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•ان تدوين أخبار السرية والتاريخ االسالمي
قد اصيب بفاجعة كبرية يف السنوات اخلمس
والعشرين من عهد اخللفاء الثالثة بعد
النيب  حيث تبنوا سياسة املنع من نشر
ال عن تدوينها.
أخبار السرية فض ً
•مث حدثت الكارثة الثانية على عهد معاوية
ومن جاء بعده حيث احيوا سنة اخللفاء الثالثة
يف املنع من تدوين احلديث والسرية النبوية
وأضافوا إىل ذلك مالحقة الرواة واملصنفني من
شيعة علي  ومجعوا اىل ذلك تبنيهم للرواة
الكذابني وتدوين حديثهم وتشجيعهم على
الكذب.
•مث حدثت الفاجعة الثالثة على يد أيب جعفر
املنصور حني اخذه اخلوف من انتشار ذكر اإلمام
الصادق  وتنامي عدد رواته والتفاف أهل
العراق حوله فعمل على تطويق حركته.
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العوامل املؤثرة يف
التدوين التارخيي
(((
عند املسلمني
 .1نستطيع ان نحصل عىل اخبار سرية النبي
االئمة  واخللفاء املعارصين هلم من كتب
التاريخ كتاريخ الطربي وتاريخ ابن االثري
وتاريخ املسعودي واليعقويب وكتب الطبقات
والرجال ككتاب طبقات ابن سعد وتاريخ
ابن عساكر وكتب احلديث كصحيح البخاري
ومسلم والسنن االربعة وغريها من كتب
السنة .وليس عند الشيعة االمامية كتب تاريخ
خاص الن ما كتبه اصحاب االئمة يف القرون
الثالثة اهلجرية االوىل قد ضاع بسبب الظروف
العصيبة التي كان يمر هبا الشيعة .ومن هنا فان ما
كتبه علامء الشيعة يف سرية النبي وكالشيخ املفيد
يف كتابه االرشاد واجلمل ومن جاء بعده استمد
معلوماته من كتب السنة االنفة الذكر يف اغلب
((( هذا البحث مستل من كتاب املدخل إىل دراسة مصادر السرية
النبوية والتاريخ االسالمي للعالمة املحقق البدري.
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ما كتبه عن سرية النبي واالئمة وحروب عيل
وصلح احلسن ومقتل احلسني .
 .2ان املصادر االنفة الذكر وامثاهلا كتبت يف
العهد العبايس ومل يكن هذا العهد حياديا مع
قضايا التاريخ بل كان يتبنى سياسة معينة ازاء
االئمة وشيعتهم وقلعتهم الكوفة ومن ثم احتاج
الباحث اىل موازين علمية نقدية للكتب التي
الفت يف هذه الفرتة والروايات التي تقدمها عن
تاريخ القرن االول خاصة.
وفيامييل دراسة خمترصة عن الظروف التي
احاطت بالتدوين يف القرون اخلمسة االسالمية
االوىل كمقدمة نبحث بعدها اصول النقد
التارخييملصادرالتاريخ.

تاريخ التدوين يف عهد اخللفاء الثالثة

مما يؤسف له ان تدوين أخبار السرية والتاريخ
االسالمي قد اصيب بفاجعة كبرية يف السنوات
اخلمس والعرشين من عهد اخللفاء الثالثة بعد
النبي  حيث تبنوا سياسة املنع من نرش أخبار
السرية فض ً
ال عن تدوينها ،بل رأى اخلليفة
عمر أن حيرق ما كتبه الصحابة من مدونات
ومذكرات عن العهد النبوي وكتب إىل والته
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يف االمصار يأمر بان يتلفوا ما يعثرون عليه من
ذلك.
روى الذهبي ان أبا بكر مجع الناس بعد وفاة نبيهم
فقال« :انكم حتدثون عن رسول اهلل  احاديث
ختتلفون فيها ،والناس بعدكم اشد اختالفا ،فال
حتدثوا عن رسول اهلل شيئا ،فمن سألكم فقولوا
بيننا وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله وحرموا
حرامه» (((.
وروى أيض ًا عن قرظة بن كعب انه قال« :ملا
سرينا عمر إىل العراق مشى معنا عمر إىل رصار،
ثم قال :اتدرون مل شيعتكم؟ قلنا :اردت ان
َّ
تشيعنا وتكرمنا ،قال :ان مع ذلك حلاجة ،انكم
تأتون أهل قرية هلم دوي بالقرآن كدوي النحل،
فال تصدوهم باالحاديث عن رسول اهلل وانا
حدثت بعده حديثا عن
رشيككم ،قال قرظة :فام ّ
رسول اهلل» (((.
وكان يف الصحابة مثل قرظة بن كعب ممن تابعوا
سنة اخللفاء وامتنعوا عن نرش سنة الرسول نظري
عبد اهلل بن عمر وسعد بن أيب وقاص.
((( تذكرة احلفاظ ترمجة أيب بكر.
((( تذكرة احلفاظ ح 5-4 :1وجامع بيان العلم البن عبد الربباب
ذكر من ذم االكثار من احلديث دون التفهم له .147 :2
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قال الشعبي :جالست ابن عمر سنة فام سمعته
حيدث عن رسول اهلل.
ِّ
ويف رواية اخرى عنه ،قال قعدت مع ابن عمر
حيدث عن
سنتني أو سنة ونصف فام سمعته َّ
رسول اهلل شيئا إالَّ هذا احلديث.
وروى عن السائب بن يزيد ،قال :خرجت مع
حيدث
سعد بن أيب وقاص  -إىل مكة فام سمعته َّ
حديثا عن رسول اهلل ح ّتى رجعنا إىل املدينة (((.
وكان يف الصحابة من خالف سنة اخللفاء يف
هنيهم عن نرش احلديث النبوي وارصوا عىل
رواية سنة الرسول  فاستضعفوا وأوذوا.
روى الذهبي «ان عمر بن اخلطاب حبس
ثالثة :ابن مسعود ،وأبا الدرداء ،وأبا مسعود
االنصاري ،فقال اكثرتم احلديث عن رسول
اهلل» (((.
وروى الدارمي« :ان أبا ذر كان جالسا عند
اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس يستفتونه
ثم قال :امل تنه عن الفتيا؟
فأتاه رجل فوقف عليه َّ
فرفع راسه إليه ،فقال ارقيب انت عيل؟ لو
ثم
وضعتم الصمصامة عىل هذه واشار إىل قفاه َّ
((( سنن الدارمي ج.85-84 / 1
((( تذكرة احلفاظ /ترمجة عمر.
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ظننت اين انفذ كلمة سمعت من رسول اهلل قبل
ان جتيزوا عيل ألَنفذهتا» (((.
ومعنى اجاز عىل اجلريح :اجهز عليه.
أما مسألة احراق مدونات الصحابة يف احلديث
فتوضحهاألخبارالتالية.
روى الذهبي عن عائشة «ان أبا بكر مجع مخسامئة
من حديث النبي ودعا بنار فاحرقها» (((.
وروى اخلطيب البغدادي بسنده إىل القاسم بن
حممد «ان عمر بن اخلطاب بلغه ان قد ظهر يف
ايدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال :اهيا
الناس انه قد بلغني انه قد 08ظهرت يف ايديكم
كتب فاحبها إىل اهلل اعدهلا واقومها فال يبقني أحد
عنده كتاب إالَّ اتاين به فارى فيه رأيي ،قال فظنوا
انه يريد ان ينظر فيها ويقومها عىل امر ال يكون فيه
ثم قال:
اختالف ،فاتوه بكتبهم فاحرقها بالنارَّ ،
(((
امنيةكأمنيةأهلالكتاب»
قال عبد اهلل بن العالء :سألت القاسم يميل
عيل احاديث ،فقال :ان االحاديث كثرت عىل
((( سنن الدارمي  132 :1وطبقات ابن سعد  354 :2برتمجة أيب
ذر ،واخترصها البخاري واوردها يف صحيحه  161 :1باب العلم
قبلالقول.
((( تذكرة احلفاظ .5 :1
((( تقييد العلم 52 :ط مرص .1974
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عهد عمر بن اخلطاب فانشد الناس ان يأتوه هبا
ثم قال :مثناة كمثناة
فلام أتوه هبا امر بتحريقها َّ
أهل الكتاب ،فمنعني القاسم يومئذ ان اكتب
حديثا (((.
وروى اخلطيب عن سفيان بن عيينة عن عمرو
عن حييى بن جعدة «ان عمر بن اخلطاب اراد ان
ثم كتب يف
ثم بدا له ان ال يكتبهاَّ ،
يكتب السنة َّ
االمصار :من كان عنده منها شىء فليمحه» (((.
وروى اخلطيب أيض ًا عن عبد الرمحن بن االسود
عن ابيه قال« :جاء علقمة بكتاب من مكة أو
اليمن صحيفة فيها احاديث يف أهل البيت ،
بيت النبي ،فاستأذنا عىل عبد اهلل (بن مسعود)
فدخلنا عليه ،قال فدفعنا إليه الصحيفة ،قال
ثم دعا بطست فيها ماء فقلنا له:
فدعا اجلارية َّ
يا أبا عبد الرمحن انظر فيها فان فيها أحاديث
حسانا ،قال فجعل يميثها فيها ويقول :نحن
نقص عليك احسن القصص بام اوحينا اليك
هذاالقرآن القلوباوعيةفاشغلوهابالقرآنوال
تشغلوهابامسواه».
(ماث يميث ميثا :اذاب امللح يف املاء).
((( طبقات ابن سعد  188 :5تويف القاسم سنة سبع ومائة.
((( تقييد العلم ،53 :جامع بيان العلم .65 :1
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ويف رواية اخرى عن عبد الرمحن بن االسود عن
ابيه قال« :جاء رجل من أهل الشام إىل عبد اهلل بن
مسعود ومعه صحيفة ،فيها كالم من كالم أيب
الدرداء وقصص من قصصه ،فقال :يا أبا عبد
الرمحن أال تنظر ما يف هذه الصحيفة من كالم
اخيك أيب الدرداء وقصص من قصصه ،فاخذ
الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظر ح ّتى اتى منـزله
فقال يا جارية آتيني باالجانة مملوءة ماء ،فجئ
هبا فجعل يدلكها ويقول﴿ :الم تلك آيات الكتاب
المبني ...حنن نقص عليك احسن القصص﴾ اقصصا
احسن من قصص اهلل تريدون أو حديثا احسن
من حديث اهلل تريدون»(((.

تاريخ التدوين يف عهد عيل واحلسن 

ومل ينج من هذه الكارثة العلمية إال ما كتبه
اإلمام عيل  ولكن صحفه كانت خاصة به
وباملعصومني من ذريته نعم كانوا حيدثون منها
ويروهناأصحاهبم.
وحني بويع عيل  عىل احلكم بعد قتل عثامن
تبنى سياسة مغايرة لسياسة اخللفاء الثالثة،
فشجع الناس عىل نرش حديث النبي  وسريته
((( تقييد العلم.54 :
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وعىلتدوينها.
وقد اثر عنه  قوله :قيدوا العلم بالكتاب (((.
وقوله  :يف بعض خطبه :من يشرتي مني علام
بدرهم (((.
قال أبو خيثمة زهري بن حرب مفرس ًا هذا
احلديث :يشرتي صحيفة بدرهم يكتب فيها
العلم (((.
واستمرت هذه السياسة يف السنوات العرش
األوىل من صلح احلسن  مع معاوية ((( .وكان
احلسن يتتبع ما كتبه اصحاب ابيه من قضاياه
وسريته فيضيفه اىل ما عنده من تراث مكتوب.
تاريخ التدوين يف عهد بني أمية

ثم حدثت الكارثة الثانية عىل عهد معاوية ومن
جاء بعده حيث احيوا سنة اخللفاء الثالثة يف املنع
من تدوين احلديث والسرية النبوية وأضافوا إىل
ذلك مالحقة الرواة واملصنفني من شيعة عيل 
ومجعوا اىل ذلك تبنيهم للرواة الكذابني وتدوين
((( طبقات إبن سعد ج ./6تقيد العلم.
((( تاريخ بغداد .90 357/8
(((تقييدالعلم.90/

وسرية االمام
((( سيأيت تفصيل ذلك يف كتابينا سرية االمام عيل
احلسن  ان شاء اهلل.
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حديثهموتشجيعهمعىلالكذب.
ثم جاء عمر بن عبد العزيز (كانت واليته من
سنة  99إىل سنة  101هجـ) ورفع احلرض
الرسمي عن تدوين احلديث وأخبار السرية التي
كانت السلطة االموية قد عملت عىل وضعها
أو اختالقها لتحقيق اهدافها وبقيت أخبار
سرية النبي  واحاديثه التي ترى السلطة فيها
خطر ًا عليها ممنوعة وعاش اصحاهبا حمارصين
مضطهدين ،وقد مر علينا كتابة أيب واثلة عامر
بن الطفيل لعمر بن عبد العزيز يستأذنه يف القدوم
عليه فلم يأذن له وقال له أمل تؤمر بلزوم اإلقامة
بالبلد وذلك لتشيعه ،وقول خالد بن عبد اهلل
القرسي ((( البن شهاب الزهري حني طلب
منه تدوين كتابه يف السرية قال انه يمر يب الشىء
من سرية عيل اذكره؟ قال ال ،إالَّ ان تراه يف قعر
اجلحيم ،وقد كانت والية خالد عىل العراق منذ
سنة  105هجـ إىل سنة  120هجرية.
تاريخ التدوين عىل عهد بني العباس

اهنارت الدولة االموية عىل يد العباسيني
ثم عزله عنها 21 :11م0
((( واله هشام عليالعراق من سنة َّ 105
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وانرصف العباسيون عىل عهد أيب العباس
السفاح()136-132لتثبيتملكهمومالحقة
االمويني وتركوا االجواء الفكرية تتحرك
عىل طبيعتها وحترك الناس لنرش السنة وأخبار
السرية التي منع االمويون من نرشها ،وبرز
اإلمام الصادق  سادس ائمة أهل البيت لنرش
االحاديث النبوية التي امالها النبي  عىل عيل
وكتبها عيل  بخطه ،وما مجعه احلسن  من
سرية عيل  ،وكان االمام الصادق  حيث
اصحابه عىل تدوين كل ذلك ،وبلغ عدد الرواة
عنه  قريبا من أربعة االف راو وكانت الكوفة
مركزا مهام لنشاط اولئك الرواة .
دون اصحاب االمام الصادق  املئات من
َّ
املصنفات عرف منها اربع مائة مصنَّف الربع
مائة مصنِّف باالصول االربعامئة وهي خاصة
يف الفقة مجعت اكثرها فيام بعد يف الكتب االربعة
 /أقدم اجلوامع احلديثية الفقهية املعتربة لدى
الشيعة./
ثم حدثت الفاجعة الثالثة عىل يد أيب جعفر
املنصور حني اخذه اخلوف من انتشار ذكر اإلمام
الصادق  وتنامي عدد رواته والتفاف أهل
14

العراق حوله فعمل عىل تطويق حركته وقد
حاول يف بادىء األمر ان يعرض اإلمام الصادق
لالحراج علميا لتقليل هيبته امام الناس وذلك
بواسطة أيب حنيفة ومسائله يف جملس أعد لذلك
الغرض غري ان املحاولة مل تنجح.
حدثنا جعفر بن حممد بن حسني
قال ابن عديَّ :
حدثني إبراهيم بن حممد الر ّماين
بن حازم ،قالَّ :
أبو نجيح قال  :سمعت حسن بن زياد يقول:
سمعت أبا حنيفة وسئل :من افقه من رأيت؟
فقال :ما رايت احد ًا افقه من جعفر بن حممد،
ملا اقدمه املنصور احلرية ،بعث ايل فقال :يا أبا
حنيفة ،ان الناس قد فتنوا بجعفر بن حممد فهىء
له من مسائلك الصعاب ،قال :فهيأت له اربعني
ثم بعث ايل أبو جعفر فأتيته باحلرية،
مسألةَّ ،
فدخلت عليه وجعفرجالس عن يمينه ،فلام
برصت هبام دخلني جلعفر من اهليبة ما مل يدخل
ثم
أليب جعفر ،فسلمت ،واذن يل ،فجلستَّ ،
التفت إىل جعفر ،فقال :يا أبا عبد اهلل تعرف هذا
ثم
ثم اتبعها :قد اتاناَّ ،
قال نعم هذا أبو حنيفةَّ ،
قال :يا أبا حنيفة ،هات من مسائلك ،نسأل أبا
عبد اهلل ،وابتدأت أسأله ،وكان يقول يف املسألة:
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انتم تقولون فيها كذا وكذا ،وأهل املدينة يقولون
كذا وكذا ،ونحن نقول كذا وكذا فربام تابعنا وربام
تابع أهل املدينة ،وربام خالفنا مجيع ًا ح ّتى اتيت
ثم قال
عىل اربعني مسألة ما أخرم منها مسألةَّ ،
أبو حنيفة :اليس قد روينا ان اعلم الناس اعلمهم
باختالفالناس.
وكانت خطة املنصور الثانية هي العمل بخطة
معاوية وذلك بالتضييق عىل شيعة جعفر 
وتشجيعخصومهمممنبقيعىلوالئهلالمويني
كامصنعمعاويةبالتضييقعىلشيعةعيلوتشجيع
خصومهم ،وكان ممن جتاوب معه مالك بن انس
وكان قد رضبه وايل املنصور عيل املدينة سبعني
سوطا بسبب فتواه املؤيدة ملحمد بن عبد اهلل بن
احلسن حني خرج عىل املنصور سنة  145هجـ
فاستدعاه املنصور سنة ( )148وذلك قبيل وفاة
اإلمام الصادق  بشهور واعتذر منه وعرض
له ان يكون مفتيا للدولة.
قال القايض عياض :روى أبو مصعب ان أبا
جعفر قال ملالك ضع للناس كتاب ًا امحلهم عليه.
فكلمه مالك يف ذلك فقال ضعه فام أحد اعلم
منك .فوضع املوطأ فلم يفرغ منه ح ّتى مات أبو
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جعفر.
وقال أبو مصعب سمعت مالك ًا يقول دخلت
عىل أيب جعفر بالغداة حني وقعت الشمس
باالرض وقد نـزل عن شامله إىل بساط وعىل
البساط برذونان قائامن من حني دخلت إىل حني
خرجت ال يبوالن وال يروثان ادب ًا وإذا بصبي
ثم يرجع ،فقال اتدري من هذا؟ قلت ال.
خيرج َّ
قال هو ابني وانام يفزع من شيبتك ويف رواية انه
استنكر قرب جملسك مني ومل ير فيه أحد قط،
وحقيق انت بكل خري وخليق بكل اكرام ،وقد
كان ادناه إليه والصق ركبته بركبته فلم يزل
يسألني ح ّتى اتاه املؤذن بالظهر فقال يل انت اعلم
الناس ويف رواية أهل االرض .فقلت ال واهلل يا
أمري املؤمنني .قال بىل ولكنك تكتم ذلك.
ويف رواية فام أحد اعلم منك اليوم بعد أمري
املؤمنني .ولئن بقيت ألكتبن كتابك بامء الذهب،
ثم اعلقها يف
ويف رواية كام تكتب املصاحف َّ
الكعبة وامحل الناس عليها .فقلت يا أمري
املؤمنني ال تفعل فان يف كتايب حديث رسول
اهلل  وقول الصحابة وقول التابعني ورأي ًا هو
امجاع أهل املدينة مل اخرج عنهم ،غري اين ال ارى
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ان يعلق يف الكعبة.
قال :وقال له أبو جعفر وهو بمكة اجعل العلم يا
أبا عبد اهلل عل ًام واحد ًا.
قال فقلت له يا أمري املؤمنني ان اصحاب رسول
اهلل  تفرقوا يف البالد فأفتى كل يف مرصه بام
رآه ،ان ألهل هذه البالد قوالً وألهل املدينة قوال
وألهل العراق قوالًتعدوا فيه طورهم.
فقال اما أهل العراق فلست اقبل منهم رصف ًا
وال عدال ،وانام العلم علم أهل املدينة فضع
للناس العلم ،ويف رواية فقلت له ان أهل العراق
ال يرضون علمنا .فقال أبو جعفر يرضب
عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم
بالسياط.
ويف بعضه ان أبا جعفر قال اين عزمت ان اكتب
ثمابعثإىلكلمرصمنامصار
كتبكهذهنسخ ًا َّ
املسلمني بنسخة امرهم بان يعملوا بام فيها وال
يتعدها إىل غريها ..فانني رأيت اصل العلم رواية
أهل املدينة وعملهم ،فقلت يا أمري املؤمنني ال
تفعل فان الناس قد سبقت هلم اقاويل وسمعوا
احاديث وروايات واخذ كل قوم بام سبق اليهم
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وعملوا به ودانوا له.((( )...
ويف كتاب االمامة والسياسة :ان أبا جعفر أمري
املؤمنني ملا استقامت له االمور ،واستوىل عىل
السلطان خرج حاج ًا إىل مكة ،وذلك يف سنة ثامن
واربعنيومئة.فلامكانبمنى،اتاهالناسيسلمون
عليه ،وهيينئونه بام اتم اهلل عليهم ،وجاءه رجال
احلجازمنقريشوغريهم وفقهائهموعلامئهم،
ممن صاحبه وجامعه عىل طلب العلم ومذاكرة
الفقه ورواية احلديث .فكان فيمن دخل عليه
منهم :مالك بن انس فقال له أبو جعفر :يا أبا عبد
اهلل اين رأيت رؤيا.
فقال مالك :يوفق اهلل امري املؤمنني إىل الصواب
من الرأي ،ويلهمه الرشاد من القول ،ويعينه عىل
اخري الفعل ،فام رأي أمري املؤمنني؟.
فقال أبو جعفر :رأيت اين اجلسك يف هذا البيت،
عمر بيت اهلل احلرام ،وامحل الناس
فتكون من ّ
عىل علمك ،واعهد إىل أهل االمصار يوفدون
اليك وفدهم ويرسلون اليك رسلهم يف أ ّيام
حجهم ،لتحملهم من امر دينهم عىل الصواب
واحلق ان شاء اهلل ،وانام العلم علم أهل املدينة
((( ترتيب املدارك للقايض عياض تـ  544هجـ ج.192-191/1
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وانتاعلمهم.
فقال مالك :أمري املؤمنني أعىل عين ًا ،وارشد رأيا،
واعلم بام يأيت وما يذر ،وان اذن يل أقول قلت.
فقال أبو جعفر :نعم ،فحقيق انت ان يسمع
منك ،ويصدر عن رأيك.
فقال مالك :يا أمري املؤمنني ان أهل العراق
قد قالوا قوال تعدوا فيه طورهم ،ورأيت اين
خاطرت بقويل الهنم أهل ناحية ،واما أهل مكة
فليس هبا أحد ،وانام العلم علم أهل املدينة ،كام
قال األمري ،وان لكل قوم سلف ًا وائمة .فإن رأى
أمري املؤمنني اعز اهلل نرصه إقرارهم عىل حاهلم
فليفعل.
فقال أبو جعفر :اما أهل العراق فال يقبل أمري
املؤمنني منهم رصف ًا وال عدال ،وانام العلم علم
أهل املدينة ،وقد علمنا انك انام اردت خالص
نفسكونجاهتا.
فقال مالك :اجل يا أمري املؤمنني ،فأعفني يعف
اهلل عنك.
فقال ابوجعفر قد اعفاك أمري املؤمنني ،وايم اهلل ما
اجد بعد أمري املؤمنني اعلم منك وال افقه (((.
((( االمامة والسياسة ج.142/2
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وفيه أيض ًا :قال أبو جعفر :يا أبا عبد اهلل ضع هذا
العلم ودونه ودون منه كتب ًا ،وجتنب شدائد عبد
اهلل بن عمر ورخص عبد اهلل بن عباس ،وشواذ
ابن مسعود ،واقصد إىل اواسط االمور ،وما
اجتمع عليه االئمة والصحابة رىض اهلل عنهم،
لنحمل الناس ان شاء اهلل عىل عملك وكتبك،
ونبثها يف االمصار ،ونعهد اليهم ان ال خيالفوها،
وال يقضو بسواها.
فقلت له :اصلح اهلل االمري ،ان أهل العراق ال
يرضون علمنا ،وال يرون يف عملهم رأينا.
فقال أبو جعفرُ :ي َملون عليه ،ونرضب
طي ظهورهم
عليه هاماهتم بالسيف ،ونقطع َّ
بالسياط،فتعجلبذلكوضعها (((.
ِّ
عاش شيعة اإلمام الصادق بعد وفاته سنة
 148أ ّيام املنصور وذريته اخللفاء وبخـاصة
أ ّيام اخليفة هارون املعروف بالرشيد (ت)193
حمنة شديدة فكانوا بني سجني كمحمد بن
أيب عمري ((((ت( )217وقد دفنت اخته كتبه
((( االمامة والسياسة ج.150/2
((( قال النجايش حكى اجلاحظ يف البيان والتبيني عن إبراهيم بن
داحة ابن أيب عمرو كان وجها من وجوه الرافضة .وقال النجايش
وكان حبس يف أ ّيام الرشيد فقيل لييل القضاء وقيل انه ويل بعد ذلك
وقيل بل ليدل عىل مواضع الشيعة واصحاب موسى بن جعفر .
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فتلفت وكان قد صنف اربعة وتسعني كتابا منها
حيدث من حفظه) أو
املغازي فلام افرج عنه كان ِّ
مطارد ،كهشام حيث مات وهو خمتف عن انظار
السلطة.
اما اإلمام الكاظم  بن اإلمام الصادق ،
ثم
فقد قىض سنوات طويلة يف سجن الرشيد َّ
دس له السم سنة  183هجـ.
وقد رافقت محلة االضطهاد هذه حماولة رفع
وثاقة شيعة اإلمام الصادق واوالده كاإلمام
موسى بن جعفر بل شملت املحاولة اإلمام
الصادق  نفسه كام نجد ذلك واضح ًا يف
ترمجته عند ابن حبان (ت )354قال:
«جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب رضوان اهلل عليهم ،كنيته أبو عبد اهلل،
يروي عن ابيه ،وكان من سادات أهل البيت فقها
وعلام وفضال روى عنه الثوري ومالك وشعبة
والناس .حيتج بروايته ما كان من غري رواية
اوالده عنه ألن يف حديث ولده عنه مناكري كثرية،
وانام مرض القول فيه (أي يف األمام الصادق)
من مرض من ائمتنا ملا رأوا يف حديثه من رواية
اقول واالحتامل االخري هو االوجه واالنسب مع طبيعة الظرف الذي
عاشه وطبيعة موقع بني الشيعة.
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اعتربت حديثه من الثقات عنه
اوالده ،وقد
ُ
مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن
عيينة ووهب بن خالد ودوهنم ،فرأيت احاديثه
مستقيمةليسفيهاشىءخيالفحديثاألثبات،
ورأيت يف رواية ولده عنه اشياء ليس من حديثه
وال من حديث ابيه وال من حديث جده ،ومن
املحال ان يلزق به ما جنت يدا غريه»(((.
وأقول:قوله «انام مرض القول فيه من مرض
من ائمتنا »...يريد بأئمته نظراء البخاري وحييى
بن سعيد القطان ومالك بن انس وأيب بكر بن
عياش وعبد الرمحن بن مهدي.
قال الذهبي يف ترمجة جعفر « :أحد االئمة
االعالم ٌّبر صادق كبري الشأن ،مل حيتج به
البخاري».
وقال حييى بن سعيد (اي القطان) (ت:)198
احب ا َّيل منه (أي من االمام الصادق) ،يف
«جمالد ُّ
نفيس منه يشء»(((.
وعن الدراوردي قال« :مل يرو مالك عن جعفر
((( الثقات البن حبان ج.132-131/6
((( عقب الذهبي يف سري اعالم النبالء عىل هذا القول :انه زلة من
حييى القطان يف جعفر  .قال الرازي يف اجلرح والتعديل 361/8
عمرو بن عىل الصرييف قال سمعت حييى بن سعيد القطان يقول لعبد
اهلل أين تذهب قال أذهب اىل وهب بن جرير اكتب السرية يعني عن
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امر بني العباس .وقال مصعب بن
ح ّتى ظهر ُ
عبداهلل :كان مالك ال يروي عن جعفر ح ّتى
يضمه إىلأحد»(((.
َّ
وقال سعيد بن أيب مريم «قيل اليب بكر بن عياش
(ت )192مالك مل تسمع من جعفر وقد ادركته
قال سألناه عام حيدث به من االحاديث شىء
سمعته قال ال ولكن رواية رويناها عن ابائنا».
وقال أبو موسى كان عبد الرمحن بن مهدي
(ت« )198ال حيدث عن سفيان عنه (اي عن
االمام الصادق» .
وقال ابن حجر :قال ابن سعد (« :)230كان
(جعفر) كثري احلديث وال حيتج به ويستضعف،
سئل مرة سمعت هذه االحاديث من ابيك فقال
نعم ،وسئل مرة فقال انام وجدهتا يف كتبه»(((.
وقال ابن عدي« :وجلعفر بن حممد حديث كبري
عن ابيه عن جابر وعن ابيه عن ابائه :ونسخا
ألهل البيت برواية جعفر بن حممد» (((.
أقول:
جمالد قال تكتب كذبا كثريا لو شئت ان جيعلها يل جمالد كلها عن
الشعبي عن مرسوق عن عبد اهلل فعل.
((( ميزان االعتدال.
((( هتذيب التهذيب ج/3ترمجة جعفر .
((( الكامل يف الضعفاء ج/2ترمجة جعفر.
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اننسخأهلالبيت  التييروهياجعفر هي
ما كتبه عيل  عن النبي من كتب وصحف
واشهرها الصحيفة اجلامعة طوهلا سبعون
ذراع ًا ،فيها كل احكام الرشيعة التي حيتاجها
الناس إىل يوم القيامةومنها صحيفة املالحم
وتعرف احيانا بمصحف فاطمة وقد ذكرها
اإلمام الصادق  حني اخرب بنهاية احلسنيني
عىل يد بني العباس((( .
ومنها ما مجعه اإلمام احلسن  من سرية عيل 
وفقهه.
ويف ضوء ذلك نستطيع ان نفهم أي رضر احلقه
املنصور العبايس بالعلم حني حرم األمة من
امثال هذه الكتب املهمة ،وأي رضر احلقه مالك
بن انس حني ساير السلطة العباسية يف خمططها.
تويف مالك الذي كان ال يروي عن جعفر 
ح ّتى يضمه إىل أحد سنة .179
وتويف حييى بن سعيد القطان الذي يقول يف
جعفر  :يف نفيس منه شىء سنة .198
وتويف عبد الرمحن بن مهدي سنة  198وقد كان
((( انظر مقاتل الطالبني البى الفرج ص  347 ،206وايض ًا تاريخ
الطربى ج 600-598/7طبعة دار ا ملعارف بمرص ،ج،220/6
223طبعةاالعلميبريوت.
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ال حيدث عن سفيان عن الصادق مع ان الغالب
عىل حديث عبد الرمحن هو حديث سفيان وكان
يشتهي ان يسأل عن غريه من كثرة ما يسئل عنه.
وتويف ابن سعد الذي يقول :كان جعفر كثري
احلديث وال حيتج به ويستضعف سنة 230
هجـ.
وهؤالء ونظراؤهم اعالم الرواية ونقاد الرجال
كام يعتقد هبم يف الوسط السني.
ويضاف إىل ما قاله هؤالء :ما ذكره ابن حبان يف
ترمجة اإلمام الرضا  قال« :من سادات أهل
البيت وعقالئهم وجلة اهلاشميني ونبالئهم
جيب ان يعترب حديثه إذا روى عنه غري اوالده
وشيعته وأيب الصلت خاصة ،فان األخبار التي
رويت عنه بواطيل انام الذنب فيها أليب الصلت،
وألوالده وشيعته النه يف نفسه اجل من ان
يكذب ومات عيل بن موسى الرضا بطوس من
رشبة سقاه اياها املأمون فامت من ساعته سنة
ثالث ومأتني» (((.
((( كتاب الثقات ج  457-456/8وتكملة الرتمجة قوله (وقربه
مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثرية وما حلت يب شدة
يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل
عىل جده وعليه ودعوت اهلل ازالتها عني اال استجيب يل وزالت عني
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وقول ابن حبان «والوالده وشيعته » :يريد
االمام اجلواد  واوالده ومنهم االمامان
اهلادي وولده العسكري عليهام السالم.

السياسةاإلعالمية لبنيالعباسبعدفشل
حركةاحلسنيني

حفظ لنا الطربي اكثر من وثيقة مهمة يستطيع
الباحث من خالهلا ان يفهم االجتاه الفكري
واإلعالمي الذي سار فيه بنو العباس وسارت
فيه اجهزهتم منذ أ ّيام املنصور الذي كان مؤسس
تلك السياسة ومن ّظرها وقد اوردنا خطبته بعد
اخذه عبد اهلل بن احلسن (ص  ) 235ونضيف
اليها هنا ما رواه الطربي :يف حوادث سنة 145
ملا بلغ أبا جعفر املنصور ظهور حممد بن عبد اهلل
يف املدينة كتب إليه:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم .من عبد اهلل امري
اء َّال َ
املؤمنني ،إىل حممد بن عبد اهلل﴿ :إ َّن َما َج َز ُ
ِين
ِ

َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ َّ ُ
ُ
َ
يَارِ ُبون اهلل ورسول ويسعون ِف الر ِض فسادا أن يقتلوا
َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ
َْ ُ َ
نفواْ
أو يصلبوا أو تقطع أيدِي ِهم وأرجلهم مِن خِلف أو ي
م ِْن ْالَ ْر ِض َذل ِك ل َ ُه ْم خ ِْز ٌى ف ُّ
نيا َول َ ُه ْم ف ْال آخ َِرة ِ َع َذابٌ
ادل َ
ِ
ِ
تلك الشدة وهذا شىء جربته مرارا فوجدته كذلك اماتنا اهلل عىل حمبة
املصطفى وأهل بيته صىل اهلل عليه وعليهم امجعني!!!.
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َع ِظ ٌ
عيل عهد اهلل وميثاقه
ولك
املائدة.33/
﴾33
يم
َّ
وذمته وذمة رسوله  ان تبت ورجعت من قبل
ان اقدر عليك ان اؤمنك ومجيع ولدك واخوتك
وأهل بيتك ومن اتبعكم عىل دمائكم واموالكم،
واسوغكما َأصبتمندماومال،واعطيكالف
الف درهم ،وما سألت من احلوائج ،وانـزلك
من البالد حيث شئت ،وان اطلق من يف حبيس
من أهل بيتك ،وان اؤمن كل من جاءك وبايعك
ثم ال
واتبعك ،او دخل معك يف شىء من امركَّ ،
اتبع احد ًا منهم بشىء كان منه ابد ًا .فإن اردت ان
تتوثق لنفسك ،فوجه إىل من احببت يأخذ لك
من االمان والعهد وامليثاق ما تثق به».
وكتب عىل العنوان :من عبد اهلل امري املؤمنني إىل
حممد بن عبد اهلل.
فكتب إليه حممد بن عبد اهلل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم .من عبد اهلل املهدي حممد
بن عبد اهلل إىل عبد اهلل بن حممد ﴿طسم  1ت ِلْك آيَ ُ
ات

َ
الْك َِتاب ال ْ ُمبني َ 2نتْلُو َعلَيْك م ِْن َن َبإ ُم َ
وس َوف ِْر َع ْون
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َْ َ
َ
ْ َ
ال ّ ِق ل ِق ْوم يُؤم ُِنون  3إِن ف ِْر َع ْون َعل ِف ال ْر ِض َو َج َعل
بِ
َ ْ ََ ًَ َْ َ ْ ُ َ َ ً ُْ ْ ُ َّ ُ ََْ َ ُ ْ ََْ َ ْ
ح
أهلها شِيعا يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ
َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ
ْ ْ
َ َ ُ َّ َ َ
ع َّال َ
ِين
سدِين  4ون ِريد أن نمن
ن ِس
اءه ْم إِن ُه كن م ِْن ال ُمف ِ
28

ُْ ْ
ضع ُفوا ف ْالَ ْر ِض َو َنْ َعلَ ُه ْم أَئ َّم ًة َو َنْ َعلَ ُه ْم ال ْ َوارث َ
ِني 5
است ِ ِ
ِ
ِ
َْ
ََُ ّ َ
َْ ْ َ ََ َ َ
ُ
َ ُ
امان َو ُج ُنوده َما
ك َن ل ُه ْم ِف ال ْر ِض َون ِري ف ِرعون وه
ونم ِ
ُْ ْ َ َ ُ ََْ ُ َ
ون  ﴾6القصص.6-1/
مِنهم ما كنوا يذر

انا اعرض عليك من االمان مثل الذي عرضت
عيل ،فإن احلق حقنا ،انام ادعيتم هذا األمر بنا،
وخرجتم له بشيعتنا ،وحظيتم بفضلنا ،وان ابانا
عليا كان الويص وكان اإلمام ،فكيف ورثتم
واليته وولده احياء!
ثم قد علمت انه مل يطلب هذا األمر احد له مثل
َّ
نسبنا ورشفنا وحالنا ورشف آبائنا ،لسنا من ابناء
اللعناء وال الطرداء وال الطلقاء ،وليس يمت
نمت به من القرابة
احد من بني هاشم بمثل الذي ُّ
والسابقة والفضل وانا بنو ام رسول اهلل 
فاطمة بنت عمرو يف اجلاهلية وبنو بنته فاطمة يف
اإلسالم دونكم.
ان اهلل اختارنا واختار لنا ،فوالدنا من النبيني
حممد  ومن السلف اوهلم إسالم ًا عيل ،ومن
االزواج افضلهن خدجية الطاهرة ،واول من
صىل القبلة ،ومن البنات خريهن فاطمة سيدة
نساء أهل اجلنة ،ومن املولودين يف اإلسالم
حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة ،وان
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هاش ًام ولد عليا مرتني ،وان عبد املطلب ولد
حسن ًا مرتني وان رسول اهلل  ولدين مرتني من
ِق َبل حسن وحسني ،واين اوسط بني هاشم نسبا،
وارصحهم أبا ،مل تعرق يف العجم ،ومل تنازعني
امهات االوالد.
فام زال اهلل خيتار يل االباء واالمهات يف اجلاهلية
واإلسالم ح ّتى اختار يل يف النار ،فأنا ابن ارفع
الناس درجة يف اجلنة ،واهوهنم عذابا يف النار،
وانا ابن خري االخيار ،وابن خري االرشار ،وابن
خري أهل اجلنة ،وابن خري أهل النار (((.
ِ
عيل ان دخلت يف طاعتي ،واجبت
ولك اهلل َّ
دعويت أن اؤمنك عىل نفسك ومالك ،وعىل كل
امر احدثته ،إالَّ حدا من حدود اهلل او حق ًّا ملسلم
او معاهد ،فقد علمت ما يلزمك من ذلك ،وانا
اوىل باألمر منك واوىف بالعهد ،النك اعطيتني
من العهد واالمان من اعطيته رجإال قبيل ،فأي
االمانات تعطيني! امان ابن هبرية ،ام امان عمك
عبد اهلل بن عيل ،ام امان أيب مسلم!».
فكتب إليه أبو جعفر:
((( أرى ان هذه الرسالة تشتمل عىل مجل موضوعة من قبل رواة
السلطة وبخاصة ال نملك نسخة ثانيةمن الرسالة من غري طريق
الطربي.
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«بسم اهلل الرمحن الرحيم .اما بعد ،فقد بلغني
كالمك ،وقرأت كتابك ،فإذا جل فخرك بقرابة
النساء ،لتضل به اجلفاة والغوغاء ،ومل جيعل
اهلل النساء كالعمومة واالباء ،وال كالعصبة
واالولياء ،الن اهلل جعل العم أبا ،وبدأ به يف كتابه
عىل الوالدة الدنيا .ولو كان اختيار اهلل هلن عىل
قدر قرابتهن كانت آمنة اقرهبن رمحا ،واعظمهن
حقا ،واول من يدخل اجلنة غدا ،ولكن اختيار
اهلل خللقه عىل علمه ملا مىض منهم ،واصطفائه
هلم.
واما ما ذكرت من فاطمة ام أيب طالب ووالدهتا،
فإن اهلل مل يرزق احدا من ولدها اإلسالم ال بنتا
وال ابنا ،ولو ان احدا رزق اإلسالم بالقرابة رزقه
عبد اهلل اوالهم بكل خري يف الدنيا واالخرة،
ولكن األمر هلل خيتار لدينه من يشاء ،قال اهلل عز
وجل﴿ :انك ال تهدي من احببت ولكن اهلل يهدي من
يشاء وهو اعلم بالمهتدين﴾ سورة القصص.56/
ولقد بعث اهلل حممدا  وله عمومة اربعة،
فأنـزل اهلل عز وجل﴿ :وانذر عشريتك االقربني﴾
الشعراء  .214/فأنذرهم ودعاهم ،فأجاب
اثنان احدمها أيب ،وأبى اثنان احدمها ابوك ،فقطع
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اهلل واليتهام منه ،ومل جيعل بينه وبينهام إالَّ وال ذمة
وال مرياث ًا.
وزعمت انك ابن اخف أهل النار عذابا وابن
خري االرشار ،وليس يف الكفر باهلل صغري ،وال
يف عذاب اهلل خفيف وال يسري ،وليس يف الرش
خيار ،وال ينبغي ملؤمن يؤمن باهلل ان يفخر بالنار،
وسرتد فتعلم﴿ ،وسيعلم اذلي ظلموا اي منقلب
ينقلبون﴾ سورة الشعراء.227/
واما ما فخرت به من فاطمة ام عيل وان هاش ًام
ولده مرتني ،ومن فاطمة ام حسن ،وان عبد
املطلب ولده مرتني ،وان النببي  ولدك مرتني،
فخري االولني واآلخرين رسول اهلل  ومل يلده
هاشم إالَّ مرة وال عبد املطلب االمرة.
وزعمت انك اوسط بني هاشم نسب ًا ،ارصحهم
اما وابا ،وانه مل تلدك العجم ومل تعرق فيك
امهات االوالد ،فقد رأيتك فخرت عىل بني
هاشم طر ًا ،فانظر وحيك اين انت من اهلل غد ًا!
فإنك قد تعديت طوركوفخرت عىل من هو خري
منك نفس ًا وابا واوالً وآخر ًا ،وإبراهيم بن رسول
اهلل  وما خيار بني ابيك خاصة وأهل الفضل
منهم إالَّ بنو امهات اوالد ،وما ولد فيكم بعد
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وفاة رسول اهلل  افضل من عيل بن احلسني،
وهو الم ولد ،وهلو خري من جدك حسن بن
حسن ،وما كان فيكم بعده مثل ابنه حممد بن عيل،
وجدته ام ولد ،وهلو خري من ابيك ،وال مثل ابنه
جعفر وجدته ام ولد ،وهلو خري منك.
واما قولك :انكم بنو رسول اهلل  ،فإن اهلل تعاىل
يقوليفكتابه(:ماكانحممدابااحدمنرجالكم)
سورة االحزاب .40/ولكنكم بنو ابنته ،واهنا
لقرابة قريبة ،ولكنها الحتوز املرياث ،وال ترث
الوالية ،وال جتوز هلا االمامة ،فكيف تورث هبا!
ولقد طلبها ابوك بكل وجه فأخرجها هنار ًا،
ومرضها رس ًّا ،ودفنها ليال ،فأبى الناس إالَّ
َّ
الشيخني وتفضيلهام ،ولقد جاءت السنة التي ال
اختالف فيها بني املسلمني ان اجلد أبا االم واخلال
واخلالة ال يرثون.
واما ما فخرت به من عيل وسابقته:
فقد حرضت رسول اهلل  الوفاة فأمر غريه
بالصالة،
ثم اخذ الناس رجال بعد رجل فلم يأخذوه،
َّ
وكان يف الستة فرتكوه كلهم دفع ًا له عنها ،ومل
يروا له حقا فيها،
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اما عبد الرمحن فقدم عليه عثامن،
وقتل عثامن وهو له متهم،
وقاتلهطلحةوالزبري،
ثم بايع معاوية
وأبى سعد بيعته واغلق دونه بابهَّ ،
بعده.
ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها،
َّ
وتفرق عنه اصحابه ،وشك فيه شيعته قبل
احلكومة،
ثم حكم حكمني ريض هبام ،واعطامها عهده
َّ
وميثاقه،فاجتمعاعىلخلعه.
ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم
َّ
وحلق باحلجاز ،واسلم شيعته بيد معاوية ودفع
األمر اىل غري اهله واخذ ماالً من غري والئه
وال حله ،فإن كان لكم فيها شىء فقد بعتموه
واخذتمثمنه.
ثم خرج عمك حسني بن عيل عىل ابن مرجانة،
َّ
فكان الناس معه عليه ح ّتى قتلوه ،واتوا برأسه
إليه.
ثمخرجتمعىلبنيامية،فقتلوكموصلبوكمعىل
َّ
جذوع النخل ،واحرقوكم بالنريان ،ونفوكم من
البلدان ،ح ّتى قتل حييى بن زيد بخراسان ،وقتلوا
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الصبية والنساء ،ومحلوهم بال
رجالكم وارسوا ّ
وطاء يف املحافل كالسبي املجلوب إىل الشام،
ح ّتى خرجنا عليهم فطلبنا بثأركم ،وادركنا
بدمائكم واورثناكم ارضهم وديارهم ،وسنينا
سلفكموفضلناه،فاختذتذلكعليناحجة.
وظننت انا انام ذكرنا اباك وفضلناه للتقدمة منا
له عىل محزة والعباس وجعفر ،وليس ذلك كام
ظننت،
وابتيل ابوك بالقتال واحلرب،
كانت بنو امية تلعنه كام تعلن الكفرة يف الصالة
املكتوبة ،فاحتججنا له ،وذكرناهم فضله،
وعنفناهموظلمناهمبامنالوامنه.
ولقد علمت ان مكرمتنا يف اجلاهلية سقاية
احلجيج االعظم ،ووالية زمزم ،فصارت
للعباس من بني اخوته ،فنازعنا فيها ابوك،
فقىض لنا عليه عمر ،فلم نـزل نليها يف اجلاهلية
واإلسالم،
ولقدقحطأهلاملدينةفلميتوسلعمرإىلربهومل
يتقرب إليه إالَّ بأبينا ،ح ّتى نعشهم اهلل وسقاهم
الغيث ،وابوك حارض مل يتوسل به،
ولقد علمت انه مل يبق احد من بني عبد املطلب
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ثم
بعد النبي  غريه ،فكان وارثه من عمومتهَّ ،
طلب هذا األمر غري واحد من بني هاشم فلم
ينله إالَّ ولده ،فالسقاية سقايته ومرياث النبي له،
واخلالفة يف ولده ،فلم يبق رشف وال فضل يف
جاهلية وال اسالم يف دنيا وال آخرة إالَّ والعباس
وارثه ومورثه.
واما ما ذكرت من بدر ،فإن اإلسالم جاء
والعباس يمون أبا طالب وعياله ،وينفق عليهم
لألزمةالتياصابته،
ولو ال ان العباس اخرج إىل بدر كاره ًا ملات
طالب وعقيل جوع ًا ،وللحسا جفان عتبة
وشيبة ،ولكنه كان من املطعمني ،فأذهب عنك
ثم فدى
العار والسبة ،وكفاكم النفقة واملؤونةَّ ،
عقيال يوم بدر،
فكيف تفخر علينا وقد ُع ْلناكم يف الكفر،
وحزنا عليكم مكارم
وفديناكم من االرسُ ،
اآلباء ،وورثنا دونكم خاتم االنبياء ،وطلبنا
بثأركم فأدركنا منه ما عجزتم عنه ،ومل تدركوا
ألنفسكم!
والسالم عليك ورمحة اهلل».
أقول :وقد نتج عن هذه السياسة الظاملة ان
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ُوضعت اخبار كثرية جد ًا لتطويق فكرة الوصية
وقد مر بعضها يف الفصول السابقة ،وبفعل
ذلك بقيت العامة التي تربت عىل الفكر االموي
حمتفظة بوالئها لبني امية ومل يستطع املأمون
العبايس ان حيول هذا الوالء عن معاوية إىل براءة
عىل الرغم من ميض ثامنني سنة تقريبا من اهنيار
ملك بني امية ،بل عجز عن ذلك أيض ًا املعتضد
ويف عهده كان قد مىض عىل بني امية مأة ومخسون
سنة .نعم يف سنة  321هجرية استطاع عيل بن
بليق يف عهد القاهر فرض ذلك ومع ذلك جرت
		
فتنة من قبل العامة.
كتاب املأمون يف لعن معاوية:

قال الطربي يف حوادث سنة  211هجـ« :ان
املأمون بعث مناديا فنادى يف الناس برباءة الذمة
ممن ترحم عىل معاوية أو ذكره بخري ..فانكر
الناس ذلك واضطربوا ومل ينل مقصوده ففرت إىل
وقت» (((.
ويف رواية املسعودي« :وامر بلعنه عىل املنابر
وانشئت الكتب إىل االفاق بذلك فاعظم الناس
((( الطربي حوادث سنة  211وفوات الوفيات  238/2وسري
اعالم النبالء .281/10
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ذلك واكربوه واضطربت العامة منه فاشري عليه
برتك ذلك»(((.
قال الطربي يف حوادث سنة (« :)284فذكر ان
املعتضد امر باخراج الكتاب الذي كان املأمون
امربانشائهبلعنمعاوية،انعبيداهللبنسليامنبن
((( مروج الذهب  .455-454/3قال املسعودي وتنازع الناس يف
السبب الذي من اجله امر بالنداء يف امر معاوية فقيل يف ذلك اقاويل:
منها ان بعض سامره حدثه بحديث عن مطرف بن املغرية بن شعبة
الثقفي وقد ذكر هذا اخلرب الزبري بن بكار تـ  256يف كتابه يف األخبار
املعروفة باملوفقيات التي صنفها للموفق وهو ابن الزبري قال سمعت
املدائني يقول :قال مطرف بن املغرية بن شعبة :وفدت مع أيب املغرية
ثم ينرصف ا َّىل فيذكر معاوية
إىل معاوية ،فكان أيب يأتيه يتحدث عنده َّ
ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه ،اذا جاء ذات ليلة فأمسك عن
العشاء ،فرايته مغتام ،فانتظرته ساعة ،وظننت انه لشىء حدث فينا او
يف عملنا ،فقلت له :ما يل اراك مغتام منذ الليلة؟ قال :يا بني ،،اين جئت
من عند اخبث الناس ،قلت له :وما ذاك؟ قال :قلت له وقد خلوت به:
انك قد بلغت مناك يا امري املؤمنني ،فلو اظهرت عدالً وبسطت خري ًا
فانك قد كربتولو نظرت إىل اخوتك من بني هاشم فوصلت ارحامهم
فواهلل ما عندهم اليوم شىء ختافه ،فقال يل :هيهات هيهات!! ملك
اخو تيم فعدل وفعل ما فعل ،فواهلل ما عدا ان هلك فهلك ذكره اال ان
ثم ملك اخو عدي ،فاجتهد وشمر عرش سنني،
يقول قائل :أبو بكرَّ ،
ثم ملك
فواهلل ما عدا ان هلك فهلك ذكره ،اال ان يقول قائل :عمرَّ ،
اخونا عثامن فملك رجل مل يكن احد يف مثل نسبه ،فعمل ما عمل
وعمل به فواهلل ما عدا ان هلك فهلك ذكره ،وذكر ما فعل به ،وان اخا
هاشم يرصخ به يف كل يوم مخس مرات :اشهد ان حممدا رسول اهلل،
فأي عمل يبقى مع هذا؟ ال ام لك ،واهلل اال دفنا دفنا.
قال البدري :وقول املسعودي (هو ابن الزبري)
		
يريد ان الزبري بن بكار بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن
الزبري بن العوام.
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وهب احرض يوسف بن يعقوب القايض وامره
ان يعمل احليلة يف ابطال ما عزم عليه املعتضد
فمىض يوسف بن يعقوب فكلم املعتضد وقال
له يا أمري املؤمنني اين اخاف ان تضطرب العامة
ويكون منها عند سامع هذا الكتاب حركة فقال:
ان حتركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيها،
فقال يا أمري املؤمنني فام تصنع بالطالبيني الذين
هم يف كل ناحية خيرجون ويميل اليهم كثري من
الناس لقرابتهم من الرسول ومآثرهم ويف هذا
الكتاب اطراؤهم أو كام قال ،وإذا سمع الناس
هذا كانوا اليهم اميل وكانوا هم ابسط السنة
واثبت حجة منهم اليوم فامسك املعتضد فلم
يرد عليه جوابا ومل يأمر يف الكتاب بعده بشىء».
ومما جاء يف هذا الكتاب:
« ..واحلمد هلل الذي جعل امري املؤمنني وسلفه
الراشدين املهتدين ورثة خاتم النبيني وسيد
املرسلني والقائمني بالدين ،واملقومني لعباده
املؤمنني ،واملستحفظني ودائع احلكمة،
ومواريث النبوةواملستخلفني يف األمة،
واملنصورينبالعزواملنعة،والتأييدوالغلبة،ح ّتى
يظهر اهلل دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون.
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وقد انتهى إىل أمري املؤمنني ما عليه مجاعة من
العامة من شبهة قد دخلتهم يف ادياهنم ،وفساد
قد حلقهم يف معتقدهم ،وعصبية قد غلبت عليها
اهواؤهم ،ونطقت هبا السنتهم ،عىل غري معرفة
وال روية ،وقلدوا فيها قادة الضاللة بال بينة
وال بصرية ،وخالفوا السنن املتبعة ،إىل االهواء
﴿و َم ْن أَ َض ُّل م َِّم ْن َّات َبعَ
املبتدعة ،قال اهلل عز وجلَ :

ْ َّ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
ََ ُ َْ ُ
الظالِم َ
ني﴾
الل ل َي ْهدِي القوم
ي ه ًدى مِن اللِ إِن
ِ
هواه بِغ ِ

القصص ،50/خروجا عن اجلامعة ،ومسارعة
إىل الفتنة وايثار ًاللفرقة ،وتشتيت ًا للكلمة واظهارا
ملواالةمنقطعاهللعنهاملواالة،وبرتمنهالعصمة،
واخرجه من امللة ،واوجب عليه اللعنة ،وتعظيام
ملن صغر اهلل حقه ،واوهن امره ،واضعف
ركنه ،من بني امية الشجرة امللعونة ،وخمالفة ملن
استنقذهم اهلل به من اهللكة ،واسبغ عليهم به
النعمة ،من أهل بيت الربكة والرمحة ،قال اهلل
عز وجل﴿ :خيتص برمحته من يشاء واهلل ذو الفضل
العظيم﴾ آل عمران 74/فأعظم أمري املؤمنني ما
انتهى إليه من ذلك ،ورأى يف ترك انكاره حرجا
عليه يف الدين ،وفساد ًا ملن قلده اهلل امره من
املسلمني ،وامهاال ملا اوجبه اهلل عليه ومن تقويم
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املخالفني وتبصري اجلاهلينواقامة احلجة عىل
الشاكني ،وبسط اليد عىل العابدين.
وامري املؤمنني يرجع اليكم معرش الناس بأن
اهلل عز وجل ملا ابتعث حممد ًا بدينه ،وامره ان
يصدع بأمره ،بدأ بأهله وعشريته ،فدعاهم إىل
ربه ،وانذرهم وبرشهم ،ونصح هلم وارشدهم،
فكانمناستجابلهوصدققولهواتبعامرهنفر
يسري من بني ابيه ،من بني مؤمن بام اتى به من ربه،
وبني نارص له ومن مل يتبع دينه ،اعزاز ًا له ،واشفاق ًا
عليه ،ملايض علم اهلل فيمن اختار منهم ،ونفذت
مشيئته فيام يستودعه اياه من خالفته وإرث نبيه،
فمؤمنهم جماهد بنرصته ومحيته ،يدفعون من
عاره وعانده ،ويتوثقون
نابذه ،وينهرون من َّ
له ممن كانفه وعاضده ،ويبايعون له من سمح
بنرصته،ويتجسسونلهأخباراعدائه،ويكيدون
له بظهر الغيب كام يكيدون له برأي العني ،ح ّتى
بلغ املدى ،وحان وقت االهتداء ،فدخلوا يف دين
اهلل وطاعته وتصديق رسوله ،وااليامن به ،بأثبت
بصرية ،واحسن هدى ورغبه ،فجعلهم اهلل أهل
بيت الرمحة ،وأهل البيت الذين  -اذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهريا ً-ومعدن احلكمة،
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وورثة النبوة وموضع اخلالفة ،واوجب هلم
الفضيلة ،والزم العباد هلم الطاعة.
وكان ممن عانده ونابذه ،وكذبه وحاربه من
عشريته ،العدد االكثر ،والسواد االعظم،
يتلقونهبالتكذيبوالتثريب،ويقصدونهباألذية
والتخويف ،ويبادونه بالعداوة ،وينصبون له
املحاربة ،ويصدون عنه من قصدهوينالون
بالتعذيب من اتبعه .واشدهم يف ذلك عداوة
واعظمهم له خمالفة ،واوهلم يف كل حرب
ومناصبة ،ال يرفع عىل اإلسالم راية إالَّ كان
صاحبها وقائدها ورئيسها ،يف كل مواطن
احلرب ،من بدر واحد واخلندق والفتح ..أبو
سفيان بن حرب واشياعه من بني امية ،امللعونني
ثم امللعونني عىل لسان رسول اهلل يف
يف كتاب اهللَّ ،
عدة مواطن وعدة مواضع ،ملايض علم اهلل فيهم
ويف امرهم ،ونفاقهم وكفر احالمهم ،فحارب
جماهد ُا ،ودافع مكابد ًا ،واقام منابذ ًا ح ّتى قهره
السيف ،وعال امر اهلل وهم كارهون ،فتقول
باإلسالم غري منطو عليه ،وارس بالكفر غري مقلع
عنه ،فعرفه بذلك رسول اهلل  واملسلمون،
وميزلهاملؤلفةقلوهبم ،فقبلهوولدهعىلعلممنه.
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فمام لعنهم اهلل به عىل لسان نبيه  ،وانـزل به
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َُ ُ
ُْ ْ
آن َون ّوِف ُه ْم
كتاب ًا قوله﴿ :والشجرة الملعونة ِف القر ِ
َّ
َ
َف َما يَ ِز ُيد ُه ْم إِل ُط ْغ َيانًا كبِ ًريا﴾ اإلرساء 60/وال
اختالف بني أحد انه اراد هبا بني امية.
ومنه قول الرسول  وقد رآه مقبال عىل محار
ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به« :لعن اهلل
القائدوالراكبوالسائق».
ومنه ما يرويه الرواة من قوله (اي ايب سفيان):
يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة ،فام هناك
جنة وال نار .وهذا كفر رصاح يلحقه به اللعنة من
َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ان
اهلل كام حلقت ﴿الِين كفروا مِن ب ِن إِسائِيل ع ل ِس ِ

َ
َ َ
َ ُ َ
َ ُ ْ
َ
ود َوع َ
داو
ِيس اب ْ ِن َم ْر َي َم ذل ِك ب ِ َما ع َص ْوا َوكنوا َيع َت ُدون﴾

املائدة.78/
ومنه ما يروون من وقوفه عىل ثنية أحد بعد
ذهاب برصه ،وقوله لقائده :ها هنا ذببنا حممد ًا
واصحابه.
ومنه الرؤيا التي رآها النبي  فوجم هلا ،فام رئي
َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َّ
الرؤ َيا ال ِت
ضاحك ًا بعدها ،فأنـزل اهلل﴿ :وما جعلنا
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ً
َّ
أريناك إِل ف ِتنة ل ِلن ِاس﴾ اإلرساء .60/فذكروا انه
رأى نفر ًا من بني امية ينـزون عىل منربه.
ومنه طرد رسول اهلل  احلكم بن أيب العاص
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حلكايته اياه ،واحلقه اهلل بدعوة رسوله آية باقية
حني رآه يتخلج ،فقال له« :كن كام انت» ،فبقي
عىل ذلك سائر عمره ،إىل ما كان من مروان يف
افتتاحه أول فتنة كانت يف اإلسالم ،واحتقابه
لكل دم حرام سفك فيها أو اريق بعدها.
ومنه ما انـزل اهلل عىل نبيه يف سورة القدر« :ليلة
القدر خري من الف شهر» من ملك بني امية..
ومنه ان رسول اهلل  دعا بمعاوية ليكتب
بأمره بني يديه ،فدافع بأمره ،واعتل بطعامه،
فقال النبي« :ال اشبع اهلل بطنه»  ،فبقى ال يشبع،
ويقول :واهلل ما اترك الطعام شبع ًا ،ولكن اعياء..
ومنه ان رسول اهلل  قال« :يطلع من هذا الفج
رجل من امتي حيرش عىل غري ملتي» ،فطلع
معاوية.
ومنه ان رسول اهلل  ،قال« :إذا رايتم معاوية
عىلمنربيفاقتلوه».
ومنه احلديث املرفوع املشهور انه قال( :ان
معاوية يف تابوت من نار يف اسفل درك منها
ينادي :يا حنان يا منان .اآلن وقد عصيت من
قبل وكنت من املفسدين.
ومنه انرباؤه باملحاربة ألفضل املسلمني يف
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اإلسالم مكان ًا ،واقدمهم إليه سبقا ،واحسنهم
فيه اثر ًا وذكر ًا ،عيل بن أيب طالب ،ينازعه حقه
بضالّله وغواته ،وحياول
بباطله ،وجياهد انصاره ُ
ما مل يزل هو وابوه حياوالنه ،من اطفاء نور اهلل
وجحود دينه - ،ويأبى اهلل إالَّ ان يتم نوره ولو
كره املرشكون -يستهوي أهل الغباوة ،ويموه
عىل أهل اجلهالة بمكره وبغيه الذين قدم رسول
لعمر «تقتلك الفئة
اهلل  اخلرب عنهام ،فقال ّ
الباغية تدعوهم إىل اجلنة ويدعونك إىل النار»،
مؤثر ًا للعاجلة ،كافر ًا باآلجلة ،خارج ًا من ربقة
اإلسالم ،مستح ً
ال للدم احلرام ،ح ّتى سفك يف
فتنته ،وعىل سبيل ضاللته ما ال حيىص عدده من
خيار املسلمني الذابني عن دين اهلل والنارصين
حلقه ،جماهد ًا هلل ،جمتهدا يف ان يعىص اهلل فال
يطاع ،وتبطل احكامه فال تقام ،وخيالف دينه فال
يدان .وان تعلوا كلمة الضاللة ،وترتفع دعوة
الباطل ،وكلمة اهلل هي العليا .ودينه املنصور،
وحكمة املتبع النافذ ،وامره الغالب ،وكيد من
حاده املغلوب الداحض ،ح ّتى احتمل اوزار
تلك احلروب وما اتبعها ،وتطوق تلك الدماء
وما سفك بعدها ،وسن سنن الفساد التي عليه
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اثمها واثم من عمل هبا إىل يوم القيامة ،واباح
املحارم ملن ارتكبها ،ومنع احلقوق اهلها ،واغرته
االمالء ،واستدرجه االمهال ،واهلل له باملرصاد.
ثم مما اوجب اهلل له به اللعنة ،قتله من قتل صرب ًا
من خيار الصحابة والتابعني وأهل الفضل
والديانة ،مثل عمرو بن احلمق وحجر بن عدي،
فيمن قتل من امثاهلم ،يف ان تكون له العزة وامللك
والغلبة ،وهلل العزة وامللك والقدرة ،واهلل عز
ََ ْ َُْْ ُ ْ ً ََُّ ً َ َ ُ
ج َزاؤهُ َج َه َّن ُم
وجل يقول﴿ :ومن يقتل مؤمِنا متع ِمدا ف

َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
ً
ً
ضب الل عليهِ ولعنه وأعد ل عذابا ع ِظيما﴾
خ ِ
الا فِيها وغ ِ

النساء.93/
ومما استحق به اللعنة من اهلل ورسوله ادعاؤه
زياد بن سمية ،جرأة عىل اهلل ،واهلل يقول:
﴿ ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند اهلل﴾ ورسول
اهلل  ،يقول« :ملعون من ادعى إىل غري ابيه،
أو انتمى إىل غري مواليه» ويقول« :الولد للفراش
وللعاهر احلجر» ،فخالف حكم اهلل عز وجل
وسنةنبيه  جهار ًا،وجعلالولدلغريالفراش،
والعاهر ال يرضه عهره ،فأدخل هبذه الدعوة من
حمارماهللوحمارمرسولهيفامحبيبةزوجةالنبيويف
غريها من سفور وجوه ما قد حرمه اهلل ،واثبت
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هبا قربى قد باعدها اهلل ،واباح هبا ما قدحرمه
اهلل ،مما مل يدخل عىل اإلسالم خلل مثله ،ومل ينل
الدينتبديلشبهه.
ومنه ايثاره بدين اهلل ،ودعاؤه عباد اهلل إىل ابنه
يزيد املتكرب اخلمري ،صاحب الديوك والفهود
والقرود ،واخذه البيعة له عىل خيار املسلمني
بالقهر والسطوة والتوعيد واالخافة والتهدد
والرهبة ،وهويعلم سفهه ويطلع عىل خبثه
ورهقه ،ويعاين سكرانه وفجوره وكفره .فلام
متكن منه ما مكنه منه ،ووطأه له ،وعىص اهلل
ورسوله فيه ،طلب بثارات املرشكني وطوائلهم
عند املسلمني ،فأوقع بأهل احلرة الوقيعة التي
مل يكن يف اإلسالم اشنع منها وال افحش ،مما
ارتكب من الصاحلني فيها ،وشفى بذلك عبد
نفسه وغليله ،وظن ان قد انتقم من اولياء اهلل،
وبلغ النوى ألعداء اهلل ،فقال جماهر ًا بكفره
ومظهر ًالرشكه:
ليــت اشــياخي ببــدر شــهدوا
جــزع اخلــزرج مــن وقــع االســل
قــد قتلنــا القــوم مــن ســاداتكم
وعدلنــاه ميــل بــدر فاعتــدل
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فأهلــوا واســتهلوا فرحــ ًا
ثــم قالــوا يــا يزيــد ال تشــل
لســت مــن خنــدف ان مل انتقــم
مــن بنــي أمحــد مــا كان فعــل
لعبــت هاشــم بامللــك فــا
خــر جــاء ،وال وحــي نـــزل
هذا هو املروق من الدين ،وقول من ال يرجع إىل
اهلل وال إىل دينه وال إىل كتابه وال إىل رسوله ،وال
يؤمن باهلل وال بام جاء من عند اهلل.
ثم من اغلظ ما انتهك ،واعظم ما اخرتم سفكه
دم احلسني بن عيل وابن فاطمة بنت رسول
اهلل  مع موقعه من رسول اهلل  ومكانه منه
ومنـزلته من الدين والفضل ،وشهادة رسول اهلل
 له وألخيه بسيادة شباب أهل اجلنة ،اجرتاء
عىل اهلل ،وكفر ًا بدينه ،وعداوة لرسوله ،وجماهدا
لعرتته ،واستهانة بحرمته ،فكأنام يقتل به وبأهل
بيته قوم ًا من كفار أهل الرتك والديلم ،ال خياف
من اهلل نقمة ،وال يرقب منه سطوة ،فبرت اهلل
عمره ،واجتث اصله وفرعه ،وسلبه ما حتت يده،
وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من اهلل
َّ
بمعصيته.
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هذا إىل ما كان من بني مروان من تبديل كتاب
اهلل وتعطيل احكامه ،واختاذ مال اهلل دوال بينهم،
وهدمبيته،واستحاللحرامه،ونصبهماملجانيق
عليه ،ورميهم اياه بالنريان ،اليألون له احراقا
واخراب ًا ،وملا حرم اهلل منه استباحة وانتهاك ًا،
وملن جلأ إليه قتال وتنكيال ،وملن امنه اهلل به اخافة
وترشيد ًا ،ح ّتى إذا حقت عليهم كلمة العذاب،
واستحقوا من اهلل االنتقام ،وملئوا االرض
باجلور والعدوان ،وعموا عباد اهلل بالظلم
واالقتسار ،وحلت عليهم السخطة ،ونـزلت
هبم من اهلل السطوة ،اتاح اهلل هلم من عرتة نبيه،
وأهل وراثته من استخلصهم منهم بخالفته،
مثل ما اتاح اهلل من اسالفهم املؤمنني وآبائهم
املجاهدين ألوائلهم الكافرين ،فسفك اهلل هبم
دماءهم مرتدين ،كام سفك بآبائهم دماء آباء
الكفرة املرشكني ،وقطع اهلل دابر القوم الظاملني،
واحلمد هلل رب العاملني .ومكن اهلل املستضعفني،
ورد اهلل احلق إىل اهله املستحقني ،كام قال جل
َْ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
الين استض ِعفوا ِف الر ِض
شأنه﴿ :ون ِريد أن نمن ع ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
َ
َ
ونعلهم أئِمة ونعلهم الو ِار ِثني ﴾ القصص.5/
واعلموا اهيا الناس ،ان اهلل عز وجل انام امر
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ليطاع ،ومثل ليتمثل ،وحكم ليقبل ،والزم
األخذ بسنة نبيه  ليتبع ،وان كثري ًا ممن ضل
فالتوى ،وانتقل من أهل اجلهالة والسفاهة ممن
اختذوا احبارهم ورهباهنم أرباب ًا من دون اهلل،
وقد قال اهلل عز وجل﴿ :فقاتلواائمة الكفر﴾ سورة
التوبة .12/
فانتهوا معارش الناس عام يسخط اهلل عليكم،
وراجعوا ما يرضيه عنكم ،وارضوا من اهلل
بام اختار لكم ،والزموا ما امركم به ،وجانبوا
ماهناكم عنه ،واتبعوا الرصاط املستقيم ،واحلجة
البينة ،والسبل الواضحة ،وأهل بيت الرمحة،
الذين هداكم اهلل هبم بديئ ًا ،واستنقذكم هبم من
اجلور والعدوان اخريا ،واصاركم إىل اخلفض
واألمن والعز بدولتهم ،وشملكم الصالح يف
اديانكم ومعايشكم يف أ َّيامهم ،والعنوا من لعنه
اهلل ورسوله ،وفارقوا من ال تنالون القربة من اهلل
إالَّبمفارقته.
اللهم العن أبا سفيان بن حرب ،ومعاوية ابنه،
ويزيد بن معاوية ،ومروان بن احلكم وولده،
اللهم العن ائمة الكفر ،وقادة الضاللة ،واعداء
الدين ،وجماهدي الرسول ،ومغريي االحكام،
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ومبديل الكتاب ،وسفاكي الدم احلرام.
اللهم انا نتربأ اليك من مواالة اعدائك ،ومن
َ َ َ
ت ُد ق ْو ًما
االغامض ألهل معصيتك ،كام قلت﴿ :ل ِ

ْ
ْ َ َّ ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ َّ
اد َّ َ
الل َو َر ُس َ ُ
ول﴾
يُؤم ُِنون بِاللِ َوالَ ْو ِم الخ ِِر يوادون من ح

املجادلة.22/
يا اهيا الناس ،اعرفوا احلق تعرفوا اهله ،وتأملوا
سبل الضاللة تعرفوا سابلها ،فإنه انام يبني عن
الناس اعامهلم ،ويلحقهم بالضالل والصالح
آباؤهم ،فال يأخذكم يف اهلل لومة الئم ،وال يميلن
بكم عن دين اهلل استهواء من يستهويكم وكيد
من يكيدكم ،وطاعة من خترجكم طاعته إىل
معصيةربكم.
اهيا الناس ،بنا هداكم اهلل ،ونحن املستحفظون
فيكم امر اهلل ونحن ورثة رسول اهلل والقائمون
بدين اهلل ،فقفوا عند ما نقفكم عليه ،وانفذوا
ملا نأمركم به ،فإنكم ما اطعتم خلفاء اهلل وائمة
اهلدى عىل سبيل االيامن والتقوى ،وأمري املؤمنني
يستعصماهلللكم،،ويسألهتوفيقكم،ويرغبإىل
اهلل يف هدايتكم لرشدكم ،ويف حفظ دينه عليكم،
ح ّتى تلقوه به مستحقني طاعته ،مستحقني
لرمحته ،واهلل حسب امري املؤمنني فيكم ،وعليه
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توكله ،وباهلل عىل ما قلده من اموركم استعانته،
وال حول ألمري املؤمنني وال قوة إالَّ باهلل والسالم
عليكم» (((.
أقول:
ويتضح من الكتاب دعوى العباسيني ان أهل
بيت النبي الذين اذهب عنهم الرجس هم
عموم بنو هاشم وليسوا خصوص عيل وفاطمة
واحلسن واحلسني والتسعة من ذرية احلسني 
وإذا ضممنا إىل هذا الكتاب ما ذكرناه يف هذا
الفصل من الرسائل املتبادلة بني حممد بن عبد
اهلل بن احلسن واملنصور وما ذكرناه من خطبة
املنصور سابقا نعرف ان خطة بني العباس
كانت تستهدف حرص الوراثة اخلاصة للنبي هبم
وكوهنم املصداق الوحيد آلية التطهري (((.
وقال ابن االثري يف حوادث سنة :321
«أمر عيل بن بليق يف عهد القاهر بلعن معاوية بن
أيبسفيانوابنهيزيدعىلاملنابرببغدادفاضطربت
«العامة» ،فاراد عيل بن بليق أن يقبض عىل
الربهباري رئيس احلنابلة  -وكان يثري الفتن هو
((( تاريخ الطربي ج دار املعارف ج.62-59/10
((( ويدخل يف هذا السياق أيض ًا شعر ابن املعتز يف ديوانه الذي يبني
موقفالعباسينيمنالطالبيني.
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وأصحابه  -فعلم بذلك فهرب» (((.
وقال يف حوادث سنة (323هـ)« :وعظم
أمر احلنابلة وقويت شوكتهم ..فخرج توقيع
الرايض بام يقرأ يف احلنابلة ينكر عليهم فعلهم
ويو ِّبخهم باعتقاد التشبيه وغريه ،فمنه( :تارة،
أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة
السمجة عىل مثال رب العاملني ،وهيئتكم
الكف واألصابع
الرذلة عىل هيئته ،وتذكرون
ّ
املذهبني ،والشعر القطط،
والرجلني والنعلني َ
والصعود للسامء ،والنـزول إىل الدنيا ،تبارك
اهلل عام يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبري ًا،
األئمة ،ونسبتكم شيعة آل
ثم طعنكم عىل خيار ّ
َّ
ثم استدعاؤكم
حممد  إىل الكفر والضاللَّ ،
املسلمني إىل الدين بالبدع الظاهرة واملذاهب
الفاجرة التي ال يشهد هبا القر َا نوإنكاركم زيارة
قبور األئمة ،وتشنيعكم عىل زوارها باالبتداع،
وأنتم مع ذلك جتتمعون عىل زيارة قرب رجل من
العوام ليس بذي رشف ،وال نسب وال سبب
برسول اهلل  ،وتامرون بزيارته ،وتدعون له
معجزات األنبياء ،وكرامات األولياء ،فلعن اهلل

((( الكامل يف التاريخ  .308 :8وعاش الربهباري سبع ًا وسبعبن
سنة وتويف سنة 328هـ وكان معارص ًا للطربي.
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شيطانا زين لكم هذه املنكرات ،وما أغواه» (((.
كان ذلك أمر العامة يف بغداد ،أما أمرهم يف غري
بغداد فقدكان أشد وخاصة يف دمشق ،حيث
استمر أهلها بالطعن عىل عيل  والوالء
ملعاوية ،كام هو واضح من كلامت النسائي
صاحب السنن ،حني سئل عن سبب تاليفه
كتاب «اخلصائص» قال« :دخلت دمشق
واملنحرف هبا عن عيل كثري ،وصنفت كتاب
«اخلصائص» رجاء أن هيدهيم اهلل».
واوضح منه سبب شهادته عىل أيدهيم كام روى
ذلك من ترجم له ،ذكروا :أنه خرج من مرص يف
اخر عمره إىل دمشق فسئل هبا عن معاوية وما
جاءيففضائله،فقال:أاليرىضرأس ًابرأسح ّتى
فضل؟ فام زالوا يدفعون يف حضنيه ويف شذرات
ُي ّ
ثم
الذهب« :يف خصييه ح ّتى أخرج من املسجد َّ
محل إىل الرملة فدفن هبا سنة (303هـ» (((.
لقد احتفظت العامة يف العهد العبايس بوالئها
ملعاوية وبني امية وبرز فيهم رواة ومصنفون
يعنون باألخبار التي تعتذر هلم أو تثني عليهم
َّ
ولعل اقدم نص بني ايدينا يشري إىل هذا االجتاه
((( الكامل يف التاريخ .307 :8
((( سري اعالم النبالء وهتذيب التهذيب.
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هو ما ذكره .الطربي يف حوادث سنة  30هجـ
قال« :ويف هذه السنة اعني سنة ( 30هجـ) كان
ما ذكر من امر أيب ذر ومعاوية واشخاص معاوية
اياه منها اليها (اي إىل املدينة) امور كثرية كرهت
ذكرها اما العاذرون معاوية يف ذلك فاهنم ذكروا
قصة كتب هبا ايل الرسي يذكر ان شعيبا حدثه
سيف عن عطية عن يزيد الفقعيس قال ملا ورد ابن
السوداء الشام لقي أبا ذر.((( »...
ان هذا اجلو الفكري والسيايس للقرون الثالثة
األوىل افرز اربعة اصناف من الرواة واملؤلفني
االوائل يف التاريخ والسرية واحلديث والتفسري
وهم:
 .1رواة ومؤلفون شيعة ألهل البيت .وهؤالء
بعضهم إمامي وبعضهم زيدي وبعضهم
اسامعييل.
 .2رواة ومصنفون حيملون الوالء لبني امية.
وهم الذين رفعوا شعار (الصحابة كلهم
عدول).
 .3رواة ومصنفون حيملون الوالء لبني العباس
وهماغلباملعتزلة.
((( تاريخ الطربي .283/4
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 .4رواة ومصنفون حيملون رأي اخلوارج وهم
يرفعون شعار الوالء أليب بكر وعمر خاصة.
وبالتايل البد ملن يدرس اخبار التاريخ اإلسالمي
اىلزمنهؤالءانيأخذهذهاحلقيقةبعنياالعتبار
فهناك من املؤرخني احليادي الذي ال خيون
ومنهماخلائنيفالنقلانتصاراملذهبهباعتقادهانه
يقدم خدمة مشكورة .وما اكثر الوضع من أناس
عرفوا بالتنسك والتعبد وهم ممن يضع احلديث
وقد ترجم لعدد منهم الشيخ االميني رح يف كتابه
الغدير (((.



((( انظر كتاب املوضوعات البن اجلوزي 45-35يذكر اقسام
الوضاعني وانظر اىل الغدير لالميني رمحه اهلل يرتجم لعدد من
الوضاعني.
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