ،بّصف آخر ن
«مستقيم الطريقة» ،أي :نىله كا عىل نذهب اإلنان نية ،وكا خالي ًا نن احعتقادات الفاسدة
وانراء امله رفة.
ثم خ َّلط وأظهر مذهب املصمسة وصنَّف كتب ًا يف
ويؤ ِّكد هذا املعهي قّله بعد ذلكَّ « :

الللو والتصليط ،وله مقالة غنسب إليه» ،فجعل اخللط و ظهار نذهب املخاسة نعهي نقاب ً
ال
حستقانة الطريقة ،مم َّا ن
يدل عىل نا قلهاه نن استعاميم يذه العبارة حل املعهي الذي ذكرىلاه.
ثم
عيل الشلا اه)« :وكان مستقيم الطريقةَّ ،
2و وقال الشي ،أيض ًا حل رمجة ن
(حماد بن ن

غلري وظهرت منه مقاالت منكرة».
َّ
فقّله« :كان مستقيم الطريقة» .ح ي ن
دل عىل نان نية الشلا اه ف سب ،بل كشف عن
هزهيه عن الشط ات واألفكار امله رفة أيض ًا ،أي :نىله كا نان ني ًا خالص العقيدة قبل أ
يه رف و ت َّري أفكاره.
وعىل هذا األساس؛ كّ هذه العبارة شهادة نن الهجايش بانان نية املهقري ،بل كّ
شهادة بام هّ أعىل نن ذلك ،وهّ السالنة نن احىل رافات العقاةد نية والشط ات
الفكر نية.
حماد بن زيد أحد
الرأي الثاين :نىله
ن
حماد بن ن
عامل ن
زيدي املذهب ،وذلك لكّىله نن ن

حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.92
( )1الطّيس ،ن
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أةاة الزيد نية ،حيث ن
املؤرخني؛ ونن هها
وحه السّق كام ن
ىلص عىل ذلك وري واحد نن ِّ
ن
اعترب ه الزيد نية َعل ًام نن أعالنها و َعيه ًا نن أعياهنا.
حممد بن إبراهيمّ ،
حممد بن
وواله ّ
قال صاحب اجلداول الص ر « :كان أحد شيعة اإلمام ّ

حممد بن زيد السوق. »...
ّ
()1

الزيدي ...كان أحد
وقال أمحد بن صالح بن أيب الرجال« :نرص بن مزاحم املنقري
ّ

حممد بن إبراهيم. »...
أعالم الزيد ّية ...وأحد أعيان أصحاب اإلمام األعظم ّ
()2

عاني املذهب ،يظهر ذلك نن أيب الفرج األصفهاه عهد حديثه
الرأي الثالث :نىله
ن
حماد بن
(عيل بن ن
رصح بق نلة اعتامده عىل ن
(عن ذكر السبب حل خروج أيب الرسايا) ،حيث ن
حممد كان
سليام الهّفيل) حل ىلقله أخبار (أيب الرسايا) ،وع نلل ذلك بقّلهّ « :
عيل بن ّ
ألن ّ
عل رواية
يقول :باإلمامة؛ فيحمله
ّ
عل احليف فيام يرويه» ،ن
ثم قال« :فاعتمدت ى
التعصب ملذهبه ى

َمن كان بعيد ًا عن فعله يف هذا ،وهي رواية نرص بن مزاحم؛ إذ كان ثبت ًا يف احلديث والنقل» .
()3

ففي ىلظر أيب الفرج أ ن الع نلة التي ق نللت نن اعتامده عىل نرويات الهّفيل وري نّجّدة
حل املهقري ،وهذه الع نلة هي القّل باإلنانة ،فيكّ املهقري نن وري القاةلني باإلنانة حل
ىلظر أيب الفرج.
ويظهر القّل بعا ننيته أيض ًا نن ابن أيب احلديد؛ ذ قال فيه« :فهو ثقة ثبت ،صحيح النقل

إىل هو ىى وال إدغال ،وهو من رجال أصحاب احلديث» .
غري منسوب ى
()4

قال صاحب روحات اجلهنات عليق ًا عىل قّل بن أيب احلديد« :وهذا ي ْش ِعر بأ ّنه ليس

( )1القاساي ،عبد اهلل بن احلسني ،اجلداول الص ر  :ص.105
( )2ابن أيب الرجال ،أمحد بن صالح ،نطلع البدور وجماع الب ّر :ص.426
(ُ )3اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.424
( )4ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلايد ،رشح هنر البالوة :ج ،2ص.206
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إمام ّي ًا ،وفيه نظر» .
()1

املصتار من هذه اآلراء:
ن الرأي الثالث هّ أبعد هذه انراء عن الصّا ؛ فا ن رجال نيي العا ننة كاد نتفغ
فارة يهسبّىله التشيع ،و ُأخر يرنّىله بالرفض،
كلاتهم عىل خمالفة املهقري ملذهبهم ،ن
احلغ ،كام سي يت عهد احلديث عن (وثاقته وعدالته) ،فهذا الرأي
وثالثة ي نتهاّىله بالزيغ عن ِّ
خمالف ملا عليه أكثر علامء العا ننة ،بل هّ خمالف ملا عليه أكثر العلامء نن اإلنان نية والزيد نية
والعا ننة.
وأ ننا الرأي الثاه ،فهّ وري نستهد

جمرد استهتاج ،وهّ
حيس قطعي ،بل هّ ن
شاهد ن

أةاة الزيد نية ،ونن الّاحح
حماد بن زيد ،أحد ن
حماد بن ن
عامل ن
نبهي عىل كّ املهقري أحد ن
أ نىله ليا ن
كل َنن ساهم نع الزيد نية حل ثّرامم أو كا عان ً
أةاتهم ح بدن أ يكّ
ال ألحد ن
نّافق ًا يم حل املذهب!
خريت هذا الف نن،
فاملختار نن هذه انراء هّ الرأي ن
األول (رأي الهجايش)؛ فا نىله ِّ
وهّ العارف البصري ب حّال الرجال ،وقّله هّ القّل الفيصل حل أنثال هذه اخلصّنات،
و ذا كا قّله ُيقدن ع حل نثل هذا وأشباهه عىل قّل شي ،الطاةفة ،فكيف ىلت نرج نن قدياه
عىل قّل وريه مم َّن يهتسبّ

وري نذهب اإلنان نية؟

فّقه يقترص عىل نعرفة نا يّجب اجلرح والتعديل،
وال يقال :ن قدع الهجايش و ن
وح يتعدن

نا هّ خارج حدود هذه الداةرة ،كاعرفة نذهب الرجل ونعتقده.

أل ّننا نقول :ن نعرفة املذهب واملعتقد ح رج عن حدود هذه الداةرة أيض ًا؛ فا ن
نعرفة هذا اجلاىلب حل شخص نية الراوي يا ندخل نية كبرية حل قييم نرويا ه ،وكا القدناء

( )1الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،8ص ،28ىلق ً
ال عن روحات اجلهات.
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حيرصّ أشدن احلرص عىل نعرفة هذا اجلاىلب.

نر عليها قّل الهجايش فيه« :مستقيم الطريقة ،صالح األمر ،غري أ ّنه يروي عن الضعفاء،
ن
كتبه ِح َسان.»...

وح ريب حل أ ن عبارة (نستقيم الطريقة) ح فيد ّثيق ًا وح ندح ًا ،بل املقصّد هبا
نر ،و نىلام واية نا ياكن
ص ن ة املذهب والسالنة نن الشط ات الفكر نية واحعتقادية كام ن
ستدل به عىل ّثيقه أو ندحه عىل ن
أ ُي ن
أقل قدير ،هّ الكالع الذي ييل هذه العبارة.
فا ن قّله« :صالح األمر» .و

كاىلت حتتال صالح العقيدة كام حتتال صالح

السلّك ،نح أ ن محلها عىل املعهي األخري أو ؛ وذلك بقريهة قّله بعد ذلك« :غري أ ّنه يروي

عن الضعفاء»؛ فلّ مل يكن قّله« :صالح األمر» .داحً عىل ّثيقه أو ندحه حل ىلفسه ،ملا احتاج
اححماز نن روايته عن الضعفاء.
وبكلمة ثانية :نىله بعد أ و نثقه حل ىلفسه بقّله« :صالح األمر» ،خشوي أ يسوري هذا
التّثيغ مجيع نرويا ه ،فاحمز نن ذلك بقّله« :غري أ ّنه يروي عن الضعفاء».
نتفرعة عىل قّله« :صالح األمر» ،أي:
وأ ننا عبارةُ ( :ك ُتبه لح َسا ) ،فياكن أ كّ
ِّ
بام أ نىله صالح األنر كّ ُك ُتبه لح َسا  ،وح بدن أ يكّ ذلك به ّ املّجبة اجلزةية ،أي :نهنا
لح َسا حل اجلالة؛ لكي ح يتهاف ذلك نع روايته عن الضعفاء ،كام ياكن أ كّ هذه
نتفر ،عىل عبارة( :صالح األنر) ،وحل مجيع األحّال ،فا ن ن
العبارة ندح ًا نستق ً
أقل
ال وري ِّ
ىلص الهجايش هّ أ ن الرجل نن املادوحني.
نا ُيستفاد نن ِّ
نكرر ًا حل
بل ياكن أ ىلقّل بتّثيقه عىل بعض املباه ،وذلك بها ًء عىل ورود اساه ن
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كتا كانل الزيارات  ،وح في أ ن ههاك نبهي رجال ني ًا ير وثاقة مجيع املذكّرين حل هذا
()1

الكتا

.

()2

أكثرهم روايته بسبب شيعه ،فقال الذهبي:
أ ننا علامء رجال العا ننة ،فقد رك ُ
رافضوي جلد ركّه  .وقال العقييل :كا يذهب
()3

التشيع ،وحل حديثه احطرا وخط

كثري نن حديثه  .وقال أبّ خثياة :كا ن
كذاب ًا .وقال حييي بن نعني :ليا حديثه بشويء.
()4

وقال أبّ حا م الرازي :واهي احلديث نموك احلديث .وقال الدارقطهي :حعيف .وقال
براهيم بن يعقّ

حماد :رو عن
اجلّزجاه :كا زاة ًا عن ِّ
احلغ .وقال صالح بن ن

الضعفاء أحاديث نهاكري .وقال أبّ الفتح األزدي :كا والي ًا حل نذهبه وري حماّد حل
حديثه .
()5

وقد أىلصفه ابن ح نبا فذكره حل الثقات .
()6

املار عليها« :فهو ثقة َث ْبت ،صحيح النقل غري
كام أىلصفه ابن أيب احلديد املعتزيل بقّله ن

إىل هو ىى وال إدغال.»...
منسوب ى
نر
كام أىلصفه أبّ الفرج األصفهاه بقّله فيه...« :إذ كان َث ْبت ًا يف احلديث والنقل» ،وقد ن
عليها أيض ًا.

( )1سهقف عىل املّارد التي ورد فيها ذكر املهقري حل كتا كانل الزيارات عهد احلديث عن نقتله فاىلتظر.
(ُ )2اىلظر حّل هذا املبهي نثالً :الفاه ،عيل ،ب ّ حل فقه الرجال ( قرير عيل نكي العانيل) :ص.100
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،7ص.24
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،ن
( )4العقييل ،حماد بن عارو ،الضعفاء :ج ،4ص.300
عيل ،الضعفاء واملموكني :ج ،3ص.160
(ُ )5اىلظر :ابن اجلّزي ،عبد الرمحن بن ن
حماد بن ح نبا  ،الثقات :ج ،9ص.215
( )6ابن حبا  ،ن
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حممد بن
قال اخلطيب الب دادي (ت463هو)« :أخربنا ابن الفضل ،أخربنا جعفر بن ّ
حممد بن عبد اهلل بن سليامن احلرضمي ،قال :سنة اثنتي عشـرة ومائتن فيها
نصري اخللدي ،حدَّ ثنا ّ

مات نرص بن مزاحم املنقري» .
()1

ويبدو يل أ ن هذا هّ أقدع ىلص ار ي حيدن د لها وفاة ىلصور بن نزاحم املهقري ،وقد
املؤرخني عىل ذلك ،كالذهبي حل اري ،اإلسالع ونيزا
سامل َنن جاء بعده نن ِّ
احعتدال  ،وياقّت احلاّي حل نعجم األُدباء  ،و سامعيل باشا الب دادي حل هدية
()2

()4

()3

العارفني  ،وخري الدين الزركيل حل األعالع  ،وعار ك الة حل نعجم املؤلفني ،
()5

()6

ووريهم.

عيل ،اري ،ب داد :ج ،15ص.382
(ُ )1اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
حماد بن أمحد ،اري ،اإلسالع :ج ،15ص.427
(ُ )2اىلظر :الذهبي ،ن
حماد بن أمحد ،نيزا احعتدال :ج ،4ص.253
(ُ )3اىلظر :الذهبي ،ن
ُ
(ُ )4اىلظر :احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم األدباء :ج ،6ص.2750
(ُ )5اىلظر :الب دادي ،سامعيل باشا ،هدية العارفني :ج ،4ص.489
(ُ )6اىلظر :الزركيل ،خري الدين ،األعالع :ج ،8ص.28
(ُ )7اىلظر :عار ك الة ،نعجم املؤلفني :ج ،13ص.92

()7

املبحث الثاني
مقتل احلسني للمنقري
ىلص عىل كتابه حل نقتل احلسني× الطّيس حل الفهرست  ،وابن الهديم كذلك ،
ن
()1

()2

والهجايش حل رجاله  ،وابن شهر آشّ حل نعامل العلامء  ،واحلاّي حل نعجم األُدباء ،
()3

()4

()5

ووريهم.
وهذا املقتل وري حمفّظ ،كام أرشىلا عهد احلديث عن قاةاة كتبه ،نح أ نىلها لّ ف نتشها حل
الطف لّجدىلا العديد نن الروايات املتهاثرة هها وههاك ،مم نا وقع
املّرو الرواةي لّاقعة
ن
حل سهده ىلرص بن نزاحم.
ولعل أقدع َنن ىلقل عن هذا املقتل هّ أبّ الفرج األصفهاه (ت356هو) ،حل كتابه
ثم الصدوق
ثم ابن قّلّيه (ت368هو) حل كانل الزيارات ،ن
نقا ل الطالبيني ،ن
(ت381هو) حل األنايل ،وعلل الرشاةع ،وثّا األعامل وعقا األعامل.
وح يّجد قبل هؤحء األعالع َنن ىلقل شيئ ًا نن هذا املقتل ،كام أ ن َنن جاء بعدهم قد
أخذ روايات املهقري عههم ،فروايا ه نه رصة بكتب هؤحء املصهِّفني الثالثة.
وهذا أنر له دحلته؛ فا نىله يشري

بقاء نقتل املهقري حمبّس ًا عىل ىلفسه ملدن ة قار

حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.172
(ُ )1اىلظر :الطّيس ،ن
حماد بن س اق ،الفهرست :ص.122
(ُ )2اىلظر :ابن الهديم ،ن
عيل ،رجال الهجايش :ص.428
(ُ )3اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
عيل ،نعامل العلامء :ص.161
(ُ )4اىلظر :ابن شهر آشّ  ،ن
حماد بن ن
ُ
(ُ )5اىلظر :احلاّي ،ياقّت بن عبد اهلل ،نعجم األدباء :ج ،6ص.2750
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القر نن الزنن ،ومل جيرأ أحد عىل الهقل عهه حتي جاء البّهييّ و س نلاّا «مقاليد احلكم
والسلطة من عام ( 320ـ 447هـ) ،فكانت هلم السلطة يف العراق وبعض بالد إيران ،كفارس،
والري ،وقد أقصوا عن احلكم يف األخري هبجوم
وكرمان ،وبالد اجلبل ،ومهدان ،وأصفهانّ ،
اللزاونة عليه عام 420هـ .وقد ذكر املؤرخون خصوص ًا ابن األثري يف الكامل وابن اجلوزي يف
املنتظم شيئ ًا كثري ًا من أحواهلم ،وخدماهتم ،وإفساحهم املجال جلميع العلامء من دون أن يفرقوا

بينهم بافرتاق طوائفهم» .
()1

وحل ن
ظل هذه الدولة كا يعيش هؤحء العلامء ،فا ن صلّا برواة هذا املقتل الذين
يرووىله عن املهقري بّاسطة أو واسطتني أو ثال ؛ مم نا يؤ ِّكد نا قلهاه نن اىل صار رواية هذا
واملؤرخني نح حل
املقتل بني النذة املهقري و النذة النذ ه ،ومل تّفر ىلسخه بني العلامء
ِّ
أياع البّهييني.
وفيام ييل سهشري

نّاحع لك الروايات حل الكتب املشار ليها لكي يتا َّكن

املعهيّ نن نالحقتها ونتابعتها:

نّي الهسب،
حماد (ت356هو) ،صاحب كتا األواهُ ،أ ن
عيل بن احلسني بن ن
هّ ن
زيدي املذهب .
أصفهاه األصل ،ب دادي املهش ،
ن
وكا أبّ الفرج نن أعيا األُدباء وكبار العلامء ،وكا خبري ًا ب ياع الهاس ،واألىلسا ،
()2

()3

والسرية ،وكا شاعر ًا حمسه ًا ،وصهَّف كتب ًا كثرية نهها( :األواه) ،و(نقا ل الطالبيني)
ووريما .
()4

(ُ )1اىلظر :السب اه ،جعفر ،أحّاء عىل عقاةد الشيعة اإلنان نية :ص.94
(ُ )2اىلظر :احلر العانيل ،حماد بن احلسن ،أنل اننل :ج ،2ص.181
(ُ )3اىلظر :الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.192
عيل ،اري ،ب داد :ج ،13ص.337
(ُ )4اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
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عيل بن احلسن
قال التهّخي« :ومن الرواة امل ّتسعن الذين شاهدناهم أبو الفرج ّ
األصبهاين ،فإ ّنه كان حيفظ من الشعر ،واألغاين ،واألخبار ،واآلثار ،واحلديث املسند والنسب ما ل
َأر قط َمن حيفظ مثله ،وكان شديد االختصاص هبذه األشياء ،وحيفظ دون ما حيفظ منها علوم ًا
ومن آلة املنادمة شيئ ًا كثري ًا ،مثل :علم
أخر منها :الللة ،والنحو ،واخلرافات ،والسري وامللازيَ ،

اجلوارح ،والبيطرة ،ونتف ًا من الطب ،والنجوم واألرشبة ،وغري ذلك» .
()1

وقد ُع لرف أبّ الفرج بو(الكا ب)؛ أل نىله كا كا ب ًا لد ركن الدولة البّهيي ،وكا
قريب املهزلة نهه ،عظيم املكاىلة لديه .
()2

وأ ننا كتابه (نقا ل الطالبيني) ،فهّ مم نا ح وهي عهه ن
نؤرخ أو باحث حل التاري،
لكل ِّ
اإلسالني ،وذلك ملا حيّيه نن نرويات األُصّل التي صهَّفها األخباريّ األواةل ،والتي
يتبغ نهها سّ نا ىلقله عهها كتا نقا ل الطالبيني وىلظاةره.
حا ،نعظاها ،ومل َّ
قال آوا بزرك الطهراه« :مقاغل الطالبين أليب الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسن بن حممد
إىل أواخر املقتدر
بن أمحد بن اهليثم بن عبد الرمحن بن مروان األموي
ّ
الزيدي ...ذكر فيه شهدائهم ى
الذي مات سنة320هـ ،ابتدء فيه بجعفر الطيار أول الشهداء من آل أيب طالب ،واختتم بإسحاق
()3
وغربء من
ابن عباس  ،املعروف باملهلوس الشهيد بأرمن ،وذكر بعده مجع ًا م َّن حك ىى له قتلهم ّ

زيدي املذهب» .
وىل سنة313هـ ،ويظهر من مواضع منه أ ّنه شيعي
ّ
خطائه ،وفرغ منه يف مجادي األ ى
()4

وقد اعتاد أبّ الفرج حل ليف كتوابه هذا و كام أمل وها و عىل جماّعة نن األُصّل

التار نية القدياة التي صهنفها قداني األخباريني ،ونن بيههم :ىلرص بن نزاحم املهقري
عيل ،اري ،ب داد :ج ،13ص.337
(ُ )1اىلظر :اخلطيب الب دادي ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني (نقدنة امل قغ الس ِّيد أمحد صقر) :ص.6
الهساخ ،والص يح هّ
( )3يظهر أ حل احسم قدي ًام و خري ًا ،وهّ سهّ نن قلاه الرشيف ،أو نن خط ن
العباس بن س اقُ .اىلظر :املصدر السابغ :ص.449
( )4الطهراه ،آوا بزرك ،الذريعة صاىليف الشيعة :ج ،21ص.376
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نر و فكا أحد نصادره التي استقي نهها
الذي عدن ه أبّ الفرج نن املعتادين األثبات و كام ن
حديثه عن نقتل احلسني×.
و نتخوذ روايات أيب الفرج عن املهقري و فيام ي نتصول ب حودا ووقواةع كربالء و عدن ة
أشكال ،ىلب ِّيهها فيام ييل:
األول :نا ُأسهد
الشكل ّ

ىلرص بن نزاحم بشكل رصيح وواحح ،وهّ نا يهطبغ

عىل الروايات التالية:
ىلص الرواية:
عيل بن أيب قالب^ ،و ن
وىل :وهي ر بط باقتل جعفر بن ن
الرواية األ ى
عيل :أن خويل
«وقال نرص بن مزاحم :حدّ ثني عمرو بن شمر ،عن جابر ،عن أيب جعفر ّ
حممد بن ّ

عيل» .
بن يزيد األصبحي ـ لعنه اهلل ـ قتل جعفر بن ّ
()1

الرواية الثانية :عيني قا ل العباس× ،قال« :حدَّ ثني أمحد بن عيس ىى ،قال :حدّ ثني
حسن بن نرص ،قال :حدّ ثنا أيب ،قال :حدّ ثنا عمرو بن شمر ،عن جابر ،عن أيب جعفر× :إ ّن

زيد بن رقاد اجلنبي ،وحكيم بن الطفيل الطائي ،قتال العباس بن عيل» .
()2

عيل بن أيب قالب^ ،قال« :حدَّ ثني أمحد
الرواية الثالثة :عيني قا ل ن
حماد األص ر بن ن
ابن عيس ىى ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن نرص ،عن أبيه ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر ،عن أيب
أن رج ً
ال من متيم من بني أبان بن دارم قتله ـ رضوان اهلل عليه ـ ولعن اهلل قاغله» .
جعفرّ :...
()3

الرواية الرابعة :وهي تع نلغ بجاىلب مم نا حد حل ليلة العارش حل نعسكر احلسني×،
حممد بن زيد التميمي ،قال:
قال أبّ الفرج« :فحدَّ ثني عبد اهلل بن زيدان البجيل ،قال :حدّ ثنا ّ
عيل بن احلسن× ،قال:
حدَّ ثنا نصـر بن مزاحم ،عن أيب خمنف عن احلرث بن كعب ،عن ّ

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.88
( )2املصدر السابغ :ص.90
( )3املصدر السابغ :ص 90و .91
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ّإين ـ واهلل ـ جلالس مع أيب يف غلك الليلة ،وأنا عليل. »...
()1

نرت عليها حل نقتل جابر بن يزيد اجلعفي ،وقد أرشىلا
أقول :الروايات الثال األُو ن
ههاك

كّ اجلعفي نن نصادر املهقري حل كتابه حل املقتل ،وأ ننا الرواية الرابعة ،فهي

نقتبسة نن نقتل أيب خمهف كام هّ واحح نن السهد.
الشكل الثاين :نا ُأسهد

يعرب عهه القدناء بطريقة
املهقري بشكل نضار ،وهّ نا ِّ

(التعليغ) ،و ّحيح ذلك :أ ن أبا الفرج قد سلك قريقني للّصّل

رواية أيب خمهف

حّل نقتل احلسني× ،وما:
األول :أمحد بن عيسي بن أيب نّسي العجيل ،عن احلسني بن ىلرص بن
الطريق ّ
نزاحم ،عن أبيه (ىلرص بن نزاحم) ،عن عار بن سعد  ،عن أيب خمهف.
()2

حماد بن شبيب املعروف ب يب بكر بن شيبة ،عن أمحد بن
الطريق الثاين :أمحد بن ن
حماد املداةهي ،عن أيب خمهف .
عيل بن ن
احلر اخلزاز ،عن ن
()3

ولكهنه بعد ذلك كا كثري ًا نا ترص أحد هذين الطريقني ب ذف بعض الّساةط عىل
قريقة التعليغ املتعارفة عهد القدناء ،فيقّل و نث ً
ال و « :قال عمر بن سعد :عن أيب خمنف،»...
األول ،أو يقّل و نث ً
ال و « :فقال املدائني:
فيطّي الّساةط الثال التي ذكرىلاها حل الطوريغ ن
عن أيب خمنف .»...فيطّي الّاسطتني اللتني ذكرىلاما حل الطريغ الثاه.
وحل حّء ذلك؛ فا ن الروايات التي رواها أبّ الفرج و نبارشة و عن عار بن سعد،
عن أيب خمهف ،ياكن سهادها أيض ًا

ىلرص بن نزاحم؛ وبالتايل ياكن القّل :نهنا مم نا كا

قد أودعه حل كتابه نقتل احلسني× ،وهذا نا يهطبغ عىل الروايات الثال التالية:

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.114
( )2هّ عار بن سعد بن أيب الصيد األسدي ،كام حل كتا املهقري .ابن نزاحم ،وقعة ص ِّفني :ص.3
(ُ )3اىلظر :األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص 98و .99
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وىل :قال عار بن سعد :عن أيب خمهف ،ف دن ثهي املصعب بن زهري ،عن
الرواية األ ى
أيب عثام « :إ ّن ابن زياد أقبل من البرصة ومعه مسلم بن عمر الباهيل ،واملنذر بن عمرو بن

اجلارود ،ورشيك بن األعور ،وحشمه وأهله. »...
()1

الرواية الثانية :وقال عار  :عن أيب خمهف ،عن املعىل بن كليب ،عن أيب الّداك ،قال:
()2

«ملّا نزل ابن زياد القرص نودي يف الناس :الصالة جامعة .فاجتمع إليه الناس ،فصرج إلينا. »...
()3

عيل
الرواية الثالثة :وقال عار بن سعد :عن أيب خمهف ،قال :حدَّ ثهي احلجاج بن ن
اياداه ،قال« :ملّا رضب عبيد اهلل هانئ ًا وحبسه ،خيش أن يثب الناس به. »...
()4

الشكل الثالث :نا حيتال وقّ ،املهقري حل قريقه ،و ّحيح ذلك :أ ن ههاك العديد
نن الروايات التي ىلسبها أبّ الفرج

أيب خمهف به ّ نبارش ،وبام أ نىلها قد عرفها أ ن رواية

متر عن أحد قريقني يقع حل أحدما ىلرص بن نزاحم ،فه ن
أيب الفرج عن أيب خمهف ن
ىل تال أ ن مجيع لك الروايات أو بعضها قد وقعت أليب الفرج عن قريغ ىلرص بن
نزاحم ،وهذا نا يصدق عىل أحد عرش رواية:
وىل :وقال أبّ خمهف :ف دن ثهي يّسف بن يزيد ،عن عبد اهلل بن حازع
الرواية األ ى
إىل القرص يف أثر هانئ ألنظر ما صار إليه أمره. »...
البكري ،قال« :أنا ـ واهلل ـ رسول ابن عقيل ى
()5

الرواية الثانية :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي سليام بن أيب راشد ،عن عبد اهلل بن حازع
البكري ،قال« :أرشف علينا األرشاف ،وكان ّأول َمن غك ّلم كثري بن شهاب .فقال. »...
()6

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.99
الهساخ.
( )2حل املطبّعة املتداولة هكذا (عارو) ،والظاهر أ نىله نن ص يف ن
( )3األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.100
( )4املصدر السابغ :ص.102
( )5املصدر السابغ :ص.103
( )6املصدر السابغ :ص.104
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أن املرأة كانت غأيت ابنها
الرواية الثالثة :قال أبّ خمهف :حدَّ ثهي املجالد بن سعيدّ « :

وأخاها ،فتقول :انرصف ،الناس يكفونك. »...
()1

أن ابن زياد
الرواية الرابعة :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي قدانة بن سعد بن زاةدة الثقفيّ « :
بعث مع ابن األشعث س ّتن أو سبعن رج ً
ال ك ّلهم من قيس. »...
()2

أن مسلم بن عقيل حن
الرواية اخلامسة :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي قدانة بن سعدّ « :

عل الباب. »...
إىل القرص رأ ى
مربدة موضوعة ى
انتهي به ى
ى ق ّلة ّ
()3

أن عمرو بن حريث
الرواية السادسة :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي أبّ قدانة بن سعدّ « :

بعث غالم ًا له يدع ىى سلي ًام ،فأغاه بامء يف ق ّلة فسقاه. »...
()4

أن عامرة بن عقبة
الرواية السابعة :قال (يعهي أبا خمهف) :وحدَّ ثهي ندرك بن عامرة « ّ

بعث غالم ًا يدع ىى نسي ًام فأغاه بامء يف ق ّلة عليها منديل. »...
()5

وجه
خاصة عن رجالهّ « :
إن عبيد اهلل بن زياد ّ
الرواية الثامنة :قال أبّ خمهف حل حديثه ن

عل احلسن×. »...
احل ّر بن يزيد ليأخذ الطريق ى
()6

الرواية التاسعة :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي عبد الرمحن بن جهد  ،عن عتبة بن ساعا
ثم
الكلبي ،قال« :ملّا ارحتلنا من قصـر ابن مقاغل ،ورسنا ساعة خفق رأس احلسن× خفقة ّ

انتبه. »...
()7

الرواية العارشة :وقال أبّ خمهف :عن سليام بن أيب راشد ،عن محيد بن نسلم ،قال:
( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.104
( )2املصدر السابغ :ص.106
( )3املصدر السابغ :ص.107
( )4املصدر السابغ :ص.108
( )5املصدر السابغ :ص.108
( )6املصدر السابغ :ص.111
( )7املصدر السابغ :ص.112
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ٍ
يومئذ احلسن× وهو يقولَ :
قتل اهلل قوم ًا قتلوك يا بني. »...
«سامع أذين
()1

الرواية احلادية عرشة :قال أبّ خمهف :ف دَّ ثهي سليام بن أيب راشد ،عن محيد بن
عيل‘ ،فبعثه يف ثالثن
عل احلسن× دعا أخاه العباس بن ّ
نسلم ،قال« :ملّا اشتدّ العطش ى
راكب ًا وثالثن راج ً
ال. »...
()2

الشكل الرابع :نا دخلت فيه رواية املهقري حل رواية وريه ،وهذا نا فعله عهد حديثه
عن نأول قتيل ُقتل نن ُولد أيب قالب× نع احلسني× ،فقال :قال املداةهي ،عن الع نباس
عيل بن قل ة ،وعن أيب خمهف ،عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر،
ابن ن
حماد بن رزين ،عن ن
عن محيد بن نسلم ،وقال عار بن سعد البصوري :عن أيب خمهف ،عن زهري بن عبد اهلل
اخلثعاي ،وحدَّ ثهيه أمحد بن سعيد ،عن حييي بن احلسن العلّي ،عن بكر بن عبد
حماد ،عن أبيه ،دخل
الّها  ،عن سامعيل بن أيب دريا ،عن أبيه ،عن جعفر بن ن
ِ
عيل،
حديث بعضهم حل حديث انخرينّ « :
إن ّأول قتيل قتل من و ْلد أيب طالب مع احلسن ابنه ّ

عل الناس. »...
قال :فأخذ يشدّ ى
()3

وقد أرشىلا سابق ًا

أ ن رواية عار بن سعد عن أيب خمهف هي بعيهها رواية املهقري

عهه ،بعد حذف الّساةط الثال بني أيب الفرج وعار بن سعد؛ اختصار ًا للسهد ،عا ً
ال
بطريقة التعليغ املعروفة بني القدناء.

القاي
حماد بن جعفر بن نّسي بن قّلّيه ن
وهّ الشي ،أبّ القاسم جعفر بن ن

( )1األصفهاه ،أبّ الفرج ،نقا ل الطالبيني :ص.115
( )2املصدر السابغ :ص.117
( )3املصدر السابغ :ص 114و .115
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(ت368هو)ُ ،أستاذ الشي ،املفيد ،نن علامةها املتقدِّ نني املتب ِّ رين حل الفقه واحلديث.
ّ
وأجالئهم يف احلديث والفقه،
قال عهه الهجايش« :وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا
ى عن أبيه وأخيه عن سعد ،وقال :ما سمعت من سعد ّإال أربعة أحاديث ،وعليه قرأ شيصنا
رو ى
أبو عبد اهلل الفقه ومنه محلّ ،
وصف به الناس من مجيل وثقة وفقه فهو فوقه. »...
وكل ما ي َ
()1

وقال عهه الطّيس« :جعفر بن حممد بن قولويه القمي ،يكنّ ىى أبا القاسم ثقة ،له غصانيف

عل عدد أبواب الفقه. »...
كثرية ى
()2

وأ ننا كتابه (كانل الزيارات) ،فهّ نن أشهر كتب الزيارات وأكثرها اعتامد ًا ،أخذ عهه
واحلر العانيل حل الّساةل ،ووريما ،وقد ذكر ابن قّلّيه حل
شي ،الطاةفة حل التهذيب،
ن
نقدن نة كتابه هذا نا لفظه« :وأنا مبن لك ـ أطال اهلل بقاك ـ ما أثاب اهلل به الزائر لنب ّيه وأهل بيته
(صلوات اهلل عليهم أمجعن) باآلثار الواردة عنهم^ ...ول أخرج فيه حديث ًا روي عن غريهم؛
إذ كان فيام روينا عنهم من حديثهم (صلوات اهلل عليهم) كفاية عن حديث غريهم ،وقد علمنا أ ّنا
ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعن ىى وال يف غريه ،لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من
أصحابنا (رمحهم اهلل برمحته) ،وال أخرجت فيه حديث ًا روي عن ّ
الشذاذ من الرجال ،يؤ َثر ذلك
عنهم عن املذكورين غري املعروفن بالرواية املشهورين باحلديث والعلمَ .ف ِه َم بعض العلامء من
عبارغه غوثيق ّ
كل َمن ذكر يف أسانيد كتابه ،بل كوهنم من املشهورين باحلديث والعلم» .
()3

أهم نصاديغ التّثيقات العا ننة التي ىلالت قسط ًا
وقد أصبح هذا ن
الهص فيام بعد نن ن
وافر ًا نن الب ث والت قيغ حّيا حل كتب الفقه والرجال؛ حيث اعترب البعض أ ن هذا
الكالع ُيعدن ّثيق ًا جلايع املذكّرين حل أساىليد الكتا  ،وهم حّايل ( )400راوي ًا ،وح

عيل ،رجال الهجايش :ص.123
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
( )2الطّيس ،حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.42
حماد ،كانل الزيارات (حان نقدنة امل قغ) :ص.27
(ُ )3اىلظر :ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
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الهص عىل املدن عي ،ولكن
ريب حل أ ن هذا العدد ُيعدن ثروة حخاة لّ ثبتت دحلة هذا ن
الهص قارصة عن بلّغ هذا املعهي ،وأ ن القدر
البعض ير أ ن عبارات ابن قّلّيه حل هذا ن
املت نيقن نأهنا ن
دل عىل وثاقة خصّص شيّخه املبارشين ،وهم ح يتجاوزو ( )32شيخ ًا،
وهذا ب ث قّيل الذيل ىلكتفي نهه هبذه اإلشارة .
()1

وكتا كانل الزيارات حل األصل هّ عبارة عن جانع للزيارات ،ونا ورد فيها نن
فضل وثّا  ،ولكهنه قد ذكر و استطراد ًا أو متهيد ًا و الكثري نن األبّا اخلارجة عن قار
نههج نية الكتا

ح سيام فيام ير بط باإلناع احلسني× وقضيته املقدن سة ،وقد ىلقل ابن

الطف و ىلشري
قّلّيه مخا روايات عن املهقري و نتصل بقضية
ن

نّاحعها فيام ييل:

حماد بن احلسني بن أيب
حماد بن جعفر الرزاز ،عن خاله ن
وىل :عن ن
الرواية األ ى
اخلطا  ،عن ىلرص بن نزاحم ،عن عار بن سعد ،عن يزيد بن س اق ،عن هاىلئ ،عن
عيل لل سني:
عيل بن محاد ،عن عارو بن شار ،عن جابر ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال ن
ن
«يا أبا عبد اهلل ،أسوة أنت قدم ًا .فقال :جعلت فداك ما حايل؟ قال :علمت ما جهلوا وسينتفع
عال بام علم ،يا بني ،اسمع وأبرص من َق ْبل أن يأغيك ،فوالذي نفيس بيده ،ليسفكن بنو أم ّية دمك،
ذكر ر ّبك .فقال احلسن :والذي نفسـي بيده ،حسبي
ثم ال يزيلونك عن دينك ،وال ينسونك َ
َّ
أقررت بام أنزل اهلل وأصدّ ق قول نبي اهلل وال أ ّ
كذب قول أيب» .
()2

حماد بن احلسني ،عن ىلصور بن
حماد بن جعفر الرزاز ،عن خاله ن
الرواية الثانية :عن ن
نزاحم ،عن عار بن سعد ،عن يزيد بن س اق ،عن هاىلئ بن هاىلئ ،عن عيل× قال:
«ليقتل احلسن× قتالً ،وأ ّين ألعرف غربة األرض التي يقتل عليها قريب ًا من النهرين» .
()3

قريرعيل ن نكي العانيل):
عيل ،ب ّ حل فقه الرجال (
()1
ن
ن
للتّسع حّل هذا الب ثُ ،اىلظر نثالً :الفاه ،ن
ص 100و .107
حماد ،كانل الزيارات :ص.150
( )2ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
( )3املصدر السابغ :ص.150
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حماد بن احلسني ،عن ىلرص بن نزاحم،
حماد بن جعفر الرزاز ،عن ن
الرواية الثالثة :عن ن
عيل‘
حماد بن سلاةَّ ،
عن عار بن سعد ،عن ن
عان حدَّ ثه ،قالّ « :ملا قتل احلسن بن ّ

أمطرت السامء غراب ًا أمحر» .
()1

حماد بن جعفر (والد املؤ ِّلف) ،عن ىلرص بن نزاحم ،عن عار بن
الرواية الرابعة :عن ن
سعد ،قال :حدن ثهي أبّ نعرش ،عن الزهري ،قالّ « :ملا قتل احلسن× أمطرت السامء دم ًا» .
()2

حماد بن احلسني بن أيب اخلطا ،
حماد بن جعفر الرزاز ،عن ن
الرواية اخلامسة :عن ن
عن ىلرص بن نزاحم ،عن عار بن سعد ،عن عارو بن ثابت ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن
اجلن منذ قبض اهلل نب َّيه إ ّال الليلة ،وال أراين إ ّال
ُأ نع سلاة زوجة الهبي| قالت« :ما سمعت نوح ّ

وقد أصبت بابني احلسن. »...
()3

حماد
حماد بن جعفر (والد املؤلف) ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن ن
الرواية السادسة :عن ن
بن احلسني ،عن ىلرص بن نزاحم ،عن عبد الرمحن بن أيب محاد ،عن أيب ليىل الّاسطي ،عن
عيل بن أيب طالب×. »...
عبد اهلل بن حسا الكهاه ،قال« :بكت ّ
عل احلسن بن ّ
اجلن ى
()4

وىلالحظ عىل هذه الروايات نا ييل:
ّأوالً :إ ّن هذه الروايات ح ر بط ب حدا ووقاةع املعركة ،بل ىلالحظ :أ ن الروايتني
الطف ،والروايات الثال األخرية
األُوليني هدرجا حان اإلخبارات ال يب نية عن واقعة
ن
هدرج حان الروايات التي حتدَّ ثت عن الظّاهر الكّىل نية التي حدثت بعد نقتل
احلسني×.
ونع هذا ،فال يهب ي الم ندد حل اىلدراج هذه الروايات حان كتا املقتل؛ أل ن العادة
حماد ،كانل الزيارات :ص.183
( )1ابن قّلّيه ،جعفر بن ن
( )2املصدر السابغ :ص.188
( )3املصدر السابغ :ص.189
( )4املصدر السابغ :ص.193
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الطف كفصل
قد جرت بني أربا املقا ل احلسيه نية عىل ذكر اإلخبارات ال يب نية عن واقعة
ن
نن الفصّل التاهيد نية قبل الدخّل حل فاصيل املقتل ،كام جرت العادة بيههم أيض ًا عىل
ذكر الظّاهر الكّىل نية بعد الفراغ نن أحدا القتل.
ثاني ًا :باالحظة أساىليد ابن قّلّيه

ىلرص بن نزاحم ياكن أ ىلستهتر أ ن نقتله قد

وصل ليه نن خالل قريقني ،كالما يهتهي

حماد بن احلسني بن أيب اخلطا أيب جعفر
ن

الز نيات اياداه الكّحل (ت262هو) ،وهّ و ب سب الهجايش و عظيم القدر ،كثري
الرواية ،ثقة ،عني ،حسن التصاىليف ،نسكّ

روايته  ،ويبدو يل أ نىله أحد رواة هذا
()1

املقتل األساسيني.
حماد بن جعفر الرزاز الكّحل (ت301هو) ابن ُأخت
الطريق ّ
األول :أبّ العباس ن
حماد بن احلسني ونن نشاي ،الكليهي .
ن
()2

()3

ن
ولعل ابن قّلّيه قد أخذ عهه هذا املقتل حل ب داد بعد جميئه ليها سهة 337هو ،
()4

وىل ن و مل ىلظفر بهص رصيح دال عىل ّاجد الرزاز حل لك الفمة بب داد ،ولكن كّىله
نن أسا ذة الكليهي يشري
املقتل

ّاجده فيها ،وهبذا يت نكد نا قلهاه :سابق ًا نن وصّل هذا

ب داد واىلتشاره فيها.

حماد بن جعفر ،وكا ُيل َّقب بو ( َنسلاة) بفتح امليم وسكّ
الطريق الثاين :والده ن
القاي األشعري (ت301هو) ،وهّ
السني  ،وهّ يرويه عن أيب خلف سعد بن عبد اهلل ن
()5

عيل ،رجال الهجايش :ص.334
(ُ )1اىلظر :الهجايش ،أمحد بن ن
(ُ )2اىلظر :ابن قّلّيه ،جعفر بن حم ناد ،كانل الزيارات :ص.149
(ُ )3اىلظر :اخلّةي ،أبّ القاسم ،نعجم رجال احلديث :ج ،16ص.183
حماد بن قّلّيه ،قال« :ملنا وصلت ب داد سهة
( )4حل اخلراةر واجلراةح :عن أيب القاسم جعفر بن ن
337هو ،وهي السهة التي ر َّد القرانطة فيها احلجر نكاىله نن البيت .»...الراوىلدي ،قطب الدين،
اخلراةر واجلراةح :ج ،1ص 475و .476
(ُ )5اىلظر :ن
العالنة ن
احليل ،احلسن بن يّسف ،خالصة األقّال حل نعرفة الرجال :ص.88
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العامة شيئ ًا كثري ًا
كام قال الهجايش« :شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها ،كان سمع من حديث ّ

وسافر يف طلب احلديث» .
()1

وسامه
وهّ صاحب كتا بصاةر الدرجات الذي اخترصه احلسن بن سليام احللبي ن
حماد بن
القايني أيب جعفر ن
(خمترص بصاةر الدرجات) ،وهّ وري بصاةر الدرجات لشي ،ن
احلسن بن فروخ الصفار (ت290هو) نن أص ا

اإلناع احلسن العسكري×؛ فا ن

بصاةر الدرجات لألشعري نفقّد.
حماد بن احلسني ،ورو عهه
وح ريب حل أ ن األشعري قد صادف حل بعض أسفاره ن
ثم ىلقله
نقتل املهقريَّ ،

قم وىلشوره فيها ،وهذا نا ؤ ِّيده روايات الصدوق عهه كام ي يت.

القاي
عيل بن احلسني بن نّسي بن بابّيه ن
هّ رةيا امل دِّ ثني أبّ جعفر ن
حماد بن ن
املعروف بو (الصدوق) (ت381هو) ،أشهر نن ٍ
ىلار عىل َعلم.
قال عهه الهجايش« :شيصنا وفقيهنا ووجه الطائفة بصراسان ،وكان ورد بلداد سنة مخس

السن. »...
ومخسن وثالثامئة ،وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث ّ
()2

وقال عهه الطّيس« :كان جلي ً
ال حافظ ًا لألحاديث ،بصري ًا بالرجال ،ناقد ًا لألخبار ،ل ي َر يف
القمين مثله يف حفظه وكثرة ِعلمه ،له نحو من ثالثامئة مصنَّف.)3(»...
ّ

الطف ،مم نا ُحيتال نأهنا
وقد ىلقل الصدوق عن املهقري أربع روايات ر بط بّاقعة
ن
كاىلت نّدعة حل كتا نقتل احلسني× للاهقري ،وهذه الروايات عثرىلا عليها حل (األنايل

عيل ،رجال الهجايش :ص.177
( )1الهجايش ،أمحد بن ن
( )2املصدر السابغ :ص.389
حماد بن احلسن ،الفهرست :ص.157
( )3الطّيس ،ن
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وعلل الرشاةع وعقا األعامل) ،وهي نن نؤ َّلفات الصدوق املعروفة واملتداولة ،كام نأهنا
ُعترب نن ُأصّل ُك ُتب احلديث ونصادره.
وفيام ييل ُىلشري

نّاحع لك الروايات حل الكتب املذكّرة:

حماد بن
حماد بن احلسن بن أمحد بن الّليد ،قال :حدَّ ثها ن
وىل :عن ن
الرواية األ ى
حماد بن احلسني بن أيب اخلطا  ،عن ىلصور بن نزاحم ،عن
احلسن الص نفار ،قال :حدَّ ثها ن
عار بن سعد ،عن عارو بن ثابت ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن ُأ نع سلاة زوجة الهبي،
اجلن منذ قبض النبي ّإال الليلة. »...
قالت« :ما سمعت نوح ّ
()1

حماد
حماد بن أيب القاسم ،عن ن
عاه ن
عيل ناجيلّيه ،عن ن
الرواية الثانية :عن ن
حماد بن ن
عيل الكّحل ،عن ىلرص بن نزاحم ،عن لّ بن حييي ،عن احلار
ابن ن

بن كعب ،عن

إن يزيد (لعنه اهلل) أمر بنساء احلسن× ،فحبسن
ثم ّ
عيل (صلّات اهلل عليهام)ّ « :
فاقاة بهت ن

حر وال قر. »...
عيل بن احلسن‘ يف حمبس ال يكنّهم من ي
مع ّ
()2

حماد بن
الرواية الثالثة :حدَّ ثها احلسني بن أمحد بن دريا ،قال :حدَّ ثها أيب ،عن ن
احلسني بن أيب اخلطا  ،عن ىلرص بن نزاحم ،عن عار بن سعد ،عن أرقاة بن حبيب،
التامر (قدس اهلل روحه) يقّل:
الرسا  ،عن جبلة امل نكية ،قالت :ساعت نيثم ن
عن فضيل ن
املحرم لعرش يمضن منه. »...
«واهلل ،ل َتقتل هذه األ ّمة ابن نبيها يف ّ
()3

حماد بن احلسني ،عن ىلصور بن
حماد الع نطار ،عن األشعري ،عن ن
الرواية الرابعة :عن ن
حماد بن حييي احلجازي ،عن سامعيل بن داود ،عن أيب
نزاحم ،عن عار بن سعد ،عن ن
العباس األسدي ،عن سعيد بن اخلليل ،عن يعقّ

بن سليام  ،قال« :سمرت أنا ونفر

عيل ،األنايل :ص .202
( )1الصدوق ،ن
حماد بن ن
( )2املصدر السابغ :ص .231
( )3املصدر السابغ ،املجلا :ص  ،189وعلل الرشاةع :ج ،1ص.217
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ذات ليلة ،فتذاكرنا مقتل احلسن×. »...
()1

وىلالحظ عىل هذه الروايات نا ييل:
ّأوالً :ن الرواية األُو نن هذه الروايات هي ىلفا الرواية اخلانسة التي ىلقلها ابن
قّلّيه عن املهقري ،وىلقلهاها سابق ًا ،واحختالف بيههام يه رص باختالف قريقيهام
حماد بن احلسني بن أيب اخلطا  ،وفيام عدا ذلك فا ن الروايتني نتفقا سهد ًا ونته ًا.
ن
ثاني ًا :ن الصدوق كا يههل نن هذا املقتل نن ُق ُرق ش نتي ،يهتهي أكثرها

حماد بن
ن

احلسني بن أيب اخلطا  ،وهذا ن
يدل عىل شيّ ،رواية هذا املقتل بني نشاي ،قم ،ووصّل
ىلسخته ليهم كام أ نكدىلا عليه سابق ًا ،كام ن
حماد بن احلسني بن
يدل عىل نا قلهاه سابق ًا نن كّ ن
أيب اخلطا هّ أحد الرواة األساسيني يذا املقتل.

ولعل مم َّا كا حل ذلك املقتل نا رواه ىلرص ىلفسه حل كتابه (وقعة ص ِّفني) حّل ىلزول
أنري املؤنهني× حل كربالء و خباره باقتل احلسني× ،وهي ثال

روايات ىلذكرها

ب ساىليدها عىل التسلسل املّجّد حل الكتا املذكّر:
وىل :حدَّ ثهي نصعب بن سالع ،قال أبّ حيا التاياي ،عن أيب عبيدة ،عن
الرواية األ ى
صل بنّا
فلام نزلنا بكربال ّ ى
عيل بن أيب طالب غزوة صفنّ ،
هرثاة بن سليم ،قال« :غزونا مع ّ
لك أيتها الرتبة ،ليحـرش َّن ِ
صالة ،فلام س ّلم رفع إليه من غربتها فشمها ،ثم قال :واه ًا ِ
منك قوم
ّ
َّ
ّ
ّ

عيل ،ثّا األعامل وعقا األعامل :ص .259وعهه :الب راه ،عبد اهلل،
( )1الصدوق ،ن
حماد بن ن
العّامل ،اإلناع احلسني× :ص .226وىلقله :املجليس ،حماد باقر ،ب ار األىلّار :ج ،45ص،307
الهساخ ،وذكره ابن محزة الطّيس حل
عن ثّا األعامل ،وهّ اشتباه نن صاحب الب ار أو بعض ن
الثاقب حل املهاقب :ص ،335وحذف الّساةط بيهه وبني يعقّ بن سليام .
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يدخلون اجلنّة بلري حساب. »...
()1

الرواية الثانية :عن نصعب بن سالع ،قال :حدَّ ثها األجلح بن عبد اهلل الكهدي ،عن
أيب ج يفة ،قال :جاء عروة البارقي

سعيد بن وهب ،فس له وأىلا أساع ،فقال« :حديث

عيل ،فأغيته بكربالء،
إىل ي
عيل بن أب ىى طالب‘ .قال :نعم ،بعثني خمنف بن سليم ى
حدثتنيه عن ّ
فوجدغه يشري بيده ويقول :هاهنا هاهنا .فقال له رجل :وما ذلك يا أمري املؤمنن؟ قال :ثقل آلل

حممد ينزل هاهنا. »...
ّ
()2

أن عل ّي ًا
الرواية الثالثة :عن سعيد بن حكيم العبيس ،عن احلسن بن كثري ،عن أبيهّ « :

أغ ىى كربالء فوقف هبا ،فقيل :يا أمري املؤمنن ،هذه كربالء. »...
()3

( )1املهقري ،ابن نزاحم ،وقعة ص نفني :ص140و .141
( )2املصدر السابغ :ص 141و .142
( )3املصدر السابغ :ص.142
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خامتة بأهمّ النتائج
وصلها

هناية ب ثها حّل شخصية املهقري ،وكتابه حل نقتل احلسني× ،وىلّجز

أهم الهتاةر التي خرجها هبا حل هذا الب ث:
فيام ييل ن
وىل :ن ىلرص بن نزاحم املهقري نن الشخصيات األخبار نية الكّف نية
النتيجة األ ى
القدياة التي ىلشطت نع هنايات القر الثاه وبدايات القر الثالث ايجريني ،وهّ
وأهم أصل ار ي حّل هذه الّقعة.
صاحب كتا (وقعة ص ِّفني) الذي ُيعدن أقدع
ن
النتيجة الثانية :اختلف القّع حل حتديد نذهب املهقري ونعتقده ،فيظهر نن الهجايش
نان نيته ،وقال آخرو  :بزيد نيته ،ويتبدن

نن أيب الفرج وابن أيب احلديد عا ننيته ،وقد

اىلتصورىلا لرأي الهجايش وا نبعهاه حل القّل بانان نيته.
النتيجة الثالثة :ن املهقوري نن املادوحوني حل رجالوها و بع ًا للهجاشوي و بل هّ نن
املّث نقني عىل حّء بعض املباه ،وأ ننا العا ننة ،فقد رك أكثرهم روايته بسبب شيعه،
وأىلصفه البعض نههم كابن ح نبا الذي عدن ه حل الثقات.
يتبغ نهه سّ نا ىلقله عهه أبّ
النتيجة الرابعة :نقتل املهقري نفقّد حل هذا العرص ،ومل َ
الفرج األصفهاه حل (نقا ل الطالبيني) ،وابن قّلّيه حل (كانل الزيارات) ،والصدوق حل
(األنايل وعلل الرشاةع وعقا األعامل).
فام بقي نن آثار نقتل املهقري يه رص بكتب هؤحء العلامء ،فلم يسبقهم أحد حل الهقل
عهه ،كام أ ن َنن جاء بعدهم قد أخذ روايات نقتله عههم.
املؤرخني
النتيجة اخلامسة :وقد عرفها أ ن السبب حل اىلتشار هذا املقتل حل عرص هؤحء ِّ
بالذات و روم الفاصل الزنهي الطّيل بيههم وبني املهقري و هّ كّ الثالثة نن املعارصين
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للدولة البّهي نية التي فس ت املجال أناع ىلشور العلم و روجيه ،ف ظهر علامء الشيعة نا كا
حمبّس ًا نن راثهم ىلتيجة الض ّ التي كاىلت ُمتارس عليهم نن لق َبل احلكّنات اجلاةرة.
النتيجة السادسة :وحل ختاع ب ثها حوّل كتوا نقتول احلسوني× للاهقري أشورىلا
و استدراك ًا و

ثال روايات ذكرها املهقري حل كتابه وقعة ص ِّفني ت دَّ

عن ىلزول أنري

املؤنهني× حل كربالء و خباره باقتل احلسني×؛ ذ لعل لك الروايات مم نا كا قد
أودعه حل نقتله أيض ًا.

املصادر واملراجع
ـأـ
1و أجّد التقريرات ،أبّ القاسم اخلّةي ،قرير ًا ألب ا الشي ،الهواةيهي ،الطبعوة
الثاىلية1369 ،هو .ش ،نؤسسة نطبّعات ديهي ،قم.
2و حياء علّع الدين ،أبّ حاند حماد بن حماد ال زايل (ت505هو) ،دار املعرفوة،
بريوت.
3و األخبار الطّال ،أبّ حهيفة أمحد بن داود الديهّري (ت282هو) ،حتقيوغ :عبود
املهعم عانر ،نراجعة :مجال الدين الشويال ،الطبعوة األُو 1960 ،ع ،دار حيواء
الكتا العريب.
4و احختصاص ،أبّ عبود اهلل حماود بون الوهعام املفيود (ت413هوو) ،صو يح
و عليغ :عويل أكورب ال فواري ،ر يوب الفهوارس :حماوّد الزرىلودي امل رنوي،
املدرسني حل احلّزة العلا نية ،قم.
نهشّرات مجاعة ِّ
5و اختيار نعرفة الرجال ،املعروف برجال الكشوي ،أبّ جعفور حماود بون احلسون
الطّيس (ت460هو) ،ص يح و عليغ :نريداناد اإلسمبادي ،حتقيغ :نهودي
الرجاةي ،نؤسسة آل البيت× ،قم1404 ،هو.
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6و اإلرشاد حل نعرفة حجر اهلل عىل العباد ،أبّ عبود اهلل حماود بون الوهعام املفيود
(ت413هو) ،نؤسسة آل البيت× إلحيواء الوما  ،املوؤمتر العواملي باهاسوبة
ذكر ألفية الشي ،املفيد.
عيل بن أيب الكرع حماد بن حماد بن عبد الكريم بن عبود
7و ُأسد ال ابة ،أبّ احلسن ن
الّاحد املعروف بوابن األثوري (ت630هوو) ،دار الفكور1409 ،هوو1989/ع،
بريوت.
8و أ،رار الشهادات ،آوا بن عابد الفاحل الدربهدي (ت1285هو) ،حتقيغ :حماد
مجعة بادي وعباس نال عطية اجلاري ،ذوي القربي ،قم1431 ،هو.
9و احشتقاق ،حماد بن احلسن املعروف بوابن دريود (ت321هوو) ،حتقيوغ :عبود
السالع حماد هارو  ،الطبعة األُو 1991 ،ع ،دار اجليل ،بريوت.
10و ُأصّل الرسخيس ،حماد بن أمحد بن أيب سهل الرسخسووي (ت483هوو) ،دار
املعرفة ،بريوت.
عيل بن حماد بن أمحد بون حجور
11و اإلصابة حل متييز الص ابة ،أبّ الفضل أمحد بن ن
العسقاله (ت852هو) ،حتقيغ :عادل أمحد عبد املّجّد وعيل حماود نعوّض،
الطبعة األُو 1415 ،هو ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
12و أحّاء عىل عقاةد الشيعة اإلنان نية ،جعفر السب اه ،الطبعوة األُو 1379هوو،
دار نشعر.
13و أحّاء عىل ثوّرة احلسوني× ،حماود حماود صوادق الصودر ،حتقيوغ :كواظم
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العبادي ،هيئة ورا السو ِّيد الشوهيد الصودر ودار ونكتبوة البصواةر ،بوريوت،
1431هو.
عيل بن نّسي بن جعفر بن قاووس (ت664هو)،
14و قبال األعامل ،ريض الدين ن
بت قيغ :جّاد القيّني األصفهاه ،الطبعوة األُو 1414 ،هوو ،قبوع وىلشوور:
نكتب اإلعالع اإلسالني حل قم و يرا .
احلر العانيل (ت1104هو) ،حتقيغ :أمحد احلسيهي،
15و أنل اننل ،حماد بن احلسن ن
نكتبة اندا  ،الهجف.
16و األنايل ،أبّ عبد اهلل حماد بن الهعام املفيد (ت413هو) ،حتقيغ :احلسني أسوتاد
املدرسوني حل احلوّزة العلايوة ،قوم،
ويل وعيل أكرب ال فاري ،نهشّرات مجاعوة ِّ
1403هو.
عيل بن احلسني بن بابّيه الصودوق (ت381هوو)،
17و األنايل ،أبّ جعفر حماد بن ن
الطبعة األُو 1417 ،هو ،قسم الدراسات اإلسالنية ،نؤسسة البعثة ،قم.
18و األنايل ،أبوّ جعفور حماود بون احلسون الطوّيس (ت460هوو) ،حتقيوغ قسوم
الدراسات اإلسالنية ،نؤسسة البعثة ،دار الثقافة.
19و أىلسا األرشاف ،أمحد بن حييي بون جوابر بون داود الوبالذري (ت279هوو)،
حتقيغ :سهيل ز نكار ورياض الزركيل ،الطبعوة األُو 1417 ،هوو1996/ع ،دار
الفكر ،بريوت.
20و األىلسا  ،أبّ سعد عبد الكريم بن حماد بن نهصّر السواعاه (ت562هوو)،
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حتقيووغ :عبوود الوورمحن بوون حييووي املعلاووي الوويامه ووووريه ،الطبعووة األُو ،
1382هو1962/ع ،جملا داةرة املعارف العثامىلية ،حيدر آباد.
21و اإلىلباه عىل قباةل الرواة ،أبّ عار يّسف بن عبود اهلل بون حماود بون عبود الورب
(ت463هو) ،حتقيغ :براهيم األبياري ،الطبعة األُو 1405 ،هو1985/ع ،دار
الكتا العريب ،بريوت.
22و أىلصوار احلسووني× ،حماوود نهودي شوواا الوودين ،حتقيوغ :سوواني ال ريووري
ال راوي ،الطبعة الثالثة1429 ،هو2008/ع ،نؤسسة دار الكتا اإلسالني.
23و أعيا الشيعة ،السو ِّيد حمسون األنوني ،حتقيوغ :حسون األنوني ،دار التعوارف،
بريوت1403 ،هو.
24و األعووالع ،خووري الوودين بوون حماووّد بوون حماوود بوون عوويل بوون فووارس الووزركيل
(ت1396هو) ،الطبعة اخلانسة2002 ،ع ،دار العلم للااليني.
طهور املعوروف
25و يضاح احشتباه حل نعرفة أسامء الرواة ،احلسن بن يّسف بن امل َّ
ب ن
العالنة ن
احليل (ت726هو) ،حتقيغ :حماد احلسّ  ،نؤسسة الهشوور اإلسوالني
املدرسني ،قم.
التابعة جلامعة ِّ
26و يضاح املكهّ حل الذيل عىل كشف الظهّ  ،سامعيل بن حماود أنوني بون نوري
سليم الباباه الب دادي (ت1399هوو)ُ ،عهوي بتصو ي ه وقبعوه عوىل ىلسوخة
املؤلف :حماد رشف الدين ورفعت بيلكه الكلييس ،دار حيواء الوما العوريب،
بريوت.
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ـبـ
27و ب ووار األىلووّار ،حماوود بوواقر املجلسوووي (ت1111هووو) ،الطبعووة الثاىليووة،
1403هو1983/ع ،نؤسسة الّفاء ،بريوت.
فيان ك َّلم فيه اإلناع أمحد بادح أو ذع ،يّسف بن حسن بن أمحد بن
28و ب ر الدع َ
حسن بن عبد ايادي بن املربد (ت909هو) ،حتقيغ و عليغ :روحية عبد الرمحن
السّيفي ،الطبعة األُو  1413 ،هو و 1992ع ،دار الكتب العلاية ،بريوت.
عويل
29و البداية والههاية ،أبّ الفداء سامعيل بن عار بن كثري (ت774هو) ،حتقيغ :ن
شريي ،الطبعة األُو 1408 ،هو و 1988ع ،دار حياء الما العريب.
عيل حسني ن نكي العانيل ،قرير ب وث الفواه ،الطبعوة
30و ب ّ حل فقه الرجال ،ن
الثاىلية1414 ،هو ،نؤسسة العروة الّثقي.

ـتـ
31و اج العروس نن جّاهر القانّس ،حماد بن حماد بون عبود الورزاق الزبيودي
(ت1205هو) ،حتقيغ :جماّعة حمققني ،ىلشور دار ايداية.
32و التوواري ،الكبووري ،أبووّ عبوود اهلل حماوود بوون سووامعيل بوون بووراهيم ،البخوواري
(ت256هو)ُ ،قبع حتت نراقبة الدكتّر حماد عبد املعيد خوا  ،داةورة املعوارف
العثامىلية ،حيدر آباد و الدكن.
33و اري ،أسامء الضعفاء والكذابني ،أبّ حفص عار بن أمحد بن عثام بن أمحد بن
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حماد بن أيّ بن أزداذ املعروف بابن شاهني (ت385هو) ،حتقيغ :عبد الرحيم
حماد أمحد القشقرشي ،الطبعة األُو 1409 ،هو.
عويل بون ثابوت اخلطيوب الب ودادي
34و اري ،ب داد ،أمحود بون عبود املجيود بون ن
(ت463هو) ،حتقيغ :بشار عّاد نعروف ،الطبعة األُو 1422 ،هوو2002/ع،
دار ال ر اإلسالني ،بريوت.
35و اري ،الكّفة ،حسني بن أمحد الرباقي (ت1332هو) ،استدراك :حماد صوادق
آل ب ر (ت1399ه) ،حتقيغ ناجد بن أمحد العطية ،الطبعة األُو 1424 ،هوو،
اىلتشارات املكتبة احليدر نية.
36و اري ،األُنم وامللّك ،أبّ جعفر حماد بون جريور بون يزيود بون كثوري الطوربي
(ت310هو) ،الطبعة األُو 1407 ،هو ،دار الكتب العلاية ،بريوت.
37و اري ،نّلد العلامء ووفيامم ،أبّ سليام حماد بن عبد اهلل بن أمحد بن ربيعة بون
سليام بن خالد بن عبد الرمحن بن زبر املعروف بابن زبر الربعي (ت379هوو)،
حتقيغ :عبد اهلل أمحد سليام احلاود ،الطبعوة األُو 1410 ،هوو ،دار العاصواة،
الرياض.
عيل بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر (ت571هوو)،
38و اري ،دنشغ ،أبّ القاسم ن
حتقيغ :عارو بن ورانة العاروي ،دار الفكر 1415 ،هو 1995/ع.
39و اري ،اإلسالع ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بن أمحود بون عوثام بون قوايامز
عّاد نعروف ،الطبعة األُو 2003 ،ع ،دار
الذهبي (ت748هو) ،حتقيغ :بشار ن
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ال ر اإلسالني.
40و الت رير الطاوويس ،الشي ،حسن زين الدين (ت1011هو) ،صواحب املعوامل،
حتقيغ :فاحل اجلوّاهري ،الطبعوة األُو 1411 ،هوو ،نكتبوة آيوة اهلل العظاوي
املرعشوي الهجفي.
41و ذكرة احلفاظ ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بون أمحود بون عوثام بون قوايامز
الذهبي (ت748هو) ،نص َّ ح عن الهسخة القدياة امل فّظوة حل نكتبوة احلورع
امل نكي حتت عاىلوة وزارة نعوارف احلكّنوة العاليوة ايهديوة ،دار حيواء الوما
العريب ،بريوت.
42و هقوويح املقووال حل علووم الرجووال ،عبوود اهلل املانقوواه (ت1351هووو) ،حتقيووغ
حماد رحا ا نملانقاه ،نؤسسة آل البيت^ إلحياء الما .
واستدراك :ن
43و التفسري املهسّ

عويل العسوكري× ،حتقيوغ
اإلناع العسكري ،احلسن بن ن

وىلشور :ندرسة اإلناع املهدي× ،قم.
44و قييد العلوم ،أمحود بون عبود املجيود بون عويل بون ثابوت اخلطيوب الب ودادي
(ت463هو) ،حياء السهنة الهبّ نية ،بريوت.
45و قريب التهذيب ،أبّ الفضل أمحد بن عيل بن حماد بن أمحد بن حجر العسقاله
(ت852هو) ،حتقيغ :حماود عّانوة ،الطبعوة األُو 1406 ،هوو 1986/ع ،دار
الرشيد ،سّريا.
عيل بن حماد بن أمحد بن حجر
46و بصري املهتبه بت رير املشتبه ،أبّ الفضل أمحد بن ن
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ويل حماوود
العسووقاله (ت852هوو) ،حتقيووغ :حماوود عوويل الهجووار ،نراجعووة :عو ن
البجاوي ،املكتبة العلا نية ،بريوت.
47و دريب الراوي حل رشح قريب الهّاوي ،عبد الورمحن بون أيب بكور السويّقي
(ت911هو) ،حتقيغ :أبّ قتيبة ىلظر حماد الفاريايب ،دار قيبة.
48و ذكرة اخلّاص ،أبّ املظفر بن فرويل بن عبد اهلل املعروف بسوبط ابون اجلوّزي
(ت654هو) ،الطبعة األُو 1425 ،هو 2004/ع ،دار العلّع ،بريوت.
49و فسري العيوايش ،حماود بون نسوعّد العيوايش (ت320هوو) ،املكتبوة العلايوة
اإلسالنية ،قهرا .
50و ر يب األنايل اخلايسية ،حييي (املرشد باهلل) بن احلسني (املّفغ) بون سوامعيل
ابن زيد الشجري (ت499هو) ،ر ن به :القايض حميي الدين حماد بن أمحد القريش
العبشاي (ت610هو) حتقيغ :حماد حسن حماد حسن سامعيل ،الطبعة األُو ،
 1422هو2001/ع دار الكتب العلاية ،بريوت.
51و اجلاليل ،حماد رحا ،جملوة راثهوا ،العودد الثواه ،نقوال :سواية َنون ُقتول نوع
احلسني×.
عويل األبط وي ،الطبعوة الثاىليوة،
52و مذيب املقال حل هقيح كتا الرجال ،حماود ن
1417هو ،قم.
عيل بن حماد بن أمحد بن حجر العسقاله
53و مذيب التهذيب ،أبّ الفضل أمحد بن ن
(ت852هو) ،الطبعة األُو 1326 ،هو ،نطبعة داةرة املعارف الهظانية ،ايهد.
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54و مذيب الل ة ،حماد بن أمحد ،حتقيغ :حماد عّض نرعوب األزهوري (ت370
هو) ،الطبعة األُو 2001ع ،دار حياء الما العريب ،بريوت.
55و مووذيب الكوامل ،أبووّ احلجوواج يّسووف بوون عبوود الوورمحن بوون يّسووف املووزي
(ت742هو) ،حتقيغ :بشار عّاد نعروف ،الطبعة األُو  1400 ،هو1980/ع،
نؤسسة الرسالة ،بريوت.
56و دوين السهنة الرشيفة ،حماد رحا اجلاليل1418 ،هو.

ـثـ
عيل املعروف بابن محزة الطّيس ،حتقيغ:
57و الثاقب حل املهاقب ،أبّ جعفر حماد بن ن
ىلبيل رحا علّا  ،الطبعة الثاىلية1412 ،هو ،نؤسسة أىلصاريا  ،قم.
58و الثقات ،حماد بن حبا بن أمحد بن حبا بن نعاذ بن َنعبدَ املعروف بابن حبوا
(ت354هو)ُ ،قبع حتت نراقبة :حماد عبود املعيود خوا نودير داةورة املعوارف
العثامىلية ،الطبعة األُو  1393 ،ه و ،1973داةرة املعارف العثامىلية ب يودر آبواد،
الدكن و ايهد.
59و ثقات العجيل ،أبّ احلسن أمحد بن عبد اهلل بون صوالح العجويل (ت261هوو)،
حتقيغ :عبد العليم عبد العظيم البستّي ،الطبعوة األُو 1405 ،هوو1985/ع،
نكتبة الدار ،املديهة املهّرة.
عيل بن احلسوني بون بابّيوه
60و ثّا األعامل وعقا األعامل ،أبّ جعفر حماد بن ن
الصدوق (ت381هو) ،الطبعة اخلانسة1431 ،هو ،قليعة ىلّر ،قم.
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ـجـ
61و اجلداول الص ر خمتصور الطبقات الكورب  ،عبود اهلل بون احلسون بون حييوي
القاساي (ت1375هو) ،نؤسسة اإلناع زيد بن عيل الثقافية.
62و اجلرح والتعديل ،أبّ حماد عبد الرمحن ابن أيب حا م حماود دريوا بون املهوذر
الرازي(ت327هو) ،الطبعة األُو 1271 ،هوو 1952 /ع ،دار حيواء الوما
العريب ،بريوت.
63و اجلال ،أبّ عبد اهلل حماد بون حماود بون الوهعام املفيود (ت413هوو) ،الطبعوة
األُو 1403 ،هو.
الهبي وأص ابه العرشة ،حماد بون أيب بكور بون عبود اهلل بون
64و اجلّهرة حل ىلسب ن
نّسي الوربي ( بعود 645هوو) ،الطبعوة األُو 1403 ،هوو1983/ع ،هقويح
و عليغ :حماد التّىلجي ،دار الرفاعي ،الرياض.

ـحـ
65و و حقاةغ السقيفة حل دراسة رواية أيب خمهف ،جليل اري ،رمجة :أمحد الفاحل،
الطبعة األُو 1427 ،هو ،املجاع العاملي ألهل البيت^.
66و حياة اإلناع الباقر× ،باقر رشيف القريش ،دار البالوة.
67و حيووواة اإلنووواع احلسوووني× ،بووواقر رشيوووف القوووريش ،الطبعوووة األُو ،
1395ه1975/ع ،نطبعة اندا  ،الهجف.
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ـخـ
68و خامتة املستدرك ،حسني ،الهوّري الطوربيس (ت1320هوو) ،حتقيوغ وىلشوور:
نؤسسة آل البيت^ إلحياء الما  ،الطبعة األُو 1415هو ،قم.
69و خريدة العجاةب وفريدة ال راةب، ،راج الدين أبّ حفص عاور بون الوّردي
(ت852هو) ،حتقيغ :أىلّر حماّد زىلايت ،الطبعوة األُو 1428 ،هوو 2008 /ع،
نكتبة الثقافة اإلسالن نية ،القاهرة.
70و اخلراةر واجلوراةح ،أبوّ احلسوني سوعيد بون هبوة اهلل قطوب الودين الراوىلودي
(ت573هووو) ،حتقيووغ وىلشووور :نؤسسووة اإلنوواع املهوودي× ،الطبعووة األُو
1409هو ،قم.
املطهور املعوروف
71و خالصة األقّال حل نعرفة الرجال ،احلسون بون يّسوف بون َّ
ب ن
العالنة ن
احليل (ت726هو) ،حتقيغ :جّاد القيّني ،نؤسسوة حتقيقوات وىلشوور
نعارف أهل البيت×.
72و خطط الكّفة ،لّيا ناسيهيّ  ،رمجة :قوي حماود املصوعبي ،حتقيوغ :كانول
سلام اجلبّري ،الطبعة األُو 1979 ،ع ،مجعية نهتد الهشور ،الهجف.
73و اخلّارج والشيعة ،يّليّس فلهّز  ،رمجة :عبد الرمحن بدوي ،الطبعة الثالثوة،
1978ع ،وكالة املطبّعات ،الكّيت.

ـدـ
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عيل أكرب ال فواري،
74و دراسات حل علم الدراية لخيص نقباس ايداية للامنقاه ،ن
جانعة اإلناع الصادق×.

ـذـ
75و الذريعة

صاىليف الشيعة ،آوا بزرك الطهراه (ت1389هو) ،الطبعة الثاىلية،

دار األحّاء ،بريوت.

ـرـ
76و و رجال الطّيس ،أبّ جعفر حماد بون احلسون الطوّيس (ت460هوو) حتقيوغ:
املدرسووني ،قووم،
جووّاد القيووّني ،نؤسسووة الهشوور اإلسووالني التابعووة جلامعووة ِّ
1415هو.
عيل ابن داود احليل (ت707هو) ،حتقيوغ
77و رجال ابن داود ،قي الدين احلسن بن ن
و قديم :حماد صادق آل ب ر العلّع ،نهشوّرات املطبعوة احليدر نيوة ،الهجوف،
1392هو1972/ع.
78و رجال الربقي ،أبّ جعفر أمحد بن حماد بن خالد الربقي (ت274هو) ،نؤسسوة
حتقيقات وىلشور نعارف أهل البيت^.
عويل بون أمحود بون العبواس الهجوايش
79و رجال الهجايش ،أبّ العباس أمحود بون ن
(ت450هو) ،حتقيغ :نّسي الشبريي الزىلجاه ،الطبعوة اخلانسوة1416 ،هوو،
املدرسني ،قم.
نؤسسة الهشور اإلسالني التابعة جلامعة ِّ
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80و الرسالة العدد نية (املطبّعة حان نصهنفات الشي ،املفيد املج َّلود التاسوع) ،أبوّ
عبد اهلل حماد بن حماد بن الهعام املفيد (ت413هو) ،الطبعة األُو 1413 ،هو،
نؤمتر الشي ،املفيد ،قم.
81و الرواشح السامو نية ،حماد باقر بن حماد املريدانواد (ت1041هوو) ،نهشوّرات
نكتبه آية اهلل العظاي املرعيش الهجفي ،قم1405 ،هو.

ـسـ
82و سامء املقال حل علم الرجال ،أبّ ايد الكلبايس (ت1356هو) ،حتقيغ :حماود
احلسوويهي القزويهووي ،الطبعووة األُو 1419 ،هووو ،نؤسسووة ويل العصووور×،
للدراسات اإلسالنية ،قم.
83و سهن الدارني ،أبّ حماد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بون َهبوراع بون عبود
الصاد الدارني (ت255هوو) ،حتقيوغ :حسوني سوليم أسود الوداراه ،الطبعوة
األُو 1412 ،هو ،دار امل هي ،املالكة العربية السعّدية.
84و ساط الهجّع العّايل حل أىلباء األواةل والتّايل ،عبد امللك بن حسوني بون عبود
وعويل حماود
امللك العصاني (ت1111هو) ،حتقيغ :عادل أمحد عبود املّجوّد
ن
نعّض ،الطبعة األُو  1419 ،هو1998/ع ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
85و سري أعالع الهبالء ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بن أمحد بن عثام بون قوايامز
الذهبي (ت748هو) ،جماّعة نن امل ققني بارشاف الشي ،شعيب األرىلاؤو ،
الطبعة الثالثة 1405 ،هو1985/ع ،نؤسسة الرسالة.
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86و سرية اإلناع احلسني× ،حسني الشاكري.

ـشـ
87و و و رشح هنوور البالوووة ،عو نوز الوودين عبداحلايوود بوون هيبووة اهلل ابوون أيب احلديوود
(ت656هو) ،الطبعة األُو 1418 ،هو1998/ع ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
88و رشف املصووطفي ،أبووّ سووعد عبوود امللووك بوون حماوود بوون بووراهيم اخلركووّيش
(ت407هو) ،الطبعة األُو 1424 ،هو ،دار البشاةر اإلسالن نية ،ن نكة.

ـصـ
89و الص اح اج الل ة وص اح العربية ،سامعيل بن محاد اجلّهري (ت393هو)،
حتقيغ أمحد عبد ال فّر ،دار العلم للااليني ،الطبعة الرابعة1990 ،ع ،بريوت.
90و الص يح نن سرية الهبي األعظم| ،جعفر نر ضوي العانيل ،الطبعة الرابعوة،
1995ع ،دار ايادي ودار السرية.
91و الصّاعغ امل رقة عىل أهل الرفض والضالل ،أبّ العباس أمحد بون حماود بون
عيل ابن حجور اييتاوي ،الطبعوة األُو 1997 ،ع ،نؤسسوة الرسوالة،
حماد بن ن
بريوت.

ـضـ
عيل بن اجلّزي (ت597هوو)،
92و الضعفاء واملموكّ  ،أبّ الفرج عبد الرمحن بن ن
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حتقيغ :عبد اهلل القايض ،الطبعة األُو 1406 ،هو ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
عويل الهسواةي
93و الضعفاء واملموكّ  ،أبوّ عبود الورمحن أمحود بون شوعيب بون ن
(ت303هو) ،حتقيغ :حماّد براهيم زايد ،الطبعة األُو 1406 ،هوو1986/ع،
دار املعرفة ،بريوت.
94و الضعفاء الكبري ،أبوّ جعفور حماود بون عاورو بون نّسوي بون محواد العقوييل
(ت322هوووو) ،حتقيوووغ :عبووود املعطوووي أنوووني قلعجوووي ،الطبعوووة األُو ،
1404هو1984/ع ،دار املكتبة العلا نية ،بريوت.

ـطـ
95و قبقات احل نفاظ ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيّقي (ت911هو) ،الطبعة األُو ،
1403هو ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
96و الطبقات الكرب  ،أبّ عبد اهلل حماد بن سوعد بون نهيوع املعوروف بوابن سوعد
(ت230هوووو) ،حتقيوووغ :حماووود عبووود القوووادر عطوووا ،الطبعوووة األُو ،
1410هو1990/ع ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
عيل أص ر بن حماد شفيع الربوجردي(ت1313هوو) ،حتقيوغ:
97و قراةف املقال ،ن
نهدي الرجاةي ،نكتبة آية اهلل العظاي املرعشوي الهجفي العا ننة ،الطبعة األُو ،
1410هو ،قم.

ـعـ
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98و ل
الع َرب حل خرب َنن َو َرب ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بن أمحد بن عثام بن قايامز
الذهبي (ت748هو) ،حتقيغ :أبّ هاجر حماد السعيد بون بسويّه زولوّل ،دار
الكتب العلاية ،بريوت.
99و ال ُعوورف الووّردي حل أخبووار املهوودي ،عبوود الوورمحن بوون أيب بكوور السوويّقي
(ت911هو) ،حتقيغ :أيب يعىل البيضاوي ،الطبعة األُو 1427 ،هو ،دار الكتب
العلا نية ،بريوت.
عويل بون احلسوني بون بابّيوه الصودوق
100و علل الرشاةع ،أبّ جعفور حماود بون ن
(ت381هووووو) ،نهشووووّرات املكتبووووة احليدر نيووووة ونطبعتهووووا ،الهجووووف،
1386هو1966/ع.
عيل بن احلسني بون بابّيوه الصودوق
101و عيّ أخبار الرحا ،أبّ جعفر حماد بن ن
(ت381هو) ،ص

ه وقدَّ ع له وع َّلغ عليه :حسوني األعلاوي ،الطبعوة األُو ،

1404هو ،نؤسسة األعلاي ،بريوت.
102و العّامل ،اإلناع احلسوني× ،عبود اهلل بون ىلوّر اهلل الب وراه ،الطبعوة األُو ،
1407هو ،حتقيغ وىلشور ندرسة اإلناع املهدي× ،قم.
103و العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170هوو) ،حتقيوغ :نهودي املخزونوي
و براهيم السانراةي ،دار ونكتبة ايالل.

ـغـ
عيل بن ثابوت املعوروف
104و وهية امللتاا يضاح امللتبا ،أمحد بن عبد املجيد بن ن
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باخلطيب الب دادي (ت463هو) ،حتقيغ :حييي بن عبود اهلل البكوري الشوهري،
الطبعة األُو 1422 ،هو2001/ع نكتبة الرشد ،الرياض.
عويل أكورب ال فواري،
105و ال يبة ،ابن أيب زيهب حماد بن براهيم الهعامه ،حتقيوغ :ن
نكتبة الصدوق ،قهرا .

ـفـ
106و فاةغ املقال حل احلديث والرجال ،أمحد بن عبد الرحا البصوري ،حتقيغ :والع
حسني قيرص نيه ها ،الطبعة األُو 1422هو ،دار احلديث ،قم.
107و الفاةغ حل رواة وأص ا اإلناع الصادق× ،عبد احلسني الشبسمي ،الطبعة
املدرسني ،قم.
األُو 1418 ،هو ،نؤسسة الهشور اإلسالني التابعة جلامعة ِّ
108و فتّح البلدا  ،أمحد بن حييي بن جابر بون داود الوبالذري (ت279هوو) ،دار
ونكتبة ايالل ،عاع الهشور1988 :ع ،بريوت.
109و فّات الّفيات ،حماد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بون هوارو
املعروف بابن شاكر الكتبي (ت764هو) ،حتقيغ :حسا عباس ،الطبعة األُو ،
1973و 1974ع دار صادر ،بريوت.
110و الفهرسووت ،أبووّ جعفوور حماوود بوون احلسوون الطووّيس (ت460هوو) ص يح
و عليغ :حماد صادق آل ب ر العلّع ،نهشّرات الرشيف الريض ،قم.
111و الفهرست ،أبّ الفرج حماود بون سو اق بون حماود املعوروف بوابن الهوديم
(ت438هو) ،حتقيغ :براهيم رنضا  ،الطبعة الثاىلية1417 ،هوو1997/ع ،دار
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املعرفة ،بريوت.
112و الفّاةد الرجالية ،حماد املهدي ب ر العلّع (ت1212هوو) ،حتقيوغ و عليوغ:
حماد صادق ب ر العلّع وحسني ب ر العلّع ،الطبعة األُو 1363 ،هو ،نكتبوة
الصادق× ،قهرا .

ـقـ
113و قانّس الرجال ،حماد قي التسومي ،الطبعوة الثاىليوة1417 ،هوو ،نؤسسوة
الهشور اإلسالني.
114و قصص األىلبيواء ،أبوّ احلسوني سوعيد بون هبوة اهلل قطوب الودين الراوىلودي
(ت573هو) ،ص يح و عليغ :والع رحا عرفاىليا  ،الطبعة األُو 1409 ،هو،
جماع الب ّ اإلسالن نية.
ويل بوون عطيووة املشووهّر ب و يب قالووب امل نكووي
115و قووّت القلووّ  ،حماوود بوون عو ن
(ت386هوووو) ،حتقيوووغ :عاصوووم بوووراهيم الكيوووايل ،الطبعوووة الثاىليوووة،
1426هو2005/ع ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.

ـكـ
عويل بون احلسوني بون بابّيوه
116و كامل الدين ومتاع الهعاة ،أبّ جعفور حماود بون ن
عيل أكرب ال فواري ،نؤسسوة الهشوور
الصدوق (ت381هو) ،ص يح و عليغ :ن
املدرسني ،قم1405 ،هو.
اإلسالني التابعة جلامعة ِّ
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عيل بن أيب الكرع حماد بن حماد بن عبد الكريم
117و الكانل حل التاري ،،أبّ احلسن ن
ابن عبد الّاحد املعروف بابن األثري (ت630هو) ،حتقيوغ :عاور عبود السوالع
دنري ،الطبعة األُو 1417 ،هوو1997/ع ،دار الكتوا العوريب ،بوريوت وو
لبها .
118و الكانل حل الل ة واألد  ،أبّ العباس حماود بون يزيود املوربد (ت285هوو)،
حتقيغ :حماد أبّ الفضل براهيم ،الطبعة الثالثة1417 ،هو1997/ع ،دار الفكر
العريب ،القاهرة.
119و الكانل حل حعفاء الرجال ،أبّ أمحد عبد اهلل ابن عدي (ت365هو) ،حتقيوغ:
عادل أمحد عبد املّجّد وعيل حماود نعوّض وعبود الفتواح أبوّ سوهة ،الطبعوة
األُو 1418 ،هو1997/ع دار الكتب العلا نية ،بريوت.
120و كانل الزيارات ،أبّ القاسم جعفر بن حماد بن قّلّيه (ت386هو) ،حتقيوغ:
جّاد القيّني ،الطبعة األُو 1417 ،هو ،نؤسسة الهشور اإلسالني.
121و الكاحل ،حماد بن يعقّ الكليهي (ت329هو) ،ص

عويل
ه وع نلوغ عليوه :ن

أكرب ال فاري ،الطبعة الثالثة1388 ،هو ،دار الكتب اإلسالن نية.
122و الكربيت األمحور ،حماود بواقر القواةهي البريجهودي (ت1352هوو) ،الطبعوة
األُو 1425 ،هو اىلتشارات املكتبة احليدر نية ،قم.
123و كشووف احلُ ُجوب واألسووتار عوون أسووامء الكتووب واألسووفار ،حسووني عجوواز
الهيسابّري الكهتّري ،نكتبة آية اهلل املرعيش الهجفي ،قم1409 ،هو.
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124و كشف الظهّ عن أساني الكتب والفهوّ  ،نصوطفي بون عبود اهلل حواجي
خليفة (ت1067هو) ،نكتبة املثهوي وو ب وداد1941 ،ع( ،وصوّرما عودن ة دور
لبهاىل نية بهفا ورقيم صوف اما ،نثول :دار حيواء الوما العوريب ،ودار العلوّع
احلديثة ،ودار الكتب العلا نية).
125و كليات حل علم الرجال ،جعفر السب اه ،الطبعة السادسة 1425هو ،نؤسسة
املدرسني ،قم.
الهشور اإلسالني التابعة جلامعة ِّ
126و الكليهي والكاحل ،عبد الرسّل عبد احلسني ال فار ،الطبعة األُو 1416 ،هو،
نؤسسة الهشور اإلسالني.
القاي ،نهشّرات نكتبة الصدر ،قهرا .
127و الكهي واأللقا  ،عباس ن
عيل بن حساع الدين ابن قايض خوا املتقوي ايهودي
128و كهز العامل ،عالء الدين ن
(ت975هووو) ،حتقيووغ :بكووري حيوواه وصووفّة السووقا ،الطبعووة اخلانسووة،
1401هو1981/ع ،نؤسسة الرسالة.

ـلـ
حماود بون
حماد بون ن
عيل بن أيب الكرع ن
129و اللبا حل مذيب األىلسا أبّ احلسن ن
عبد الكريم بن عبد الّاحود املعوروف بوابن األثوري (ت630هوو) ،دار صوادر،
بريوت.
عيل بن حماد بن أمحد بن حجور العسوقاله
130و لسا امليزا  ،أبّ الفضل أمحد بن ن
(ت852هو) ،حتقيغ :عبد الفتاح أبّ ودة ،الطبعة األُو 2002 ،ع ،دار البشواةر
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اإلسالن نية.
عيل بون نهظوّر (ت711هوو)،
131و لسا العر  ،أبّ الفضل ن
حماد بن نكرع بن ن
الطبعة الثالثة1414 ،هو ،دار صادر ،بريوت.

ـمـ
عويل بون ثابوت املشوهّر باخلطيوب
132و امل نتفغ واملفمق ،أمحد بن عبد املجيد بون ن
الب دادي (ت463هو) ،حتقيغ :حماد صوادق آيود احلانودي ،الطبعوة األُو ،
1417هو1997/ع ،دار القادري ،دنشغ.
133و نثالب العر  ،أبّ املهذر هشاع بون حماود بون السواةب الكلبوي (ت 204أو
206هو) ،حتقيغ :ىلجاح الطاةي ،دار ايد  ،بريوت1419 ،هو1998/ع.
134و نثري األحزا  ،حماود بون جعفور بون ىلوام (ت645هوو) ،نهشوّرات املطبعوة
احليدر نية ،الهجف 1369ه 1950/ع.
135و املجروحني نن امل دثني والضعفاء واملموكني ،حماد بن حبا بون أمحود بون
حبا بن نعاذ بن َنعبدَ املعروف بابن حبا (ت354هو) ،حتقيغ :حماّد براهيم
زايد ،دار الّعي ،الطبعة األُو 1396 ،هو ،حلب.
136و حمارضات حل اري ،العر  ،أمحد صالح العيل ،دار الكتب ،جانعة املّصول،
1981ع.
عويل بون نهظوّر
137و خمترص واري ،دنشوغ ،أبوّ الفضول حماود بون نكورع بون ن
(ت711هو) ،حتقيغ :روح نية اله اس ورياض عبد احلايد نراد وحماود نطيوع،

 .............................. 322أصّل املقتل احلسيهي دراسة س نلط الضّء عىل األُصّل الكّفية للاقتل احلسيهي

الطبعة األُو 1402 ،هو1984/ع دار الفكر ،دنشغ.
عويل
عيل بن نّسي بن حماود شوفيع التربيوزي ،حتقيوغ :حماود ن
138و نرآة الكتب ،ن
احلاةري ،الطبعة األُو 1414 ،هو ،نهشّرات نكتبة آية اهلل العظاي املرعشووي
الهجفي ،قم.
عيل املسعّدي (ت346هو) ،اعتهوي بوه وراجعوه:
139و نروج الذهب ،احلسن بن ن
كامل حسن نرعي ،الطبعة األُو 1425 ،هو ،املكتبة العرص نية ،بريوت.
140و نسالك األفهاع

عيل الشوهيد الثواه،
هقيح رشاةع اإلسالع ،زين الدين بن ن

حتقيغ وىلشور :نؤسسة املعارف احسالنية  ،الطبعة األُو 1416 ،هو.
141و املستدرك عىل الص ي ني ،أبّ عبد اهلل احلاكم حماد بن عبد اهلل بن حماود بون
محدويه بن ُىلعيم بن احلكم احلاكم الهيسوابّري (ت405هوو) ،حتقيوغ نصوطفي
عطا ،دار الكتب العلاية ،بريوت1990 ،ع.
142و املصباح املهري ،أمحد بن حماد بن عيل الفيّني ،دراسة و حتقيغ :يّسف الشي،
حماد ،املكتبة العرصية.
الرجوال ،حتقيوغ:
143و نطلع البودور وجماوع الب وّر ،أمحود بون صوالح بون أيب ن
عبدالسالع عباس الّجيه وحماد حييوي سوامل عوزا  ،نركوز الوما والب وّ
الياهي.
عيل بون احلسوني بون حماود بون أمحود بون اييوثم
144و نقا ل الطالبيني ،أبّ الفرج ن
األصفهاه (ت356هو) ،حتقيغ :أمحد صقر ،دار املعرفة ،بريوت.
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145و نقتل احلسني× رواية عن جدن ه| ،قيا هبجوت العطوار ،الطبعوة األُو ،
1430هو ،املعاوىل نية الثقافية للاجاع العاملي ألهل البيت^.
146و نقتل أيب خمهف امل نتخذ نن اري ،الطربي ،حسن ال فاري ،نهشّرات املكتبوة
العا ننة نية اهلل العظاي املرعيش.
147و نقدن نة حل نقتل اإلناع احلسني× ،حماد قاهر احلسيهي ،دار امل نجة البيضاء،
الطبعة األُو 1430 ،هو2009/ع ،بريوت.
عيل بن شهر آشّ (ت558هو).
148و نعامل العلامء ،حماد بن ن
149و املعارف ،أبّ حماد عبد اهلل بن نسلم بون قتيبوة (ت276هوو) ،حتقيوغ :ثوروة
عكاشة ،الطبعة الثاىلية1992 ،ع ،اييئة املرص نية العا ننة للكتا  ،القاهرة.
150و نعجم البلدا  ،شوها الودين أبوّ عبود اهلل يواقّت بون عبود اهلل احلاوّي
(ت626هو) ،الطبعة الثاىلية1995 ،ع ،دار صادر ،بريوت.
151و نعجم األدبواء ،شوها الودين أبوّ عبود اهلل يواقّت بون عبود اهلل احلاوّي
(ت626هو) ،حتقيغ :حسا عباس ،الطبعوة األُو 1414 ،هوو1993/ع ،دار
ال ر اإلسالني ،بريوت.
152و نعجوووم رجوووال احلوووديث ،أبوووّ القاسوووم اخلوووّةي ،الطبعوووة اخلانسوووة،
1413هو1992/ع.
153و نعجم املطبّعات الهجف نية ،حماد هادي األنيهوي ،الطبعوة األُو 1385هوو،
نطبعة اندا  ،الهجف.
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154و نعجم املؤلفني ،عاور بون رحوا بون حماود راووب بون عبود ال هوي ك الوة
(ت1408هو) ،دار حياء الما العريب ،بريوت.
155و نعجم قباةل العر القدياة واحلديثة ،عار بن رحا بن حماد راوب بن عبود
ال هي ك الة (ت1408هو) ،الطبعوة السوابعة1414 ،هوو1994/ع ،نؤسسوة
الرسالة ،بريوت.
156و املعجم الّسيط ،جماوع الل وة العربيوة بالقواهرة ( ،بوراهيم نصوطفي ،أمحود
الزيات ،حاند عبد القادر ،حماد الهجار) ،دار الدعّة.
157و نعجم رجال احعتبار وسلّة العارفني ،عبد السالع عباس الّجيه ،نؤسسوة
عيل الثقافية.
زيد بن ن
158و نهتقي اجلام حل األحاديث الص اح واحلسوا  ،الشوي ،حسون زيون الودين
عيل أكرب ال فواري ،نؤسسوة
(ت1011هو) ،صاحب املعامل :ص يح و عليغ :ن
حتقيقات وىلشور نعارف أهل البيت^.
عيل بن عار بن أمحد بن نهدي بن نسعّد بن
159و املؤ لف واملختلف ،أبّ احلسن ن
الهعام بن ديهار الدارقطهي (ت ،)385حتقيغ :نّفغ بن عبد اهلل بن عبد القادر،
الطبعة األُو 1406 ،هو1986/ع ،دار ال ر اإلسالني ،بريوت.
عيل بن نّسي بن جعفر بن قاووس
160و امللهّف عىل قتىل الطفّف ،ريض الدين ن
(ت664هو) ،حتقيغ :فارس ربيزيا احلسّ  ،دار األُسّة ،قهرا 1417 ،هو.
عويل بون اجلوّزي
161و املهتظم حل اري ،امللّك واألُنم ،أبّ الفرج عبد الرمحن بون ن
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(ت597هو) ،حتقيغ :حماد عبد القادر عطا ونصطفي عبد القادر عطوا ،الطبعوة
األُو 1412 ،هو 1992/ع ،دار الكتب العلا نية ،بريوت.
162و املهتخب نن ذيل املذ نيل ،أبّ جعفر حماد بن جرير بن يزيد بون كثوري الطوربي
(ت310هو) ،نؤسسة األعلاي ،بريوت.
163و نيزا احعتدال حل نعرفة الرجال ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بن أمحد بن
عثام بن قايامز الذهبي (ت748هو) ،حتقيغ :عيل حماد البجواوي ،دار املعرفوة،
بريوت.
164و امل هي حل الضعفاء ،أبّ عبد اهلل شاا الدين حماد بن أمحد بن عثام بن قايامز
الذهبي (ت748هو) ،حتقيغ :ىلّر الدين عم.
165و نّسّعة قبقات الفقهاء ،جعفر السب اه ،اللجهة العلا نية حل نؤسسة اإلنواع
الصادق× ،الطبعة األُو 1418هو.
166و نّسّعة التاري ،اإلسالني ،حماد هادي اليّسوفي ال وروي ،جماوع الفكور
اإلسالني1417 ،هو.

ـنـ
167و الهصاةح الكافية َملون يتوّ ن نعاويوة ،حماود بون عقيول املعوروف ابون عقيول
(ت1350هو) ،الطبعة األُو 1412 ،هو ،دار الثقافة ،قم.
168و ىلقد الرجال ،نصوطفي بون احلسوني التفوريش ،حتقيوغ وىلشوور :نؤسسوة آل
البيت^ إلحياء الما  ،الطبعة األُو  1418 ،هو ،قم.
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169و ىلظرية السهنة حل الفكر اإلناني ،حيودر حوب اهلل ،الطبعوة األُو 2006 ،هوو،
احىلتشار العريب.
170و هناية الدراية ،حسن الصدر (ت1354هو) ،حتقيغ :ناجود ال ربواوي ،ىلشوور
املشعر.

ـ هـ ـ
171و هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصهفني ،سامعيل بن حماد أنني بون نوري
سليم الباباه الب دادي (ت1399هو) ،دار حياء الما العريب ،بريوت.

ـوـ
172و الووّاحل بالّفيووات ،صووالح الوودين خليوول بوون أيبووك بوون عبوود اهلل الصووفدي
(ت764هو) ،حتقيغ :أمحد األرىلواؤو و ركوي نصوطفي ،دار حيواء الوما ،
بريوت1420 ،هو2000/ع.
173و وفيات األعيا وأىلباء أبهاء الزنا  ،أبّ العباس شاا الدين أمحد بن حماد بن
براهيم بن أيب بكر املعروف بابن خلكا (ت681هو) ،حتقيغ :حسا عبواس،
الطبعة األُو 1994 ،ع ،دار صادر ،بريوت.
عيل املعروف بابن شدقم ( بعد1082هو)،
174و وقعة ا َ
جل َال ،حانن بن شدقم بن ن
حتقيغ وىلشور :حتسني آل شبيب املّسّي.
175و وقعة ص ِّفني ،ىلرص بن نزاحم املهقري (ت212هو) ،حتقيغ :عبد السالع حماد
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هارو  ،الطبعة الثاىلية1382 ،هو ،املؤسسة العربية احلديثة.
الطف أليب خمهف ،حماد هادي اليّسفي ال روي ،املجاع العاملي ألهل
176و وقعة
ن
البيت^ ،الطبعة الثاىلية1427 ،هو.

ـيـ
عيل مجوال
177و يهابيع املّ ندة ،سليام بن براهيم القهدوزي (ت1294هو) ،حتقيغ :ن
أرشف احلسيهي ،الطبعة األُو 1416 ،هو ،دار األُسّة.
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