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ان احلسني  وارث األنبياء يف وظيفتهم وهي 
اهلداية، وقد هنض لينقذ املجتمع من ضاللة بني 
أمية حيث حّرفوا العقيدة بأهل البيت  وبخاصة 
يف عيل  حني ربوا األمة عىل بغضه ولعنه بدال 
من حبه وتوّليه مضافا إىل ذلك أحيوا بدع قريش 
املسلمة يف احلج وغريه وفرضوها عىل الناس من 

جديد. 
ان اهلل تعاىل قّدر هنضة احلسني  وشهادته من 
قبل وأخرب هبا كل أنبيائه بدءا من آدم وكانوا يبكونه 
عند األخبار. وال زالت الكتب املقدسة حتتفظ ببقايا 

نصوص تؤكد ما ذكره أهل البيت  يف ذلك. 
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مقدمة املركز

رب  هلل  واحلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
العاملني والصالة والسالم عىل ارشف األنبياء 

واملرسلني وحممد وآل  الطاهرين.
بني يدي القارئ الكريم بحثني األول حتت 
األموي   اإلعالم  ضوء  يف  احلسينية  »النهضة 
والعباسي وعند أهل البيت « لسامحة العالمة 
املحقق السيد سامي البدري، والذي كتبه يف سنة 
١٤٣٥ه  ونرش ألول مرة يف جمموعة كراسات 
)املكتبة احلسينية امليرسة(، ثم تم نرشه بعد ثالث 
العالمة  ومقاالت  »بحوث  كتاب  يف  سنوات 
البدري يف النهضة احلسينية« الذي متت طباعته 
من قبل مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة سنة ١٤٣٨ه . والبحث الثاين 
  احلسني مقتل  حول  خمنف  أيب  هو:»كتاب 
كتاب  املختار« وهو بحث مستل من  وحركة 
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احلسني يف مواجهة الضالل األموي ، ص١6، 
ط200٥/١،١٤26.

األطروحات  إىل  األول  البحث  يتعرض 
النهضة  حول   وجدت  التي  التارخيية  الثالث 
املباركة، فاألوىل هي أطروحة أعداء  احلسينية 
محلوا  الذين  )األمويون(  وهنضته    احلسني
شعار ختطئة النهضة وختطئة من ربط نفسه هبا، 
والثانية هي أطروحة أعداء التشّيع )العباسيون(  
  احلسني إمامة  إبطال  شعار  حتمل  والتي 
وإمامته وعصمته وشجب وحماربة عقيدة من 
ارتبط بإمامة احلسني  وأوالده وشجب إحياء 
شعائر احلزن عليه. والثالثة هي أطروحة  أهل 
  احلسني هنضة  إن  توضح  التي    البيت
وهدفها  انطالقتها  يف     األنبياء كنهضة 

وماهيتها. 
هذه  جذور  املخترص  البحث  هذا  يعرض 
املقوالت الثالثة ومستنداهتا التارخيية وجانب 
من آثارها التي دخلت إىل كتب التاريخ و امتدت 

زمنيا يف أجيال املسلمني حتى اليوم.
وأما البحث الثاين فهو عىل اختصاره يسلط 
الضوء عىل شخصية أيب خمنف وعملية التدوين 
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التارخيي ملقتل اإلمام احلسني  عنده واملنهج 
العلمي يف التعامل مع أخبار  مقتله.

البحثني ضمن حلة  املركز نرش هذين  يعيد 
واحدة إلكرتونية قشيبة ضمن سلسلة كراسات 

فجر عاشوراء اإللكرتونية حتت رقم ٣٥.
واهلل تعاىل ويل التوفيق.

د. السيد حسني البدري
م. وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
 ١9صفر اخلري ١٤٤٣ هجرية
املوافق لـ9/27/202١
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 النهضة احلسينية  
 يف ضوء اإلعالم  األموي و العبايس

(1( وعند أهل البيت
متهيد:

كانت هنضة احلسني  ضد بني أمية عىل عهد 
يزيد بن معاوية سنة إحدى وستني من اهلجرة، 
وبأمر يزيد ُقتِل ومُحِل رأُسه ورؤوُس أصحابه مع 
نسائه أرسى إىل الشام، وكان لألمويني خطاب 
من  وموقف   ، احلسني عن  خاصة  ورؤية 
تبناها إعالمهم ؛ لتربير قتله وما  ذكرى مقتله 

صنعوه بأهل بيته من بعده. 
أنقاض  عىل  دولتهم  قامت  ملا  وللعباسيني 
عن  أخرى  ورؤية  خطاب  أمية  بني  دولة 
احلسني  وموقف من ذكرى شهادته وزيارته 
تبناها إعالمهم وجهاز دولتهم لتربير موقفهم 
السلبي من ذرية عيل  وبخاصة ذرية احلسن 

واحلسني  وشيعتهم. 
)١( نرش هذا البحث ضمن جمموعة كراسات املكتبة احلسينية 

امليرسة، عام ١٤٣٣هـ/20١١م، الكراس رقم٣.
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ويف قبال هاتني الرؤيتني هناك خطاب ورؤية 
أخرى وموقف آخر تبناه األئمة التسعة من ذرية 

احلسني  يف أحاديثهم وتربيتهم لشيعتهم. 
اخلطابات  هذه  عن  خمترص  بيان  يأيت  وفيام 

والرؤى التارخيية الثالث: 
رؤية اإلعالم األموي للنهضة احلسينية 

وذكرى عاشوراء
وخالصتها: 

١. ان احلسني  ثار من أجل طلب احلكم 
وامللك، ومل يكن من حقه ذلك ألنه خروج عىل 
اخلليفة الرشعي يزيد بن معاوية وهو يستحق ما 

انتهت إليه حركته من اهلالك والنّكال. 
روى الطربي قال ملا دنا عمرو بن احلجاج 
الكوفة(  األموي يف  احلاكم  اجلهاز  قادة  )أحد 
أهل  يا  يقول:  كان    احلسني أصحاب  من 
الكوفة الزموا طاعتكم ومجاعتكم وال ترتابوا 
يف قتل من مرق من الدين وخالف اإلمام، فقال 
ض  له احلسني : يا عمرو بن احلجاج أعيل حترِّ
الناس أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبَتُم عليه ؟ 
أما واهلل لتعلمن لو قد ُقبِضت أرواحكم ومتم 
عىل أعاملكم أينا مرق من الدين ومن هو أوىل 

بصيل النار.)١(
)١( تاريخ الطربي، ج ٤ - ص ٣٣١. 
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امللك  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  كتاب  ويف 
ذلك،  إىل  إشارة  رعيته  إىل  )١2٥-١26هـ( 
قال: »فتتابع خلفاء اهلل )يريد اخللفاء قبله( عىل ما 
أورثهم اهلل عليه من أمر أنبيائه، واستخلفهم عليه 
هم أحد إال رصعه اهلل، وال  منه ال يتعرض حلقِّ
يفارق مجاعتهم أحد إال أهلكه اهلل، وال يستخف 
بواليتهم ويتهم قضاء اهلل فيهم أحد إال أمكنهم 
اهلل منه، وسلطهم عليه، وجعله نكاال وموعظة 
لغريه. وكذلك صنع اهلل بمن فارق الطاعة التي 

أمر بلزومها، واألخذ هبا«.)١(
النوع  هذا  اليوم  الوهابية  احلركة  وتتبنى 
الشيخ  قال  اخلطاب:  ختفيف  مع  التفسري  من 
الدولة  كتابه  يف  املرصي  املؤلف  اخلرضي 

األموية: 
»وعىل اجلملة فإن احلسني أخطأ خطًأ عظيام 
يف خروجه هذا الذي جرَّ عىل األمة وباَل الُفرقة 
واالختالف وزعزع عامد إِلفتِها إىل يومنا هذا... 
غاية األمر أن الرجل طلب أمرا مل يتهيأ له ومل 
يعد له عدته، فحيل بينه وبني ما يشتهي وُقتل 

دونه«.)2( 
)١( تاريخ الطربي ج: 7 ص: 22٣ سنة ١2٥

)2(   الدولة األموية الشيخ حممد اخلرضي /٣27، دار املعرفة 
بريوت ١٤١٨هجرية. والكتاب حمارضات يف تاريخ اإلسالم 
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حجازي  مؤلف  وهو  العسريي  أمحد  وذكر 
نظري هذا الكالم ثم ختمه بكالم مؤلف مرصي 
هو الدكتور أمحد شلبي)١( ومل ينسبه إليه قائال: 
»وكانت هذه فتنة أيرس ما نقول عنها أهنا وسعت 
من  واملاليني  اآلالف  والتهمت  الفرقة  باب 
املسلمني وال يزال باهبا مفتوحا حتى كتابة هذه 

السطور«.)2(
يف  يكن  اخلميس:»مل  عثامن  الشيخ  قال  و 
خروج احلسني عليه السالم مصلحة ال يف دين 
وال دنيا ولذلك هناه كثري من الصحابة وحاولوا 
منعه وهو قد َهّم بالرجوع لوال أوالد مسلم، 
بل هبذا اخلروج نال أولئك الظلمة الطغاة من 
سبط رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتى قتلوه 
من  وقتله  خروجه  يف  وكان  شهيدا.  مظلوما 
الفساد ما مل يكن حيصل لو قعد يف بلده ولكنه 
أمر اهلل تبارك وتعاىل وما قدر اهلل كان ولو مل يشأ 
قتل  تذكر  إذا  اهلل  خياف  ملن  جيوز  وال  الناس. 
ألقيت عىل طالب اجلامعة املرصية بطلب من جملس إدارة اجلامعة 

املرصية ورأت إدارة اجلامعة ان جتمع وتطبع. 
ج20٨/7ط7/١9٨٤/ اإلسالمي  التاريخ  موسوعة    )١(

القاهرة. 
)2(   موجز التاريخ اإلسالمي تأليف امحد حممود العسريي، 

١٥2 ط١، الدمام ١٤١7هجرية. 
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احلسني ومن معه ريض اهلل عنهم أن يقوم بلطم 
اخلدود وشق اجليوب والنوح وما شابه ذلك 
والواجب عىل املسلم العاقل إذا تذكر مثل هذه 
املصائب أن يقول كام أمره اهلل تعاىل: ﴿اذلين إذا 

أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إيله راجعون﴾«.)١(
وقد تبنت جملة النور التي تصدر يف العراق هذا 
للحسني  وهنضته حيث  األموي  التعريف 
جاء فيها: »وهكذا استدرج احلسني الذي يبدو 
انه مل يكن حميطا بام يدار له يف اخلفاء«، ثم تواصل 
املجلة حديثها عىل لسان كاتب آخر لتدافع عن 
يزيد بشكل سافر فتقول: »من يقرأ تاريخ يزيد 
بعني االنصاف فسيجد انه رجل ال مطعن فيه ال 
يف دينه وال يف أخالقه وال يف رجاحة عقله ثم يذكر 
رواية رواها البخاري نسبها إىل النبي  بانه قال 
اقول: قال  التاريخ ص١٣٨.  )١( عثامن اخلميس، حقبة من 
الشوكاين: »ال ينبغي ملِسلم أن حيط عىل َمن خرج ِمن السلف 
الصالح ِمن العرتة وغريهم عىل أئمة اجلور، فإهنم فعلوا ذلك 
باجتهاد منهم، وهم أتقى هلل وأطوع لسنة رسول اهلل ِمن مجاعة 
ِمَّن جاء بعدهم ِمن أهل العلم، ولقد أفرط بعض أهل العلم 
كالكرامية وَمن وافقهم يف اجلمود.. حتى حكموا بأن احلسني 
ري اهلاتك حِلرم  كِّ السبط ريض اهلل عنه وأرضاه باٍغ عىل اخلمري السِّ
الرشيعة املطهرة يزيد بن معاوية لعنهم اهلل، فيا هلل العجب من 
مقاالت تقشعر منها اجللود ويتصدع من سامعها كل جلمود« 

)نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار(ـ  ج7 ص١76. 
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)أول جيش من أمتي يغزون مدينة القيرص مغفور 
له( وان البخاري روى ان انه اصبح متواترا أنه 
يزيد كان عىل رأس هذا اجليش«)١(. ثم يسرتسل 
يزيد وحبه  الكاتب بذكر روايات تصف دين 

 .)2(!  للعلم وانه كان من رواة حديث النبي
الرسور  وإظهار  الفرح  إعالن  تبنّي   .2
تسن  أحاديث  ووضعت  عاشوراء.  بذكرى 
الصوم والتوسعة عىل العيال وإظهار الزينة من 

االكتحال وغريه: 
»وقد  ج٨/220:  تارخيه  يف  كثري  ابن  قال 
عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب 
الشام فكانوا يوم عاشوراء يطبخون  من أهل 
احلبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر 
ثياهبم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه 

أنواع األطعمة ويظهرون الرسور والفرح«. 
أقول: ليس من شك ان هذا الفعل كان من 
العامة  أمية وملا زالت دولتهم بقيت  بني  زمن 

)١( نقل الذهبي والعسقالين وغريمها أنَّ نوفل بن أيب الفرات 
قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، فقال رجل: قال أمري املؤمنني 
ب عرشين سوًطا. انظر الذهبي: سري أعالم  يزيد، فأِمر به فرُضِ
النبالءـ  ج٤ ص٤0. وابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيبـ  

ج6 ص 22٨. والسيوطي: تاريخ اخللفاءـ  ص١66. 
)2( جملة النور العدد ١9. 
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وملا  وغريها.  دمشق  يف  وثقافتها  أعرافها  عىل 
عاصمة  عن  بديال  لتكون  بغداد  املنصور  بنى 
الوجوه  من  يرغب  من  فيها  أسكن  األمويني 
واجليش والناس املعروفون بواليتهم للسلطان. 
عىل  احلزن  أظهروا  ملا  البوهييني  عهد  ويف 
احلسني  يوم عاشوراء تغيضت العامة عليهم 

ألهنا مل تكن تقدر عىل منع ذلك. 
ثامن  ابن خلدون ج٣ ص٤2٥: »ويف  قال 
عرش ذي احلجة من هذه السنة ُأِمر الناس بإظهار 
الزينة والفرح لعيد الغدير من أعياد الشيعة وىف 
السنة بعدها ُأِمر الناس يف يوم عاشوراء أن يغلقوا 
دكاكينهم ويقعدوا عن البيع والرشاء ويلبسوا 
بالنياحة... حزنا عىل احلسني  امُلسوح ويعلنوا 
ففعل الناس ذلك ومل يقدر أهل السنة عىل منعه 
ثالث  سنة  ذلك  وأعيد  للشيعة  السلطان  الن 
السنة والشيعة  فتنة بني أهل  ومخسني فوقعت 

وهنب األموال«. 
وقد بني أغلب علامء احلديث وأغلب الفقهاء 
من أهل السنة ان أحاديث التوسعة عىل العيال 
واالغتسال واالكتحال يوم عاشوراء موضوعة. 
ج٥/٣٤7:  القاري  عمدة  يف  العيني  قال 
يف  أحاديث    البيت أهل  أعداء  »اختلق 
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عاشوراء  يوم  العيال  عىل  التوسعة  استحباب 
واالغتسال واخلضاب واالكتحال«. 

وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات ج١١2/2: 
»وقد متذهب قوم من أهل السنة فقصدوا غيظ 
الرافضة فوضعوا أحاديث يف فضل عاشوراء 

ونحن براء من الفريقني«. 
الشافعية  فقهاء  من  الشريواين  وقال 
التوسعة  »ويسن  حواشيه:  يف  )ت١١١٨هـ( 
عىل العيال يف يوم عاشوراء ليوسع اهلل عليه السنة 
كلها كام يف احلديث احلسن وقد ذكر غري واحد 
من رواة احلديث أنه جربه فوجده كذلك. وورد: 
من وسع عىل عياله يوم عاشوراء وسع اهلل عليه 
السنة كلها. وطرقه وإن كانت كلها ضعيفة لكن 
صحح  بل  لبعض  بعضها  بضم  قوة  اكتسبت 
اجلوزي  ابن  وخطأ  الدين  نارص  ابن  بعضها 
يف جزمه بوضعه، وأما ما شاع فيه من الصالة 
واالكتحال  واإلدهان  واخلضاب  واإلنفاق 
الشارح:  فقال  ذلك  وغري  احلبوب  وطبخ 
موضوع مفرتى قالوا االكتحال فيه بدعة ابتدعها 

قتلة احلسني ريض اهلل تعاىل عنه«.)١(
الرشواين   - ١١٨هـ  ت  احلميد  عبد  الرشواين  حوايش   )١(

والعبادي ج ٣ ص ٤٥٥. 
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وقال البكري الدمياطي )ت١٣١0هـ(: »وأما 
أحاديث االكتحال يف عاشوراء ففي النفحات 
النبوية يف الفضائل العاشوريةـ  للشيخ العدوي 
ـ ما نصه: قال العالمة االجهوري: أما حديث 
الكحل، فقال احلاكم إنه منكر، وقال ابن حجر 
إنه موضوع، بل قال بعض احلنفية إن االكتحال 
يوم عاشوراء، ملا صار عالمة لبغض آل البيت، 
وجب تركه. قال: وقال العالمة صاحب مجع 
التعاليق: يكره الكحل يوم عاشوراء، الن يزيد 
وابن زياد اكتحال بدم احلسني هذا اليوم، وقيل 

باإلثمد، لتقر عينهام بفعله. 
قال العالمة االجهوري: ولقد سألت بعض 
ولبس  و...  الكحل  عن  والفقه  احلديث  أئمة 
اجلديد وإظهار السرور، فقال: مل يرد فيه حديث 
صحيح عن النيب ، وال عن أحد من الصحابة، 
وال استحبه أحد من أئمة املسلمني، وكذا ما قيل: 
العام، ومن  إنه من اكتحل يومه مل يرمد ذلك 

اغتسل يومه مل يمرض كذلك«.)١(

)١( إعانة الطالبني - البكري الدمياطي ج 2 ص ٣0١
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رؤية اإلعالم العبايس للنهضة احلسينية  
وذكرى عاشوراء:

وخالصتها: 
أوال: ان احلسني  ثار من أجل احلكم وامللك 
وهو أوىل به من يزيد بن معاوية وأنه قتل شهيدا 

مظلوما، غري انه اشتبه يف أمرين: 
ة الشعبية  ١. اشتبه يف تشخيص البلد والُعدَّ
التي ينطلق هبا يف الثورة عىل بني أمية باختياره 

الكوفة وأهلها والوثوق بوعودهم. 
وقد  معه  عياله  باصطحاب  أيضا  اشتبه   .2
بأن ال يأخذهم معه. وجيد  ابن عباس  نصحه 
  الباحث ذلك واضحا يف كتاب مقتل احلسني
أليب خمنف ت ١٥٨هـ. وأبو خمنف من ساير بني 

العباس يف إعالمهم وأهدافهم)١(. 
عىل  والبكاء  احلزن  موقف  شجب  ثانيا: 
يوم  احلسني  زيارة  وشجب    احلسني
عاشوراء، وقد جتىل املوقف بوضوح عىل عهد 
  املتوكل العبايس حني أمر بحرث قرب احلسني

وإجراء املاء عليه ومعاقبة كل زائر. 
)١( انظر تفصيل اكثر يف كتابنا احلسني  يف مواجهة الضالل 

األموي ص ١6. 
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قال املسعودي: وكان آل أيب طالب قبل خالفة 
املنترص )2٤7هـ( يف حمنة عظيمة وخوف عىل 
دمائهم، قد ُمنعوا زيارة قرب احلسني والغري من 
أرض الكوفة، وكذلك منع غريهم من شيعتهم 
من  بذلك  األمر  وكان  املشاهد،  هذه  حضور 
أمر  وفيها  ومائتني  وثالثني  ست  سنة  ل  املتوكِّ
املعروف بـ )اذيريج( بالسري إىل قرب احلسني بن 
عيل ريض اهلل تعاىل عنهام وهدمه وحمو أرضه 
وإزالة أثره، وأن يعاقب من وجد به... ومل تزل 
األُمور عىل ما ذكرنا إىل أن استخلف املنترص سنة 
م بالكفِّ عن  2٤7هجرية، فأمن الناس، وتقدَّ
آل أيب طالب، وترك البحث عن أخبارهم، وأن 
ال يمنع أحد زيارة احلائر لقرب احلسني ريض اهلل 
تعاىل عنه، وال قرب غريه من آل أيب طالب، وأمر 
بردِّ فدك إىل ولد احلسن واحلسني، وأطلق أوقاف 
ودفع  لشيعتهم  ض  التعرُّ وترك  طالب  أيب  آل 

األذى عنهم.)١(

)١( املسعودي، مروج الذهب ج٤ ص٥١ - ٥2
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رؤية ألئمة التسعة من ذرية احلسني  يف 
النهضة وموقفهم من ذكرى عاشوراء:

١. ان احلسني  وارث األنبياء يف وظيفتهم 
وهي اهلداية، وقد هنض لينقذ املجتمع من ضاللة 
  بني أمية حيث حّرفوا العقيدة بأهل البيت
وبخاصة يف عيل  حني ربوا األمة عىل بغضه 
ولعنه بدال من حبه وتوّليه مضافا إىل ذلك أحيوا 
بدع قريش املسلمة يف احلج وغريه وفرضوها 

عىل الناس من جديد. 
روى ابن قولويه بسنده عن أيب محزة الثاميل، 
قال قال الصادق : »قل... اللهم إين َأشَهُد أن 
هذا قرُب ابِن حبيبِك وَصفوتِك من خلِقك، وأنه 
وخَصصَته  بكتابِك،  أكرمَته  بكرامتِك،  الفائُز 
وائتَمنَته عىل وحيك، وأعطيَته مواريَث األنبياء، 
الدعاء،  فأعَذَر يف  َخلِقك،  وجعلته حجًة على 
اللة  وبَذل ُمهجَته فيَك، ليستنقَذ عباَدك من الضَّ
ِك واالرتياب، إىل باب  واجلهالة، والَعمى والشَّ

اهلدى. 
السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل، السالم 
عليك يا وارث نوح نبي اهلل، السالم عليك يا 
وارث إبراهيم خليل اهلل، السالم عليك يا وارث 
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موسى كليم اهلل، السالم عليك يا وارث عيسى 
روح اهلل، السالم عليك يا وارث حممد حبيب اهلل، 
السالم عليك يا وارث أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب ويص رسول اهلل وويل اهلل، السالم عليك 
يا وارث احلسن بن عيل الزكي، السالم عليك يا 

وارث فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني، 
ّديق الشهيد، السالم  السالم عليك أهيا الصِّ
الويف،  أهيا  عليك  السالم  الويص،  أهيا  عليك 
الزكاة  وآتيت  الصالة،  أقمت  قد  أنك  أشهد 
وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر، وعبدت 
اهلل خمِلصا حىت أتاك اليقني، السالم عليك يا أبا 

عبد اهلل ورمحة اهلل وبركاته«)١(. 
أيام حزن، وتعطيل  العرشة  األيام  اختاذ   .2
والبكاء  اجلزع  وإظهار  عاشوراء،  يوم  العمل 
عىل احلسني  وزيارته فيه عن قرب بالذهاب 
إىل كربالء أو عن بعد عندما ال يتيرس الذهاب إىل 

قربه الرشيف. 
روى يف البحار عن ابن قولويه قال: حدثنا أيب 
)١( رواه ابن قولويه يف كتابه كامل  الزيارات ص: 22٣ قال 
العسكري  الرمحن حممد بن أمحد بن احلسني  أبو عبد  حدثني 
وحممد بن احلسن مجيعا عن احلسن بن عيل بن مهزيار عن أبيه عيل 

بن مهزيار عن حممد بن أيب عمري عن حممد بن مروان. 
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ومجاعة، عن مشاخيي، عن سعد وحممد العطار 
واحلمريي مجيعا عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، 
أيب  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  أيوب،  أيب  عن 
جعفر عليه السالم قال: »مروا شيعتنا بزيارة قرب 
احلسني بن علي عليه السالم، فان إتيانه يزيد 
يف الرزق، وميد يف العمر، ويدفع مدافع السوء، 
وإتيانه مفروض على كل مؤمن يقر للحسني 

باإلمامة من اهلل«)١(. 
وفيه أيضا عن أمايل الصدوق عن ابن الوليد، 
عن الصفار، عن الربقي، عن ابن فضال، عن 
اخلزاز، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه 
ابن  بزيارة احلسني  قال: »مروا شيعتنا  السالم 
عيل عليه السالم فإن زيارته تدفع اهلدم والغرق 
واحلرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من 

أقر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل«.)2(
وفيه أيضا عن ابن قولويه عن حممد بن جعفر، 
عن حممد بن احلسني، عن حممد بن سنان، عن 
إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إىل العبد الصالح 
عليه السالم إن رأى سيدي أن خيربين بأفضل 

)١( بحار األنوار - العالمة املجليس ج ٨9 ص ٤٨. 
)2( املصدر السابق ص ١. 
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ما جاء به يف زيارة أيب عبد اهلل احلسني بن علي 
عليهام السالم وهل تعدل ثواب احلج ملن فاته ؟ 
فكتب صىل اهلل عليه وآله: »تعدل احلج ملن فاته 

احلج«.)١(
ابن  عن  أماليه  يف  الصدوق  عن  أيضا  وفيه 
مرسور، عن ابن عامر، عن عمه، عن إبراهيم بن 

أيب حممود قال: قال الرضا عليه السالم: 
»إن املحرم شهر كان أهل اجلاهلية حيرمون 
فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه 
حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأرضمت 
النريان يف مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ومل 

ترع لرسول اهلل حرمة يف أمرنا. 
إن يوم احلسني أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، 
وأورثتنا  وبالء،  كرب  بأرض  عزيزنا  وأذل 
مثل  فعىل  االنقضاء،  يوم  إىل  والبالء  الكرب 
حيط  عليه  البكاء  فان  الباكون  فليبك  احلسني 

الذنوب العظام«. 
ثم قال عليه السالم: »كان أيب إذا دخل شهر 
املحرم ال يرى ضاحكا وكانت الكآبة تغلب عليه 
حىت ميضي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر 

)١( املصدر السابق ص ٣2. 
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وبكائه  وحزنه  مصيبته  يوم  اليوم  ذلك  كان 
ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه احلسني صلى اهلل 

عليه«)١(. 
وروى الكليني بسنده عن حممد بن سنان، عن 
  أبان، عن عبد امللك قال: سألت أبا عبد اهلل
املحرم  شهر  من  وعاشورا  تاسوعا  صوم  عن 
  احلسني فيه  حورص  يوم  »تاسوعا  فقال: 
واجتمع  بكربالء  عنهم  اهلل  ريض  وأصحابه 
عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه وفرح ابن 
وكثرهتا  اخليل  بتوافر  سعد  بن  وعمر  مرجانة 
عليه  اهلل  صلوات  احلسني  فيه  واستضعفوا 
يأيت  ال  أن  وأيقنوا  عنهم  اهلل  ريض  وأصحابه 
احلسني  نارص وال يمده أهل العراق ـ بايب 
املستضعف الغريبـ  ثم قال: وأما يوم عاشورا 
فيوم أصيب فيه احلسني  رصيعا بني أصحابه 
وأصحابه رصعى حوله ]عراة[ أفصوم يكون يف 
ذلك اليوم ؟ ! كال ورب البيت احلرام ما هو يوم 
صوم وما هو إال يوم حزن ومصيبة دخلت عىل 
أهل السامء وأهل األرض ومجيع املؤمنني ويوم 
فرح ورسور البن مرجانة وآل زياد وأهل الشام 

)١( املصدر السابق ج ٤٤ ص 2٨٣. 
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غضب اهلل عليهم وعىل ذرياهتم وذلك يوم بكت 
عليه مجيع بقاع األرض خال بقعة الشام، فمن 
صامه أو تربك به حرشه اهلل مع آل زياد مسوخ 
منزله  إىل  ادخر  ومن  عليه  مسخوط  القلب 
ذخرية أعقبه اهلل تعاىل نفاقا يف قلبه إىل يوم يلقاه 
وانتزع الربكة عنه وعن أهل بيته وولده وشاركه 

الشيطان يف مجيع ذلك«)١(. 
  احلسني هنضة  قّدر  تعاىل  اهلل  ان   .٣
وشهادته من قبل وأخرب هبا كل أنبيائه بدءا من آدم 
وكانوا يبكونه عند األخبار. وال زالت الكتب 
املقدسة حتتفظ ببقايا نصوص تؤكد ما ذكره أهل 

البيت  يف ذلك. 
املوازنة بني الرؤى الثالث:

١. ال زالت الرؤية العباسية قائمة من خالل 
تفيض  التي  الروايات  من  اهلائل  الكم  بقاء 
مقتل  كتاب  هو  هبا،  هنض  كتاب  واشهر  هبا 
احلسني  اليب خمنف وقد تبنت روايته ورواية 
من هو عىل هنجه يف الرواية كاملدائني وغريه من 
يف  ظهرت  التي  املوسوعات  كل  األخباريني 
العهد العبايس أمثال طبقات ابن سعد وانساب 

)١( الكليني، الكايف - ج٤ ص١٤7. 
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األرشاف للبالذري وتاريخ الطربي ومن أخذ 
عنهم أمثال ابن عساكر يف تاريخ دمشق فقد أخذ 
عن ابن سعد وابن األثري يف تارخيه وابن خلدون 

يف تارخيه أخذا عن الطربي. 
وان ابرز سمة هلذه الرؤية أمران: 

أنه  عىل    احلسني إىل  النظر  األول:  األمر 
شهيد سعيد والرتحم عليه وأن قاتله يزيد وأبية 
معاوية ظلمة خالدين يف النار يستحقون اللعنة، 
وأخطاء  اشتباهات  يف  وقع    احلسني وأن 
من  شيعته  بدعوة  الوثوق  أبرزها  حركته  يف 

الكوفيني ؛ واصطحابه عياله معه. 
لقرب  والزيارة  البكاء  شجب  الثاين:  األمر 

 . احلسني
باهنيار  اهنارت  فقد  األموية  الرؤية  أما   .2
دولتهم وانقراض أدبّياهتم وتراثهم اإلعالمي، 
نعم بقيت بقية واشعاعات حمدودة منها كام ذكرنا 
آنفا والسمة البارزة لبقاء هذه الرؤية ثالثة أمور: 

خروج  ان  القائلني:  قول  األول:  األمر 
احلسني  كان إفسادا وفتنة ال زالت قائمة. 

األمر الثاين: ثناؤهم عىل يزيد وأنه مغفور له 
لكونه راس اجليش الذي فتح القسطنطينية وقد 
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رووا حديثا نسبوه إىل النبي  انه أخرب بان هذا 
اجليش مغفور له. 

األمر الثالث: أضاف أصحاب تلك الرؤية 
حتميل  من  أعالمهم  يف  العباسيون  تبناه  ما 
الكوفة  أهل  عىل    احلسني قتل  يف  الذنب 
واشتباه احلسني  يف الوثوق هبم واشتباهه يف 

اصطحاب عياله معه. 
٣. أما رؤية األئمة من ذرية احلسني  فهي 
باقية كام هي بنصوصها التي ذكرنا طرفا منها 
آنفا ويزداد محلتها يوما بعد يوم ينتظرون التاسع 
من ذرية احلسني  املؤيد من اهلل تعاىل ينهض 
ليظهر احلق بتاممه ويقيم دولة العدل التارخيية 

املنشودة. 
***
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 كتاب أيب خمنف حول مقتل 
احلسني  وحركة املختار)1)

 قال فلهاوزن: »وَأثَبُت حجة ... يف تاريخ 
خمنف،  أبو  هو  بالكوفة  اتصل  طاملا  الشيعة 
ذكر  يف  غريه  عىل  يعتمد  ال  يكاد  والطربي 

أخبارهم وما أطوهلا«)2(. 
أقول:

 الطربي ليس حجة حني يكثر من راو معني يف 
موضوع معني، فلقد اكَثَر يف تارخيه من روايات 
الردة ومقتل عثامن  سيف بن عمر يف حروب 
اكثر  ان  التحقيق  لدى  وتبني  اجلمل،  وحرب 
واما  حمرفة  أما  املواضيع  هذه  يف  سيف  اخبار 

موضوعة)٣(. 
أن  يستطيع  الطربي  تاريخ  يف  والباحث 
)١(  هذا البحث مستل من كتاب احلسني يف مواجهة الضالل 

األموي ، ص١6، ط200٥/١،١٤26.
األملانية  عن  ترمجه  فلهوزن  يوليوس  والشيعة  اخلوارج     )2(

الدكتور عبد الرمحن بدوي /١١٣ط ٣، الكويت ١97٨. 
)٣(   انظر كتب العالمة العسكري: مخسون ومائة صحايب خمتلق 
ثالثة جملدات، وعبد اهلل بن سبأ جمدان فاهنا مكرسة لدراسة اخبار 

سيف بن عمر وكشف الوضع والتحريف فيها. 
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تأليفه  يف  راعى  كمؤرخ  الطربي  أن  يكتشف 
لتارخيه أن يأيت منسجام مع السياسة العباسية، 
ولذا نراه يذكر الرواية العباسية الرسمية لقصة 
وفاة اإلمام عيل الرضا  وهي: انه اكثر من أكل 

العنب فامت فجأة)١(. 
االزدي  حيي  بن  لوط  خمنف  أيب  كتب  ُتعدُّ 
  ت ما قبل ١70هجرية( يف مقتل احلسني(
وحركة التوابني وحركة املختار، من اقدم واشهر 
املصادر يف موضوعه، وقد تبنى روايتها حممد بن 
سعد يف الطبقات الكربى، والطربي يف التاريخ، 
انساب  يف  والبالذري  الفتوح،  يف  اعثم  وابن 
اإلرشاف، وروى املسعودي طرفا منها يف مروج 
الذهب، ثم أخذ ابن األثري يف كتابه الكامل، وابن 
كثري، وابن خلدون، والذهبي، برواية الطربي، 
)١(   تاريخ الطربي ١٥/7. علق استاذنا العالمة املحقق السيد 
مرتىض العسكري حني قرأ هذه الصفحة من الكتاب عند زيارته 
إىل العراق سنة 200٣ وكان نازال عندنا مدة تلك الزيارة: ال 
احلق  عىل  جناية  اكثر  واملـتأخرين  املتقدمني  من  مؤرخ  يوجد 
واحلقيقة عاملا عامدا مثل الطربي، فقد قال يف ذكر ما جرى بني 
الصحايب الرب أيب ذر واخلليفة الداهية معاوية: )...ذكروا أمورا 
كثرية كرهت ذكر اكثرها أما العاذرون معاوية فقد ذكروا قصة 
رواها...( وقال يف ذكر ما جرى بني معاوية وحممد بن أيب بكر... 
)ال تتحمل سامعها العامة(، أقول:  فصلنا احلديث عن منهج 

الطربي يف كتابنا املدخل إىل دراسة مصادر السرية والتاريخ. 
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ألنه أوردها كاملة، وعن هؤالء أخذ املعنيون 
بالتاريخ أإلسالمي، من القدامى واملعارصين 

شيعة كانوا  أو سنة. 
عىل  بالنص  القائلني  من  خمنف  أبو  يكن  مل 
عيل ، فهو ليس شيعيا باملعنى اخلاص للتشيع. 
قال ابن أيب احلديد: وأبو خمنف من املحدثني 
ومن يرى صحة اإلمامة باالختيار، وليس من 

الشيعة وال معدودا من رجاهلا)١(. 
د ذلك الشيخ املفيد يف كتابه عن حرب  وأكَّ
أورد أخبار حرب اجلمل عن أيب  اجلمل وقد 
»فهذه  بعدها:  قال  وغريمها  والواقدي  خمنف 
مجلة من اخبار البصرة، وسبب فتنتها، ومقاالت 
أصحاب اآلراء يف حكم الفتنة هبا، قد أوردناها 
على سبيل االختصار، واثبتنا ما أثبتنا من األخبار 
عن رجال العامة دون اخلاصة، ومل نثبت يف ذلك 

ما روته كتب الشيعة«)2(. 
هذا وقد عارص أبو خمنف أربعة من األئمة، 
 ،وهم السجاد والباقر والصادق والكاظم
ومل يرو عن واحد منهم بشكل مبارش، نعم روى 

)١(   رشح هنج البالغة ١/١٤7. 
)2(   اجلمل ص22٥. 
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عن بعض أصحاهبم بعض الروايات. 
َق أبا خمنف يف النقل عدٌد من أعالم  وقد وثَّ
الشيعة)١(، إال أن ذلك قابل للمناقشة، ونحن 
نتئِّد عىل األقل، بل نرفض قبول فقرات مبثوثة 
 يف رواياته التي ترتبط بسرية بعض األئمة
أوسرية شيعتهم يف الكوفة أوعالقة األئمة هبم 
يف الفرتة الواقعة من سنة حكم عيل  سنة ٣٥ 
هجرية وحروبه إىل مقتل املختار سنة 67هجرية، 
وذلك ألهنا تعطي رؤية ختالف الثابت عن أهل 
البيت، أو الثابت من التاريخ عن شيعتهم يف 

الكوفة وعالقتهم هبم. 
من قبيل: ان احلسني  ندم عىل أخذ نسائه 
ر نصيحة ابن عباس يوم  وبناته معه، وأنه تذكَّ
من  العارش  يوم  أصواهتن  ارتفعت  ملا  العارش 

املحرم عند احتدام القتال وسقوط القتىل)2(. 
)١(   انظر معجم رجال احلديث وقاموس الرجال. 

أبو خمنف: حدثني عبد اهلل بن عاصم قال حدثني  قال     )2(
الضحاك املرشقي قال: ملا سمع أخوات احلسني كالم احلسني 
خياطب القوم يوم العارش صحن وبكني وبكى بناته، فارتفعت 
ابنه،  وعليا  عيل  بن  العباس  أخاه  إليهن  فأرسل  أصواهتن، 
وقال هلام: أسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن، قال: فلام ذهبا 
ليسكتاهن، قال: ال يبعد ابن عباس، قال: فظننا أنه إنام قاهلا حني 
سمع بكاؤهن ألنه قد كان هناه أن خيرج هبن.)الطربي ٣2١/٤(
وقال أبو خمنف: وحدثني احلارث بن كعب الوالبي عن عقبة 
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أو أن يزيد قال لعيل بن احلسني ملا أمر بإرجاعه 
والسبايا إىل املدينة: لعن اهلل ابن مرجانة، أما واهلل 
لو أين صاحبه ما سألني خصلة أبدا اال أعطيتها 
إياه، ولدفعت احلتف عنه بكل ما استطعت، ولو 
هبالك بعض ولدي، ولكن اهلل قىض ما رأيت)١(. 
وهناك من الرواة من أسفَّ إىل اكثر من هذا 
كام فعل يزيد بن روح بن زنباغ اجلذامي املعارص 
اليب خمنف، يروي عن الغاز بن ربيعة اجلرشى 
من محري قال: واهلل إنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق 
إذ أقبل ُزَحر بن قيس حتى دخل عىل يزيد بن 
معاوية فقال له يزيد: ويلك ما وراءك وما عندك؟ 
فقال: أبرش يا أمري املؤمنني بفتح اهلل ونرصه، ورد 
علينا احلسني بن عيل يف ثامنية عرش من أهل بيته 
أن  فسألناهم  إليهم  فرسنا  شيعته،  من  وستني 
يستسلموا وينزلوا عىل حكم األمري عبيد اهلل بن 
زياد، أوالقتال، فاختاروا القتال عىل االستسالم، 
َفَعَدونا عليهم مع رشوق الشمس، فأحطنا هبم 
من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها 
بن سمعان: أن حسينا ملا أمجع املسري إىل الكوفة أتاه عبد اهلل بن 
عباس وقال له: فإن كنت سائرا فال ترس بنسائك وصبيتك، فواهلل 
إين خلائف أن تقتل كام قتل عثامن ونساؤه وولده ينظرون إليه 

)الطربي ٤/2٨7(. 
)١(   تاريخ الطربي، ج ٤ ص ٣٥٣. 
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وَزر،  غري  إىل  هيربون  أخذوا  القوم،  هام  من 
ويلوذون منا باآلكام واحلفر، لواذا كام الذ احلامئم 
من صقر، فواهلل يا أمري املؤمنني ما كان إال َجزَر 
آخرهم،  عىل  أتينا  حتى  قائل  أونومَةَ  َجزور، 
مرملة،  وثياهبم  جمردة،  أجسادهم  فهاتيك 
وخدودهم معفرة، تصهرهم الشمس، وتسفي 
عليهم الريح، زوارهم العقبان والرخم... قال: 
قد كنت أرىض من  وقال:  يزيد  فدمعت عني 
طاعتكم بدون قتل احلسني، لعن اهلل ابن سمية 
أما واهلل لو أين صاحبه لعفوت عنه فرحم اهلل 

احلسني)١(. 
او أن شيعة عيل يف الكوفة أمثال سليامن بن 
رصد واملسيب بن نجبة وغريهم كتبوا للحسني 
بالقدوم ثم خذلوه حتى ُقتل، ثم ندموا بعد ذلك 

وهنضوا لألخذ بثأره. وغري ذلك. 
أقول: 

الكوفة،  شيعة  عن  السلبية  الرؤية  ان 
املنصور  قبل أيب جعفر  ُرسمت خطوطها من 
الكوفة  لتطويق  شامل  خمطط  ضمن  خاصة 
وأهلها وتغيري الرؤية عن تاريخ عيل واحلسن 

)١(   تاريخ الطربي، ج ٤ ص ٣٥١. 
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الثائرين، حيث  باحلسنيني  نكاية   واحلسني
احلسنيني،  مع  الكوفيني  من  الثوار  هوى  كان 
وهوى من يرى العلم واحلديث مع اإلمام جعفر 
اإلعالم  حترك  ثم   .األئمة وآبائه  الصادق 
العبايس من خالل روايات الرواة الذين سايروا 
العباسيني يف خمططهم رغبة يف دنياهم فوضعوا 

وحرفوا ما شاؤوا من الروايات. 
أما كون هوى الكوفيني مع احلسنيني، فقد 
قال الطربي: ملا ظهر حممد وإبراهيم ابنا عبد اهلل، 
أرسل أبو جعفر )املنصور( إىل )عمه( عبد اهلل بن 
عيل، وهو حمبوس عنده، ان هذا الرجل قد خرج، 
فان كان عندك رأي فأرش به علينا، وكان ذا رأى 
عندهم، فقال: ارحتل الساعة حتى تأيت الكوفة، 
هذا  أهل  شيعة  فاهنم  أكبادهم  عىل  فاجُثم)١( 
باملسالح، فمن  احُففها  ثم  البيت وأنصاُرهم، 
خرج منها إىل وجه من الوجوه، أوأتاها من وجه 

من الوجوه، فارضب عنقه)2(. 
واما كوهنم يف الفقه واحلديث والعلم يتبعون 
روى  فقد   وآبائه الصادق  جعفر  لإلمام 

)١(   جُثم جيُثم: لصق ولزم. 
)2(   تاريخ الطربي ج 6/١9٤. 
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القايض عياض)١( احلوار الذي دار بني أيب جعفر 
املنصور ومالك بن انس حيث عرض عليه ان 

جيعله مرجعا فقهيا للدولة آنذاك، 
قال مالك: قال فقلت له: وألهل العراق قوال 

وا فيه طوَرهم.  تعدَّ
فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم رصفا 
فضع  املدينة  أهل  علم  العلم  وانام  عدال،  وال 

للناس العلم.
ويف رواية فقلت له: ان أهل العراق ال يرضون 
تهم  عامَّ عليه  يرضب  جعفر  أبو  فقال  ِعلَمنا. 

بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط)2(. 
سنة  الكوفة  يف  املنصور  خطب  وقد 
١٤٤هجرية بعد ان قبض عىل عبد اهلل بن احلسن 

والد حممد وإبراهيم قبيل ان ينهضا ويثورا. 
قال املسعودي: وملـّا أخذ املنصور عبد اهلل بن 
احلسن وإخوته والنفر الذين كانوا معه من أهل 
بيته صعد املنرب باهلاشمية، فحمد اهلل وأثنى عليه، 

وصىل عىل حممد ، ثمَّ قال: 
السرية  مصادر  إىل  املدخل  كتابنا  يف  ذلك  تفصيل  انظر     )١(

والتاريخ ص ٤70.
)2(   وكان املنصور قبل ذلك قد قال اليب حنيفة: يا أبا حنيفة، 
مسائلك  من  له  فهيء  حممد  بن  بجعفر  فتنوا  قد  الناس  ان 

الصعاب )الكامل يف الضعفاء البن عدي ١٣2/2(. 
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وأنصارنا،  شيعتنا  أنتم  خراسان،  أهل  »يا 
وأهل دعوتنا، ولو بايعتم غرينا مل تبايعوا خريا 
منّا. إنَّ ولد أيب طالب تركناهم والذي ال إله إال 
هو واخلالفة فلم نعرض هلم ال بقليل وال بكثري. 

أفلح،  فام    طالب أيب  بن  عيل  فيها  فقام 
م احلكمني، فاختلفت عليه األّمة وافرتقت  وحكَّ
الكلمة، ثمَّ وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته 

فقتلوه. 
ثمَّ قام بعَدُه احلسن بن عيل ، فواهلل ما كان 
ودسَّ  فقبلها،  األموال  عليه  عرضت  برجل، 
إليه معاوية إيّن أجعلك ويل عهدي، فخلع نفسه 
وانسلخ له مّا كان فيه، وسلَّمه إليه، وأقبل عىل 
النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غدا أخرى، 

فلم يزل كذلك حّتى مات عىل فراشه. 
ثمَّ قام من بعده احلسني بن عيل ، فخدعه 
أهل العراق وأهل الكوفة، أهل الشقاق والنِّفاق 
واإلغراق يف الفتن، أهل هذه املِدرة السوء،/

بحرب  يل  هي  ما  الكوفة/فواهلل  إىل  وأشار 
ق اهلل  فُأحارهبا، وال هي يل بسلم فُأساملها، فرَّ
منه،  أنفسهم  وأبرؤوا  وبينها/فخذلوه  بيني 

فأسلموه حّتى قتل. 
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أهل  بن عيل، فخدعه  زيد  بعده  قام من  ثمَّ 
الكوفة وغّروه، فلاّم أظهروه وأخرجوه أسلموه، 
وقد كان أيب حممد بن عيل ناشده اهلل يف اخلروج 
وقال له: ال تقبل أقاويل أهل الكوفة، فإّنا نجد 
يف علمنا أنَّ بعض أهل بيتنا يصلب بالكناسة، 
وأخشى أن تكون ذلك املصلوب، وناشده اهلل 
ره  غدر أهل الكوفة،  بذلك عّمي داود وحذَّ
وصلب  فقتل  خروجه،  عىل  وتمَّ  يقبل،  فلم 

بالكناسة«)١(. 
 ، وملا قتل إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن
أمر املنصور ان يطاف برأسه بالكوفة سنة ١٤٥ 

هجرية وخطب قائال: 
 »يا أهل الكوفة عليكم لعنة اهلل وعىل بلد انتم 

فيه...سبئية)2(، 
بوادر  وكانت  ج٣0١/٣،  الذهب  مروج  املسعودي:     )١(
التحسس من الكوفيني قبل ذلك، روى البالذري يف انساب 
االرشاف ١٥0/٣، قال: قال املدائني: )كتب أبو مسلم إىل أيب 
العباس: أن أهل الكوفة قد شاركوا شيعة أمري املؤمنني يف االسم، 
وخالفوهم يف الفعل، ورأهيم يف آل عيل الذي يعلمه أمري املؤمنني، 
يؤتى فسادهم من قبلهم بإغوائهم إياهم وإطامعهم فيام ليس 
هلم، فاحلظهم يا أمري املؤمنني بلحظة بوار، وال تؤهلهم جلوارك، 
فليست دارهم لك بدار. وأشار عليه أيضا عبد اهلل بن عيل بنحو 

من ذلك، فابتنى مدينته باألنبار وحتول إليها وهبا تويف(. 
)2(   أي اتباع عبد اهلل بن سبأ الذي ادعي له انه مبتدع الوصية 
لعيل  املشاهبة لوصية موسى ليوشع  الذي يرتتب عليها 

الرباءة من جتاوز عىل موقعه. 
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املالئكة،  جاءت  يقول:   قائل  خشبية)١(،  
لبني  َلَلعجب  جربيل...،  جاء  يقول:  وقائل 
أمية وصربهم عليكم، كيف مل يقتلوا مقاتلتكم 

ويسبوا ذراريكم، وخيربوا منازلكم. 
أما واهلل يا أهل امَلَدَرة اخلبيثة لئن بقيُت لكم 

ألذلنكم«)2(. 
أقول:

ويف ضوء ذلك كان من الرضوري التحقيق 
يف الرواية التارخيية التي ظهرت يف هذه الفرتة 
اخلطرية، سواء كانت رواية أيب خمنف أو رواية 
غريه، وجتزئة الرواية إىل أجزاء، واستبعاد اجلزء 
الذي يلتقي مع اهلدف اإلعالمي للعباسيني إن مل 

يكن لدينا غريها. 
الشيخ  أمثال  معارصين  وباحثني  ُكّتابا  إن 
حممود شاكر)٣( والدكتور امحد شلبي)٤( والشيخ 
)١(   يف النهاية البن »األثري«: اخلشبية: هم أصحاب املختار بن أيب 
عبيد، ويقال لرضب من الشيعة: اخلشبية. ويف »املشتبه« للذهبي: 
اخلشبي هو الرافيض يف عرف السلف. اقول وسيأيت يف ترمجة 

املختار الروايات التي وضعوها يف حقه للحط من شخصيته. 
)2(   انساب االرشاف ٣/269.

)٣(   كاتب مرصي ألف موسوعة يف التاريخ اإلسالمي يف عدة 
جملدات. 

)٤(   كاتب مرصي ألف موسوعة التاريخ اإلسالمي يف عدة 
جملدات وطبعت طبعات عديدة أخر ما رايته هو الطبعة السابعة 

سنة ١9٨٤م وعنها ننقل يف كتابنا هذا. 
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اخلرضي ونظرائهم قد يكونون معذورين حني 
يعتمدون عىل رواية أيب خمنف دون ان حيققوا فيها 
بسبب خلفيتهم العقائدية التي تسوغ هلم قبول 
ذلك أو األنس به، أما ان يعتمد الكاتب الشيعي 
أو  اإلمامي)١(عىل رواية أيب خمنف دون حتقيق 

دون جتزئة فليس معذورا)2(.  
***

)١(   قد يعرتض البعض علينا باعتامد مرجع الشيعة يف وقته 
الشيخ املفيد رمحه اهلل عىل رواية أيب خمنف يف كتابه اإلرشاد، او يف 
كتابه اجلمل، ولكنه اعرتاض غري وارد الن الشيخ املفيد يف اجلمل 
يرصح انه انام أورد اخبار اجلمل من مصادر غري إمامية ألجل 

االحتجاج. 
)2(   ارشنا إىل طرف من هذا املوضوع يف كتابنا املدخل إىل دراسة 
إىل  نوفق  ان  نرجو   ،٤٨0  -٤69/ النبوية،  السرية  مصادر 

تفصيلها يف دراسة مستقلة. 



رابط بقية إصداراتنا االلكرتونية
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