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 مقّدمة المؤّسسة

 مقّدمة املؤّسسة
وأهداٌف  إّن نرش املعرفة، وبيان احلقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية

متعالية، وهي من أهّم وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت عىل عاتقها 

 تنفيذ هذه الوظيفة املقّدسة.

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز 

واٍع متحّّض، يسري العلمية والتحقيقية؛ إلثراء الواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة جمتمٍع 

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

وممّا ال شّك فيه أّن القضية احلسينية ـ والنهضة املباركة القدسية ـ تتصّدر أولويات 

البحث العلمي، ورضورة التنقيب والتتبّع يف اجلزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي حتتاج 

وفق أساليب متنّوعة ودقيقة، وألجل هذه إىل الدراسة بشكٍل ختّصيص علمي، و

األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية يف النهضة 

احلسينية، وهي مؤّسسة علميّة متخّصصة يف دراسة النهضة احلسينية من مجيع أبعادها: 

والتبليغية،  التارخيية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، واالجتامعية، والرتبوية،

وغريها من اجلوانب العديدة املرتبطة هبذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكّفل بدراسة 

 .×سائر ما يرتبط باإلمام احلسني

وانطالقًا من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق هذه املؤّسسة املباركة؛ 

قد قامت بالعمل عىل جمموعة كوهنا خمتّصة بأحد أهّم القضايا الدينية، بل واإلنسانية، ف

من املشاريع العلمية التخّصصية، التي من شأهنا أن ُتعطي نقلة نوعية للرتاث، والفكر، 

 والثقافة احلسينية، ومن تلك املشاريع: 
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 والعمل فيه جاٍر عىل مستويني: قسم التأليف والتحقيق: ـ  8

ات احلسينية املهّمة، والعمل فيه قائم عىل تأليف كتٍب حول املوضوعأ ـ التأليف، 

التي مل يتّم تناوهلا بالبحث والتنقيب، أو التي مل ُتعَط حّقها من ذلك. كام ويتّم استقبال 

الكتب احلسينية املؤلَّفة خارج املؤّسسة، ومتابعتها علميًّا وفنّيًا من قبل اللجنة العلمية، 

 .وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونرشها

والعمل فيه جاٍر عىل مجع وحتقيق الرتاث املكتوب عن اإلمام ب ـ التحقيق، 

وهنضته املباركة، سواء املقاتل منها، أو التاريخ، أو السرية، أو غريها،  ×احلسني

وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب، حتت عنوان: )املوسوعة احلسينيّة 

القسم عىل متابعة املخطوطات احلسينية التي مل  التحقيقيّة(. وكذا العمل جاٍر يف هذا

ُتطبع إىل اآلن؛ جلمعها وحتقيقها، ثّم طباعتها ونرشها. كام ويتم استقبال الكتب التي تم 

حتقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونرشها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها 

بل اللجنة العلمية يف وإدخال التعديالت الالزمة عليها وتأييد صالحيتها للنرش من ق

 املؤسسة. 

وهي جمّلة فصلية متخّصصة يف النهضة احلسينية، هتتّم جمّلة اإلصالح احلسيني: ـ  4

بنشـر معامل وآفاق الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النهضة احلسينية 

تلك وتراثها، وكذلك إبراز اجلوانب اإلنسانية، واالجتامعية، والفقهية، واألدبية، يف 

 النهضة املباركة.

ويتّم فيه مجع الشبهات املثارة حول قسم رّد الشبهات عن النهضة احلسينية: ـ  3

وهنضته املباركة، ثّم فرزها وتبويبها، ثّم الرد عليها بشكل علمي  ×اإلمام احلسني

 حتقيقي.
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وهي موسوعة جتمع كلامت اإلمام : ×ـ املوسوعة العلمية من كلامت اإلمام احلسني 2

يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثّم تبويبها حسب التخّصصات العلمية،  ×حلسنيا

ووضعها بني يدي ذوي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بني كلامت 

 والواقع العلمي. ×اإلمام

وهي موسوعة تشتمل عىل كّل ما يرتبط : ×ـ قسم دائرة معارف اإلمام احلسني 2

أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسامء أعالم وأماكن،  بالنهضة احلسينية من

وكتب، وغري ذلك من األُمور، مرّتبة حسب حروف األلف باء، كام هو معمول به يف 

دوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّة رصينة، ُتراعى فيها كّل 

 رشوط املقالة العلميّة، ومكتوبٌة بلغٍة عصـرية وُأسلوٍب سلس.

والعمل فيه جاٍر عىل إحصاء الرسائل اجلامعية التي ـ قسم الرسائل اجلامعية:  4

ُكتبْت حول النهضة احلسينية، ومتابعتها من قبل جلنة علمية متخّصصة؛ لرفع النواقص 

العلمية، وهتيئتها للطباعة والنرش، كام ويتّم إعداد موضوعات حسينيّة تصلح لكتابة 

 بمتناول طاّلب الدراسات العليا.رسائل وأطاريح جامعية تكون 

والعمل فيه جاٍر عىل ترمجة الرتاث احلسيني باللغات األُخرى إىل ـ قسم الرتمجة:  2

 اللغة العربيّة.

ويتّم فيه رصد مجيع القضايا احلسينيّة املطروحة يف الفضائيات، ـ قسم الرصد:  1

؛ ممّا يعطي رؤية واملواقع اإللكرتونية، والكتب، واملجالت والنرشيات، وغريها

واضحة حول أهّم األُمور املرتبطة بالقضية احلسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره 

يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العاّمة للمؤّسسة، ورفد بقيّة األقسام فيها، وكذا 

 بقية املؤّسسات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.
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ه إقامة ندوات علميّة ختّصصية يف النهضة ويتّم من خاللـ قسم الندوات:  9

 احلسينية، حيضـرها الباحثون، واملحّققون، وذوو االختصاص.

حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية ـ قسم املكتبة احلسينية التخصصية:  81

 ختّصصية جتمع الرتاث احلسيني املطبوع.

مي وفنّي؛ يقوم بنـرش وهو قسم مؤّلف من كادر عل ـ قسم املوقع اإللكرتوين: 88

وعرض النتاجات احلسينية التي تصدر عن املؤسسة، كام ويتكفل بتغطية اجلنبة 

 اإلعالمية للمؤسسة ومشاريعها العلمية.

وحيتوي عىل جلنة علمية فنية تقوم بعرض القضية  ـ قسم املناهج الدراسية: 84

ارفة من إعداد دروس احلسينية بشكل مناهج دراسية عىل ناشئة اجليل بالكيفية املتع

وأسئلة بطرق معارصة ومناسبة ملختلف املستويات واألعامر؛ لئال يبقى بعيدًا عن 

 الثورة وأهدافها.

ويتضمن كادرًا علميًا وفنيًا يعمل عىل استقطاب الكوادر  ـ القسم النسوي: 83

العلمية النسوية، وتأهيلها للعمل ضمن أقسام املؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، 

 وتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة احلسينية.

ويتضمن كادرًا فنيًّا متخصصًا يقوم بطباعة وإخراج وتصميم  ـ القسم الفني: 61

النتاجات احلسينية التي تصدر عن املؤسسة، وكذلك اإلعالنات والدعوات وخمتلف 

 امللصقات واألمور الفنيّة األخرى التي حتتاجها كافة األقسام.

 ُأخرى سيتّم العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.وهناك مشاريع 
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 هذا الكتاب:

إّن موضوع احلوادث الكونية والكرامات التي وقعت بعد حادثة عاشوراء له أمهية 

بالغة عىل عدة مستويات حيث إّنه يعكس رأي السامء وموقفها من تلك الواقعة 

دما خيرج الدم من حتت األحجار األليمة؛ ألّنه عندما تبكي ومتطر السامء دمًا، أو عن

واألشجار، وعندما حتصل التغيريات يف الكون من أجل ذبيح كربالء، وعندما تتعدد 

تلك احلوادث وتتنّوع الكرامات ، فإّن هذا يدل عىل أمور كثرية، منها: حقانية النهضة 

ن خالفها احلسينية ومبادئها وقائدها وأهدافها ونتائجها، ومنها: أهّنا تدل عىل بطالن م

بشخصه ومنهجه ومبادئه، وكذا من أيدها أو ريض هبا أو مل خيالفها، ومنها: بيان 

الذي تغري الكون ملظلوميته، ومنها: جتيل الغضب × وإظهار عظمة اإلمام احلسني

 ×.اإلهلي، ومنها: ظهور وإمتام احلجة عىل من خالف هنج احلسني

لتي تدل عليها تلك احلوادث إىل غري ذلك من الدالالت واملعاين واحلقائق ا

والكرامات، وألمهية املوضوع وخطورته فقد حاول بعض السلفية ومن تأثر هبم أن 

 يشكك يف تلك احلوادث ساعيًا إىل نفيها، خوفًا من  النتائج العظيمة املرتتبة عليها.

من هنا جاءت هذه الدراسة التوثيقية التحليلية من قبل الدكتور الشيخ حكمت 

هو أحد أعضاء مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة الرمحة و

احلسينية يف قسم التأليف والتحقيق واحلائز عىل درجة الدكتوراه يف احلديث والتاريخ، 

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل تلك احلوادث من خالل البحث السندي عىل 

قني بدراسة موضوعية علمية وفق قواعد ومعطيات ومباين علم الرجال عند الفري

حمايدة بعيدًا عن التعصب والتمييز، وقد ختللها بحوث حتليلية عديدة مهمة ومؤثرة، 

 كام وقد أجاب عن جمموعة من الشبهات واإلشكاالت يف املقام.
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لذلك فإّن هذا الكتاب يتميز هبذه األمور املهمة من حيث كفاءة املؤلف وختصصه، 

من حيث حجم املادة املبحوثة يف هذا املوضوع، ومن حيث ومن حيث املنهج املتبع، و

 النتائج املهمة التي توصل إليها.

، دوام السداد والتوفيق خلدمة القضية احلسينيةللمؤلِّف واملرتجم  ويف اخلتام نتمنّى

 إّنه سميٌع جميٌب.، ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك لنا يف أعاملنا

 

 اللجنة العلمية يف

 بنييء مؤسّسة وارث األ

 للدراسءت التخصصية يف النهضة احلسينية
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 مقّدمة المؤلف

 مقّدمة املؤلف
مل تكن واقعة عاشوراء وليدة ساعتها، فهي كغريها من األحداث سامهت الكثري 

 من الظروف يف تكّوهنا وحصوهلا.

كام أهّنا كحدث مل تكن قد حصلت يف اليوم العارش فقط، بل نعتقد أهّنا انطلقت يف  

بيعة يزيد بن معاوية، فكانت )الالء( احلسينية  ×دينة املنورة حني رفض احلسنيامل

بوجه يزيد، هي انطالقة لرشارة الثورة ضّد االستبداد والعبودية، وقد تّوجت الثورة يف 

يوم عاشوراء حني ُزّفت قرابني الشهادة إىل العيّل األعىل ُمعلنًة انتصار الدم عىل 

 السيف.

دت معه أرواح العّشاق إىل عنان السامء، وفاضت كربالء وصع ×ُقتل احلسني

 بدمائهم الزكية؛ لتنطلق بعد ذلك حلقة ُأخرى من حلقات هذه الثورة املباركة.

، والتي أخذت ’متثّلت هذه احللقة بمسرية اإلباء والشموخ ألُسارى آل حممد

 عىل عاتقها إحياء الثورة، وختليدها، وبيان حقائقها.

لثورة املباركة مل تكن قد بدأت يف يوم عاشوراء، فكذلك أهّنا مل تنتِه يف فكام أّن تلك ا

يوم عاشوراء، بل صار عاشوراء يوم انطالق جديد إلحياء الثورة، وبيان معانيها، 

 والتعريف بقائدها، والوقوف عىل أهدافها.

فانطلقت يف تلك اللحظة القيم احلسينية لتخاطب الضمري الذي ُأريد له أن 

وختاطب الوجدان الذي غيّبه اخلوف، فكانت الثورة يف شّقها الثاين، والذي  يموت،

 يمكن أْن نسميه باجلانب اإلعالمي للثورة.
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‘ وعّمته العقيلة زينب ×تكّفل ركب السبايا وعىل رأسهم زين العابدين

بفضح البيت األُموي، والوقوف بوجه إعالمه املضلِّل، فكانت خلطبهم وكلامهتم وقعًا 

فوس السامعني، وتأثريًا عىل وجداهنم وضامئرهم، كام أهّنا كشفت الكثري من يف ن

 احلقائق عّمن ُغيّبت عنه بفعل اإلعالم املعادي.

هذا من جانب، ومن جانب آخر كان هناك تدّخاًل للسامء يف بيان احلقيقة، هذا 

ية التدّخل كان أكثره عىل نحو إعجازي، أو ال أقل من كونه خارج النظم الطبيع

املتعارفة، باعتبار أّن األُمور اإلعجازية والكرامات املشاهدة واملسموعة هي أكثر وقعًا 

يف النفوس وتأثريًا عىل الوجدان، فنقل التاريخ أحداثًا عظيمة حصلت بعد عاشوراء 

 كمطر السامء دمًا، وامحرار السامء، وكسوف الشمس، وغريها الكثري.

مل يف طياهتا الكثري من الدالالت عىل حقانية وال نشّك يف أّن هذه األحداث حت 

 الثورة، وعظمة قائدها، وغري ذلك ممّا سنُشري إليه أثناء البحث.

غري أّن هذه األحداث وإْن كانت مقبولة عند الشيعة اإلمامية يف اجلملة؛ باعتبار أّن 

اءة يمثّل ثالث أئّمة أهل البيت املنصوبني من السامء، فال غرابة عند قر ×احلسني

 ثورته، والوقوف عىل مغزاها، والطريقة يف قتله، أْن حتصل تلك األحداث.

إاّل أهّنا حمّل جدل عند الفريق اآلخر وخصوصًا علامء السلفية، فبادروا إىل إنكار 

الكثري منها، بل ورميه بالكذب واالختالق، وهذا ما ُيعطي رضورة وأمهيّة للقيام هبذا 

 البحث عىل نحو التفصيل.

افًا للحقيقة وبعيدًا عن تراشق االهتامات، وُبغية السري خلف الدليل، ارتأينا فإنص

أن نسرب غور هذه األحداث، لعّلنا نصل فيها إىل القول احلّق بحسب ما مُتليه علينا 

 الدراسة العلمية بعيدًا عن التعّصبات املذهبية وامليول العاطفية.

من ُكتب الفريقني، ثّم  فكان الغرض من الكتاب هو توثيق تلك األحداث
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مالحظة الثابت من عدمه، مع إشارات من هنا وهناك إىل الدالالت واملعطيات التي 

 يمكن الوقوف عليها من خالهلا.

وحيث إّن هذه الوقائع هي وقائع تارخيية، فإّن املسلك يف إثباهتا هو جتميع القرائن 

 من أجل احلصول عىل الوثوق بتحّققها.

 نرى أهّنا ُتفيد الوثوق واستفدنا منها يف كتابنا هذا هي: ومن القرائن التي

أّوالً: الصحة السندية احلاصلة من خالل البحث السندي، بمعنى أن يكون السند 

مقبوالً بام يشمل احلسن، واملوّثق، والقوي، واجليد، وغريها من أوصاف القبول التي 

 ُتفيد الوثوق بتحقق وحصول احلادثة.

املراد من البحث السندي هو األخذ بام صّح ورفض الضعيف وال ُيتوهم بأّن 

 ورّده، بل إّن هناك عّدة معطيات نستفيدها من البحث السندي، وأمّهها:

حتقيق أحد معايري االعتامد التارخيي، وهو الوثوق بالصدور الناشئ من وثاقة ـ  8

 الرواة وقبوهلم، وهو ما أرشنا إليه فيام مىض.

أو عدم وجود كّذابني أو متّهمني بالكذب يف سلسلة السند،  التحّقق من وجودـ  4

إذ ثّمة فارق كبري بني الكّذاب وبني الضعيف أو املجهول، فبناء عىل تطبيق املنهج 

احلديثي حتّى يف التاريخ، كام يذهب إليه بعضهم، فإّن األّول وهو الكّذاب ال تنجرب 

واهتا كّذابني، فإهّنا ال ترقى إىل معه الطرق عادًة، فمهام تعّددت الطرق وكان يف ر

القبول أو ال أقّل أّن نسبة املعاضدة، واحتامل تقوية اخلرب باآلخر هي ضعيفة جّدًا، 

بخالف الثاين، أي: الضعيف أو املجهول، فهو قابل لالنجبار، فقد ينجرب اخلرب 

 درجة الضعيف بوروده من وجه آخر فقط، فضاًل عن التعّدد، فإّنه قد يوصل اخلرب إىل

 الصحة.

إّن نسبة حصول االستفاضة املوجبة لالطمئنان، أو الوثوق بحصول احلادثة ـ  3
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وصدق اخلرب من خالل التعّدد، تكون ضعيفة جّدًا إْن مل تكن معدومة يف األخبار 

املتضّمنة أسانيدها للكّذابني أو املتّهمني بالكذب، بخالف األخبار املتضّمنة أسانيدها 

جاهيل، فإّن نسبة تعاضدها وحصول الوثوق أو االستفاضة املفيدة للضعفاء أو امل

 لالطمئنان تكون بنسبة قوّية.

إّن وجود الكّذابني واملتّهمني ُيعّد أحد القرائن القوية عىل كذب اخلرب ووضعه، ـ  2

بخالف الضعفاء واملجهولني، فإّن وجودهم ال يساوق عدم صدور اخلرب أو عدم 

ال يساوق الثبوت أيضًا، بل يبقى اخلرب عىل االحتامل، فقد يكون  حتّقق احلادثة، وكذلك

اخلرب ثابتًا واقعًا، وقد يكون ال، ومعه ال يمكن وصف اخلرب املروي عن الضعيف أو 

 املجهول بأّنه خرب مكذوب أو موضوع.

بل لرّبام يذهب مجلة كبرية من العلامء إىل األخذ باخلرب الضعيف يف القضايا 

وقد قّدمنا يف مواضع أن أهل العلم متفقون عىل العمل »ال النووي: التارخيية، ق

 .(8)«بالضعيف يف غري األحكام وُأصول العقائد

ثانيًا: قد اّتضح من خالل ما تقّدم معيارًا آخر لقبول األخبار، وهو تعّدد الطرق 

ورة وإْن كانت ضعيفة من حيث السند، وهذا التعّدد له أنواع شتّى، فتارًة ُيوجب صري

اخلرب بحكم احلسن أو الصحيح، فيتحّقق معه املعيار األّول، وتارًة ُيوجب الوثوق 

بصدور اخلرب وحتّقق احلادثة، بمعنى أّنه يعطي نسبة ظن قوية تضاهي الصحة السندية 

إْن مل تكن أقوى، وهذا ُيعّد قرينة معتربة عىل قبول اخلرب التارخيي، وتارًة ُيوجب 

طمئنان بالصدور والتحّقق، وتارًة يصل إىل درجة التواتر، وهي االستفاضة املوجبة لال

 حاالت تكاد تكون نادرة.

                                         

 .29ص ،2هذب: جملاحييى بن رشف، املجموع رشح ، النووي (8)
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وكيفام كان فإّن أّي تعّدد للطرق حيّقق احلاالت املشار إليها ُيعّد قرينة قوية عىل 

 اإلثبات التارخيي.

 أو ثالثًا: رواية احلادثة أو اخلرب يف كتب الفريقني خصوصًا مع تعّدد الراوي املبارش

تعّدد الطرق، فإّن هذا يوجب الوثوق بصدور الرواية، وإْن كان وجودها منفردًا يف 

روايات كّل فريق ال يوّلد وثوقًا كوجود طريق واحد ضعيف أو طريقني فقط، لكن يف 

حال ورود اخلرب يف ُكتب كال الفريقني مع اختالف األهواء وامليوالت، ويف مسألة 

دها يف ُكتب الفريق اآلخر، فإّن ذلك بال شك يوّلد حساسة تقتيض عادًة عدم وجو

وثوقًا عقالئيًا بأّن احلدث واخلرب صحيح؛ إذ ال مصلحة للفريق اآلخر بالنقل غري 

 الصحيح ألمر ال يتامشى مع عقيدته وهواه.

وبناء عىل ما تقّدم جتدر اإلشارة إىل أّن التصحيح السندي وفق قواعد وأصول أهل 

األخذ بتوثيقاهتم واالعتامد عليها، بل ألّنه يشكل قرينة قوية عىل السنّة ليس من باب 

 صّحة وحتّقق تلك احلادثة واقعًا.

فهذه املعايري الثالثة هي التي اعتمدناها يف دراستنا هذه، ويف غري ذلك، فإّن اخلرب 

إذا خال من وجود الكّذاب واملتّهم فهو خرب ضعيف حمتمل الصدور وعدمه، فال نجزم 

دوره وال نّدعي حتّققه، فيبقى يف خانة االحتامل، وقد يكون ثابتًا ومتحّققًا يف بعدم ص

 الواقع، ولعّل املستقبل يكشف عن وجود طرق ُأخرى له قد ُخفيت علينا.

نعم، قد ترافق اخلرب الضعيف قرينة تقّوي نسبة حصول احلادثة، وسنُشري لذلك يف 

 حمّله إْن شاء اهلل.

لذي يف سنده كّذاب أو متّهم، فطبيعي أّن نسبة عدم صدوره وأّما اخلرب املنفرد ا

أقوى بكثري من صدوره، فهو أقرب إىل اخلرب املوضوع واملكذوب من غريه، نعم وفق 

احتاملية أّن الكّذاب قد يصدق رّبام يرفض البعض نسبة الوضع واجلزم به ملجّرد وجود 

الكّذاب ُيعّد قرينة قوية عىل كذب الراوي الكّذاب فيه، إاّل أّنه من الواضح أّن وجود 

 اخلرب ووضعه.



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  .........  81

 هذا ما يتعّلق باملعايري التي اعتمدناها يف ثبوت األخبار من عدمه.

وأّما ما يتعّلق باحلوادث وطرق خترجيها ومجعها، فكان االقتصار عىل احلوادث 

فال والكرامات التي جرت بعد عاشوراء، وكان هلا تعّلق بتلك احلادثة دون ما سواها، 

يشمل الكتاب الكرامات التي حصلت قبل عاشوراء، وال ما ال تتعّلق بعاشوراء، وقد 

اعتمدنا يف التخريج ـ عادًة ـ عىل املصادر األساسية للرواية واخلرب، وكان الرتكيز عليها 

وحاولنا جهد اإلمكان ذكر الرواية بطرقها املتعّددة إْن وجدت، واإلشارة لعّدة من 

ة إْن رواها أكثر من مصدر، ثّم نردفها بعد ذلك ببعض املصادر املصادر األساسي

الثانوية من دون استيعاب يف ذلك، فام دام مصدر اخلرب األسايس موجودًا، والرواية 

منقولة عن نفس الراوي املبارش، ال نرى رضورة لتحشيد املصادر الثانوية، وهي 

 عديدة بطبيعة احلال.

در األسايس لضياعه، أو عدم وصوله، أو عدم ثّم إّنه يف حال عدم وجود املص

عثورنا عليه، فسنضطر حينئٍذ العتامد املصدر الثانوي مع اإلشارة إىل املصدر األسايس 

 الذي نقل منه اخلرب والرواية.

وأّما ما يتعّلق باستقصاء احلوادث واستيعاهبا، فال شّك يف أّننا ذكرنا أكثر وأهم 

نية يف استيعاهبا، إاّل أّننا ال نّدعي حصول ذلك، فقد احلوادث، وقد بذلنا جهودًا ُمض

 تكون فاتت منّا حوادث من هنا وهناك، فهي كثرية جّدًا ومتفّرقة يف ُكتب عديدة.

نعم، يف احلوادث املتعّلقة باألفراد واألشخاص، فحيث إهّنا عديدة جّدًا، وعدم 

ها كام سيأيت؛ لذا فلم وجود خالف كبري فيها، إذ إّن الطرف اآلخر يقّر بحدوث أكثر

نقصد استيعاهبا وشموهلا يف كتابنا هذا، وإن كنّا قد ذكرنا أمّهها، بل أكثرها وتركنا منها 

 متفّرقات من هنا وهناك؛ لعدم الّضورة لذكرها.

ومع هذا العمل من التخريج، وذكر الطرق املتعّددة للخرب، واإلشارة لعّدة من 
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ألساسية، ودراسة األخبار من جهة السند، ومعرفة مصادره الثانوية بعد ذكر مصادره ا

ما ورد منها عند السنّة وما ورد منها عند الشيعة، نكون قد وّفرنا عىل الباحث واملحقق 

جهدًا جهيدًا، وقّدمنا له مادة متكاملة عن كّل حادثة، وحينئٍذ فبغض النظر عن قبوله 

فإّن توفري هذه املادة العلمية بالشكل  باملعايري التي اعتمدناها يف قبول احلادثة من عدمه،

املشار إليه متّكنه بسهولة من احلصول عىل نتيجة هنائية يف كّل مورد واحلكم عليه قبوالً 

 أو رفضًا.

هذا، وقد وقع الكتاب يف ستّة فصول: دار األّول منها عىل حادثة مطر السامء،  

لثالث بمسألة بكاء وتضّمن الثاين حادثة ظهور الدم حتت األحجار، وتكّفل ا

يف حني ُخّصص الرابع منها جلمع ودراسة  ×السموات واألرض عىل احلسني

احلوادث الكونية املتفّرقة، وأّما اخلامس فقد تكّفل بدراسة احلوادث الفردية املتفرّقة، 

وأّما السادس فقد اختص بأجوبة الشبهات املوّجهة هلذه احلوادث، ثّم بيان أهّم 

 ات العاّمة املستفادة من تلك الظواهر واألحداث.الدالالت واملعطي

ويف األخري ال يفوتني أْن أشكر كّل َمن ساهم يف وصول هذا اجلهد إىل ما هو 

عليه، وأخّص بالذكر األخ األستاذ املحّقق عاّمر الفهداوي، الذي تفّضل علينا مشكورًا 

 ه الشخيص.ووضع حتت ترّصفنا مجلة من األحداث التي كان قد استخرجها بجهد

كام أقّدم وافر شكري وتقديري إىل مؤسسة وارث األنبياء يف الدراسات 

التخصصية يف النهضة احلسينيّة، ومجيع القائمني عليها ملا وّفروه من خدمات جليلة 

 عىل املستويني اإلداري والعلمي من أجل إنجاح مهّمة هذا الكتاب.

 فللجميع دعائي بكّل خري وتوفيق. 

أمل باملحققني الكرام واألساتذة واخلطباء والقّراء األعزاء، أن جيودوا هذا، وكّلنا 

علينا ويتحفوننا بام تؤول إليه أنظارهم من نقد، أو إشكال، أو مالحظات تسهم يف 
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 خدمة هذا الكتاب ورفع نواقصه.

شفيعنا  ×نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أْن يتقبّل منّا هذا اليسري، وأن جيعل احلسني

نفع مال وال بنون إاّل َمن أتى اهلل بقلب سليم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب يوم ال ي

 العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.

                                                                     

 حكمت الرمحة

hekmat.alrahma@gmail.com
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 حول معنى الكرامات وتحقّقها لألحياء واألموات  عند أهل السنّة مبحث تمهيدي 

 

 أواًل: معنى الكرامات
من الواضح للمتتبّع أن ليس ثّمة خالف كبري يف حتّقق أصل الكرامات لألولياء، 

خمتّصات الشيعة، بل عليه مجهور أهل السنّة بام فيهم الفرقة وأّن هذا املوضوع ليس من 

كرامات األولياء حق باتفاق أئمة أهل اإلسالم والسنّة »السلفية، يقول ابن تيمية: 

واجلامعة، وقد دّل عليها القرآن يف غري موضع واألحاديث الصحيحة واآلثار املتواترة 

هل البدع من املعتزلة واجلهمية ومن عن الصحابة والتابعني وغريهم، وإنام أنكرها أ

 .(8)«تابعهم...

وذكروا يف عقائد اإلمام أمحد بن حنبل، أّنه كان يذهب إىل جواز الكرامات 

 .(4)لألولياء وينكر عىل َمن رّدها ويضّلله

ثًا عن األولياء:  ونؤمن بام جاء من كراماهتم، وصّح عن »وقال الطحاوي متحدِّ

 .(3)«الثقات من رواياهتم

 .(2)، وفّّسها املحىّل: أي جائزة وواقعة«وكرامات األولياء حق»قال السبكي: و

                                         

 .411( البعيّل، حممد بن عيل، خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية: ص8)

 .844ـ 842( ابن حنبل، أمحد، العقيدة )رواية أيب بكر اخلالل(: ص4)

 .221رشح العقيدة الطحاوية: ص ،نظر: ابن أيب العز احلنفي( اُ 3)

ر عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع: حاشية العطا ،حسن بن حمّمد ،نظر: العطار الشافعي( اُ 2)

 .218ص، 4ج
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 .(8)«كرامات األولياء ثابتة»وقال ابن عابدين: 

، وعقد يف كتابه )رياض (4)وذكر النووي أّن إثبات الكرامات هو مذهب أهل السنّة

 .(3)الصاحلني( بابًا أسامه: باب كرامات األولياء وفضلهم

كرامات األولياء ثابتة، عىل ما دّلت عليه األخبار الثابتة، واآليات »ي: وقال القرطب

 .(2)«املتواترة، وال ينكرها إاّل املبتدع اجلاحد، أو الفاسق احلائد

 .(2)وعّد الذهبي إنكار اإلسفراييني لكرامات األولياء بأهّنا زّلة كبرية

 من األحاديث كام أّن املتتبّع لرشاح احلديث سيجدهم يعلقون عقب الكثري

 واحلوادث الداّلة عىل كرامات معيّنة ما حاصله: وفيه إثبات كرامات األولياء.

وممّا جاء يف جواب حممد بن عبد الوهاب ألهل القصيم يف بيان عقيدته إمجاالً: 

 .(4)«وأقّر بكرامات األولياء وما هلم من املكاشفات»

اإليامن بمعجزات األنبياء »ويف كتاب ُأصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنّة: 

وكرامات األولياء أصل من ُأصول اإليامن دّلت عليه نصوص الكتاب والسنّة والواقع 

املشاهد فيجب عىل املسلم اعتقاد صّحة ذلك وأّنه حق. وإاّل فالتكذيب بذلك أو إنكار 

لامء يشء منه رّد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبري عاّم كان عليه أئّمة الدين وع

 .(2)«املسلمني يف هذا الباب

                                         

 .242، ص8حممد، حاشية رّد املحتار عىل الدر املختار: ج ،( ابن عابدين8)

 .89ص ،82صحيح مسلم برشح النووي: ج ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري، ( 4)

 .212رياض الصاحلني: ص ،يى بن رشفحي ،النووي (3)

 .41، ص88اجلامع ألحكام القران)تفسري القرطبي(: ج حممد بن أمحد،القرطبي، ( 2)

 .322ص ،82جسري أعالم النبالء: الذهبي، حممد بن أمحد، ( 2)

 .34، ص8الدرر السنية يف األجوبة النجدية: ج ،علامء نجد األعالم (4)

 .412أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنّة: صنخبة من العلامء، ( 2)



 42  ......................  مبحث متهيدي حول معنى الكرامات وحتّققها لألحياء واألموات  عند أهل السنّة

وقد أفرد عّدة من علامء أهل السنّة مصنّفات يف خصوص كرامات األولياء، كأيب 

 بكر اخلالل وابن األعرايب وابن أيب الدنيا والاللكائي وغريهم.

، وكذلك (8)هذا، وقد أنكر املعتزلة الكرامات، وأثبتها منهم أبو احلسني البرصي

 .(4)األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني وأبو عبد اهلل احلليمي أنكرها من األشاعرة

وقد تصّدى عّدة من العلامء لإلجابة عن شبهات املنكرين ال نرى رضورة 

 .(3)لذكرها

 واخلالصة أّن كرامات األولياء ثابتة عند مجهور أهل السنّة.

 بقي أْن نعرف املراد من األولياء ثّم املراد من الكرامات.

د من األولياء يف اجلملة فهم أهل اإليامن والتقوى والصالح، قال تعاىل: أّما املرا

پ پٱٻٻٻٻپپ )وقال أيضًا:  (2)(ٺٺٺٿ)

ٿٿٹ  ٿ ٿ ٺ * ٺٺ ڀ ڀ * ڀ

يف  |، وورد عن النبي(2)(ڦڦڦڦ ٹٹٹڤڤڤڤ

إّن اهلل قال: َمن »احلديث املتّفق عليه بني املسلمني أّنه قال ـ كام يف لفظ البخاري ـ: 

يًا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيّل عبدي بيشء أحّب إيّل ممّا افرتضت عليه عادى يل ول

وما يزال عبدي يتقّرب إيّل بالنوافل حّتى أحّبه فإذا أحببته كنت سْمَعه الذي يسمع به 

                                         

عبد  ،األجيي .899ص، 4األربعون يف أصول الدين: ج ،ازي، حممد بن عمرفخر الدين الرُانظر:  (8)

 .242ص، 3املواقف: ج ،الرمحن بن أمحد

حممد بن  ،لوامع األنوار، السفاريني .242ص، 3املواقف: ج ،عبد الرمحن بن أمحد ،األجييُانظر: ( 4)

 .392ص، 4أمحد بن سامل احلنبيل: ج

 .412ـ  413ص، 4صول الدين: جاألربعون يف أُ  ،ي، حممد بن عمرنظر يف ذلك: فخر الدين الراز( اُ 3)

 .32اآلية( األنفال: 2)

 .42ـ 44اآلية( يونس: 2)
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وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا، وإْن سألني ألعطينه، 

وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترّددي عن نفس املؤمن يكره  ولئن استعاذين ألعيذنه،

 .(8)«املوت وأنا أكره مساءته

وهم العارفون باهلل تعاىل حسبام يمكن »وقد عّرفهم جالل الدين املحيل، بقوله: 

املواظبون عىل الطاعات، املجتنبون للمعايص املعرضون عن االهنامك يف اللذات 

 .(4)«والشهوات

املراد بويل اهلل العامل باهلل املواظب عىل طاعته »العسقالين، بقوله:  وعرفهم ابن حجر

 .(3)«املخلص يف عبادته

والصحيح عندنا يف تعريف الويل هو: »وعّرفهم املعارص حسن السقاف بقوله: 

املسلم املؤمن الذي تعّلم ما جيب عليه معرفته من التوحيد والفقه الرضوري، املحافظ 

الزائد عليهام من النوافل، وال يشرتط اإلتيان بالنوافل كّلها، وإّنام  عىل أداء الفرائض ثمّ 

بقدر االستطاعة، املتوجه بصدق القلب واإلخالص هلل تعاىل يف أعامله، الذي تكره نفسه 

املعايص وحتّب الطاعات، الغائر عىل حرمات اهلل تعاىل املهتم بأمر املسلمني، وال يشرتط 

ديه. هذا هو التعريف الصحيح اجلامع املانع يف تعريف الويل يف حّقه ظهور كرامة عىل ي

 .(2)«عندنا

أمر خارق للعادة، جيريه »وأّما الكرامات فهي مجع كرامة، وقد عّرفوا الكرامة بأهّنا: 

                                         

 .891ص، 2البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري: ج (8)

، 4حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع: ج ،حسن بن حمّمد ،العطار الشافعي (4)

 .218ص

 .493ص ،88فتح الباري رشح صحيح البخاري: ج ،أمحد بن عيل ،ابن حجر العسقالين (3)

 .484صحيح رشح العقيدة الطحاوية: ص ،السقاف، حسن بن عيل (2)



 42  ......................  مبحث متهيدي حول معنى الكرامات وحتّققها لألحياء واألموات  عند أهل السنّة

 .(8)«اهلل تعاىل عىل يد ويل؛ تأييدًا له، أو إعانة، أو تثبيتًا، أو نرصًا للدين

للعادة غري مقرون بدعوى النبّوة وال هو مقّدمة،  وعّرفوها أيضًا بأهّنا: أمر خارق

يظهر عىل يد عبٍد ظاهر الصالح، ملتزم ملتابعة نبي ُكلِّف برشيعته مصحوب بصحيح 

 .(4)االعتقاد والعمل الصالح، علم هبا ذلك العبد الصالح أم مل يعلم

 ويظهر ممّا تقّدم أّن حقيقة الكرامة تتقوم بثالثة أمور أساسيّة، وهي:

 أْن تكون خارقة للعادة. ـ 8

 أْن ال تكون مقرونة بدعوى النبّوة.ـ  4

 وكوهنا عىل يد ويل.ـ  3

وأّما أهدافها واألغراض التي تقوم من أجلها فقد تكون متعّددة وخمتلفة بحسب  

موارد صدورها، وإْن كان أكثر أهدافها يدخل حتت عنوان نرصة الدين، فالكرامات 

أو بيان باطل ما، أو دفع شبهة من األذهان، أو تأييدًا  التي تقوم إلثبات حق معني،

 لشخص ما، كّلها تدخل يف احلقيقة يف باب نرصة الدين.

ومن قيود التعريف أعاله أخرجوا عّدة من األمور، فبقوهلم )خارق للعادة( خرج 

ما كان عىل وفق العادة من أعامل، وخرج بقوهلم )غري مقرون بدعوى النبّوة(، 

نبياء، كام خرج بقوهلم )وال هو مقدمة هلا( إرهاصات النبّوة وهي معجزات األ

 اخلوارق التي تتقّدم النبّوة.

كام خرج بقوهلم )عىل يد ويل أو عىل يد عبد ظاهر الصالح( ما حيصل للمشعوذين 

 والسحرة والكهان من سحر وشعبذة.

                                         

 .491ص، 4رشح العقيدة الواسطية: ج ،حممد بن صالح بن حممد ،العثيمني (8)

نظر: السجاعي، واُ  .394ص، 4لبهية: جالسفاريني احلنبيل، حممد بن أمحد، لوامع األنوار اُانظر: ( 4)

 .3أمحد بن أمحد، رسالة يف إثبات كرامات األنبياء: ص
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ّنه ال فرق يف حقيقة غري أّن املهم فيام تقّدم هو التفريق بني الكرامة واملعجزة، فهل أ

األمرين سوى التحّدي واّدعاء النبّوة، فاملعجزة ما صدرت عىل يد نبي يف مقام 

التحّدي، بخالف الكرامة إذ ال حتدي فيها، أم أّن الكرامة ال بّد أْن تكون دون 

 املعجزة؟

ذهب عدد كبري من العلامء إىل عدم الفرق بني املعجزة والكرامة سوى ما ذكرنا، 

واحلاصل أنه ال خالف عندنا يف ثبوت الكرامة، وإّنام اخلالف فيام كان »ن عابدين: قال اب

من جنس املعجزات الكبار، واملعتمد اجلواز مطلقًا إاّل فيام ثبت بالدليل عدم إمكانه 

 .(8)«كاإلتيان بسورة

إّن الكرامات قد تكون بخوارق العادات عىل مجيع أنواعها ومنعه »وقال النووي: 

واّدعى أهّنا ختتّص بمثل إجابة دعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله، وإنكار بعضهم 

 .(4)«للحّس، بل الصواب جريانًا بقلب األعيان وإحضار اليشء من العدم ونحوه

وقد أوضح ذلك الفقيه ابن حجر وذكر عّدة من العلامء الذين أشاروا إىل املائز  

يه معظم األئّمة أّنه جيوز بلوغها مبلغ الذي عل»الرئيس بني املعجزة والكرامة، فقال: 

املعجزة يف جنسها وعظمها، وإّنام يفرتقان يف أّن املعجزة تقرتن بدعوى النبّوة، أي باعتبار 

اجلنس أو ما من شأنه وإاّل فأكثر معجزات األنبياء ال سيام نبّينا حمّمد وقعت من غري 

عىل يد الويل من غري دعوى يشء  اّدعاء نبّوة، والكرامة تقرتن بدعوى الوالية أو تظهر

وهو األكثر فمن أولئك األئّمة اإلمام أبو بكر بن فورك وعبارته: املعجزات دالالت 

الصدق ثم إْن اّدعى صاحبها النبّوة فاملعجزة تدّل عىل صدقه يف مقالته فإْن أشار صاحبها 

معجزة، وإن  إىل الوالية دّلت املعجزة عىل صدقه يف مقالته فتسّمى كرامة وال تسمى

                                         

 .414ص، 3حاشية رّد املختار: ج ،حممد ،ابن عابدين (8)

 .811ص ،84صحيح مسلم برشح النووي:  ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري،  (4)
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، وذكر عّدة من العلامء الذين ذهبوا إىل ذلك، وأوضح «كانت من جنس املعجزات

عباراهتم منهم: إمام احلرمني، وأبو حامد الغزايل، والفخر الرازي، والبيضاوي، 

 وحافظ الدين النسفي، وأبو القاسم القشريي.

يافعي بعد نحو ذلك عن قال اإلمام ال»ثّم ذكر كالمًا لليافعي يفيد ما تقّدم، فقال: 

هؤالء األئّمة وغريهم: فهؤالء اّتفقوا عىل أّن الفارق بينهام هو حتّدي النبّوة فقط، ومل 

يشرتط أحد منهم كون الكرامة دون املعجزة يف جنسها وعظمها؛ فدّل ذلك عىل جواز 

ا التحّدي استوائهام فيام عدا التحّدي كام رّصح به إمام احلرمني، فيجوز اجتامعهام فيام عد

 .(8)«من سائر اخلوارق حّتى إحياء املوتى

 .(4)ثّم ذكر عّدة كرامات حصلت وتّم فيها إحياء املوتى من احليوانات

واملعجزة املؤيد هبا الرسل أمر خارق للعادة بأْن يظهر عىل »وجاء يف حاشية العطار: 

بالتحّدي منهم  خالفها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار املاء من بني األصابع مقرون

مع عدم املعارضة من املرسل إليهم بأْن ال يظهر منهم مثل ذلك اخلارق، والتحّدي 

الدعوى للرسالة، فخرج غري اخلارق كطلوع الشمس كل يوم، واخلارق من غري حتدٍّ 

 .(3)«وهو كرامة الويل

كرامة، ومتييزه بني املعجزة وال (2)ويف كالم آخر البن عابدين يف رّده عىل املعتزلة

إّن املعجزة ال بّد أن تكون ممّن يّدعي الرسالة تصديقًا لدعواه والويل ال بّد من أن »قال: 

                                         

 .314ـ  318ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص (8)

 .313ـ  314: صاملصدر السابق (4)

، 4حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع: ج ،حسن بن حمّمد ،العطار الشافعي (3)

 .222ص

نكارهم للكرامة وذلك اللتباسها باملعجزة وعدم إمكان التفريق بينهام فال إف عن املعتزلة رِ ( وقد عُ 2)

 كام يّدعون.يتميّز بني النبّي وغريه 
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يكون تابعًا لنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه ألّنه ال يكون وليًا ما مل يكن حمّقًا يف ديانته 

بل يكون كافرًا واّتباعه لنبّيه حتى لو اّدعى االستقالل بنفسه وعدم املتابعة مل يكن وليًا، 

وال تظهر له كرامة، فاحلاصل أن األمر اخلارق للعادة بالنسبة إىل النبي معجزة سواء ظهر 

 .(8)«من قَِبله أو من ِقَبل آحاد ُأّمته وبالنسبة إىل الويل كرامة خللوه عن دعوى النبّوة

 الفرق بني»ويف كتاب ُأصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنّة لنخبة من العلامء: 

املعجزة والكرامة: أّن املعجزة تكون مقرونة بدعوى النبّوة، بخالف الكرامة فإّن صاحبها 

ال يّدعي النبّوة وإّنام حصلت له الكرامة باّتباع النبّي واالستقامة عىل رشعه، فاملعجزة 

للنبي والكرامة للويل، ومجاعهام األمر اخلارق للعادة، وذهب بعض األئّمة من العلامء: 

ّن كرامات األولياء يف احلقيقة تدخل يف معجزات األنبياء ألّن الكرامات إّنام حصلت إىل أ

للويل باّتباع الرسول، فكّل كرامة لويل هي من معجزات رسوله الذي يعبد اهلل 

 .(4)«برشعه

                                         

 .412ص، 3حاشية رد املختار: ج، حممد ،ابن عابدين (8)

 .413أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنّة: ص ،نخبة من العلامء (4)
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 األدّلة على جواز الكرامات
ا وقد ذكروا أدّلة متنوعة عىل حصول الكرامات منها ما دّل عىل أصل جوازه

 ومنها ما دّل عىل وقوعها وهو كثري جّدًا.

فام دّل عىل جوازها ما ذكروه من الدليل العقيل وهو أّن وجود املمكنات مستند إىل 

قدرته تعاىل الشاملة جلميعها، فال يمتنع يشء منها عىل قدرته، وال شك أّن الكرامة أمر 

 .(8)ممكن، وال يلزم من فرض وقوعها حمال لذاته

ويدّل عىل ذلك وقوع املعجزة، فيلزم من إنكار الكرامة إنكار »: وأضاف بعضهم

املعجزة ألّن كالمها خارق للعادة، وإّنام امتازت املعجزة عن الكرامة بأّن املعجزة مقرونة 

 .(4)«باّدعاء النبّوة وبرهان عليها

وذكر الفخر الرازي يف أربعينه أّن ترشيف اهلل تعاىل عبده بمعرفته وحمبّته أعظم 

وأعىل من إعطائه رغيفًا يف املفازة أو سقيه رشبة من املاء، وإذا مل يبعد األّول، كيف يبعد 

 .(3)الثاين

 .(2)كام ذكر وجوهًا عقلية عديدة للجواز يف تفسريه ال نرى رضورة لذكرها

اعلم أّن مذهب أهل احلق إثبات كرامات األولياء وأهّنا واقعة »وقال النووي: 

                                         

. السجاعي، أمحد بن أمحد، رسالة يف 242ص، 3املواقف: ج ،عبد الرمحن بن أمحد ،نظر: األجيي( اُ 8)

، 4هبجة الناظرين رشح رياض الصاحلني: ج ،بن عيداهلاليل، سليم  .3إثبات كرامات األنبياء: ص

 .292ص

 .292ـ  292ص، 4هبجة الناظرين رشح رياض الصاحلني: ج ،اهلاليل، سليم بن عيد (4)

 .413ص، 4األربعون يف أصول الدين: ج ،فخر الدين الرازي، حممد بن عمر (3)

 .22ـ  24ص، 48تفسري الرازي: ج ،فخر الدين الرازي، حممد بن عمرُانظر: ( 2)
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األعصار ويّدل عليه دالئل العقول ورصائح النقول، أما دالئل موجودة مستمّرة يف 

العقل فهي أمر يمكن حدوثه وال يؤدي وقوعه إىل رفع أصل من ُأصول الدين فيجب 

 .(8)«وصف اهلل تعاىل بالقدرة عليه وما كان مقدورًا كان جائز الوقوع

وكرامات  وأّما ما دّل عىل وقوعها فقد ذكروا كرامات وردت يف القرآن الكريم

 عديدة جرت للصحابة والتابعني وغريهم، وهي كثرية جّدًا، منها:

 : ما ورد يف القرآن الكريماألول
 وهي عديدة، منها:

الذين عاشوا يف  ذكروا أّنه من الكرامات الثابتة بالقرآن قّصة أصحاب الكهف،ـ  6

جوا من القرية قوم مرشكني، وهم قد آمنوا باهلل، وخافوا أْن يغلبوا عىل أمرهم، فخر

مهاجرين إىل اهلل )عّز وجّل(، فيّّس اهلل هلم غارًا يف جبل، وجه هذا الغار إىل الشامل، 

فال تدخل الّشمس عليهم فتفسد أبداهنم وال حيرمون منها، إذا طلعت، تزاور عن 

كهفهم ذات اليمني، وإذا غربت تقرضهم ذات الشامل، وهم يف فجوة منه، وبقوا يف 

ث مائة سنني وازدادوا تسعًا، وهم نائمون، يقلبهم اهلل ذات اليمني هذا الكهف ثال

وذات الشامل، يف الصيف ويف الشتاء، مل يزعجهم احلر، ومل يؤملهم الربد، ما جاعوا وما 

عطشوا وما مّلوا من النوم، فهذه كرامة بال شك، بقوا هكذا حتّى بعثهم اهلل وقد زال 

 .(4)الرشك عن هذه القرية، فسلموا منه

                                         

 .29بستان العارفني: ص ،حييى بن رشف ،النووي (8)

. وذكر هذه 499ص، 4رشح العقيدة الواسطية: ج ،حممد بن صالح بن حممد ،العثيمنيُانظر: ( 4)

 .242ص، 3املواقف: ج ،عبد الرمحن بن أمحد ،نظر: األجييالكرامة أو أشار إليها عّدة آخرين، فاُ 

األربعون  ،، فخر الدين الرازي، حممد بن عمر212لصاحلني: صرياض ا ،حييى بن رشف ،النووي

 . 318ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص .413ص، 4يف أصول الدين: ج
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وما حصل هلا من احلبل من غري ذكر، وحضور  ،‘ومن ذلك قّصة مريمـ  7

الرزق عندها من غري سبب ظاهر، وتساقط الرطب عليها من النخلة يف غري أوان 

 .(8)الرطب

ليتبنّي له  ومن ذلك قّصة الرجل الذي أماته اهلل مائة عام ثّم بعثه؛ كرامة له،ـ  3

 .(4)يف إيامنهقدرة اهلل تعاىل، ويزداد ثباتًا 

فإّن إحضاره لعرش بلقيس يف حلظة من  ومن ذلك قصة آصف بن برخيا،ـ  1

 .(3)مسرية شهر خارق للعادة حتامً 

 .(2)وقد ذكر النووي عّدة من اآليات القرآنية الداّلة عىل وقوع الكرامات فلرياجع

 من وقوع كرامات ’: ما نقلوه على لسان النيّبالثاني
 وهي عديدة، منها: 

، وذكره الفخر (2)تكليم الطفل جلريج العابد، وقد أشار إليه ابن حجر اهليتميـ  6

                                         

 ،األجيي. 414ص، 4األربعون يف أصول الدين: ج ،نظر يف ذلك: فخر الدين الرازي، حممد بن عمر( اُ 8)

رياض الصاحلني:  ،حييى بن رشف ،النووي. 242ص، 3جاملواقف:  ،عبد الرمحن بن أمحد

ابن حجر . 22ـ  22، ص21الاللكائي، هبة اهلل بن احلسن، كرامات األولياء: ص. 212ص

رشح  ،حممد بن صالح بن حممد ،العثيمني. 318اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص

 .499ص، 4العقيدة الواسطية: ج

 .499ص، 4رشح العقيدة الواسطية: ج ،الح بن حممدحممد بن ص ،العثيمني (4)

حممد بن أمحد، لوامع األنوار:  ،السفاريني .242ص، 3املواقف: ج ،عبد الرمحن بن أمحد ،األجيي (3)

، ابن حجر اهليتمي، 22ـ  28الاللكائي، هبة اهلل بن احلسن، كرامات األولياء: ص .392ص، 4ج

 .318أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص

 .41ـ  29بستان العارفني: ص ،حييى بن رشف ،النووي (2)

 .318ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص (2)
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أّنه قال: ’ ، وهو احلديث املروي يف الصحيحني، عن أيب هريرة عن النبّي (8)الرازي

قال مل يتكّلم يف املهد إاّل ثالثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجاًل »

فقالت: يا جريج فقال: يا رّب ُأّمي  فأتته ُأّمه وهو يصّل ا عابدًا فاخّتذ صومعة فكان فيه

فقالت: يا  يصّل وصاليت. فأقبل عىل صالته فانرصفت، فلاّم كان من الغد أتْته وهو 

جريج. فقال: يا رّب ُأّمي وصاليت. فأقبل عىل صالته، فانرصفت، فلاّم كان من الغد أتْته 

ّمي وصاليت. فأقبل عىل صالته، فقالت: فقالت: يا جريج، فقال: أي رّب أُ  يصّل وهو 

الّلهم ال متته حتى ينظر إىل وجوه املومسات فتذاكر بنو إرسائيل جرجيًا وعبادته، وكانت 

امرأة بغى ُيتمّثل بحسنها، فقالت: إن شئتم ألفتننه لكم! قال: فتعرضت له فلم يلتفت 

قع عليها فحملت، فلاّم إليها فأتت راعيًا كان يأوى إىل صومعته فأمكنته من نفسها فو

ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يرضبونه فقال: 

ما شأنكم قالوا: زنيَت هبذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي فجاؤوا به فقال: 

فصىّل فلاّم انرصف أتى الصبي فطعن يف بطنه وقال: يا غالم، َمن  ُأصّل دعوين حتى 

ل: فالن الراعي. قال: فاقبلوا عىل جريج يقّبلونه ويتمّسحون به، وقالوا: نبني أبوك؟ قا

 .(4)«لك صومعتك من ذهب. قال: ال أعيدوها من طني كام كانت. ففعلوا...

وقد أشار إليه اهليثمي  انفراج الصخرة عن الثالثة الذين يف الغار بدعائهم،ـ  7

’ د عن عبد اهلل بن عمر، أّنه سمع النبّي وهو ما ور (2)، وذكره الفخر الرازي(3)أيضاً 

                                         

 .23ص، 48تفسري الرازي: ج ،فخر الدين الرازي، حممد بن عمر (8)

البخاري، حممد بن إسامعيل،  :، ويف2ص، 1صحيح مسلم: ج ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري،  (4)

 .12نظر: كرامات األولياء لاللكائي: ص، بنحو من االختصار. واُ 821ص، 2ح البخاري: جصحي

 .318ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: صُانظر: ( 3)

 .22ـ  23ص، 48تفسري الرازي: ج ،فخر الدين الرازي، حممد بن عمرُانظر: ( 2)
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عن ابن عمر )ريض اهلل عنهام(، عن النبي )صىّل اهلل عليه وسّلم( قال: خرج ثالثة »قال: 

يمشون فأصاهبم املطر فدخلوا يف غار يف جبل فانحطت عليهم رصخة، قال: فقال 

كان يل أبوان بعضهم لبعض: ادعوا اهلل بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم الّلهم إيّن 

شيخان كبريان فكنت أخرج فأرعي ثّم أجيء فأحلب فأجيء باحلالب فأيت به أبوى 

فيرشبان ثم أسقي الصبية وأهل وامرأيت فاحتبست ليلة فجئت فإذا مها نائامن قال 

فكرهت أن أوقظهام والصبية يتضاغون عند رجل فلم يزل ذلك دأيب ودأهبام حتى طلع 

علم أّنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة نرى منها الفجر، الّلهم إن كنت ت

السامء قال: ففرج عنهم وقال اآلخر الّلهم إن كنت تعلم أّنى كنت أحّب امرأة من بنات 

عمى كأشّد ما حيّب الرجل النساء، فقالت: ال تنال ذلك منها تعطيها مائة دينار فسعيت 

لت اتق اهلل وال تفض اخلاتم إاّل بحّقه فقمت فيها حتى مجعتها، فلاّم قعدت بني رجليها قا

وتركتها، فإن كنت تعلم أّنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة. قال: ففرج 

عنهم الثلثني، وقال اآلخر: الّلهم إن كنت تعلم أيّن استأجرت أجريًا بفرق من ذّرة 

يت منه بقرًا فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إىل ذلك الفرق فزرعته حتى اشرت

وراعيها، ثّم جاء فقال: يا عبد اهلل، أعطني حّقي فقلت: انطلق إىل تلك البقر وراعيها، 

فإهّنا لك فقال أتستهزئ يب؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك، ولكنّها لك، الّلهم إن كنت 

 .(8)«تعلم أّنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا. فُكِشف عنهم

وهو ما رواه أبو  مت صاحبها، وكذلك تكّلم الذئب،قّصة البقرة التي كلّ ـ  3

بينام رجل يسوق بقرة له قد محل عليها التفتت إليه البقرة »أّنه قال: ’ هريرة عن النبّي 

                                         

، 24ـ  28، ص31 ـ 32ص، 3البخاري: ج نظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح( اُ 8)

الاللكائي، هبة اهلل بن احلسن،  .91ـ  19ص، 1صحيح مسلم: ج ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري، 

 .12ـ  13كرامات األولياء: ص
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فقالت: إّنى مل ُأخلق هلذا، ولكني إّنام ُخلقت للحرث. فقال الناس: سبحان اهلل! تعجبًا 

 عليه وسّلم(: فإيّن أؤمن به وأبو بكر وفزعًا أبقرة تكلم، فقال رسول اهلل )صىّل اهلل

وعمر. قال أبو هريرة قال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم( بينا راٍع يف غنمه عدا عليه 

الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب، فقال له: َمن 

ان اهلل! فقال رسول اهلل )صىّل هلا يوم السبع يوم ليس هلا راٍع غريي. فقال الناس: سبح

 .(8)«اهلل عليه وسّلم(: فإنى أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر

وهو ما ورد عن أيب هريرة عن النبي  ما ورد يف تكلم السحابة وسامع صوهتا،ـ  1

بينا رجل بفالة من األرض فسمع صوتًا يف سحابة اسِق حديقة فالن. فتنحى »أّنه قال: 

ءه يف حرة فإذا رشجة من تلك الرشاج قد استوعبت ذلك املاء ذلك السحاب فافرغ ما

كّله فتتّبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء بمسحاته فقال له: يا عبد اهلل، ما 

اسمك؟ قال: فالن لالسم الذي سمع يف السحابة. فقال له: يا عبد اهلل، مِلَ تسألني عن 

اب الذي هذا ماؤه يقول اسِق حديقة فالن اسمى؟ فقال: إيّن سمعت صوتًا يف السح

السمك، فام تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فأّنى أنظر إىل ما خيرج منها فأتصّدق بثلثه 

 .(4)«وآكل أنا وعيايل ثلثًا وأرد فيها ثلثه

 إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية التي سيقت يف املقام.

 

                                         

، وبنحوه يف: البخاري، حممد بن 888ص، 2صحيح مسلم: ج ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري،  (8)

نظر: الاللكائي، هبة اهلل بن احلسن، كرامات األولياء: . واُ 894ص، 2إسامعيل، صحيح البخاري: ج

 .19ص

نظر: الاللكائي، هبة اهلل . واُ 443ـ  444ص، 1صحيح مسلم: ج ،مسلم بن احلجاجالنيسابوري،  (4)

 .14بن احلسن، كرامات األولياء: ص



 32  ......................  مبحث متهيدي حول معنى الكرامات وحتّققها لألحياء واألموات  عند أهل السنّة

 هم من الكرامات: ما وقع للصحابة والتابعني وغريالثالث
وهنا ذكروا كرامات كثرية، ونحن نورد نامذج ممّا ذكروه، فقد قال ابن تيمية: 

وكرامات الصحابة والتابعني بعدهم وسائر الصاحلني كثرية جّدًا، مثل ما كان أسيد بن »

حضري يقرأ سورة الكهف فنزل من السامء مثل الظلة فيها أمثال الرسج، وهي املالئكة 

 وكانت املالئكة تسلِّم عىل عمران بن حصني. نزلت لقرائته

 وكان سلامن وأبو الدرداء يأكالن يف صحفة، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها.

وعباد بن برش وأسيد بن حضري خرجا من عند رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم( يف 

هام، رواه ليلة مظلمة، فأضاء هلام نور مثل طرف السوط، فلاّم افرتقا، افرتق الضوء مع

 البخاري وغريه.

ملا ذهب بثالثة أضياف معه إىل بيته، وجعل ال يأكل »وقصة الصديق يف الصحيحني 

 لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك.

فنظر إليها أبو بكر وامرأته، فإذا هي أكثر مماكانت، فرفعها إىل رسول اهلل صىل اهلل 

 «.وجاء إليه أقوام كثريون فأكلوا منها وشبعوا عليه وسلم،

وخبيب بن عدي كان أسريا عند املرشكني بمكة رشفها اهلل تعاىل، وكان يؤتى بعنب 

 يأكله وليس بمكة عنبة.

وعامر بن فهرية قتل شهيدا، فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان ملا كان قتل 

 رفع، فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع.

وة: فريون املالئكة رفعته وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد وال وقال عر

ماء، فكادت متوت من العطش، فلام كان وقت الفطر وكانت صائمة، سمعت حسا عىل 

رأسها، فرفعته فإذا دلو معلق، فرشبت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها... 

 األسد بأّنه رسول رسول اهلل وسفينة موىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسّلم( أخرب 
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)صىّل اهلل عليه وسّلم(، فمشى معه األسد حتى أوصله مقصده... والرباء بن مالك كان 

إذا أقسم عىل اهلل تعاىل أبر قسمه، وكان احلرب إذا اشتّدت عىل املسلمني يف اجلهاد 

تافهم، يقولون: يا براء! أقسم عىل رّبك، فيقول: يا رّب! أقسمت عليك ملا منحتنا أك

فيهزم العدو، فلاّم كان يوم القادسية، قال: أقسمت عليك يا رّب ملا منحتنا أكتافهم 

 وجعلتني أّول شهيد. فمنحوا أكتافهم وقتل الرباء شهيدًا.

وخالد بن الوليد حارص حصنًا منيعًا، فقالوا: ال نسلِّم حتى ترشب السم، فرشبه فلم 

 يرضه.

وة، ما دعا قط إاّل اسُتجيب له، وهو الذي وسعد بن أيب وقاص كان مستجاب الدع

 هزم جنود كرسى وفتح العراق.

وعمر بن اخلطاب ملا أرسل جيشًا أمر عليهم رجاًل يسمى سارية، فبينام عمر خيطب 

فجعل يصيح عىل املنرب: يا سارية، اجلبل! يا سارية، اجلبل اجلبل! فقدم رسول اجليش 

دونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية اجلبل! يا سارية فسأله، فقال يا أمري املؤمنني، لقينا ع

. وذكر كثريًا من الكرامات إىل أن قال: «اجلبل! فأسندنا ظهورنا باجلبل فهزمهم اهلل

ثّم قال:  «وهذا باب واسع، وقد ُبِسط الكالم عىل كرامات األولياء يف غري هذا املوضع»

 .(8)«ن فكثريوأّما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه يف هذا الزما»

وصلة بن أشيم »كام أّن من الكرمات التي ذكرها ابن تيمية هي إحياء املوتى، فقال: 

مات فرسه وهو يف الغزو، فقال: الّلهم ال جتعل ملخلوق عّل ِمنّة. ودعا اهلل )عّز وجّل( 

فأحيا له، فرسه، فلاّم وصل إىل بيته قال: يا بني خذ رسج الفرس فإّنه عارية، وأخذ 

                                         

 .844ـ 821ء الشيطان: صالفرقان بني أولياء الرمحن وأوليا ،ابن تيمية احلراين، أمحد بن عبد احلليم (8)
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 .(8)«فامت الفرس رسجه

ورجل من النخع كان له محار فامت يف الطريق، فقال له أصحابه: هلم »وقال أيضًا: 

نتوزع متاعك عىل رحالنا، فقال هلم: أمهلوين هنيهة، ثّم توضأ فأحسن الوضوء وصىّل 

 .(4)«ركعتني، ودعا اهلل تعاىل فأحيا له محاره، فحمل عليه متاعه

فإّنه ال ريب أّن اهلل »ملوضوع ـ أعني إحياء املوتى ـ: وقال يف كتاب آخر حول هذا ا

خّص األنبياء بخصائص ال توجد لغريهم وال ريب أّن من آياهتم ما ال يقدر أن يأيت به 

غري األنبياء، بل النبي الواحد له آيات مل يأِت هبا غريه من األنبياء، كالعصا واليد ملوسى 

، وكانشقاق القمر، والقرآن وتفجري املاء من وفرق البحر، فإّن هذا مل يكن لغري موسى

بني األصابع وغري ذلك من اآليات التي مل تكن لغري حممد من األنبياء، وكالناقة التي 

لصالح فإن تلك اآلية مل يكن مثلها لغريه وهو خروج ناقة من األرض بخالف إحياء 

 .(3)«املوتى فإّنه اشرتك فيه كثري من األنبياء، بل ومن الصاحلني

وقد يكون إحياء املوتى عىل يد أتباع األنبياء كام قد وقع لطائفة من »وقال أيضًا: 

هذه األُّمة ومن أتباع عيسى فإّن هؤالء يقولون: نحن إّنام أحيى اهلل املوتى عىل أيدينا 

الّتباع حممد أو املسيح فبإيامننا هبم وتصديقنا هلم أحيى اهلل املوتى عىل أيدينا فكان إحياء 

 .(2)«وتى مستلزمًا لتصديقه عيسى وحممداً امل

وعودًا عىل ما نقلوه من الكرامات العديدة فقد ذكر ابن حجر اهليتمي عّدة من 

ُرّب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو »الكرامات وختمها بام صّح يف صحيح مسلم: 

                                         

 .842ـ 843: صاملصدر السابق (8)

 .842: صاملصدر السابق( 4)

 .481النبوات: ص ،ابن تيمية احلراين، أمحد بن عبد احلليم (3)

 .483: صاملصدر السابق( 2)
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يف الداللة قيل: لو مل يكن إاّل هذا احلديث لكفى »، وتعقبه بقوله: «أقسم عىل اهلل ألبره

 .(8)«هلذا املبحث

وذكر السفاريني أّن كرامات األولياء ثابتة بالعيان والربهان، فمن مجلة ما ُذكر 

وثانيًا: ما تواتر معناه وإْن كانت »بعض اآليات القرآنية املشار إليها فيام سبق، ثّم قال: 

ذا ممّا ذاع وشاع، تفاصيله آحادًا من كرامات الصحابة والتابعني ومن بعدهم وإىل وقتنا ه

ومأل اآلفاق واألسامع، وضاقت عن إحصائه الدفاتر، وشهدت بوجوده األكابر 

واألصاغر، وال ينكره إال معاند ومكابر، فال جرم فهو احلّق الرصاح الرادع ألهل 

 .(4)«اإلنكار والكفاح...

                                         

 .318ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى احلديثية: ص (8)

 .392ص، 4لوامع األنوار البهية: جالسفاريني احلنبيل، حممد بن أمحد،  (4)
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 ثانيًا: يف مشوهلا لإلحياء واألموات
يف ثبوت الكرامات، وذكرنا أدّلة وأمثلة كثرية  اّتضح ممّا سبق أّنه ال شّك وال ريب

عىل ذلك، إاّل أّنه وقع اخلالف يف أّن الكرامات هل خمتّصة بحال احلياة أم شاملة حلال 

 املوت أيضًا؟

وإذا ما نظرنا إىل الدليل العقيل الذي سيق إلثبات الكرامة لعرفنا أّنه شامل 

ّلقها باملمكنات، والكرامة أمر ممكن وال لألموات أيضًا ألّنه يتحّدث عن قدرة اهلل وتع

يلزم من حتّققها حمال لذاته، وهذا األمر غري خمتص باحلّي فكام جيري اهلل تعاىل الكرامة 

 من أجل الويل احلي كذلك يمكن أْن جيرهيا من أجل الويل امليت.

رق يف ومما ينبغي أْن يعلم أّنه حيث كانت الكرامة من اهلل تعاىل فال ف»قال العطار: 

وقوعها بني كون الويل حّيًا أو ميتًا خالفًا ملن منعها بعد املوت فإّنه ال وجه له واهلل ذو 

 .(8)«الفضل العظيم

( 9142ويف فتاوى اللجنة الدائمة يف جواهبم عى السؤال الرابع من الفتوى رقم )

باده الصاحلني الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره اهلل تعاىل عىل يد عبد من ع»جاء ما نّصه: 

حيًا أو ميتًا إكرامًا له فيدفع به عنه رضًا، أو حيقق له نفعًا أو ينرص به حّقًا، وذلك األمر ال 

يملك العبد الصالح أن يأيت به إذا أراد كام أّن النبّي ال يملك أن يأيت باملعجزة من عند 

 .(4)«نفسه، بل كّل ذلك إىل اهلل وحده...

                                         

، 4حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع: ج ،حسن بن حمّمد ،العطار الشافعي (8)

 .218ص

 .311، ص8فتاء: ج( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل4)
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 شمول الكرامة للحي وامليت. وموضع الشاهد من كالمهم هو

إاّل أّن ما يؤسف له هو حتريفهم هلذه الفتوى الحقًا لتبقى بنفس الرقم مع حذف 

كلمة امليت منها لتكون بالشكل التايل: الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره اهلل تعاىل عىل 

اًل يف يد عبد حي من عباده الصاحلني؛ إكراًما له فيدفع به... إلخ، وهو ما ُثبّت فع

موقعهم الرسمي، ولذا ال ينتابك العجب عزيزي القارئ حني ترى االضطراب يف 

حمتوى هذه الفتوى من موقع إىل آخر ومن كتاب مطبوع إىل آخر، فام تّم أخذه قبل 

التحريف كان يشتمل عىل كلمة حيًّا وميّتًا، وما تّم أخذه بعد التحريف فقد حذفت منه 

 نا عليه، وال حول وال قوة إاّل باهلل العيل العظيم.كلمة ميتًا بالشكل الذي نوه

هذا وقد تتبّعنا املوضوع بدّقة حتى حصلنا عىل فتاوى اللجنة قد ُنرشت يف موقع 

اآللوكة بصورة صوتية، قد تّم تسجيلها بصوت أمحد عزت من قِبَل وزارة الرتبية 

املركزية للكتب الناطقة والتعليم السعودية، اإلدارة العامة للرتبية اخلاّصة، املكتبة 

)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء مجع وترتيب: الشيخ أمحد بن عبد 

 84الرزاق الدويش( فتتبعنا املقاطع املسجلة وقد عثرنا عىل الفتوى يف الرشيط رقم 

 ، وقد ُقِرئت(8)43وتسع ثواين، وهو منشور يف املوقع برقم  89الوجه األول يف الدقيقة 

الفتوى كام أثبتناها بال حتريف، وهذا دليل قوي عىل حصول التحريف الحقًا، وأّن 

هذه القراءة كانت قبل التحريف كام هو حال الكتاب املطبوع الذي اعتمدنا عليه فقد 

كان قبل التحريف، وقد تّم االحتفاظ بنسخة صوتية احتياطًا ملا يتم حتريفه الحقا 

 أيضًا.

 الرد عىل السلفية أّن كبريهم ابن تيمية يؤمن بالكرامات وكيف ما كان، فيكفي يف

                                         

 ./http://www.alukah.net/audio_books/11/15866 ( وقد تم نرش املقاطع عىل هذا الرابط:8)
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 لألموات كام سيأيت الحقًا إْن شاء اهلل.

وجيوز التوّسل إىل اهلل تعاىل واالستغاثة باألنبياء »ويف كتاب بريقة حممودية: 

 والصاحلني بعد موهتم ألّن املعجزة والكرامة ال تنقطع بموهتم.

 الكرامة باملوت. وعن الرمل أيضًا بعدم انقطاع

 .(6)وعن إمام احلرمني: وال ينكر الكرامة ولو بعد املوت إاّل رافيض

وعن األجهوري: الويل يف الدنيا كالسيف يف غمده فإذا مات جتّرد منه فيكون أقوى 

 .(4)«يف الترّصف

 فهؤالء عّدة من العلامء رّصحوا بثبوت الكرامة لألموات.

حقيقتها إكرام من اهلل للويل والعبد الصالح فال وبات واضحًا حيث إّن الكرامة يف 

 فرق يف وقوعها حينئٍذ بني حال حياته وبعد مماته.

بأّن االستغاثة باألنبياء »وعىل هذا حيمل كالم الرميل الشافعي حيث قال: 

واملرسلني واألولياء والعلامء والصاحلني جائزة وللرسل واألنبياء واألولياء والصاحلني 

هتم؛ ألن معجزة األنبياء، وكرامات األولياء ال تنقطع بموهتم. أما األنبياء إغاثة بعد مو

فألهّنم أحياء يف قبورهم يصلون وحيّجون كام وردت به األخبار وتكون اإلغاثة منهم 

 معجزة هلم. والشهداء أيضًا أحياء شوهدوا هنارًا جهارًا يقاتلون الكفار.

احلّق عىل أّنه يقع من األولياء بقصد وبغري  وأّما األولياء فهي كرامة هلم، فإّن أهل

                                         

طالق إ( مل نفهم استثناء الرافيض هنا وما مقصوده به، فإْن كان املقصود هم الشيعة حيث تعارف منهم 8)

موات، وإْن كان حياء واألم يثبتون الكرامات لألاسم الرافضة عليهم، فال معنى هلذا االستثناء ألهّن 

  الرافض للحق مثالً.كون مراده إاّل  أْن يهم إاّل هو. اللّ  اصطالحاً آخر فلم يتبنّي لنا ما

بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية:  ،حممد بن حممد ،اخلادمى احلنفي (4)

 .413، ص8ج



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  .........  22

قصد ُأمور خارقة للعادة جيرهيا اهلل تعاىل بسببهم، والدليل عىل جوازها أهّنا ُأمور ممكنة ال 

يلزم من جواز وقوعها حمال، وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع، وعىل الوقوع قصة 

يل وقّصة أيب بكر وأضيافه كام يف مريم ورزقها اآليت من عند اهلل عىل ما نطق به التنز

الصحيح، وجريان النيل بكتاب عمر، ورؤيته وهو عىل املنرب باملدينة جيشه بنهاوند، 

حتى قال ألمري اجليش: يا سارية، اجلبل! حمذرًا له من وراء اجلبل لكمني العدو هناك، 

ه. وقد وسامع سارية كالمه وبينهام مسافة شهرين، ورشب خالد السم من غري ترضر ب

جرت خوارق عىل أيدي الصحابة والتابعني ومن بعدهم ال يمكن إنكارها لتواتر 

 .(8)«جمموعها

فال يرد عليه ما قاله بعضهم بأّنه قد استُشهد بوقوع كرامات لألحياء ونحن نتكّلم 

عن كرامات األموات، فإّن مراده إّن الكرامة حيث إهّنا أمر ممكن وأهّنا جائزة الوقوع 

جيرهيا بسبب الويل، وقد وقعت لعّدة من األحياء فال مانع حينئٍذ من وقوعها  من اهلل،

 لألموات.

ويمكن أْن ُيستدّل لشمول الكرامات حلال الوفاة أيضًا بتقرير أّن املوت ليس عبارة 

عن حالة عدمية، بل هو انتقال من دار إىل دار ُأخرى هلا أحكامها اخلاّصة هبا، وبعض 

للحياة الدنيا، وهذا املعنى تقرره عّدة من اآليات والروايات، وبه  هذه األحكام مشاهبة

رّصح مجلة من العلامء، فقد جاء يف تذكرة القرطبي عن شيخه أمحد بن عمرو، وكذا 

إّن املوت ليس بعدم حمض، وإّنام هو انتقال من حال »نقله عنه ابن القيم يف كتابه الروح: 

بعد قتلهم وموهتم أحياء عند رهبم يرزقون،  إىل حال، ويدل عىل ذلك: أّن الشهداء

فرحني مستبرشين، وهذه صفة األحياء يف الدنيا، وإذا كان هذا يف الشهداء كان األنبياء 

                                         

 .314ص، 2فتاوى الرميل: ج ،أمحد بن محزة ،الرميل الشافعي (8)
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بذلك أحق وأوىل، مع أّنه قد صّح عن النبّي: أّن األرض ال تأكل أجساد األنبياء، وأّن 

يف السامء وخصوصًا بموسى، النبي قد اجتمع باألنبياء ليلة اإلرساء يف بيت املقدس و

وقد أخربنا بام يقتيض أّن اهلل تبارك وتعاىل يرّد عليه روحه حّتى يرّد السالم عىل كّل من 

ُيسّلم عليه، إىل غري ذلك ممّا حيصل من مجلته القطع بأّن موت األنبياء إّنام هو راجع إىل أْن 

وذلك كاحلال يف املالئكة، ُغّيبوا عنّا بحيث ال ندركهم، وإْن كانوا موجودين أحياء، 

 .(8)«فإهّنم موجودون أحياء وال يراهم أحد من نوعنا

فحياة الشهداء واألنبياء، بعد موهتم وخروجهم من الدنيا، ممّا ال خالف فيه، فكام 

تشملهم الكرامة يف الدنيا فال مانع أْن تشملهم بعد احلياة أيضًا ما دام األمر يتعّلق 

 ر ليس إاّل.باالنتقال من دار إىل دا

وكام دّلت اآليات والروايات عىل احلياة فإهّنا دّلت كذلك عىل أهّنم يسمعون 

الكالم وبإمكاهنم القيام بعّدة من األفعال كالدعاء والصالة واالستغفار، ويمكن أْن 

 نربز عّدة أدّلة عىل ذلك:

 اآليات القرآنية املباركة الواردة يف الشهداء:  األّول:

ڻ ۀ  *ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .(4) (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ *ڭ

فاآليات الكريمة، بعد ما أثبتت أّن الشهداء أحياء، أثبتت هلم عّدة من اآلثار: 

ُيرزقون، ويفرحون بام آتاهم اهلل من فضله، وغريها، وهذه آثار مشاهبة آلثار احلياة 

                                         

نظر: ابن قيم اجلوزية، . واُ 241 ـ 229، ص8التذكرة بأحوال املوتى: ج ،( القرطبي، حممد بن أمحد8)

 .34 ـ 32ص ،8ج: الروح يف الكالم عىل أرواح األموات واألحياء بالدالئل ،حمّمد بن أيب بكر

 .828ـ 849اآلية( آل عمران: 4)
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عىل أّن احلياة الربزخيّة هي حياة تشابه هذه احلياة، وأّن املوت انتقال الدنيا؛ وهي تدّلل 

 من داٍر مشاهدٍة إىل داٍر غري مشاهدة.

األنبياء »أّنه قال: ’ وهو احلديث الصحيح املروي عن أنس عن النبي الثاين:

 .(8)«أحياء يف قبورهم يصّلون

موسى ليلة  مررت عىل»أّنه قال: ’ ويف صحيح مسلم: عن أنس، عن النبي

 .(4)«يف قربه يصّل ُأرسي يب عند الكثيب األمحر وهو قائم 

فهذان احلديثان، وغريمها ممّا يف الباب، يثبتان أثرًا آخر من آثار احلياة الربزخية وهو 

الصالة، وهو أثر متوافق مع آثار احلياة الدنيوّية، وظاهر لفظ الصالة يستلزم احلركة 

 وسجود، ويشمل الدعاء واالستغفار ونحو ذلك. والفعل من قيام وقعود وركوع

ما من أحد ُيسلِّم عّل »أّنه قال: ’ ما ورد عن أيب هريرة، عن رسول اهلل الثالث:

 .(3)«×إاّل رّد اهلل عّل روحي حّتى أردّ 

 .(2)«رواه أبو داود بإسناد صحيح»قال النووي: 

يع َمن ُيسّلم عليه، ورّد يرّد السالم عىل مج’ وهذه الرواية تثبت رصحيًا أّن النبي

السالم أثر آخر من آثار احلياة، وفعل مشابه ألفعال احلياة الدنيا، وَمن يسمع السالم 

 ويرّده يمكنه أن يدعو للمؤمنني ويستغفر هلم.

أكثروا عىّل من »قال: ’ ما أخرجه احلريب عن أوس بن أوس عن النبي الرابع:

                                         

. 324ص ،4فتح الباري رشح صحيح البخاري: ج ،أمحد بن عيل ،نظر: ابن حجر العسقالين( اُ 8)

 .812ص، 4، سلسلة األحاديث الصحيحة: جاأللباين، حمّمد نارص الدين

 .814ص، 2، صحيح مسلم: جبن احلجاج النيسابوري مسلم (4)

 .223، ص8سنن أيب داود: ج ،( أبو داود، سليامن بن األشعث3)

 .424ص، 1النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب: ج (2)
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عّل. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟  الصالة يوم اجلمعة، فإّن صالتكم معروضة

 .(8)«قال: إّن اهلل تعاىل حّرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء

حديث أوس بن أوس هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغريمها »قال النووي: 

 .(2)واأللباين (3). وصّححه احلاكم والذهبي(4)«بأسانيد صحيحة

مع الصالة، وأّن له شعورًا وإدراكًا يف قربه، وإاّل فال يس’ والرواية تثبت أّن النبي

معنى لعرض الصالة عىل َمن ال يدرك معناها وال يشعر هبا، وهذا اإلدراك والشعور 

عّلل ذلك بأّن األرض ال تأكل ’ هو أثر آخر من آثار احلياة الدنيا، خصوصًا أّن النبي

  كان يف احلياة الدنيا بروحه وبدنه.أجساد األنبياء، وكأّنه يريد القول بأّنه حيٌّ كام

يف الصالة، فقد اّتفق املسلمون بكاّفة انتامءاهتم عىل ’ السالم عىل النبي اخلامس:

يف كّل تشهد أو يف خصوص األخري من الصالة، بقوهلم: ’ السالم عىل النبي

 ، فالسالم هنا بصيغة خطاب موجه«السالم عليك أهّيا النبّي ورمحُة اهلل وبركاته»

ال يسمع وال يبلغه السالم؛ لكان ذلك لغوًا ال يأمر اهلل به ’ ، فلو كان النبّي ’للنبّي 

 وال يفعله العقالء.

وإذا قال قائل إّن هذا الكالم إّنام جيري يف األنبياء والشهداء وال جيري يف سائر 

 الصاحلني؟

لة ملطلق نقول بإّن نفس الكالم جيري يف األولياء والصاحلني، بل إّن احلياة شام

                                         

 .41ـ 42، ص8إبراهيم بن إسحاق، غريب احلديث: ج ،احلريب (8)

 .221ص، 2النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب: ج (4)

 .421، ص8املستدرك عىل الصحيحني، وبذيله التخليص للذهبي: جحممد بن عبد اهلل، ( احلاكم، 3)

نظر: األلباين، حمّمد نارص الدين، سلسلة . واُ 32ـ  32، ص8إرواء الغليل: جنارص الدين، ( األلباين، 2)

 .34ص، 2األحاديث الصحيحة: ج
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املوتى، فكام ذكر ابن القيّم سابقًا: أّن الوفاة هي انتقال من دار إىل دار. وقد دّلت 

 األخبار عىل حياة مجيع الناس يف عامل الربزخ. 

وقد ورد: أّن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء »قال ابن كثري: 

ثنا الصلت بن دينار، عن احلسن، والعشائر يف الربزخ، كام قال أبو داود الطياليس: حّد 

عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسّلم(: إن أعاملكم تعرض عىل 

أقربائكم وعشائركم يف قبورهم، فإن كان خريًا استبرشوا به، وإن كان غري ذلك قالوا: 

زاق عن سفيان عّمن اللهّم أهلمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال اإلمام أمحد: أنبأنا عبد الر

سمع أنسًا يقول: قال النبّي )صىّل اهلل عليه وسّلم(: إّن أعاملكم ُتعرض عىل أقاربكم 

وعشائركم من األموات فإن كان خريًا استبرشوا به وإن كان غري ذلك قالوا: اللهّم ال 

 .(8)«متتهم حّتى هتدهيم كام هديتنا

سمعت رسول اهلل| يقول: » وأخرج احلاكم وصّححه عن النعامن بن بشري، قال:

أال أّنه مل يبق من الدنيا إالّ مثل الذباب متور يف جّوها، فاهلل يف إخوانكم من أهل القبور 

 . (4)«فاّن أعاملكم تعرض عليهم

فنالحظ هنا أّن األعامل تعرض عليهم، وهم يستبرشون باألعامل الصاحلة، 

 ويدعون لألحياء إْن كانت أعامهلم غري صاحلة.

الّلهم إيّن أعوذ بك أْن »فإّن الصحايب أبا الدرداء كان يقول عند سجوده:  وهلذا

 .(3)«يمقتني خايل عبد اهلل بن رواحة إذا لقيته

قال رسول اهلل )صىّل اهلل »كام أخرج مسلم يف صحيحه، عن أنس بن مالك قال: 

                                         

 .218ص، 4ابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم: ج (8)

 .312ص، 2املستدرك عىل الصحيحني: جحممد بن عبد اهلل، ( احلاكم النيسابوري، 4)

 . 81املنامات: ص ،( ابن أيب الدنيا، عبد اهلل بن حممد3)
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 .(8)«فواعليه وسّلم(: إّن امليت إذا وضع يف قربه، أّنه ليسمع خفق نعاهلم إذا انرص

فاألخبار والروايات يف ذلك عديدة وهي تثبت احلياة للموتى ووجود ارتباط هلم 

يف عامل احلياة الدنيا بسامعهم ألصواهتم ودعائهم هلم واستبشارهم أو حزهنم عىل 

 أعامهلم.

 ومن ذلك يمكن اخلروج بعّدة نتائج منها:

ات أيضًا، وهو أّن ثبوت إّن ما هو املراد يف حمّل البحث متحّقق يف حق األموـ  8

الكرامة للويل غري خمتصة يف احلياة الدنيا، فامليّت ليس بمعدوم، بل هو حي يف احلقيقة 

 ويسمع الكالم ويدعو ويستغفر، وغاية ما هنالك أّنه انتقل من دار إىل دار.

كام أّن الطلب من احلي واالستغاثة واالستعانة به فيام يقدر عليه أمر جائز، ـ  4

هي يف خصوص امليت، بعد أْن ثبت أّنه حي يف تلك الدار وله القدرة عىل  فكذلك

الدعاء واالستغفار، فإّن الطلب منه راجع يف حقيقته إّما إىل دعاء امليت من اهلل أْن 

يقيض حاجة هذا املستغيث وهو أمر مقدور كام قّدمنا، أو هو طلب املستغيث من اهلل 

الويل، وهو ممكن وغري مشتمل عىل أّي نوع من  أْن يقيض حاجته إكرامًا للنبّي أو

الرشك، خصوصًا أّن املستغيث ال يقصد عبادة َمن يستغيث به، بل هو يقّر بعبادته هلل 

 الواحد األحد ويعتقد بأّن تدبري األمور أوالً وآخرًا هي هلل وحده دون سواه.

                                         

 .844ص، 1، صحيح مسلم: جبن احلجاج مسلم ،النيسابوري (8)
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 مناذج من الكرامات اليت جرت لألموات عند أهل السّنة
كن االستدالل به عىل إمكان الكرامات لألموات هو وقوعها، وهنا وخري ما يم

يمكن القول بأْن وقوع الكرامات لألموات هو أمر حاصل عىل مّر األزمان والعصور 

وال جمال إلنكاره، ولذا أقر به ابن تيمية، وذكر نامذج من الكرامات وله يف ذلك كالم 

 كثري، سنأيت عليه الحقًا.

 كروها من وقوع الكرامات لألموات:ومن النامذج التي ذ

وأّنه ملـّا مات وجدوا يف ثيابه أكفانًا مل تكن معه  ،ما وقع يف حّق أويس القرينـ  6

قبل، ووجدوا له قربًا حمفورًا فيه حلد يف صخرة، فدفنوه فيه وكّفنوه، يف تلك األثواب، 

 .(8)ذكره ابن تيمية

 مات، وقعت قلنسوة رجل يف قربه، وأّنه لـاّم  ما وقع يف حّق األحنف بن قيس،ـ  7

 .(4)فأهوى ليأخذها فوجد القرب قد فسح فيه مّد البرص، ذكره ابن تيمية أيضاً 

فبعد أْن قتله الكفار، وعلمت قريش بذلك بعث  ما حصل لعاصم بن ثابت،ـ  3

 ناس منهم إليه ليؤتوا بيشء منه ُيعرف ألّنه كان قتل رجالً عظياًم من عظامئهم فبعث اهلل

لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئًا، أخرجه 

 .(3)البخاري

وبعثت قريش إىل عاصم »وأورده ابن عبد الرب بنحو آخر فيه تفصيل أكثر، ما نّصه: 

ليؤتوا بيشء من جسده ليحرقوه، وكان قتل عظياًم من عظامئهم يوم بدر فبعث اهلل مثل 

                                         

 .842الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: ص ،ابن تيمية احلراين، أمحد بن عبد احلليمظر: ُان( 8)

 .842: صُانظر: املصدر السابق( 4)

 .83ـ 84ص، 2البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري: جُانظر: ( 3)
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بر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه عىل يشء فلام أعجزهم قالوا: إّن الظلة من الد

ستذهب إذا جاء الليل حّتى بعث اهلل )عّز وجّل( مطرًا جاء بسيل فحمله فلم  (6)الدبر

 .(4)«يوجد، وكان قتَل كبريًا منهم فأرادوا رأسه فحال اهلل بينهم وبينه

لموتى، كام أرشنا لذلك، فماّم والبن تيمية كالم كثري يف الكرامات التي حتصل ل

وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور »قال يف ذلك: 

األنبياء والصاحلني مثل نزول األنوار واملالئكة عندها وتوّقي الشياطني والبهائم هلا، 

باب واندفاع النار عنها وعّمن جاورها، وشفاعة بعضهم يف جريانه من املوتى، واستح

االندفان عند بعضهم، وحصول األنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بَمن استهان 

هبا، فجنس هذا حق ليس ممّا نحن فيه، وما يف قبور األنبياء والصاحلني من كرامة اهلل 

ورمحته وما هلا عند اهلل من احلرمة والكرامة فوق ما يتومهه أكثر اخللق، لكن ليس هذا 

 .(3)«موضع تفصيل ذلك

فحصول الكرامات لألموات من األنبياء واألولياء والصاحلني هو أمر واقع 

 وحاصل وما إنكاره إاّل إنكار للواضحات املسّلامت ليس إاّل.

 أحد أولياء اهلل عند الفريقني ×احلسني
وإذا ما رجعنا ملوضوع الكتاب فهو يتناول ما جرى من كرامات وخوارق 

، وال يشّك أحد من الفريقني يف أّن احلسني من ×للعادات بعد شهادة اإلمام احلسني

األولياء اخلّلص ومن الشهداء، بل هو سّيد الشهداء كام ورد يف احلديث الصحيح: 

                                         

 ( الظاهر أّن املراد هبا الزنابري.8)

 .12ص، 4هلل، االستيعاب: جابن عبد الرّب، يوسف بن عبد ا (4)

 .322ـ  323اقتضاء الرصاط املستقيم: ص ،( ابن تيمية احلراين، أمحد بن عبد احلليم3)
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والذي له طرق متكثرة، لذا قال السيوطي ، «احلسن واحلسني سيِّدا شباب أهل اجلنّة»

 .(4)«ل هو متواتروباجلملة فاحلديث صحيح بال ريب، ب»وقال األلباين:  (8)بتواتره

فحياة احلسني إذن يف تلك الدار ممّا ال كالم فيها، ومنزلة احلسني وعظيم فضله 

ومقامه السامي رّصحت هبا اآليات واستفاضت هبا الروايات، فاحلسني هو أحد 

املشمولني بآية التطهري، واحلسني أحد املشمولني بآية املباهلة، واحلسني مشمول 

حسني منّي وأنا من حسني، أحّب »هو الذي قال فيه جّده:  بحديث الثقلني واحلسني

، وهكذا فالروايات يف فضله وعلو منزلته كثرية جّدًا، ولعله (3)«اهلل من أحّب حسيناً 

األوحد الذي بكى له نبّي اإلسالم حني والدته، واستمّر بالعزاء عليه يف مواطن عّدة 

ر األُّمة به وبمظلوميته وبام جيري  عليه، ويأتيه املَلك مرارًا وخيربه بام جيري وهو ُيذكِّ

يبكي لذلك ويشتّد حزنه ملا سيقع من ’ ، والنبّي (2)عليه ويعطيه تربة من تراب كربالء

بعده، فال غرو إذن وال غرابة يف أْن حتصل كرامات للحسني تأكيدًا لعظم مقامه ونرصة 

الفجائع، وطريقة مقتله للحّق وبيانًا للحقيقة، خصوصًا أّن فجيعة مقتله فاقت كّل 

وتفصيل قّصة قتله متزق األكباد وتذيب »تقرح العيون وتدمي القلوب، يقول املناوي: 

 .(2)«األجساد فلعنة اهلل عىل َمن قتله أو ريض أو أمر، وبعدًا له كام بعدت عاد

                                         

 .414قطف األزهار املتناثرة: صُانظر: السيوطي، جالل الدين، ( 8)

 .238ـ  243ص، 4األلباين، حمّمد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج (4)

، 2الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي: ج. 824ص 2مسند أمحد: ج ابن حنبل، أمحد،( 3)

احلاكم النيسابوري، ُانظر:  .، وأخرجه أيضًا احلاكم يف املستدرك وصّححه ووافقه الذهبي342ص

 .822ص، 3وبذيله تلخيص الذهبي: جعىل الصحيحني، املستدرك حممد بن عبد اهلل، 

تربة محراء من تراب كربالء، صّححه األلباين وأورد مجلة من ’ حديث نزول امللك وإعطائه للنبّي   (2)

 4نظر: األلباين، حمّمد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة: جاُ  .طرقه عن عّدة من الصحابة

 .244ـ  242ص

 .442، ص8املناوي، حممد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج (2)
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ويف قتله قصة فيها طول ال حيتمل القلب ذكرها فإنا هلل و إنا إليه »ويقول السيوطي: 

 .(8)«عونراج

فشاء اهلل أْن خيّلد تلك املعركة وأْن تبقى عالئمها واضحة بيِّنة عىل مّر التاريخ 

فحدث ما حدث من كرامات وخوارق للعادات وهو ما سنتناوله مفّصاًل يف هذا 

 الكتاب.

                                         

 .814تاريخ اخللفاء: صالسيوطي، جالل الدين، ( 8)
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ل: حادثة مطر السامء دمًا لقتل احلسني الفصل  22  .................................................  ×األوَّ

 

ل  ×اء دماً لقتل الحسينحادثة مطر السم: الفصل األوَّ

 املبحث األّول

 ختريج ودراسة األخبار الداّلة على احلادثة من مصادر الشيعة

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
وبحسب ما تتبعنا ووقفنا عليه، أّن الرواة الذين نقلوا احلادثة يف مصادر الشيعة 

 تسعة، وهم:

 ائه^.، عن آب×الرّيان بن شبيب، عن اإلمام الرضاـ  8

، عن آبائه^، عن اإلمام ×املفّضل بن عمر، عن اإلمام الصادقـ  4

 .×احلسن

 ÷.السيّدة زينبـ  3

 الزهري.ـ  2

 حممد بن سلمة، عّمن حّدثه.ـ  2

 ميثم التاّمر.ـ  4

 عمرو بن ثبيت، عن أبيه.ـ  2

 عاّمر بن أيب عاّمر.ـ  1

 رجل من أهل بيت املقدس.ـ  9
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 راستها سندّيًاثانيًا: ختريج األخبار ود
ورد هذا املعنى يف عّدة من األخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه األخبار معتربة 

سندًا، وبعضها اآلخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد وقرينة حلصول احلادثة، ولكي 

م الروايات بحسب الصحة والضعف  تكون الدراسة واضحة ومنّظمة ارتأينا أن ُنقسِّ

 ات املعتربة سندًا، والثانية: الروايات الضعيفة.عىل طائفتني: األُوىل: الرواي

 الطائفة اأُلوىل: األخبار املعتربة من اجلهة السندية

 اخلرب األّول: خرب الرّيان بن شبيب

حّدثنا حممد بن عل ماجيلويه&، قال: حّدثنا عل بن »أخرجه الصدوق، قال: 

يف أّول يوم من  ×ضادخلت عىل الر بن شبيب، قال: الرّيانإبراهيم، عن أبيه، عن 

يا بن شبيب، لقد حّدثني أيب، : »إىل أْن قال...« امُلحّرم، فقال يل: يابن شبيب أصائم أنت 

أّنه ملّا ُقتل جّدي احلسني )صلوات اهلل عليه(، مطرت السامء دمًا  ×عن أبيه، عن جّده

 .(6)«وترابًا أمحر

 رجال السند

القّمي صاحب التفسري، بل هو من  من الواضح عند الشيعة وثاقة عيل بن إبراهيم

، وكذلك وثاقة أبيه إبراهيم بن هاشم، بل اّدعى السّيد ابن طاووس االّتفاق (4)األجاّلء

                                         

 .894الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (8)

الفضل بن احلسن  ،أبو عيل .441( انظر: النجايش: أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنفي الشيعة: ص4)

 .814، ص8: جإعالم الورى بأعالم اهلدى ،الطربيس
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 .(4)، وكذلك وثاقة الرّيان بن شبيب(8)عىل وثاقته

وإن كان ثّمة كالم فهو يف شيخ الصدوق حممد بن عيل ماجيلويه، والتحقيق 

 ة:يقتيض وثاقته أيضًا بقرائن عدّ 

إّن الشيخ الصدوق أكثر من الرواية عنه، فقد أحىص الشيخ لطف اهلل الصايف ـ  6

ما رواه الصدوق عن شيخه ماجيلويه فبلغت مائتني وسبعني روايًة يف اخلصال، 

 .(3)والعلل، ومعاين األخبار، وثواب األعامل وعقاب األعامل

ه ال يروي إاّل الصحيح، إّن الشيخ الصدوق وكام هو معلوم التزم يف الفقيه بأنّ ـ  4

وما يكون حّجة بينه وبني رّبه، وقد ذكر طرق كتابه يف املشيخة، وبعد التتبع وجدنا أّن 

اثنني ومخسني طريقًا من طرقه إىل الرواة الذين ابتدأ هبم يف كتابه هي من طريق شيخه 

 ماجيلويه، وهذا يكشف أّنه ثقة عنده، واعتمد عليه كثريًا يف كتابه هذا.

قيل: إّن الصحة ال تستلزم الوثاقة، فقد يكون اعتمد عىل قرائن معيّنة يف صّحة  إنْ 

 الروايات، فال يمكن التمّسك بتوثيق شيخه ماجيلويه حينئٍذ.

قلنا: إّن من املعروف أيضًا أّن الشيخ يعتمد عىل وثاقة الراوي أيضًا كام رّصح يف 

لويه، فمن املستبعد جّدًا أّن مجيع ، ونظرًا لكثرة طرقه عن شيخه ماجي(2)بعض املواضع

تلك الطرق اعتمد يف صّحتها عىل القرائن، ومل يعتمد ولو يف بعض منها عىل وثاقة 

                                         

معجم رجال . اخلوئي، أبو القاسم، 821ابن طاووس، عيل بن موسى، فالح السائل: ص نظر:اُ  (8)

، 8مستدركات علم رجال احلديث: جالشاهرودي، عيل النامزي،  .498ص، 8ديث: جاحل

 .444ص

معجم اخلوئي، أبو القاسم، . 842ص :النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّفي الشيعةنظر: اُ  (4)

 .484ص، 1رجال احلديث: ج

 .312ص، 4 احلج: جبحوث استداللية يف فقه احلجالكلبايكاين، لطف اهلل الصايف، نظر: اُ  (3)

 .438، ص4( انظر: الصدوق، حمّمد بن عيل، من ال حيّضه الفقيه: ج2)
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 الرواة، خصوصًا مع ترضيه املستمر عىل شيخه كام سيأيت.

، وخصوصًا يف مشيخته، ويكاد يكون (8)إّن الشيخ الصدوق ترّّض عنه كثرياً ـ  3

 يف موارد نادرة فقد ترحم عليه فيها، والرتيض خصوصًا مع ذلك يف مجيع املوارد، إاّل 

 هذه الكثرة أمارة عىل الوثاقة عند مجلة من العلامء.

، وطبق مبنى عّدة كثرية من العلامء أّن شيوخ اإلجازة (4)أّنه من شيوخ اإلجازةـ  2

 ثقات.

أّنه يف  يمكن القول أيضًا أّن الرجل من املعاريف، فرواياته كثرية، خصوصاً ـ  2

 مشيخة الفقيه، وحيث مل يقدح فيه أحد، فرواياته معتربة.

إّن هذه قرائن عّدة، ُيتقّوى من خالهلا حال الرجل، ويمكن عىل  واخلالصة:

 ضوئها االعتامد عىل روايته.

 احليّل. وقد اعتمد عىل روايته وقال بصّحتها مجلة من املتأخرين عىل رأسهم العاّلمة

، (1)، و)احلبل املتني((3)وحديثه يف )املنتقى(»رمجة ما جيلويه: قال بحر العلوم يف ت

معدود يف الصحيح، وكذا يف كتب االستدالل. وحكم العاّلمة )ريض اهلل عنه( يف 

)اخلالصة( بصّحة طرق الصدوق املشتملة عليه، كطريقه إىل إسامعيل بن رباح، 

 واحلسني بن زيد، ومنصور بن حازم، وغريهم.

                                         

 ،لتفريشا .«وذكره حممد بن عيل بن بابويه يف مشيخته كثريًا، وقال: ريض اهلل عنه»ي: ـقال التفريش( 8)

 وقد أكثر الرواية عنه يف: »بحر العلوم. وقال 411ص، 2نقد الرجال: جمصطفى بن احلسني، 

الفوائد بحر العلوم، حممد مهدي، «. وكّلام ذكره قال: ريض اهلل عنه ،الفقيه وسائر كتبه مشيخة

 .311ص، 3الرجالية: ج

 .381ص، 3الفوائد الرجالية: جبحر العلوم، حممد مهدي، نظر: ( اُ 4)

 .بن الشهيد الثاينواملراد به كتاب  منتقى اجلامن للشيخ حسن ا (3)

 بل املتني للشيخ حمّمد بن احلسني البهائي.واملراد به كتاب احل (2)
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: وتابعه مشاخينا عىل ذلك. وظاهره االّتفاق عىل صّحة حديثه. (6)ج(قال يف )املنه

 ورّبام ناقش فيه بعض املتأّخرين، وهو نادر.

: النّص عىل توثيقه، وهو ظاهر )املنتقى(، (3)، و)ألقاب التلخيص((7)ويف )الرواشح(

لدراية( ، وقد ُيستفاد ذلك ـ أيضًا ـ من توثيق الشهيد الثاين يف )ا(1)و)مرشق الشمسني(

 .(2)«مجيع املشائخ املشهورين من زمان الكليني إىل زمانه

 خالصة احلكم عىل السند

تبنّي أّن احلديث هبذا السند هو حديث معترب صحيح، وعرّب عنه املجليس األّول 

 .(4)باحلسن كالصحيح

 اخلرب الثاين: خرب املفّضل بن عمر

بن هارون الفامي )ريض اهلل  حّدثنا أمحد»أخرجه الشيخ الصدوق يف أماليه، قال: 

عنه(، قال: حّدثنا حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن جامع احلمريي، قال: حّدثنا أيب، عن 

أمحد بن حممد بن حييى، عن حممد بن سنان، عن املفّضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن 

دخل يومًا إىل  ×أّن احلسني بن عل بن أيب طالب حممد، عن أبيه، عن جّده^:

، فلاّم نظر إليه بكى، فقال له: ما ُيبكيك يا أبا عبد اهلل؟! قال: أبكى ملا ُيصنع ×سناحل

                                         

 .باديآسرتألللشيخ حممد بن عيل ا منهج املقالواملراد به كتاب  (8)

 .لدامادللسيد حمّمد باقر ا الرواشح السامويةواملراد به كتاب  (4)

يخ ( واملراد به  باب األلقاب من كتاب تلخيص األقوال يف معرفة الرجال، وهو الرجال الوسيط للش3)

 حمّمد بن عيل االسرتابادي.

 واملراد به كتاب مرشق الشمسني للشيخ حمّمد بن احلسني البهائي. (2)

 .381ص، 3الفوائد الرجالية: جبحر العلوم، حممد مهدي،  (2)

 .131ص، 2روضة املتقني: جُانظر: املجليس، حممد تقي، ( 4)
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: إّن الذي يؤتى إيّل سمٌّ ُيدس إيّل فُاقتل به، ولكن ال يوم كيومك ×بك. فقال له احلسن

، ’يا أبا عبد اهلل، يزدلف إليك ثالثون ألف رجل، يّدعون أهّنم من ُأّمة جّدنا حممد

اإلسالم، فيجتمعون عىل قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي  وينتحلون دين

ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها حتّل ببني ُأمّية اللعنة، ومتطر السامء رمادًا 

 .(8)«ودمًا، ويبكي عليك كّل يشء حتى الوحوش يف الفلوات، واحليتان يف البحار

 رجال السند

، والذي ورد أيضًا (4)ايض كام يف بعض األخبارأّما أمحد بن هارون الفامي أو الق

، فهو من مشايخ الصدوق الذين أكثر عنهم (3)بعنوان أمحد بن إبراهيم بن هارون الفامي

 الرواية مرتضيًا ومرتمحًا عليه يف موارد كثرية.

وهذا املقدار كاٍف يف التعويل عىل الرجل واعتبار روايته كام نّوهنا إىل ذلك فيام 

 تقّدم.

 .(2)مد بن عبد اهلل بن جعفر بن جامع احلمريي، ثقة من وجوه الشيعةوحم

 .(2)وأبوه كذلك ال إشكال يف وثاقته

وأّما أمحد بن حممد بن حييى، فالظاهر هو أمحد بن حممد بن عيسى األشعري، فإّن 

الذي يروي عنه احلمريي وهو يروي عن حممد بن سنان إّنام هو ابن عيسى، وقد روى 

                                         

 .822الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (8)

 .281دوق، حممد بن عيل، كامل الدين ومتام النعمة: صنظر: الصاُ  (4)

 .831ص، 8: ج×الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا :نظراُ  (3)

 .322في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  :نظراُ  (2)

ن احلسن، الطويس، حممد ب .489في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  :نظراُ ( 2)

 . 211رجال الطويس: ص
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. وابن عيسى هذا هو (8)كام ذكر السيّد اخلوئي اثنني وتسعني مورداً  عن ابن سنان

 .(4)األشعري، وهو ثقة بال كالم

وأّما ما ورد بعنوان )أمحد بن حممد بن حييى( فلم نجد هكذا شخص يروي عن 

 حممد بن سنان، ويروي عنه احلمريي.

وال واألخبار وأّما حممد بن سنان، فهو إمامي وقع فيه كالم كثري، واختلفت األق

يف تضعيفه أو توثيقه، لكن كثريًا من املحّققني انتهوا إىل وثاقة الرجل، بل كونه من 

 .(3)ُخّلص الشيعة، ومن خواّص األئّمة^

وأّما املفّضل بن عمر، فهو وإْن اختلفت فيه األقوال والروايات، إاّل أّن الروايات 

أّنه من خواّص أئّمة أهل البيت^، املادحة له مستفيضة، وُيستفاد منها جاللة قدره، و

وقد وّثقه الشيخ املفيد، وعّده الشيخ الطويس من السفراء املمدوحني، وقد فّصل 

 .(2)السيّد اخلوئي الكالم فيه وانتهى إىل أّنه جليل ثقة

 خالصة احلكم عىل السند

 حتّصل مما تقّدم، أّن هذا السند صحيح معترب يمكن التعويل عليه.

 خرب عمرو بن ثبيت عن أبيه اخلرب الثالث:

حّدثني حكيم بن داُود بن حكيم، عن سلمة بن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

                                         

 . 93ـ 94ص، 3معجم رجال احلديث: ج: اخلوئي، أبو القاسم، نظراُ  (8)

 .44ص، 1: جاملامقاين، عبد اهلل، تنقيح املقال يف علم الرجالنظر: اُ  (4)

، مسلم، . الداوري428ص ،219ص، 3الرسائل الرجالية: ج ، حممد بن حممد،لكلبايسانظر: اُ  (3)

 .241ص ،214ص، 4لرجال: جصول علم اأُ 

 .331ص ،382ص، 89معجم رجال احلديث: ج: اخلوئي، أبو القاسم، نظراُ  (2)
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اخلطاب، عن حممد بن أيب عمري، عن احلسني بن عيسى، عن أسلم بن القاسم، قال: 

إّن السامء مل تبِك منُذ  ، قال:÷أخربنا عمرو بن ثبيت، عن أبيه، عن عل بن احلسني

. قلت: أّي يشء كان بكاؤها؟ ÷حييى بن زكريا واحلسني بن علوُضعت إاّل عىل 

 .(8)«قال: كانت إذا اسُتقبلت بثوب، وقع عىل الثوب شبه أثر الرباغيث من الدم

 رجال السند

أّما حكيم بن داُود، فهو من مشايخ ابن قولويه، وقد أكثر عنه، وترّحم عليه يف 

 بعض األحيان، فهو ثقة.

 .(4)«كان ضعيفًا يف حديثه، له عّدة كتب»فيه النجايش:  وسلمة بن اخلطاب، قال

وقد ُنوقش يف هذه العبارة وأمثاهلا بعدم داللتها عىل تضعيف نفس الراوي، فإهّنا 

ُتطلق عىل َمن يروي عن الضعفاء أو يروي املراسيل، وإْن كان يف نفسه ثقة، فال يمكن 

 احلكم بتضعيف الراوي عىل ضوئها.

سلمة هذا من رجال كتاب نوادر احلكمة ملحمد بن أمحد بن حييى  وإذا ما عرفنا أنّ 

األشعري، بل إّن سلمة هذا من مشاخيه، وبنينا عىل أّن اعتامد ابن الوليد وَمن وافقه من 

املشايخ عىل وثاقة رواة النوادر سوى ما استثنوا، فسيكون سلمة ثقة؛ ألّن ابن الوليد مل 

 .(3)يذكره يف مجلة ما استثناه

ا مل نقبل هبذا، فكذلك يمكن القول بتوثيق سلمة بناًء عىل رواية مجلة من وإذ

األجاّلء عنه، منهم: ابن الوليد، وحممد بن أمحد بن حييى، وحممد بن حييى العطار، 

                                         

 .812ـ 813كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .812في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  (4)

 .443ص ،899ص، 8أصول علم الرجال: ج ، مسلم،لداوريانظر: اُ  (3)
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وسعد بن عبد اهلل، وأمحد بن إدريس، وعيل بن إبراهيم، وحممد بن احلسن الصّفار، 

 .(8)وغريهم

 .(4)م الوحيد البهبهاين بوثاقة الرجل وجاللتهوبالطريقني املتقّدمني حك

أّما حممد بن أيب عمري، فهو من وجوه الطائفة وثقاهتا الذين ُعرفوا بأهّنم ال يروون 

 وال ُيرسلون إاّل ممّن  يوثق به، وهو من أصحاب اإلمجاع أيضًا.

بق وهنا ينفتح لنا جمال احلكم بصّحة الرواية من دون دراسة بقيّة سندها؛ وذلك ط

املبنى القائل بأّن هناك إمجاع عىل تصحيح ما يصّح عن مجلة من املشايخ، والذي منهم 

 ابن أيب عمري.

 أّما بناًء عىل عدم قبول هذه القاعدة، فال بّد من إمتام دراسة بقيّة السند، فنقول:

أّما احلسني بن عيسى، فيمكن القول بوثاقته بناًء عىل وجوده يف كامل الزيارات، 

 أّن هذا املبنى غري تام، وقد تراجع عنه السيد اخلوئي يف أواخر عمره.إاّل 

ويمكن أيضًا القول بوثاقته بناًء عىل أّن ابن أيب عمري ال يروي وال يرسل إاّل عن 

ثقة، كام أرشنا، وهذه القاعدة وإن وقع فيها اخلالف، إاّل أهّنا وقعت حماًل للقبول عند 

 ال خيفى.عّدة من العلامء والفقهاء كام 

 وأّما أسلم بن القاسم، فهو جمهول، ومل يذكروه.

 وأّما عمرو بن ثبيت )عمر بن وهب(، فمجهول ومل يذكروه أيضًا.

إّنه كان ممّن يروي عن أيب عبد »وأّما أبوه )ثبيت(، فقد ذكره النجايش، وقال: 

 .(3)«اهلل

                                         

 .482ص، 9معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (8)

 .891تعليقة عىل منهج املقال: صالوحيد البهبهاين، حممد باقر، نظر: اُ  (4)

 .882في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  (3)
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 خالصة احلكم عىل السند

فبناًء عىل متامية قاعدة أصحاب اإلمجاع، حتّصل أّن السند فيه عّدة من املجاهيل، 

وهم الذين أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنهم، بمعنى أّن الرواية تكون 

صحيحة بمجّرد صّحة السند إىل أحدهم من دون حاجة إىل بحث بقيّة السند، فتكون 

 الرواية صحيحة، وإال فهي ضعيفة.

 ارها، لكّنها ُتؤيِّد وقوع احلادثةالطائفة الثانية: األخبار اليت مل يثبت اعتب

 خرب الزهريـ  6

عن نرص بن مزاحم، عن عمر بن ]يعني أبيه[،  وعنه»أخرجه ابن قولويه، قال: 

، أمطرت السامء ×ملّا ُقتل احلسني سعد، قال: حّدثني أبو معرش، عن الزهري، قال:

 . (8)«دماً 

 رجال السند

بن مزاحم أيضًا من الثقات، قال فيه  ابن قولويه وأبوه ال كالم يف وثاقتهم، ونرص

كويف، مستقيم الطريقة، صالح األمر، غري أّنه يروي عن الضعفاء، ُكتبه »النجايش: 

، ومن املحتمل (3)×. وعّد له جمموعة من الُكتب منها كتاب مقتل احلسني(4)«حسان

 جّدًا أن تكون هذه الرواية من كتابه هذا.

                                         

 .811كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .241في الشيعة: ص، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ النجايش (4)

 ُانظر: املصدر السابق.( 3)
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ست جمّردًا عن التوثيق والتضعيف، وعّد له والفهر (8)وذكره الشيخ يف الرجال

 .(4)×جمموعة من الُكتب ومنها كتاب مقتل احلسني

 .(3)وذكره العاّلمة يف القسم األّول من خالصته

 .(2)«هو ثقة ثبت، صحيح النقل»وقال ابن أيب احلديد: 

 .(2)حوترمجه الزنجاين وانتهى إىل أّن أخباره يف غاية اجلودة، وأّن خربه ُيعّد كالصحي

 والكالم يف ثالثة، عمر بن سعد، وأبو معرش، والزهري.

أّما عمر بن سعد، فهو ليس ابن أيب وّقاص قائد معسكر ابن زياد كام قد ُيتوهم، 

فإّن ذاك ليس بشيخ لنرص بن مزاحم؛ ألّن وفاة نرص بن مزاحم كانت يف سنة 

وقتْله كان يف  هـ(، ووفاة عمر بن سعد48كان يف سنة ) ×هـ(، ومقتل احلسني484)

 هـ(، فهام يف عرصين وزمانني خمتلفني.44سنة )

وعمر بن سعد هذا، هو ابن أيب الصيد األسدي كام ذكره تلميذه نرص بن مزاحم يف 

، وعمر هذا مل أقف له عىل ترمجة يف ُكتب الرجال الشيعية، فهو ُمهمل، (4)وقعة صّفني

قة مجيع رجال كامل الزيارات، يكون غري أّنه من رجال كامل الزيارات، فبناًء عىل وثا

الرجل ثقة بال معارضة، غري أّن هذا املبنى حمّل جدل، والسيّد اخلوئي بنفسه قد ختىّل 

 عنه يف آخر حياته.

لكن النظر يف روايات الرجل توقفك عىل أّنه من الشيعة اإلمامية، وهيتم بنقل 

                                         

 .822رجال الطويس: ص: الطويس، حممد بن احلسن، نظراُ  (8)

 .422ـ 422الفهرست: ص: الطويس، حممد بن احلسن، نظراُ  (4)

 .412خالصة األقوال: ص: العاّلمة احليل، يوسف بن املطهر، نظراُ  (3)

 .414ص، 4رشح هنج البالغة: ج احلديد، عبد احلميد، ابن أيب (2)

 .844ص، 88اجلامع يف الرجال: ج: الزنجاين، موسى، نظراُ  (2)

 .3وقعة صّفني: ص: املنقري، نرص بن مزاحم، نظراُ  (4)
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حني وقفوا عىل عقيدته  فضائل أهل البيت^ وما جرى عليهم؛ ولذا فإّن أهل السنّة

وكونه من خّلص الشيعة، ضّعفوه ومل يعتّدوا بروايته، فهذا ابن أيب حاتم وهو من كبار 

عمر بن سعد األسدي... سألت أبى عنه. فقال: »رجال اجلرح والتعديل يقول فيه: 

شيعي بغيض، قال أبو ». وقال الذهبي: (8)«شيخ قديم من ُعّتق الشيعة، مرتوك احلديث

 . (4)«مرتوك احلديث حاتم:

. وقد (3)وغريها ×وذكر النامزي أّن له كتابًا مجع فيه مجلة من كتب أمري املؤمنني

 روى عنه نرص بن مزاحم كثريًا. 

فيمكن الركون إىل روايته والقول بحسن حاله، وقد ترمجه الشيخ الزنجاين وانتهى 

 .(2)«صحيح العقيدة شيخ من بني أسد، ال أحسبه إاّل إمامّياً »إىل نتيجة أّنه: 

ورد أّن نرص  (2)، وغريها(4)، وكامل الزيارات(2)لكن يف بعض األخبار كام يف الكايف

بن مزاحم حُيّدث عن عمرو بن سعيد وليس عن عمر بن سعد، وهناك ُنسخ اختلفت 

يف نفس الرواية، فبعضها ذكرت عمر بن سعد، وبعضها ذكرت عمرو بن سعيد، 

خرى، فإّما أْن يكون هناك تصحيف، وأّن شيخ نرص هو فتتوّلد هنا احتامالت أُ 

أحدمها، فيكون إّما عمر بن سعد )املهمل(، أو عمرو بن سعيد )املعروف عىل ما 

 سيأيت(.

                                         

 .884ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (8)

 .899ص، 3ن االعتدال: جميزاالذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .91ص، 4مستدركات علم رجال احلديث: ج: الشاهرودي، عيل النامزي، نظراُ  (3)

 .24ص، 1الزنجاين، موسى، اجلامع يف الرجال: ج (2)

 .322ص، 8الكايف: ج: الكليني، حممد بن يعقوب، نظراُ  (2)

 .813ص، 821ص ـ829كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، :نظراُ  (4)

 .441ص، 8علل الرشائع: ج: الصدوق، حممد بن عيل، نظراُ  (2)
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أو أّن لنرص شيخني متشاهبني يف االسم، أحدمها عمر بن سعد، واآلخر عمرو بن 

 سعيد

ّن السّيد ذكر عمر بن سعد والظاهر من معجم الرجال للسّيد اخلوئي أهّنام اثنان؛ أل

 .(8)بعنوان مستقل، ورّصح بأّن نرص بن مزاحم يروي عنه

، (4)وذكر عمرو بن سعيد بعنوان مستقل، ورّصح بأّن نرص بن مزاحم يروي عنه

ويف ترمجة نرص بن مزاحم ذكر أيضًا أّنه يروي عن عمرو بن سعيد مستندًا يف ذلك عىل 

 .(3)م، عن عمرو بن سعيدرواية يف الكايف فيها نرص بن مزاح

فالنتيجة طبق جتميع هذه املعطيات أّن السيّد اخلوئي يرى أّن لنرص شيخني، أو أّن 

 السيّد مل يلتفت إىل التشابه بني االسمني يف شيوخ نرص فلم يتكّفل بحث ذلك.

ثّم إّن السيّد يرى أّن عمرو بن سعيد الوارد يف روايات عديدة جّدًا، هو عمرو بن 

. وعمرو بن سعيد (2)«هذا متحٌد مع عمرو بن سعيد املدائني»دائني؛ حيث قال: سعيد امل

 .(2)كام ذكر النجايش ×املدائني ثقة روى عن الرضا

ويف كامل الزيارات بتحقيق القيومي، رّجح املحّقق أّن شيخ نرص هو عمرو بن 

ُيذكر،  سعيد املدائني، وليس عمر بن سعد، وذكر ذلك يف عّدة موارد من دون حتقيق

 .(4)سوى أّنه يّدعي أّن شيخ نرص هو عمرو بن سعيد املدائني

والتحقيق يقتيض أّن هناك تصحيف يف االسم، وأّن شيخ نرص هو عمر بن سعد، 

                                         

 .23ص، 82معجم رجال احلديث: ج: اخلوئي، أبو القاسم، نظراُ  (8)

 .811ص، 82: ج: املصدر السابقنظراُ  (4)

 .841ص، 41: ج: املصدر السابقنظراُ  (3)

 .888ص، 82: جاملصدر السابق (2)

 .412في الشيعة: صفهرست أسامء مصنّ  النجايش، أمحد بن عيل، :نظراُ  (2)
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 وليس عمرو بن سعيد؛ وذلك لعّدة قرائن:

يف بعض ُنسخ الكايف أّن الذي روى عنه نرص هو عمر بن سعد وليس  األُوىل:

، وهذا يدّل عىل التصحيف (8)شار إىل ذلك املحّقق األردبييلعمرو بن سعيد، كام أ

 وعدم التعّدد.

إّن املواضع التي وردت يف كامل الزيارات وفيها أّن نرص بن مزاحم روى  الثانية:

عن عمرو بن سعيد، قد جاءت يف ُنسخة ُأخرى أّن الذي روى عنه نرص هو عمر بن 

 .ىل التصحيف وعدم التعّددسعد مكان عمرو بن سعيد، ممّا يدّل أيضًا ع

إّن نرص بن مزاحم روى يف وقعة صّفني أكثر من ثامنني خربًا كّلها عن عمر  الثالثة:

بن سعد، ومل يرد ذكر لعمرو بن سعيد وال يف خرب واحد. وكذلك يف بقيّة الكتب، فإّن 

 أكثر رواياته عن عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد.

يف كتب أهل السنّة هبذا العنوان، ووصفوه بأّنه من إّن عمر بن سعد ورد  الرابعة:

 ُعتّق الشيعة، وشيعي بغيض، وهذا يناسب أْن يكون شيخ نرص هو عمر ال عمرو. 

ومن جمموع هذه القرائن يتحّصل أّن شيخ نرص هو عمر بن سعد، وليس عمرو 

 بن سعيد.

أْن يروي  هـ(، فاملناسب من شيخه484ويؤّيد ذلك أيضًا أّن وفاة نرص يف سنة )

، يف حني نرى أّن عمرو بن سعيد املدائني يروي عن اإلمام ×عن اإلمام الكاظم

، ويروي كثريًا عن مصدق بن صدقة الذي يروي بدوره عن اإلمام ×الرضا

، ×، يف حني مل نجد لعمرو بن سعيد رواية واحدة عن اإلمام الكاظم×الكاظم

عد، وأّن شيخ نرص هو عمر بن سعد وهذا يؤّكد أّن عمرو املدائني هو غري عمر بن س

                                         

 .822ص، 8جامع الرواة: ج: األردبييل، حممد بن عيل، نظراُ  (8)
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 ال املدائني.

وبعد مدًة من الزمن وأثناء بلوغي أواخر الكتاب، وقع بيدي كتاب الرجال للشيخ 

املعّدة للطباعة، حيث إّن الكتاب مل ُيطبع بعُد،  (pdf)الزنجاين، يف نسخته الـ

يف ترمجة  فاستذكرت إشكالية عمر بن سعد هذه، وراجعت النُّسخة املذكورة للكتاب

وروى يف موضعني أو مواضع عن عمرو بن سعد أو »نرص بن مزاحم، فوجدته يقول: 

 .(8)«سعيد، وهو مصّحف عمر بن سعد جزمًا، كام هو املتحّقق

أّما أبو معرش، فهو نجيح بن عبد الرمحن السندي، ذكره الطويس يف أصحاب 

 .(3)، وذكر النجايش بأّن له كتاب احلّرة(4)×اإلمام الصادق

 .(2)ترمجه السّيد اخلوئي مقترصًا عىل ذكر الطويس والنجايش له

وترمجه التسرتي وأضاف إىل ذلك أّن الرجل مرتجم يف ُكتب أهل السنّة، وذكر 

ترمجة اخلطيب له، واستظهر بعدها أّن الرجل من العاّمة وليس من الشيعة، فقال: 

اهر عاّميته، وعنوان رجال الشيخ وحيث مل ُينسب إليه تشيُّعًا، ومل ينقله عن أحد فالظ»

أعّم، وأّما النجايش فمثل الشيخ يف الفهرست قد يعنون العاّمي إذا كان ذا كتاب مفيد 

لنا. ويؤّيده أّنه اقترص فيه عىل روايته كتابه احلّرة، واحلّرة وقعة يزيد باملدينة وإن كان 

 ظاهر سكوته عن مذهبه إمامّيته.

مذهبه، وهو ظاهر يف عاّميته، فقال: أبو معرش،  وقد سكت ابن النديم أيضًا عن

واسمه نجيح املدين، موىل، وكان مكاتبًا المرأة من بني خمزوم وُعتِق، عارف باألحداث 

                                         

 .842ص، 88الزنجاين، موسى، اجلامع يف الرجال: ج (8)

 .384: صالطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس :نظراُ  (4)
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والسري، وأحد املحّدثني، تويّف أيام اهلادي، وله من الُكتب كتاب املغازي، وعنونه ابن 

 .(8)«موالهم حجر والذهبي وسكتا عن مذهبه، لكنّهام قاال: اهلاشمي

أقول: قد تتبّعنا ترامجه يف كتب السنّة، ومل نقف عىل ما ينفعنا يف املقام سوى أّنه كان 

موىل لبني هاشم، وحكم أكثرهم بضعف حديث الرجل، وال يمكن من خالل ذلك 

 البناء عىل تشيُّعه، وأّن تضعيفهم له ناشئ من ذلك.

وثاقة مجيع رجال كامل الزيارات، إّن أبا معرش جمهول، إاّل عىل مبنى  فاخلالصة:

 فيكون ثقة.

نعم، للشيخ الزنجاين رأي آخر، فهو يرى أّن أبا معرش هذا ليس نجيح، بل هو 

وأّما أبو معرش الذي روى عنه نرص بن مزاحم، عن عمر بن سعد، »شخص غريه، قال: 

أّن الظاهر  إاّل  (7)من كامل الزيارة(، وإن كان عرصه واحداً  72عنه، عن الزهري يف )باب 

كونه يوسف بن يزيد الرباء البرصي أبو معرش، من رواة العاّمة، وحديثه غاية يف 

 . (3)«اجلودة

وأّما الزهري، فهو حممد بن مسلم بن شهاب الزهري من رجال العاّمة، بل من 

 أئّمتهم وثقته عندهم وجاللة قدره ممّا ال خالف فيها.

 .(2)«عدو» وقال عنه: وأّما عند الشيعة فقد ذكره الشيخ الطويس

وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاين يف التحرير الطاويس عند ذكره لسفيان بن 

واملشار إليهام عدوان ُمّتهامن، وقد ذكرت يف بعض ما ألفت شيئًا »سعيد، والزهري: 

                                         

 .322ص، 81التسرتي، حممد تقي، قاموس الرجال: ج (8)

 يعني عرصه متحد مع نجيح بن عبد الرمحن. (4)

 .414ص، 84رجال: جالزنجاين، موسى، اجلامع يف ال (3)

 .889الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس: ص (2)
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 .(8)«يتعّلق بحاهلام

السيّد ، فقد ذكر ×لكن السيّد اخلوئي والتسرتي يرون أّنه حمّب لزين العابدين

اهلل يعلم »، وقوله: ×اخلوئي رواية تتضّمن تأثر الزهري بكالم اإلمام زين العابدين

الزهري وإْن كان من علامء »ثّم مالزمته له، وقال بعد ذلك:  ،(4)«حيث جيعل رسالته

 ×العاّمة، إاّل أّنه يظهر من هذه الرواية وغريها، أّنه كان حيب عل بن احلسني

 .(3)«ويعظمه

وبام ذكرنا يظهر أّن نسبة العدواة »د ذلك عّدة من الروايات، وقال بعدها: وذكر بع

 .(2)«إليه عىل ما ذكره الشيخ مل تثبت، بل الظاهر عدم صحتها

ثّم لو كان الشيخ قال فيه: )عاّمي( كان صحيحًا، وأّما قوله: »وقال التسرتي: 

 .(2)«متواترة ×)عدّو( فليس بحسن، وكيف! واألخبار بمحبته للسّجاد

وأّما نصبه وعداوته فماّم ال ريب فيه، »أّما املازندراين فريى خالف ذلك فيقول: 

 .(4)«وقد ذكره الفاضل عبد النبي اجلزائري، وقبله العاّلمة يف قسم الضعفاء

واخلالصة: نحُن أمام رأيني متناقضني يف الرجل، لكّن هذا التناقض غري ُمّض 

ي تتكّلم عن مطر السامء دمًا؛ وذلك ألّنه إْن كان بالرواية التي نحن يف صددها، والت

عدّوًا ومبغضًا ألهل البيت^، فهذه الرواية تعدُّ بمنزلة اإلقرار؛ إذ ال معنى ألْن 

 يكذب اإلنسان يف يشء عىل خالف مصلحته، خصوصًا إّنه كان من أتباع بني ُأميّة.

                                         

 .382التحرير الطاوويس: صابن الشهيد الثاين، حسن زين الدين،  (8)
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، وله عّدة ×وإن كان الرجل غري مبغض، بل هو حمٌب لإلمام زين العابدين

روايات يروهيا عنه يف الكايف، والفقيه، والتهذيب، واالستبصار، فهذا يدّل عىل حسن 

 حال الرجل وإمكان االعتامد عليه.

 .(8)هذا وقد انتهى الزنجاين إىل أّن الرجل أحاديثه جيّدة

 خالصة احلكم عىل السند

قرينة تتقّوى هبا تبنّي أّن هذا السند ضعيف؛ جلهالة أيب معرش فقط، وهو ُيعّد  

األخبار املتقّدمة، وأّما عىل القول بإّن أبا معرش هو يوسف بن يزيد )أبو معرش الرباء(، 

 وأّن حديثه غاية يف اجلودة، فيمكن القول باعتبار هذا السند.

 خرب حممد بن سلمة عّمن حّدثهـ  7

ن حممد [، ع]يعني حممد بن جعفر الرزاز الكويف وعنه»أخرجه ابن قولويه، قال: 

بن احلسني، عن نرص بن مزاحم، عن عمرو بن سعيد، عن حممد بن سلمة، عّمن حّدثه، 

 .(4)«أمطرت السامء ترابًا أمحر ÷ملّا ُقتل احلسني بن عل قال:

 رجال السند

أّما حممد بن جعفر الرزاز، فهو شيخ ابن قولويه، وشيخ الكليني، وقد أكثر عنه، 

، وكذا حممد بن احلسني بن أيب اخلّطاب، (3)وثاقتة ومن مشايخ الشيعة، فال إشكال يف

                                         

 .412ـ  414ص، 81الزنجاين، موسى، اجلامع يف الرجال: جُانظر:  (8)

 .813كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)
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، وقد تقّدمت وثاقة نرص بن مزاحم، وحسن حال عمر بن (8)فإّنه من األجاّلء الثقات

سعد، وأوضحنا أّن شيخ نرص ليس عمرو وأّن هذا تصحيف، وبقي عندنا يف هذا 

 يتسَن لنا السند حممد بن سلمة، وهو مشرتك بني مجاعة، بل رّبام يكون غريهم، ومل

معرفته؛ ألّن شيخه هنا جمهول والراوي عنه عمر بن سعد أيضًا مل يذكروه، فيصعب 

 حينئٍذ التمييز بواسطة الشيوخ والتالميذ.

 خالصة احلكم عىل السند

 تبنّي أّن هذا السند ضعيف باثنني؛ حممد بن سلمة وشيخه، فإهّنام جمهوالن.

 خرب ميثم التامرـ  3

حّدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس&، قال: حّدثنا »، قال: أخرجه الشيخ الصدوق

أيب، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن نرص بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن 

سمعت ميثاًم التامر )قدس  أرطأة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة املكية، قالت:

يف الـُمحّرم لعرش يمضني منه،  اهلل روحه( يقول: واهلل لتقتلن هذه األُّمة ابن نبيِّها

وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة، وأّن ذلك لكائن، قد سبق يف علم اهلل )تعاىل 

ذكره(، أعلم ذلك بعهد عهده إيّل موالي أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه(، ولقد أخربين 

ر، والطري يف جو أّنه يبكي عليه كّل يشء حتى الوحوش يف الفلوات، واحليتان يف البحا

السامء، وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم، والسامء واألرض، ومؤمنو اإلنس واجلن، 

ومجيع مالئكة الساموات، ورضوان ومالك ومحلة العرش، ومتطر السامء دمًا ورمادًا. ثّم 

، كام وجبت عىل املرشكني الذين جيعلون مع ×قال: وجبت لعنة اهلل عىل قتلة احلسني

                                         

 .332في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ : نظراُ  (8)
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 ا آخر، وكام وجبت عىل اليهود والنصارى واملجوس. اهلل إهل

قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي ُيقتل فيه احلسني 

يوم بركة؟! فبكى ميثم )ريض اهلل عنه(، ثّم قال: سيزعمون بحديث  ÷بن عل

يف ذي  ×عىل آدم، وإّنام تاب اهلل ×يضعونه، أّنه اليوم الذي تاب اهلل فيه عىل آدم

، وإّنام َقبِل اهلل توبته يف ذي ×احلجة، ويزعمون أّنه اليوم الذي َقبِل اهلل فيه توبة داُود

من بطن احلوت، وإّنام أخرجه  ×احلجة، ويزعمون أّنه اليوم الذي أخرج اهلل فيه يونس

ينة اهلل تعاىل من بطن احلوت يف ذي القعدة، ويزعمون أّنه اليوم الذي استوت فيه سف

عىل اجلودي، وإّنام استوت عىل اجلودي يوم الثامن عرش من ذي احلجة،  ×نوح

 ويزعمون أّنه اليوم الذي فلق اهلل فيه البحر لبني إرسائيل، وإّنام كان ذلك يف ربيع األّول.

سّيد الشهداء يوم القيامة،  ÷ثّم قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أّن احلسني بن عل

هداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إىل الشمس محراء كأهّنا دم وألصحابه عىل سائر الش

 عبيط، فاعلمي أّن سّيدك احلسني قد ُقتل. 

قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس عىل احليطان كأهّنا املالحف 

 .(4)«×، فصحت حينئٍذ وبكيت، وقلت: قد واهلل، ُقتل سّيدنا احلسني بن عل(6)املعصفرة

 

                                         

الظاهر أّنه يصبغ الثياب صبغ به، و، وهو نبت معروف يُ بالُعصُفرهي  املصبوغة : واملالحف املعصفرة (8)

ُانظر: ة امحرار الشمس يف تلك الفرتة. رى محراء لشدّ محر، واملراد أّن احليطان تُ األصبغ ونحوها بال

. ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: 221، ص4ج :، إسامعيل بن محاد، الصحاحوهرياجل

 .412ص 4. جمموعة من املؤلفني، املعجم الوسيط: ج218، ص2ج
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 رجال السند

احلسني بن أمحد بن إدريس، فهو من مشايخ الصدوق، وقد أكثر عنه ُمرتمحًا  أّما

ومرتضيًّا عليه، وهو من مشايخ اإلجازة أيضًا، وهذه قرائن تدّل عىل الوثاقة عند مجلة 

 .(8)من العلامء

، لكن (3)الذي نّص العاّلمة عىل توثيقه (4)وقد حُيتمل أّنه هو احلسني األشعري

، وكذلك اخلوئي، واستظهر أّن الثاين هو ابن (2)استبعد كونه ابن أمحد الوحيد يف تعليقته

 .(2)عمران

أقول: ذكر ابن حجر يف لسان امليزان ترمجة للحسني بن أمحد بن إدريس، جاء فيها: 

احلسني بن أمحد بن إدريس القّمي، أبو عبد اهلل، ذكره الطويس يف مصنّفي الشيعة »

عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي، روى عنه اإلمامية، وقال: كان ثقة، روى 

 .(4)«حممد بن عل بن احلسني بن موسى بن بابويه، والتلعكربي، وغريهم

لكن يف الفهرست املوجود حاليًا ال توجد هذه الرتمجة، فلعّله توجد ُنسخة عند ابن 

 حجر غري النُّسخة الواصلة إلينا واهلل العامل.

 .(2)فهو ثقة أيضاً وأّما أمحد بن إدريس 

                                         

 .831تعليقة عىل منهج املقال: صد باقر، الوحيد البهبهاين، حممنظر: اُ  (8)

 .418ص، 2نظر: املازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقال: جاُ  (4)

 .889مة احليل، يوسف بن املطهر، خالصة األقوال: صنظر: العاّل اُ  (3)

تنقيح ، املامقاين، عبد اهلل .839ص: عىل منهج املقالتعليقة الوحيد البهبهاين، حممد باقر، نظر: اُ  (2)

 .349ـ  341ص، 48املقال: ج

 .811ـ  812ص، 4معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (2)

 .444ص، 4لسان امليزان: ج ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، (4)

 .94في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ُانظر:  (2)
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وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب تقّدم أّنه ثقة، وكذا نرص بن مزاحم، وعمر بن 

 سعد حسن احلال كام تقّدم.

 فتبّقى عندنا أرطأة بن حبيب، وفضيل الرسان، وجبلة املكية، وميثم التامر.

 .(8)أّما أرطأة بن حبيب، فهو كويف ثقة

يدي املذهب، ومل نقف عىل َمن نّص عىل وأّما فضيل الرسان، فالظاهر كونه ز

توثيقه، إاّل بناًء عىل وثاقة رجال تفسري القمي، وكذا كامل الزيارات، وكالمها حمّل 

 كالم كام ال خيفى.

وللسّيد اجلاليل بحث لطيف حول حياة الرجل، انتهى فيه إىل اعتبار روايته، فقال:  

من جمموع أخباره وأحواله من انقطاعه  والذي أراه أّن الرجل معترب احلديث، ملِا يبدو»

إىل أهل البيت^، واختصاصه هبم، ونرصته هلم، وتعاطفه معهم، وكونه مأمونًا عىل 

أرسارهم، وكذلك وقوعه يف طريق كثري من الروايات ـ وكّلها خالية ممّا يوجب القدح 

يف الراوي العتبار فيه ـ فهذا كّله مدعاة إىل االطمئنان به، ولو التزمنا بكفاية عدم القدح 

حديثه من دون حاجة إىل معرفة وثاقته باخلصوص ـ كام هو مذهب القدماء ـ لكان 

 .(4)«الرجل معتمد احلديث بال ريب

 وأّما جبلة املكية، فهي جمهولة، ومل أقف عىل ذكر هلا يف غري هذا اخلرب.

 .×وميثم التامر من ُخّلص أتباع أمري املؤمنني

 

                                         

 .812: صاملصدر السابقنظر: اُ  (8)

هـ: 8214وىل، خريف سنة السنة األُ العدد الثاين،  ،جملة تراثنامؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث،  (4)

 .822ص، 4ج
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 دخالصة احلكم عىل السن

تبنّي ممّا تقّدم اعتبار مجيع رجال السند سوى جبلة املكية، فلم نقف عىل ترمجتها؛ 

 فهو ضعيف جلهالتها.

 ‘خرب السيّدة زينبـ  1

أخرجه الشيخ املفيد يف أماليه، وعنه الطويس يف األمايل، قال: أخربين أبو عبيد اهلل 

ري، قال: حّدثنا حممد بن حممد بن عمران املرزباين، قال: حّدثني أمحد بن حممد اجلوه

مهران، قال: حّدثنا موسى بن عبد الرمحن املّسوقي، عن عمر بن عبد الواحد، عن 

قِدمُت الكوفة يف املُحّرم سنة إحدى »إسامعيل بن راشد، عن حذمل بن ستري، قال: 

بالنسوة من كربالء، ومعهم األجناد حميطون هبم،  ÷وستني منرصف عل بن احلسني

س للنظر إليهم، فلاّم ُأقبل هبم عىل اجلامل بغري وطاء، جعل نساء أهل وقد خرج النا

، وهو يقول بصوت ضئيل وقد ÷الكوفة يبكني وينتدبن، فسمعت عل بن احلسني

هنكته العّلة، ويف عنقه اجلامعة ويده مغلولة إىل عنقه: َأال إّن هؤالء النسوة يبكني، فمن 

أَر خفرة قطُّ أنطق منها، كأهّنا ُتفرغ عن ومل ÷ قتلنا؟! قال: ورأيت زينب بنت عل

. قال: وقد أومأت إىل الناس أْن اسكتوا، فارتدت األنفاس ×لسان أمري املؤمنني

 .(8)«وسكتت األصوات... أفعجبتم أْن قطرت السامء دمًا؟! ولعذاب اآلخرة أخزى

 .(4)«أفعجبتم أْن متطر السامء دماً »ويف االحتجاج للطربيس: 

ي مرساًل عن أيب إسحاق السبيعي، قال: قال أبو إسحاق السبيعي، وأورده املشغر

                                         

الصدوق، . 98مايل: صاأل ، حممد بن احلسن،الطويس .348األمايل: ص ، حممد بن حممد،ملفيدا (8)

 .449ـ  441ص، 8: ج×عيون أخبار الرضاحممد بن عيل، 

 .38ص، 4، االحتجاج: جن عيلب أمحدالطربيس،  (4)
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 .(8)«أفعجبتم أن مطرت السامء دماً »عن حذيم األسدي، وأورده بلفظ: 

 . (4)وأورده السّيد ابن طاووس مرسالً عن بشري بن خزيم األسدي

 رجال السند

تاب ما نزل له ك»أّما حممد بن عمران املرزباين، فقد ذكره ابن شهر آشوب، وقال: 

 .(3)«من القرآن يف عل بن أيب طالب

وهو من شيوخ السّيد املرتىض، وقد أكثر عنه يف أماليه، وكذلك من شيوخ املفيد، 

 وروى عنه عّدة من الروايات.

صاحب التصانيف املشهورة »وذكره احلّر العاميل، ونقل فيه قول ابن خلكان بأّنه 

صاحب أخبار، وتآليفه كثرية، وكان ثقة يف  واملجاميع الغريبة، كان راوية لآلداب،

والسّيد املرتىض روى عنه كثريًا »، وأضاف العاميل قائاًل: (2)«احلديث ومائاًل إىل التشيع

 .(2)«يف الدرر والغرر

كان صاحب أخبار »وله تراجم يف كتب أهل السنّة، فقد ذكره اخلطيب، وقال: 

الشعراء املتقّدمني واملحّدثني عىل طبقاهتم،  ورواية لآلداب، وصنّف ُكتبًا كثرية يف أخبار

وُكتبا يف الغزل والنوادر، وغري ذلك، وكان حسن الرتتيب ملِا جيمعه، غري أّن أكثر ُكتبه مل 

 .(4)«تكن سامعًا له، وكان يروهيا إجازًة، ويقول يف اإلجازة: أخربنا، وال يبّينها

                                         

 .241الدر النظيم: صاملشغري، يوسف بن حاتم،  (8)

 .14ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف يف قتىل الطفوف: صُانظر:  (4)

 .812معامل العلامء: صابن شهر آشوب، حممد بن عيل،  (3)

 .494ص، 4أمل اآلمل: جاحلر العاميل، حممد بن احلسن،  (2)

 بق.املصدر السا( 2)

 .324ص، 3تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (4)
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 عل الفاريس النحوي، فقال: وحّدثني ابن أيوب، قال: دخلت يومًا عىل أيب»وقال: 

من أين أقبلت؟ قلت: من عند أيب عبيد اهلل املرزباين. فقال: أبو عبيد اهلل من حماسن 

 .(8)«الدنيا

قال يل عل بن أيوب: وكان عضد الدولة جيتاز عىل بابه، فيقف ببابه حتى »وقال: 

 .(4)«خيرج إليه أبو عبيد اهلل فيسّلم عليه ويسأله عن حاله

ْن نقل بعض ما يتعّلق بأخباره، وذكر قول األزهري بأّنه كان معتزليًا صنّف وبعد أ

ليس حال أيب عبيد اهلل »ُكتابًا يف أخبار املعتزلة، وما كان ثقة، خلص إىل نتيجة جاء فيها: 

عندنا الكذب، وأكثر ما ِعيب به املذهب، وروايته عن إجازات الشيوخ له من غري تبيني 

 .(3)«اإلجازة، فاهلل أعلم

 .(2)«وكان مذهبه التشيع واالعتزال، وكان ثقة يف احلديث»ثّم ذكر قول العتيقي فيه:  

أصله من خراسان آخر َمن رأينا من األخباريني املصنّفني، راوية، »وقال ابن النديم: 

 .(2)«صادق اللهجة، واسع املعرفة، كثري السامع

، ورى عنه ـ عند الشيعة ـ فتبنّي من مجيع ذلك أّن الرجل معروف عند الفريقني

املفيد واملرتىض، ومها من أجاّلء الطائفة، ومل يتعّرض أحد من علامء الشيعة لقدحه، 

وُترجم له عند أهل السنّة، وقدحوه باملذهب، فرموه بالتشيّع تارًة، وباالعتزال ُأخرى؛ 

، وعىل لذا ضّعفه بعضهم، ووّثقه بعضهم، وانصّب َقدُح َمن قدحه عىل املذهب أّوالً 

                                         

 املصدر السابق. (8)

 املصدر السابق. (4)

 ..323ص، 3ج املصدر السابق: (3)

 .323ص، 3ج املصدر السابق: (2)

 .824فهرست: صحممد بن أيب يعقوب، ال ،ابن النديم (2)
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روايته باإلجازة من دون تبيني ذلك ثانيًا، فظاهر الرجل من مجع هذه القرائن أّنه 

 صادق اللهجة غري متعّمد الكذب؛ فالنتيجة أّنه يمكن التعويل عىل روايته.

، وكان (8)أّما أمحد بن حممد اجلوهري، فهو ضعيف احلديث واختلط يف آخر عمره

يق والده، لكن جتنّب الرواية عنه الحقًا النجايش يروي عنه، وكان صديقه وصد

رأيت هذا الشيخ، وكان صديقًا يل ولوالدي، »لتضعيفه من قِبل شيوخ الطائفة، قال: 

 .(4)«وسمعت منه شيئًا كثريًا، ورأيُت شيوخنا ُيضّعفونه فلم أرِو عنه وجتنبته

 وحممد بن مهران، مل يذكروه، ومل أقف له عىل ترمجة.

ن املّسوقي، مل يذكروه، ومل أقف له عىل ترمجة، أو ذْكر يف وموسى بن عبد الرمح

 غري هذه الرواية حمّل البحث.

وعمر بن عبد الواحد، مل يذكروه، ومل أقف له عىل ترمجة، أو ذْكر غري هذه الرواية 

 حمّل البحث.

 وإسامعيل بن راشد، كسابقيه مل يذكروه، ومل أقف له عىل ترمجة.

قع االختالف يف اسمه، فقد ورد يف االحتجاج باسم أّما حذمل بن ستري، فقد و

، وهبذا االسم ذكره الشيخ الطويس يف أصحاب اإلمام (3))حذيم بن رشيك األسدي(

، ووردت له أسامء ُأخرى، نكتفي هنا بام (2)من دون جرح وال تعديل ×زين العابدين

ألمايل للمفيد: ذكره الشيخ عيل أكرب غفاري، قال معّلقا عىل حذمل بن ستري يف خرب ا

                                         

. الطويس، حممد بن احلسن، 12في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (8)

 .283. الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس: ص29الفهرست: ص

 .14في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  (4)

 .38، ص49، ص4ج ، االحتجاج:بن عيل أمحدُانظر: الطربيس،  (3)

 .883: صنظر: الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويساُ  (2)
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ويف بعض ُنسخ احلديث حذمل بن بشري، ويف االحتجاج حذيم بن رشيك األسدي، »

، وعّده الشيخ يف رجاله من أصحاب ×وعنونه يف اجلامع من أصحاب اإلمام احلسني

، ويف البحار يف قّصة نزول أهل البيت^ قرب املدينة: )بشري ÷اإلمام عل بن احلسني

نساء البن طيفور مّرة حذام األسدي، وُأخرى حذيم، ويف بن حذمل(، ويف بالغات ال

 . (8)«اللهوف بشري بن خزيم األسدي، وقال يف هامش البحار: والصحيح حذيم بن بشري

 واخلالصة: إّن الرجل مل يوّثق أيضًا.

 خالصة احلكم عىل السند

 اّتضح من خالل ما تقّدم أّن هذا السند ضعيف.

 خرب عاّمر بن أيب عاّمرـ  5

أخربنا ابن خشيش، قال: أخربنا احلسني بن احلسن، »خرجه الشيخ الطويس، قال: أ

قال: حّدثنا حممد بن دليل، قال: حّدثنا عل بن سهل، قال: حّدثنا مؤمل، عن مّحاد بن 

 .(4)«دمًا عبيطاً  ×أمطرت السامء يوم ُقتل احلسني سلمة، عن عاّمر بن أيب عاّمر، قال:

 رجال السند

، فهو حممد بن عيل بن خشيش التميمي، روى عنه الشيخ كثريًا يف أّما ابن خشيش

 أماليه، كام أّنه من شيوخ النجايش، فهو ثقة، ألّن شيوخ النجايش كّلهم ثقات.

 .(3)ويبدو أّنه من رجال العاّمة، فهو شيخ البيهقي، وقد روى عنه كثرياً 

                                         

 .348: ص(حتقيق عيل أكرب غفاري)األمايل  ، حممد بن حممد،ملفيدا (8)

 .331مايل: صاأل ، حممد بن احلسن،الطويس (4)

 .249احتاف املرتقي برتاجم شيوخ البيهقي: صالنحال، حممود بن عبد  الفتاح، نظر: ( اُ 3)
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العاّمة عىل ما  []يعني مشايخ الطويسوهو من مشاخيه »وقال غالم رضا عرفانيان: 

 .(8)«يف اإلجازة الكبرية للعاّلمة، املذكورة يف إجازات البحار

أّما احلسني بن احلسن، فهو أبو زيد احلسني بن احلسن بن عامر، فلم نجد له ترمجة 

ال يف ُكتب الشيعة وال يف ُكتب السنّة، وإْن كان له ذكر يف بعض روايات الفريقني، 

 فيبقى حاله عىل اجلهالة.

وأّما حممد بن دليل، فهو أبو بكر حممد بن دليل بن برش بن سابق اإلسكندراين، فلم 

كان »ُيرتجم له يف ُكتب الشيعة، وله ذكر يف كتب السنّة، فقد ذكره اخلطيب، وقال: 

 .(3)«كان ثقة» :. وذكره السمعاين، وقال(4)«ثقة

 وعيل بن سهل، ليست له ترمجة أيضًا.

 ومؤمل، جمهول كذلك.

ا مّحاد بن سلمة، فلم ُيرتجم له يف كتب الشيعة، لكنّه من رجال تفسري القمي، وأمّ 

 فيكون ثقًة بناًء عىل وثاقة كّل رجاله.

 وله ترمجة مفّصلة يف ُكتب أهل السنّة، وهو ثقة من كبار أهل احلديث عندهم.

وكان  وعاّمر بن أيب عاّمر، ليس له ترمجة يف كتب الشيعة، وله ترمجة عند أهل السنّة،

موىل لبني هاشم، وهو من التابعني يروي عن عّدة من الصحابة، وّثقه عّدة من 

 .(2)علامئهم

                                         

 .32مشايخ الثقات: صعرفانيان، غالم رضا، ( 8)

 .332ص، 4تاريخ بغداد: جدي، أمحد بن عيل، اخلطيب البغدا (4)

 .828ص، 8نساب: جعبد الكريم بن حممد، األ ،السمعاين (3)

 .322ـ  323ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  نظر:( اُ 2)
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 خالصة احلكم عىل السند

لعّل هذا السند برّمته من أبناء العاّمة، ابتداًء من ابن خشيش شيخ الطويس وانتهاًء 

باعتبار عدم وجود بعاّمر بن أيب عاّمر، وهذا يعطي للرواية وإن كانت ضعيفة قيمة أكرب، 

 الدواعي لروايتها، بل إّن الدواعي عىل خالف ذلك، ومع ذلك رويت.

 وعىل كّل حال فالسند ضعيف بعّدة من املجاهيل.

 خرب رجل من أهل بيت املقدسـ  1

، (6)حّدثني أبو احلسني حممد بن عبد اهلل بن عل الناقد»أخرجه ابن قولويه، قال: 

سلمي، وقال يل أبو احلسني، وأخربين عّمي، عن أبيه، عن قال: حّدثني عبد الرمحان األ

أيب نرص، عن رجل من أهل بيت املقدس أّنه قال: واهلل لقد عرفنا أهل بيت املقدس 

. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجرًا وال ÷ونواحيها عشّية َقتل احلسني بن عل

محّرت احليطان كالعلق، ومطرنا ثالثة مدرًا وال صخرًا إاّل ورأينا حتتها دمًا عبيطًا يغل، وا

 أيام دمًا عبيطًا، وسمعنا مناديا ينادي يف جوف الليل يقول: 

ـــسينا     ـــتلت ح ـــٌة ق ـــو ُأّم  أتـرج

 

ــاب  ــوم احلس ــّده ي ـــفاعة ج  ش

ــــنًا     ــــم يـقـي  مــــعاذ اهلل ال ُنـلـت

 

ــراب  ـــي ت ـــمد وأب ــفاعة أح  ش

ــن   ــري َم ــتم خ ــبقتل ــا     رك  املطاي

 

 يب طــرًا والشــبابوخــري الشــ 

وانكسفت الشمس ثالثة أيام، ثّم جتّلت عنها وانشبكت النجوم، فلاّم كان من غد  

                                         

، ، أبو احلسني أمحد بن عبد اهلل21( ويف طبعة بتحقيق هبراد اجلعفري، وإرشاف عيل أكرب الغفاري ص8)

وكان املحّقق قد أشار يف مقدمة الكتاب عند ذكره ملشايخ ابن قولويه  إىل أّن أمحد وحمّمد قد يكونان 

 شخصني، أو أهّنام شخصية واحدة وقد ُصّحفت.

 823ولعّل ما ورد يف املتن هو األصّح بقرينة ما ورد يف موضع آخر متقّدم عىل هذا، وهو ما ورد يف ص 

بتحقيق اجلعفري، وفيه أّن الذي حيّدث عن عبد الرمحان األسلمي هو  22بتحقيق القيومي، ويف ص

 حمّمد وليس أمحد.



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  .........  14

 . (8)«×ارجفنا بقتله، فلم يأِت علينا كثري يشء حتى ُنعي إلينا احلسني

 رجال السند

 أّما حممد بن عبد اهلل الناقد، فهو وإن مل ُيذكر إاّل أّنه ثقة بناًء عىل كونه من شيوخ ابن

 قولويه املبارشين.

وأّما عبد الرمحن األسلمي، فلم نقف له عىل ترمجة يف ُكتب الشيعة، ومل نتعّرف 

عليه من ُكتب السنّة أيضًا؛ إذ إّن عبد الرمحن األسلمي الوارد يف كتب أهل السنّة أكثر 

 من شخص، وجّلهم بني تابعي أو صحايب. 

 هـ(.822فمثالً عبد الرمحن بن حرملة األسلمي، تويف )

 عبد الرمحن بن سنة األسلمي، له رؤية. 

 . (4)عبد الرمحن بن أيب حدرد األسلمي، يروى عن أيب هريرة

 .(3)عبد الرمحن بن ربيعة بن كعب األسلمي، صحايب

فالغرض أّن عبد الرمحن هذا جمهول، وكذلك بقيّة رجال السند مل أقف عىل تراجم 

 هلم.

 خالصة احلكم عىل السند

جال هذا السند كّلهم من املجاهيل الذين مل ُيرتجم هلم سوى شيخ ابن تبنّي أّن ر 

قولويه، فهو ثقة بناًء عىل التوثيق العام الصادر من ابن قولويه، فال يمكن تصحيح هذه 

الرواية إاّل بناًء عىل وثاقة مجيع رجال كامل الزيارات، وقد تقّدم تراجع السيّد اخلوئي 

 عنه.

                                         

 .848ـ 841كامل الزيارات: ص ( ابن قولويه، جعفر بن حممد،8)

 .98ص، 2، ج421ص، 3، ج41ص، 2الثقات: ج ، حممد،اننظر: ابن حبّ ( اُ 4)

 .422ص ،2اإلصابة: جالعسقالين، أمحد بن عيل،  نظر: ابن حجراُ  (3)
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 املبحث الثاني
 يج ودراسة األخبار الدالة على احلادثة من مصادر أهل السّنةختر 

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
 سليم القاص.ـ  8

 نّضة األزدية.ـ  4

 خليفة بن صاعد.ـ  3

 ُأّم سامل.ـ  2

 ÷.السيِّدة زينبـ  2

 إبراهيم النخعي.ـ  4

 هالل بن ذكوان. ـ  2

 قرط بن عبد اهلل.ـ  1

 ُأّم سلمة.ـ  9

 ـ ابن عباس.81

 أحد الرهبان.ـ  88
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 ثانيًا: ختريج األخبار ودراستها سنديًا وفق مباني أهل السّنة
ورد هذا املعنى يف عّدة من األخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه األخبار معترب 

سندًا، وبعضها اآلخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد حلصول احلادثة، ولكي تكون 

أن نقسم الروايات بحسب الصّحة والضعف عىل الدراسة واضحة ومنظمة ارتأينا 

 طائفتني: األُوىل: الروايات املعتربة سندّيًا، والثانية: الروايات الضعيفة.

 : األخبار املعتربة سندّيًااأُلوىلالطائفة 

 اخلرب األّول: خرب سليم القاص
أخربنا سليامن بن حرب، وموسى بن إسامعيل، قاال: »أخرجه ابن سعد، قال: 

 .(4)«يوم ُقتل احلسني (6)ُمطرنا دم ا مّحاد بن سلمة، قال: حّدثنا سليم القاص، قال:حّدثن

حّدثني عمر بن شّبة، عن موسى بن إسامعيل، عن مّحاد »وأخرجه البالذري، قال: 

 .(3)«ُمطرنا أيام قتل احلسني دماً  بن سلمة، عن سامل القاص، قال:

مّحاد بن سلمة، أخربنا سليم حّدثنا »وأخرجه الثعلبي من طريق أيب خيثمة: 

 .(2)«مطرنا دمًا أّيام قتل احلسني ، قال:(1)القايض

                                         

 .(دماً )والصحيح  ،هكذا يف املصدر املطبوع (8)

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (4)

ابن سعد، حممد، ترمجة  .212ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

  .91: ص)من طبقات ابن سعد( ×اإلمام احلسني

 .419ص، 3البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج (3)

ن تقّدمه من علامء التاريخ والرجال كابن لكن مَ  ،القاص()وليس  (هكذا ورد عند الثعلبي )القايض (2)

 أطبقوا عىل أّن اسمه )سليم القاص(. ،وابن أيب حاتم ،والبخاري ،سعد

 .323ص، 1ان: جالكشف والبيأمحد بن حممد،  ،لثعلبيا (2)
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وأورده البخاري يف تارخيه، والرازي يف اجلرح والتعديل، وابن حبّان يف ثقاته، 

 .(8)كّلهم يف ترمجة سليم القاص

 .(4)وأيضًا أورده السيوطي نقالً عن ابن سعد

 رجال السند

بن سعد، عن سليامن بن حرب، وموسى بن إسامعيل، عن عرفنا أّن اخلرب أخرجه ا

 مّحاد، عن سليم القاص، فنقول:

من رجال الستّة، وّثقه عّدة من كبار العلامء، كالنسائي، وابن  سليامن بن حرب:ـ  6

. وقال فيه (2)«ثقة إمام حافظ»، وقال فيه ابن حجر: (3)خراش، وابن سعد، وغريهم

 .(2)«، شيخ اإلسالماإلمام الثقة احلافظ»الذهبي: 

قد عرفنا وثاقة سليامن بن حرب، إاّل أّنه مل ينفرد بالرواية،  موسى بن إسامعيل:ـ  7

فقد تابعه عليها موسى بن إسامعيل، وهو من الثقات املعروفني أيضًا، قال ابن حجر: 

 .(2)«احلافظ الثقة، أبو سلمة موسى بن إسامعيل». وقال الذهبي: (4)«ثقة ثبت»

من رجال مسلم واألربعة، وروى له البخاري تعليقًا، وّثقه  د بن سلمة:مّحاـ  3

عّدة من أئّمة هذا الشأن: كأمحد بن حنبل، وابن معني، والساجي، والعجيل، وقد تكّلم 

                                         

بن أيب حاتم الرازي، عبد ا .849ص، 2التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل، نظر:اُ  (8)

 .349ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  .484ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد الرمحن

 .29املحارضات واملحاورات: صالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  نظر:اُ  (4)

 .821ـ 822ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، ظر: ناُ  (3)

 .312ـ 313ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .331ص، 81سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

 .441ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .392ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ هبي، حممد بن أمحد، الذ (2)
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؛ لذا قال فيه ابن (8)فيه البعض ألوهام حصلت له، أو لتغرّي طرأ عليه يف آخر عمره

 .(4)«وتغرّي حفظه بآخره ثقة عابد، أثبت الناس ىف ثابت،»حجر: 

لكن هذا التغرّي وتلك األوهام ال تنقص من مكانة الرجل ووثاقته، فهو من أئّمة 

احلديث وأجّلة الثقات، فمع فرض صّحة ما تكّلموا فيه من التغرّي واألوهام، فإّنه ال 

حيّط من حديث الرجل، وال أقل من اعتبار حديثه حسنًا، كيف ال، وقد قال فيه عيل 

إذا رأيت »، وقال أمحد بن حنبل: (3)«َمن تكّلم يف مّحاد، فاهّتموه يف الدين»املديني: بن 

إذا رأيت َمن »وقال ابن معني: ، (2)«الرجل ينال من مّحاد بن سلمة، فاهّتمه عىل اإلسالم

كان بحرًا من »؛ ولذا قال فيه الذهبي: (2)«فاهّتمه عىل اإلسالم]يعني ابن سلمة[ يقع فيه 

 .(4)«علم، وله أوهام يف سعة ما روى، وهو صدوق حّجة إْن شاء اهللبحور ال

ومّحاد ». ويف موضع آخر قال: (2)وذكر األلباين أّن الرجل متّفق عىل جاللته وصدقه

وذكر يف تعليقه عىل السنّة أّن يف مّحاد كالم ال ينزل حديثه عن مرتبة  (1)«ثقة حافظ

 .(9)احلسن

                                         

 .82ـ 88ص، 3هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .431ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .444ص، 4: جيف ضعفاء الرجال الكامل، بن عدي ، عبد اهللاجلرجاين (3)

 الكامل، بن عدي اجلرجاين، عبد اهللنظر: اُ و .413ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ د بن أمحد، الذهبي، حمم (2)

 .444ص، 4: جيف ضعفاء الرجال

هتذيب يوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ و .329ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)

 .443ص، 2الكامل: ج

 .224ص ،2ج :سري أعالم النبالءالذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .891ص، 4سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة: جُانظر: األلباين، حممد نارص الدين،  (2)

 .412ص، 8: جاملصدر السابق (1)

 .311: ص(حتقيق األلباين)السنّة  ، أمحد بن عمرو،ابن أيب عاصمُانظر:  (9)
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من دون جرح وال تعديل، ، (4)، وابن أيب حاتم(8)يذكره البخار سليم القاص،ـ  1

، فحديثه حسن؛ ألّن اخلطأ أمر طبيعي (3)«خُيطئ»وذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال: 

مالزم للبرش، وال ينزل حديث الرجل عن رتبة االحتجاج ما مل تكثر أخطاؤه، 

ل من الصّحة إىل واملعروف عند أهل العلم أّن الراوي إذا كان خُيطئ، فروايته قد تنز

درجة احلسن، وهكذا يتعامل ابن حجر واأللباين مع كثري من الرواة؛ قال األلباين: 

فكثري من أئّمة احلديث وحّفاظهم ورواهتم الذين يقال إهّنم يف الثقة كاجلبال، مع ذلك »

ال ينجو منهم أحد من خطأ ومن وهم؛ ولذلك فاملعيار عند علامء احلديث يف تصنيف 

 من الرواة واملردودين، هو أّن َمن غلب عليه سوء احلفظ، فهو ضعيف، وَمن املقبولني

 . (2)«كان أحسن من ذلك، فهو الصدوق، والذي حُيتّج بحديثه يف مرتبة احلديث احلسن

إّن قوله فيه: »وقال أيضًا يف بيان قول ابن حجر يف الراوي )صدوق خُيطئ(: 

به، فإّننا نعرف باملامرسة والّتتبع أّنه كثريًا ما صدوق خُيطئ، ليس نّصًا يف تضعيفه للراوي 

 .(2)«حُيّسن حديث َمن قال فيه مثل هذه الكلمة

ولذا فإّن ابن حبّان مع ترصحيه بأّنه خُيطئ أورده يف الثقات، ومل يورده يف كتابه 

 املجروحني.

للرجل  وقد يقال: إّن ابن حبّان يوّثق املجهولني اعتامدًا عىل أصالة العدالة، فذكره

يف كتابه الثقات مع عدم التنصيص عىل وثاقته ال يدّل عىل الوثاقة، فقد يكون الرجل 

 جمهوالً.

                                         

 .849ص، 2التاريخ الكبري: ج ُانظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، (8)

 .484ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحننظر: ااُ  (4)

 .349ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (3)

 .48( ابن أيب العينني، أمحد بن إبراهيم، سؤاالت ابن أيب العينني للشيخ األلباين: ص2)

 .413ة: صاأللباين، حممد نارص الدين، متام املنّ  (2)
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 اجلواب 

إّن ابن حبّان ُيعّد من كبار علامء احلديث واجلرح والتعديل عند أهل السنّة، وله ـ  8

هاد رأي ونظر يف الرواة، وطرق توثيقهم وجترحيهم، وجمرد اختالفه مع غريه يف االجت

ال ُيقلل من قيمة رأيه، فيبقى ما ذكر من الرجال يف كتابه الثقات عند ابن حبّان هم رواة 

ثقات يمكن التمّسك هبم؛ إذ ال نبحث يف التصحيح والتضعيف عن إمجاع عند الشيعة 

فضالً عن أهل السنّة، فإّن لكّل فرقة مباين خمتلفة ونظرات متغايرة، واإلمجاع من الندرة 

ُيكتفى بوثاقة الراوي وفق مبنى معنّي وإن رُفض عند آخر؛ لرفضه ذلك  بمكان؛ لذا

 املبنى، خصوصًا أّن هذا املبنى له أنصار ومؤيدون ومل ينفرد به ابن حبّان.

إّن ابن حبّان مل يذكره يف الثقات بناًء عىل أصالة العدالة؛ ألّنه ذكر أّنه خُيطئ، ـ  4

خُيطئ، فهو ال بّد أن يكون قد سرب له عّدة من  فهو يعرفه إذن، وإاّل من أين عرف أّنه

املرويات وقارهنا بغريها، فتبنّي له أّنه خُيطئ، لكّن خطأه مل يتجاوز احلد، فأورده يف 

 الثقات ومل يورده يف املجروحني.

ثّم إّن هناك طرق ُأخرى يمكن من خالهلا التمسك بوثاقة واعتبار حال سليم 

 القاص، وهي:

كون جمهول احلال، واملُعرّب عنه باملستور؛ لرواية أكثر من واحد إّن الرجل سيـ  8

، فقد روى عنه مّحاد بن سلمة، وإسامعيل بن إبراهيم بن (8)عنه، مع عدم ورود جرح فيه

، وهناك طائفة من أهل العلم يرون حجية رواية جمهول احلال )املستور(، قال (4)عليّة

                                         

 .814بن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نزهة النظر: صنظر: ااُ  (8)

، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  .849ص، 2التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل،نظر: اُ  (4)

 .349ص
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، بل َنسب االحتجاج بروايته إىل كثري من (8)«واألصّح قبول رواية املستور»النووي: 

، وذكر ابن الصالح أّن االحتجاج به هو قول بعض الشافعيني وبه قطع، (4)املحققني

ويشبه أن يكون العمل عىل هذا الرأي يف »منهم: اإلمام سليم بن أيوب الرازي، ثّم قال: 

ادم العهد هبم كثري من ُكتب احلديث املشهورة يف غري واحد من الرواة، الذين تق

 .(3)«وتعذرت اخلربة الباطنة هبم

واملختار قبوله، وقطع به »وممّن اختار قبول روايته، ابن مجاعة، وكذا الطيبي، وقاال: 

 .(2)«سليم الرازي

فذهب أكثر أهل احلديث إىل قبول رواياهتم »وقال الزركيش حول املستورين: 

 .(2)«واالحتجاج هبا، منهم: البزار، والدارقطني

إّن الرجل ذكره البخاري وسكت عنه، وذكره ابن أيب حاتم وسكت عنه، ومل ـ  4

جيرحه أحد، وهناك مبنى يرى أّن سكوت هؤالء بمنزلة التوثيق للراوي، وقد ذهب 

، وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة، (2)والعاّلمة أمحد شاكر (4)إليه الشيخ التهانوي

العلامء يقولون به، منهم: املجد ابن تيمية، وابن  ودافع عنه كثريًا، وذكر أّن عّدة من

                                         

 .422ص، 4( النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح ملهذب: ج8)

 .41ص، 8ج: مصحيح مسلاملنهاج يف رشح ، ُانظر: النووي، حييى بن رشف( 4)

 .19مة ابن الصالح: ص( ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن، مقدّ 3)

والطيبي، احلسني بن عبد اهلل، اخلالصة يف  .44( ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم، املنهل الروي: ص2)

 .91أصول احلديث: ص

 .324ص، 3مة ابن الصالح: ج، النكت عىل مقدّ عبد اهللنظر: الزركيش، حممد بن ( اُ 2)

 .321ص، 443قواعد يف علوم احلديث: ص ، ظفر أمحد،لتهانويانظر: اُ  (4)

 .83ص، 2عىل كتاب املسح عىل اجلوربني للقاسمي: ص تهمنظر: شاكر، أمحد حممد، مقدّ اُ  (2)
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 . (8)حجر، وابن عبد اهلادي، واملنذري، وغريهم

 خالصة احلكم عىل هذا السند

حتّصل أّن اخلرب هبذا الطريق هو صحيح أوحسن لذاته، ولو تنزلنا عن كّل ما تقّدم 

ناك طرق ُأخرى من املباين فال أقّل من كون اخلرب يتقّوى بوروده من طريق آخر، وه

 كثرية سنذكرها فيام يأيت.

 اخلرب الثاني: خرب نضرة األزدية
أخربنا مسلم بن إبراهيم، قال: حّدثتنا ُأّم شوق العبدية، »أخرجه ابن سعد، قال: 

قالت: حّدثتني نرضة األزدية، قالت: ملّا ُقتل احلسني بن عل مطرت الّسامء دمًا، 

 .(4)«دمفأصبحت خيامنا وكّل يشء منّا ملء 

                                         

يف  ،ةوقد مجع جّل أقواهلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدّ »وقد ذكر خالصة كالمه ابن أيب العينني، فقال:  (8)

بعنوان:  ،صول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياضه يف جملة كلية أُ رـبحث نش

ختم  ، ثمّ (له توثيقاً  عدّ بمتن منكر يُ  رح، ومل يأِت الرجال عن الراوي الذي مل جُي مني يف سكوت املتكلّ )

ة، أو أيب ه، اتضحت وجاهة ما أثبته من أّن مثل البخاري، أو أيب زرعالبحث بقوله: فإذا علم هذا كلّ 

، أو احلاكم الكبري اجلرجاين ان، أو ابن عديحاتم، أو ابنه، أو ابن يونس املرصي الصديف، أو ابن حبّ 

إذا سكتوا عىل الراوي  ،ف يف الرجالم أو صنّ ن تكلّ أو غريهم ممَّ  ،أيب أمحد، أو ابن النجار البغدادي

من باب  عدّ التوثيق والتعديل، وال يُ  سكوهتم عنه من باب عدّ بمتن منكر، يُ  رح ومل يأِت الذي مل جُي 

م من لِ أو ال ينزل عن درجة احلسن إذا َس  ،أو حسناً  ،التجريح والتجهيل، ويكون حديثه صحيحاً 

الضعفاء الصغري للبخاري:  كتاب عىل تهمابن أيب العينني، أمحد بن إبراهيم، مقدّ  .«املغامز، واهلل أعلم

قواعد يف علوم احلديث: كتاب وضوع أيضًا يف حتقيقه ل.  كام أّن أبا غّدة أشار هلذا امل4ـ 2ص

 .321ص

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (4)

ابن سعد، حممد، ترمجة . 211ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

  .91: ص(سعد من طبقات ابن) ×اإلمام احلسني
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ثنا العباس بن إسامعيل موىل بنى »وأخرجه ابن حبّان من طريق ابن قتيبة، قال: 

هاشم، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حّدثتنا ُأّم شوق العبدية، قالت: حّدثني نرضة 

األزدية، قالت: مّلا ُقتل احلسني بن عل مطرت السامء دمًا، فأصبح جرارنا وكّل يشء لنا 

 . (8)«مألى دماً 

أخربنا عبد اهلل بن »وأخرجه البيهقي من طريق أيب احلسني بن الفضل القّطان: 

جعفر، حّدثنا يعقوب بن سفيان: حّدثنا مسلم بن إبراهيم، حّدثتنا ُأّم شوق العبدية، 

قالت: حّدثتني نرضة األزدية، قالت: ملّا ُقتل احلسني بن عل مطرت السامء دمًا، 

 . (4)«فأصبحت وكّل يشء مآلن دماً 

، وأخرجه (2)، وأخرجه اخلوارزمي يف مقتله(3)وأخرجه احللبي من طريق البيهقي

ابن عساكر من طريق البيهقي، واخلطيب، وابن الطربي، كّلهم عن أيب احلسني بن 

 .(2)الفضل القّطان، وساق اخلرب بسند البيهقي املتقّدم

 .(4)وأورده السيوطي وعزاه إىل البيهقي، وأيب نعيم

 .(2)ه الذهبي من طريق الفسويوأورد

فهذا الطريق إذن، يدور عىل مسلم بن إبراهيم ومن بعده، وأّما السند إىل مسلم 

فهو متعّدد، وصحيح بال إشكال؛ ولذا فقد أورده املزي جازمًا بصدوره من مسلم بن 

ة وقال مسلم بن إبراهيم: حّدثتنا ُأّم شوق العبدية، قالت: حّدثتني نرض»إيراهيم، قال: 

                                         

 . 212ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (8)

 .228ص، 4البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: ج (4)

 .4431ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر: ( 3)

 .814ص، 4: ج×مقتل احلسنيُانظر: اخلوارزمي، حممد بن أمحد،  (2)

 .422ص، 82اكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: جابن عسُانظر:  (2)

 .844ص، 4السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، اخلصائص الكربى: جُانظر:  (4)

 .384ص، 3ج :سري أعالم النبالءُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (2)
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األزدية، قالت: ملّا أْن ُقتل احلسني بن عل مطرت السامء دمًا، فأصبحت وكّل يشء لنا 

 .(8)«مآلن دماً 

وحيث إّن ابن سعد سمع احلديث من مسلم بن إبراهيم مبارشًة؛ لذا سنقترص عىل 

 دراسة السند من مسلم بن إبراهيم ومن بعده.

 رجال السند

 اهيدي البرصي، من رجال الستّة.مسلم بن إبراهيم، هو األزدي الفرـ  8

 .(3)«ثقة مأمون». وقال ابن معني: (7)«ثقة صدوق»قال أبو حاتم: 

 .(2)«كان من املتقنني»وقال ابن حبّان: 

 .(2)«ثقة»وقال العجيل: 

 .(4)«اإلمام احلافظ الثقة، مسند البرصة»وقال الذهبي: 

 .(2)«ثقة مأمون»وقال ابن حجر: 

كذا وردت هبذا االسم يف أكثر املصادر، لكن يف تاريخ ابن ُأّم شوق العبدية، هـ  4

 .(9)، ويف سري أعالم النبالء باسم )ُأّم سوق((1)عساكر باسم )ُأّم رشف العبدية(

                                         

 .233ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (8)

 .818ص، 1، اجلرح والتعديل: جبن حممد ي، عبد الرمحنبن أيب حاتم الرازا (4)

 .294ـ  212ص، 42هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (3)

 .822ص، 9الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (2)

 .424( العجيل، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الثقات: ص2)

 .382ص، 81سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .822ص، 4، تقريب التهذيب: جبن عيل بن حجر العسقالين، أمحدا (2)

 .442ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (1)

 .384ص، 3ج :سري أعالم النبالءُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (9)
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 ومل نجد فيها جرحًا وال تعدياًل، ومل نقف عىل راٍو عنها غري مسلم بن إبراهيم.

نرضة األزدية من أهل »نّضة األزدية، ذكرها ابن حبّان يف الثقات، وقال: ـ  3

 .(8)«البرصة، تروى عن احلسني بن عل، روى عنها البرصيون

ومن الواضح من عبارة ابن حبّان أهّنا كانت معروفة عند أهل البرصة ويروون 

 عنها.

فالسند إذن ال إشكال فيه إاّل من جهة ُأّم شوق العبدية؛ حيث مل نقف هلا عىل توثيق 

 أو تضعيف.

، فقد (4)ك بصحة احلديث بناًء عىل إخراج البيهقي له يف دالئلههذا، ويمكن التمّس 

رّصح البيهقي بأّنه ال خيّرج إاّل الصحيح، وإذا كان احلديث ضعيفًا أشار إليه، فقال يف 

ويعلم أّن كّل حديث أوردته فيه قد أردفته بام ُيشري إىل صحته، أو تركته مبهاًم، »مقّدمته: 

، وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أرشت إىل ضعفه، وهو مقبول يف مثل ما أخرجته

 .(3)«وجعلت االعتامد عىل غريه

وعاديت يف ُكتبي املصنّفة يف األُصول والفروع، االقتصار من »وقال بعد ذلك: 

األخبار عىل ما يصح منها دون ما ال يصح، أو التمييز بني ما يصّح منها وما ال يصّح؛ 

نّة عىل بصرية ممّا يقع االعتامد عليه... وَمن وقف عىل ليكون الناظر فيها من أهل الس

متييزي يف ُكتبي بني صحاح األخبار وسقيمها، وساعده التوفيق، علم صدقي يف ما 

 .(2)«ذكرته

                                         

 .212ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (8)

 .228ص ،4ة: جحلسني، دالئل النبوّ البيهقي، أمحد بن اُانظر:  (4)

 .24ص، 8: جاملصدر السابق (3)

 .22ص املصدر السابق (2)
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وقد رّصح الشيخ مصطفى السليامين بتلك القاعدة أيضًا، ورأى أّن كالم البيهقي 

عىل أّن البيهقي ما مل ُيضعِّف  فهذا يدّل »رصيح يف ذلك، فقال بعد أْن ذكر كالمه: 

 .(8)«حديثًا، فهو عنده ممّا حُيتّج به

 خالصة احلكم عىل السند

هذا إسناد صحيح، غري أّن نّضة األزدية مل نقف هلا عىل توثيق أو تضعيف، إاّل أّن 

إخراج البيهقي هلا وعدم تعّقب حديثها بتضعيف يدّل عىل وثاقتها، بل وصّحة 

 مأنا إليه قبل قليل.احلديث عنده كام أو

 اخلرب الثالث: خرب خليفة بن صاعد
أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أمحد بن أيب »أخرجه ابن عساكر، قال: 

 عثامن، وأمحد بن حممد بن إبراهيم. 

وأخربنا أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن إبراهيم، نا أيب، أبو طاهر، قاال: أنا إسامعيل 

هلل الرصرصي، نا احلسني بن إسامعيل املحامل، نا احلسن بن شبيب بن احلسن بن عبد ا

ملّا ُقتل احلسني اسوّدت السامء، وظهرت  املؤّدب، نا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال:

 .(4)«الكواكب هنارًا، حّتى رأيت اجلوزاء عند العرص، وسقط الرتاب األمحر

عيل املحامل: حّدثنا احلسن بن وقال احلسني بن إسام»وأورده املزي يف هتذيبه، قال: 

شيب املؤّدب، قال: حّدثنا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: ملّا ُقتل احلسني اسوّدت 

السامء، وظهرت الكواكب هنارًا، حّتى رأيت اجلوزاء عند العرص وسقط الرتاب 

 .(3)«األمحر

                                         

 .14ص، 4إحتاف النبيل: جالسليامين، مصطفى،  (8)

 . 444ص، 82ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج (4)

 .234ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (3)
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 رجال السند

احلسن الرصرصي، من الواضح أّن ابن عساكر له أكثر من طريق إىل إسامعيل بن 

 والطريق إليه ثابت بال شك؛ لذا سنقترص عىل طريق واحد من باب التوثيق ال أكثر.

أبو القاسم بن السمرقندي: وهو إسامعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث ـ  8

وكان مكثرًا ثقًة، صاحب ُنسخ »السمرقندي، ترمجه تلميذه ابن عساكر، وقال عنه: 

 .(8)«وُأصول

هو ثقة، له ُأنس بمعرفة الرجال، وقال: كان ثقة يعرف »اهر السلفي: وقال أبو ط

 .(4)«احلديث، وسمع الكتب

أمحد بن أيب عثامن وبقرينة رواية ابن السمرقندي عنه وروايته عن الرصرصي، ـ  4

اإلمام الثقة، أبو حممد، أمحد بن أيب عثامن احلسن بن »فهو ابن منتاب، قال فيه الذهبي: 

بن منتاب البرصي، ثّم البغدادي، الدقاق، املقرئ، مقرئ جمّود مكثر،  حممد بن عمرو

هـ(. وسمع أبا أمحد الفريض، 397دّين مهيب، لقّن مجاعة ختموا عليه، مولده سنة )

وإسامعيل بن احلسن الرصرصي... روى عنه مكي الرميل، وهبة اهلل الشريازي... وأبو 

 . (3)«القاسم بن السمرقندي

سألت الربقاين عنه، »ن احلسن بن هشام الرصارصي: قال اخلطيب: إسامعيل بـ  3

أحد ». ووصفه الذهبي بأّنه: (2)«فقال: صدوق. وُسئل عنه، وأنا أسمع، فقال: ثقة

                                         

 .322ص، 1عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج ابن عساكر، (8)

 .38ص، 41سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .229ص، 81: جاملصدر السابق (3)

 .319ص، 4تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (2)
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 .(3)«كان ثقة». وقال ابن األثري: (4)«شيخ صدوق ثقة». وقال السمعاين: (8)«الثقات

ملحّدثني املعروفني، ثقة بال احلسني بن إسامعيل املحاميل: أحد احلّفاظ وا ـ  2

 كالم.

احلسن بن شبيب املؤّدب: حّدث عنه مجلة من احلّفاظ وأهل احلديث: كأيب ـ  2

يعىل املوصيل، والقايض املحاميل، ويعقوب بن شيبة السدويس، واهليثم بن خلف، 

رّبام »، وذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال: (2)وحييى بن حممد بن صاعد، وغريهم

من ثقات أهل ». وقال عنه املحاميل: (4)«كان يوثق». وقال عنه ابن املقرئ: (2)«أغرب

إخباري يعترب به، وليس بالقوى، حُيّدث عنه ». وقال عنه الدارقطني: (2)«بغداد

 .(1)«املحامل

بعيد للغاية، وال مربر  (9)لذا فإّن قول ابن عدي بأّنه حيّدث عن الثقات بالبواطيل

تلك البواطيل به ما دام موّثق حاله حال غريه، فلرّبام كانت وال دليل عىل إلصاق 

البواطيل من غريه وليست منه، فتالمذته وهم أعرف الناس به، وكذلك َمن كانوا يف 

 عرصه كانوا يوّثقونه، وقوهلم حينئٍذ ُيقّدم عىل قول غريهم.

القوي(، نعم، ألجل قول ابن حبّان: )رّبام أغرب(، وقول الدارقطني بأّنه: )ليس ب

                                         

 .8121ص، 3اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد،  (8)

 .232ص، 3األنساب: ج لكريم بن حممد،السمعاين، عبد ا (4)

 .439ص، 4ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، اللباب يف هتذيب األنساب: ج (3)

 .331ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (2)

 .24ص، 1الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (2)

 .339ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (4)

 .249ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (2)

 .339ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (1)

 .331ص، 4: جيف ضعفاء الرجال الكامل، بن عدي ُانظر: اجلرجاين، عبد اهلل (9)
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 فالرجل ينزل عن مرتبة الثقة إىل الصدوق ويكون حديثه حسنًا.

خلف بن خليفة: من رجال البخاري يف األدب املفرد، ومسلم، واألربعة، له ـ  4

 ترمجة يف هتذيب الكامل، ونقل عّدة أقوال يف مدحه، منها:

بن قال عباس الدوري، وعبد اخلالق بن منصور، وأبو بكر ابن أيب، عن حييى »

معني: ليس به بأس. وكذلك قال النسائي، وزاد عبد اخلالق: صدوق. وقال حممد بن 

عبد اهلل بن عاّمر: ال بأس به، ومل يكن صاحب حديث. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 

أبو أمحد بن عدي: أرجو أّنه ال بأس به، وال ُأبرئه من أن خُيطئ يف بعض األحايني يف 

 .(8)«سعد: كان ثقة بعض رواياته. وقال حممد بن

 .(4)«ثقة»وقال العجيل: 

ويظهر من بعض األقوال أّنه تغرّي يف آخر عمره؛ بسبب الفالج الذي أصابه، لكن 

، مع وقوفه (3)«صدوق»ذلك ال يمنع من التمّسك بحديثه؛ لذا فإّن الذهبي قال عنه: 

 .(2)عىل مجيع الكلامت التي قيلت فيه

، وقال فيه ابن (2)، ذكره ابن حبّان يف الثقاتخليفة بن صاعد: من التابعنيـ  2

 .(4)«صدوق»حجر: 

                                         

 .411ص، 1هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (8)

 .334ص، 8معرفة الثقات: جبد اهلل، العجيل، أمحد بن ع (4)

 .322ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (3)

. الذهبي، حممد بن أمحد، 324ـ  328ص، 3سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (2)

 .441ـ  429ص، 8ميزان االعتدال: ج

هتذيب سقالين، أمحد بن عيل، . ابن حجر الع419، ص2الثقات: جابن حبّان، حممد، ُانظر:  (2)

 .839ص، 3التهذيب: ج

 .423ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)
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 خالصة احلكم عىل السند

تبنّي من خالل دراسة الرجال أّن هذا السند حسن لذاته، ولو تنزلنا وقلنا بضعف 

احلسن بن شبيب املؤّدب، فال شّك يف صالحيته يف املتابعات والشواهد؛ إذ ال يمكن 

بحّقه من معارصيه وتالمذته، فيتقّوى بغريه من األخبار  إغفال عّدة توثيقات وردت

 الواردة يف احلادثة.

 الطائفة الثانية: األخبار اليت مل يثبت اعتبارها لكّنها تؤيِّد وقوع احلادثة

 خرب ُأّم ساملـ  3
حّدثنا قطن بن نسري أبو عّباد، قال:  قال أبو القاسم البغوي:»قال:  ،أورده املزي

ملّا ُقتل احلسني بن عل  سليامن، قال: حّدثتني خالتي ُأّم سامل، قالت: حّدثنا جعفر بن

ُمطرنا مطرًا كالدم عىل البيوت واجلدر، قال: وبلغني أّنه كان بخراسان والشام 

 . (8)«والكوفة

. وأورده الطربي يف ذخائره، وقال: (4)وأخرجه ابن عساكر من طريق البغوي

 ت منيع هو أبو القاسم البغوي.. وابن بن(3)«خّرجه ابن بنت منيع»

أخربنا أبو »وأخرجه ابن العديم من طريق آخر عن جعفر، عن ُأّم سامل أيضًا، قال: 

هاشم عبد املطلب بن الفضل بن عبد املطلب اهلاشمي، قال: حّدثنا أبو شجاع عمر بن 

 أيب احلسن بن نرص البسطامي، قال: أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم

                                         

 .233ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (8)

 .449ـ 441ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (4)

 .822بن عبد اهلل، ذخائر العقبى: صالطربي، أمحد  (3)
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التاجر األصبهاين، قال: أخربنا أبو الفضل منصور بن نرص الكاغذي، قال: حّدثنا أبو 

جعفر حممد بن حممد بن عبد اهلل البغدادي اجلاّمل، قال: حّدثنا برش بن موسى األسدي، 

حّتى ». فذكره، وأضاف يف آخره: «قال: حّدثنا خالد، قال: حّدثنا جعفر، عن ُأّم سامل...

 .(8)«ه سينزل عذابكنّا ال نشّك أنّ 

يف كتاب  (4)وأخرجه زكريا بن حييى بن احلارث البزار )شيخ احلنفية بنيسابور(

حّدثنا إسحاق بن موسى، قال: »الفتن  عىل ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: 

مّلا  حّدثنا املقّدمي، قال: حّدثنا جعفر، قال: حّدثتني خالتي ُأّم سامل بنت مسلم، قالت:

ُقتل احلسني بن عل ُمطرنا كالدم عىل البيوت واجلدر، فبلغنا أّنه كان بالشام والكوفة 

 .(3)«وخراسان

ويبدو أّن ُأّم سامل صّحفت عند الصاحلي الشامي فذكر أّن الراوي املبارش هو ُأّم 

 .(2)سلمة، فروى عن جعفر بن سليامن أّنه قال: حّدثتني خالتي ُأّم سلمة

ح يدور عىل جعفر بن سليامن وخالته ُأّم سامل؛ لذلك حني فالسند كام هو واض

 .(2)«قال جعفر بن سليامن»أورده الذهبي، قال: 

حّدثنا قطن بن »لكن مع ذلك سنقوم بدراسة اخلرب الذي ذكره أبو القاسم البغوي: 

 .«نسري أبو عّباد، قال: حّدثنا جعفر بن سليامن، قال: حّدثتني خالتي ُأّم سامل،...

 لسندرجال ا

                                         

 .4434ـ 4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (8)

 .822ص، 44جهـ(، 311ـ 498حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  :نظر( اُ 4)

 .332ابن طاووس، عيل بن موسى، املالحم والفتن: ص: نظراُ  (3)

 .228ص ،88ي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد: جالصاحل (2)

 .84ص ،2جهـ(، 11ـ 48حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  (2)
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 .(8)أّما البغوي، فهو )عبد اهلل بن حممد( ثقة معروف من كبار أئّمة احلديث

وقطن بن نسري، احتّج به مسلم، وروى عنه أبو داُود وغريه، وقال ابن حجر وتبعه 

. فحديثه حسن، لكنّه مل ينفرد، بل تابعه عبد اهلل بن أيب بكر (4)«صدوق خُيطئ»األلباين: 

 اش كام تقّدم يف التخريج.املقّدمي، وخالد بن خدّ 

أّما جعفر بن سليامن، فهو ثقة من رجال مسلم واألربعة، والبخاري يف األدب 

املفرد، وله ترمجة ُمفّصلة يف التهذيب ذكر فيها عّدة من الكلامت فيه، والظاهر أّنه مل 

 . (3)يؤخذ عليه غري التشيّع

ثقة فيه يشء مع »الذهبي: وخالصة اآلراء فيه: إّن الرجل إّما ثقة أو صدوق، قال 

صدوق زاهد، ». وقال ابن حجر: (2)«كثرة علومه، قيل: كان ُأمّيًا، وهو من زّهاد الشيعة

 .(4)«هو ثقة من رجال مسلم». وقال األلباين: (2)«لكنّه كان يتشّيع

 أّما خالته ُأّم سامل، فلم أقف هلا عىل ترمجة.

 خالصة احلكم عىل السند

عيف؛ جلهالة ُأّم سامل، لكنّه يتقّوى بام تقّدم، وبام سيأيت من إّن السند ض واخلالصة:

 أخبار مؤيِّدة للحادثة.

                                         

 .882ـ 881ص، 81تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  :نظر( اُ 8)

حممد نارص الدين،  ،باينأللا. 38ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .428ص، 4رواء الغليل: جإ

 .13ـ  18ص، 4هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: ( اُ 3)

 .492ص، 8( الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج2)

 .844ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .444ص، 2لسلة األحاديث الصحيحة: جاأللباين، حممد نارص الدين، س (4)
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 خرب إبراهيم النخعيـ  7
أخربين أبو عبد اهلل احلسني بن عل، قال: حّدثنا أبو حممد »أخرجه الدواليب، قال: 

ن احلسن بن حييى بن زيد بن احلسني بن زيد بن عل بن حسني، قال: حّدثنا حسن ب

حسني األنصاري، عن أيب القاسم مؤذِّن بني مازن، عن عبيد املكتب، عن إبراهيم 

النخعي، قال: ملّا ُقتل احلسني امحّرت السامء من أقطارها، ثّم مل تزل حتى تقطّرت، 

 .(8)«فقطرت دماً 

 .(4)وأخرجه من طريقه ابن العديم يف ُبغيته

 رجال السند 

قد بحثت عن هذا الراوي كثريًا، ومل أستطع يف أبو عبد اهلل، احلسني بن عيل: ـ  8

بادئ األمر أْن أتعّرف عليه، فإّن األسامء متشاهبة جّدًا، وقد خفي عىل حمّقق كتاب 

، ثّم تبنّي يل بعد ذلك أّن احلسني بن عيل (3))الذّرية الطاهرة( أيضًا، وذكر أّنه مل هيتِد إليه

يل بن احلسني بن عيل بن عمر بن عيل هذا، والذي هو شيخ الدواليب، هو احلسني بن ع

، ووسمه (2)بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، وهو شيخ ابن عدي أيضًا سمع منه بمرص

. وكان ُيعّد من أفضل أهل زمانه، فعن أيب سعيد (2)«شيخ أهل البيت بمرص»بأّنه: 

هلل أنشدين احلسني بن عل بن احلسني بن عل بن عمر بن عل )ريض ا»الطربي، قال: 

                                         

 . 92اليب، حممد بن أمحد، الذرية الطاهرة: صوالد( 8)

 .4434ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جنظر: ابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ( اُ 4)

 .92اليب، حممد بن أمحد، الذرية الطاهرة: صونظر: الداُ  (3)

 .441ص، 2جو ،328ص، 4: جالرجال يف ضعفاء بن عدي، الكامل عبد اهلل ،اجلرجايننظر: اُ  (2)

 .41ص ،2نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جاُ  (2)
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، ثّم وقفت عىل تعديل الدارقطني له، فقد جاء (8)«عنه( لنفسه، وكان أفضل أهل زمانه

وسألته عن أيب عبد اهلل احلسني بن عل بن احلسني بن »يف سؤاالت محزة للدارقطني: 

 .(4)«عل بن عمر بن عل بن احلسني بن عل بن أيب طالب بمرص، فقال: ليس به بأس

 يد، مل أقف له عىل ترمجة بعد طول بحث.احلسن بن حييى بن زـ  4

حسن بن حسني األنصاري، وهو املعروف بحسن بن حسني العرين، صّحح ـ  3

 .(3)له احلاكم يف املستدرك

، والبيهقي رّصح بأّنه إذا أورد إسنادًا (2)وأخرج له البيهقي يف السنن وسكت عنه

سن هذا، فهو مقبول احلديث ، ومل نَر منه إشارة إىل تضعيف احل(2)فيه ضعف أشار إليه

 عنده.

 وقد ضّعفه عّدة من العلامء:

 .(4)«مل يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة»قال أبو حاتم: 

شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير بن عبد احلميد »وذكر ابن حبّان أّنه: 

 .(2)«والكوفيني، املقلوبات

جلرح، وابن حبّان يقصب الراوي قلت: أبو حاتم، وابن حبّان كالمها متشّدد يف ا

                                         

 .882ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، جامع بيان العلم وفضله: ص (8)

 .413الدارقطني، عيل بن عمر، سؤاالت محزة: ص (4)

 .828ص، 3: جك عىل الصحيحنياملستدراحلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل،  (3)

 .312ص، 4نظر: البيهقي، أمحد بن احلسني، السنن الكربى: جاُ  (2)

السليامين، مصطفى بن إسامعيل، . 22ـ 24ص، 8نظر: البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: ج( اُ 2)

 .12ـ  14ص، 4إحتاف النبيل: ج

 .4ص، 3والتعديل: ج ، اجلرحبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (4)

 .431ص، 8( ابن حبّان، حممد، املجروحني: ج2)
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بالغلطة والغلطتني، وجرح أيب حاتم غري مفّّس، واحلسن هذا من رؤساء الشيعة، 

 فكان طبيعيًا أْن ُيضّعف.

فالتضعيف مل يكن مستندًا إىل أمر صحيح، بل هو مستند إىل العقيدة ال غري، 

 واجلرح املستند إىل العقيدة ال يؤخذ به.

بني مازن، أّما بنو مازن، فهم قبيلة معروفة، ومنهم التابعي أبو القاسم، مؤذن ـ  2

عتبة بن غزوان، ومؤذهنم هذا مل أقف عىل اسمه، لكن يمكن القول أّن نفس كونه 

مؤذن للعشرية يعطيه نوع من القّوة، ولربام لشهرته يف وقته، فإّن الراوي مل يرّصح 

 باسمه واكتفى بكونه مؤذن بني مازن.

: وهو عبيد بن مهران املكتب، من رجال مسلم، ثقة ال كالم فيه، عبيد املكتبـ  2

 .(4)«ثقة صالح احلديث». وقال أبو حاتم: (8)«ثقة»قال حييى بن معني: 

وكذلك وثقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجيل، وابن سعد، وذكره ابن 

 .(3)حبّان يف الثقات

النخعي، من رجال الستّة،  إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيسـ  4 

وكان عجبًا يف الورع واخلري، متوقيًا للشهرة، رأسًا ». (2)وهو: فقيه ثقة كام قال ابن حجر

 .(2)كام قال الذهبي «يف العلم

 خالصة احلكم عىل السند

اّتضح أّن هذا السند ضعيف؛ جلهالة احلسن بن حييى بن زيد، وكذلك جهالة 

                                         

 .4ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحن( ا8)

 .4ص، 4: جاملصدر السابق (4)

 .49ـ  41ص، 2هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (3)

 .49ص، 8تقريب التهذيب: ج، أمحد بن عيل، ُانظر: ابن حجر العسقالين (2)

 .442ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)
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 خفيفًا يمكن أْن يصلح يف املتابعات والشواهد. مؤذن بني مازن، لكن ضعفه ضعفاً 

 خرب قرط بن عبد اهللـ  1
أخربنا أبو احلسن عل بن أيب عبد اهلل بن أيب احلسن بن املقري »أخرجه احللبي، قال: 

البغدادي النجار بالقاهرة املعزية، قال: أخربنا أبو الفضل حممد بن نارص بن حممد إجازة، 

براهيم بن سعيد بن عبد اهلل احلبال احلافظ، قال: أنبأنا أبو عبد اهلل قال: أنبأنا أبو إسحق إ

حممد بن احلسن بن عمر الناقد، قال: أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن سليامن 

املعروف بالطربي األنصاري، قال: حّدثنا أبو عل ـ يعني ـ هارون بن عبد العزيز بن 

قال: حّدثنا عمر بن سهل، قال: حّدثنا أمحد بن  هاشم األنباري املعروف باألوارجي،

حممد اجلاّمل، قال: قرأت عىل أمحد بن الفرات، قال: حّدثنا حممد بن الصلت، عن 

ُمطرت ذات يوم بنصف النهار فأصاب  مسعدة، عن جابر، عن قرط بن عبد اهلل، قال:

يوم قتل احلسني  ثويب، فإذا دم، فذهبت باإلبل إىل الوادي فإذا دم، فلم ترشب، وإذ هو

 .(8)«)رمحة اهلل عليه(

 رجال السند

وحيث إّن سلسلة السند طويلة جّدًا، وقّل ما جتد َمن قدح يف املشايخ املتأخرين؛ 

لذا سنبدأ ترمجة الرواة من منتصف السند إىل الراوي املبارش، فإْن صّح السند أكملنا 

 دراسته، وإْن مل يصح، فال نجد رضورة إلكامله، فنقول:

أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن »وهو كام ذكره اخلطيب:  أمحد بن حممد اجلاّمل:ـ  6

مصعب، أبو العباس اجلاّمل، من أهل أصبهان، أحد َمن كان ُيذكر بالعلم، وُيوصف 

                                         

 .4434ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (8)
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 .(8)«بالفضل

 .(4)«أحد العلامء والفقهاء»وقال عنه أبو نعيم: 

 وقد روى عنه مجع من الثقات، فهو ثقة وفق املباين.

وهو أبو مسعود الرازي، ثقة حافظ معروف، له ترمجة يف  أمحد بن الفرات:ـ  7

هتذيب التهذيب، ذكر فيها ابن حجر عّدة من التوثيقات يف حّقه، والرد عىل ابن خراش 

. (2)«ثقة حافظ ُتكّلم فيه بال مستند»؛ ولذا قال يف التقريب: (3)الذي تكّلم عنه بال دليل

 .(2)«ثقةاحلافظ ال»وقال الذهبي: 

صدوق، كان ُيمىل »قال فيه أبو حاتم:  حممد بن الصلت الثوري أو التوزي:ـ  3

. وذكره ابن (2)«صدوق»وقال أبو زرعة:  .(4)«علينا من حفظه التفسري وغريه، ورّبام وهم

 .(81). وذكره الذهبي يف امليزان ووثقه(9)«ثقة». وقال الدارقطني: (1)حبّان يف الثقات

 قف عليه، ومل يتبنّي يل َمن هو.مل أمسعدة: ـ  1

                                         

 .422ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (8)

، 2: ج. املصدر السابق842، ص8ر أصبهان: جأبو نعيم األصبهاين،أمحد بن عبد اهلل، ذكر أخبا (4)

 .424ص

 .21ـ 22ص، 8هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (3)

 .23ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .841ـ 842ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (2)

 ،ابن حجر العسقالين .419ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد ، عبد الرمحنبن أيب حاتم الرازيا (4)

 .412ص ،9هتذيب التهذيب: ج ،أمحد بن عيل

 .419ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)

 .14ص، 9الثقات: ج ، حممد،اننظر: ابن حبّ اُ  (1)

 .412ص، 9هتذيب التهذيب: جبن عيل، ابن حجر العسقالين، أمحد نظر: اُ  (9)

 .214ص، 3نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جاُ  (81)
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 مل أقف عليه أيضًا. جابر:ـ  5

نعم، لرّبام ـ واهلل أعلم ـ أّن هناك تصحيف، وأّن الراوي هو مسعدة بن جابر، 

وليس مسعدة عن جابر، ومسعدة بن جابر ذكره ابن أيب حاتم الرازي يف اجلرح 

 .(8)والتعديل وسكت عنه

سكوت ابن أيب حاتم عن الراوي ُيعّد توثيقًا  وقد تقّدم يف رواية سليم القاص أنّ 

 عند مجلة من العلامء.

 مل أقف عىل ترمجة له أيضًا. قرط بن عبد اهلل:ـ  1

 خالصة احلكم عىل السند

 إّن هذا السند ضعيف؛ لوجود عّدة جماهيل فيه. واخلالصة:

 خرب هالل بن ذكوانـ  4
، (7)، أخربنا عل بن أمحد الرسيأخربنا عل بن عبيد اهلل»أخرجه ابن اجلوزي، قال: 

، حّدثنا أبو حامد حممد بن هارون احلرضمي، حّدثنا هالل بن (3)أنبأنا عبد اهلل بن بّطة

برٍِش، حّدثنا عبد امللك بن موسى، عن هالل بن ذكوان، قال: ملّا ُقتل احلسني، ُمطرنا مطرًا 

 .(2)«بقي أَثره يف ثيابنا مثل الدم

                                         

 .328ص، 1، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنانظر: اُ  (8)

عيل بن أمحد بن هو  ،هكذا يف املطبوع والظاهر بعد التتبع والتحقيق أّن شيخ عيل بن عبيد اهلل الزاغويت (4)

 .241ري البندار وليس الّسي، وهو املوافق ملا ورد يف تذكرة اخلواص لسبط بن اجلوزي: صـالبس

هو أبو عبد اهلل بن بطة، وهو عبيد اهلل بن حممد العكربي امللقب بابن  ،بل الذي عليه التحقيق ،الظاهر (3)

سري أعالم النبالء: لذهبي، حممد بن أمحد، انظر: ن روى عنه باإلجازة. اُ بطة، وكان ابن البّسي آخر مَ 

 .241. وهو املوافق ملا ورد يف تذكرة اخلواص: ص249ص، 84ج

 .82ص ،4( ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، التبرصة: ج2)
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قرأت بخّط أيب عبد اهلل احلسني بن خالويه يف بعض »ل: وأخرجه ابن العديم، قا

أماليه، حّدثنا البعراين ـ يعني أبا حامد حممد بن هارون احلرضمي ـ قال: حّدثنا هالل ـ 

يعني ـ بن برش  قال: حّدثنا عمر بن حبيب القايض، عن هالل بن ذكوان، قال: ملّا ُقتل 

 .(8)«الدم احلسني ُمطرنا مطرًا بقي أثره يف ثيابنا مثل

 رجال السند

كان ابن خالويه »وّثقه أبو عمرو الداين، وقال:  احلسني بن أمحد بن خالويه:ـ  6

عاملًا بالعربية حافظًا للغة، بصريًا بالقراءة، ثقًة مشهورًا، روى عنه غري واحد من 

وكان ». وقال الذهبي: (4)«شيوخنا: عبد املنعم بن غلبون، واحلسن بن سليامن، وغريمها

 .(3)«صاحب سنّة

حّدث عنه عّدة من حّفاظ احلديث  حممد بن هارون احلرضمي، أبو حامد:ـ  7

وثقاهتم، وذكره يوسف بن عمر القّواس يف شيوخه الثقات، وُسئل عنه الدارقطني، 

 .(2)«ثقة»فقال: 

. وذكره ابن حبّان يف الثقات، (2)«ثقة» هالل بن برش املزين: قال فيه النسائي:ـ  3

 .(1)، وابن حجر(2). ووّثقه الذهبي(4)«مستقيم احلديث»وقال: 

                                         

 . 4439ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (8)

 .8138ص، 3ء: جاحلموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم األدبا (4)

 .239ص، 44ج هـ(، 311ـ 328حوادث وفيات ) الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم: (3)

 .841ـ 842ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .42ص، 88هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .421ص، 9ت: جالثقا ، حممد،انابن حبّ  (4)

 .321ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (2)

 .428ص، 4تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (1)
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فهو إْن كان اليمني، فهو من كبار التابعني، نّص عىل  عمر بن حبيب القايض:ـ  1

 .(4)«ثقة حافظ»، وقال فيه ابن حجر: (8)توثيقة عّدة من العلامء

وإْن كان هو البرصي، فقد اختلفت الكلامت فيه، وبنى بعضهم عىل األخذ 

، يف حني ضّعفه فريق آخر، لكن املتابع للكلامت سيصل إىل نتيجة أّن الرجل بروايته

وسط احلديث صدوق، وإّن الذين توّقفوا فيه نتيجة لقوله بالرأي، وهذا ما رّصح به 

هيّم عن الثقات وكان قاضيا، وكان من أصحاب عبيد اهلل بن »الساجي حني قال: 

، كان صدوقا ومل يكن من فرسان احلسن عنه أخذ، فأظنهم تركوه ملوضع الرأي

  .(3)«احلديث

 .(2)«هو حسن احلديث، ُيكتب حديثه مع ضعفه»ولذا قال فيه ابن عدي: 

 مل أقف له عىل ترمجة. :هالل بن ذكوانـ  5

تنويه: قد ورد اخلرب بطريق ابن اجلوزي، عن هالل بن برش املزين، عن عبد امللك 

طريق هالل، عن عمر بن حبيب  بن موسى، عن هالل بن ذكوان، ومل يرد عن

القايض، فإّما أْن يكون هلالل بن برش فيه شيخان، وهذا ما يزيد احلديث قّوة، أو يكون 

قد اختلف عىل هالل، ويكون الراوي عنه هالل ـ يف الواقع ـ هو واحد وغري متعّدد، 

ني، وإْن كان فإْن كان هو القايض، فقد تبنّي أّنه إّما ثقة أو صدوق؛ لكونه مشرتك بني اثن

 هو عبد امللك بن موسى، فهو جمهول مل يرد فيه جرح وال توثيق.

                                         

 .321ص، 2هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (8)

 .283ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .411ص ،88تاريخ بغداد: ج ،أمحد بن عيل ،( اخلطيب البغدادي3)

الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف  .493ص، 48هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (2)

 . 24ص 4يف معرفة من له رواية يف كتب الستة: ج
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 .(8)«ال ُيدرى َمن هو، وقال األزدي: منكر احلديث»قال فيه الذهبي:  

أقول: أّما قول األزدي )منكر احلديث(، فال يمكن األخذ به؛ ألّن األزدي بنفسه 

تشّدد يف الرجال، فال ُيعتمد عىل ضعيف وال يعتمد عىل قوله، مضافًا لكونه متعنّت م

. وقال (4)«قّدمت غري مّرة أّن األزدي ال ُيعترب جترحيه؛ لضعفه هو»قوله، قال ابن حجر: 

وأبو الفتح يرسف يف اجلرح، وله مصنّف كبري إىل الغاية يف املجروحني، مجع »الذهبي: 

. وقال يف (3)«تكلَّم فيهفأوعى، وجرح خلقًا بنفسه مل يسبقه أحد إىل التكّلم فيهم، وهو امل

 .(2)«ليت األزدي عرف ضعف نفسه»موضع آخر: 

وقال األلباين موّثقًا رجالً، قال فيه األزدي )منكر احلديث(. وقد روى عنه مجع 

فمثله ممّا تطمئن النفس حلديثه؛ لرواية هذا اجلمع من الثقات عنه، دون أْن »من الثقات: 

زدي: )منكر احلديث( فماّم ال ُيلتفت إليه؛ ألّنه يعرف بام يسقط حديثه، وأّما قول األ

 .(2)«معروف بالتعنّت يف التجريح

وإذا ما عرفنا أّن عبد امللك هذا روى عنه عّدة من الثقات، وهم: هالل بن برش ـ 

، فيكون (1)، وسوار بن عبد اهلل(2)ـ وعبيد اهلل بن يوسف اجلبريي (4)كام يف السند املتقّدم

                                         

 .442ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (8)

 .231مة فتح الباري: ص، أمحد بن حجر، مقدّ ( العسقالين4)

 .2ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (3)

 .319ص، 83( الذهبي، حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء: ج2)

 .214ص، 8( األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج2)

املعجم  . الطرباين، سليامن بن أمحد،828ص، 4األوسط: جنظر: الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم اُ  (4)

 .439ص، 4الكبري: ج

 .842ص، 4املعجم الكبري: ج نظر: الطرباين، سليامن بن أمحد،اُ  (2)

. ابن عساكر، عيل بن 49ص، 2صبهان: جأثني ب، طبقات املحدّ : ابن حيّان، عبد اهلل بن حممدنظراُ  (1)

 .342ص، 9احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج
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 الرجل حسن احلديث.

ولرّبام يكون نفسه املذكور بعنوان عبد امللك الطويل الذي ذكره البخاري يف تارخيه 

 .(3). وذكره ابن حبّان يف الثقات(4)، ونّص أبو حاتم عىل جهالته(8)وسكت عنه

ويف بعض األخبار التي ورد فيها عبد امللك هذا برواية هالل بن برش عنه، عّلق 

 .(2)«ل: وثقه ابن حّبان، وضّعفه األزديعبد امللك الطوي»اهليثمي قائالً: 

وقد شاءت األقدار أْن أتأّمل جمّددًا يف عبد امللك بن موسى الطويل بعد مّدة 

طويلة، فتبنّي يل أّن اهليثمي قد اشتبه عليه األمر، وأّن االحتامل الذي أوردته فيام سبق 

البخاري، من احتاد عبد امللك هو غري صحيح، فعبد امللك الطويل الذي ذكره 

هـ(، بينام 22والرازي، وابن حبّان، إّنام يروي عن عائشة، وعائشة ُتوّفيت يف سنة )

هـ(، وحينئٍذ يتّضح 424ُتويّف هالل بن بن برش ـ تلميذ عبد امللك بن موسى ـ يف سنة )

أّن وفاة عبد امللك ستكون يف حدود املئتني أو أقل بقليل أو أكثر، فال يمكن أْن يروي 

 بأّي حال من األحوال. عن عائشة

 ويكون عبد امللك بن موسى أبو برش الطويل، غري عبد امللك الطويل، واهلل أعلم.

بل يبدو أّن عبد امللك بن موسى الطويل ـ حمّل البحث ـ غري ذاك الذي ذكره 

الذهبي، وقال فيه األزدي )مرتوك(؛ ألّن الذهبي ذكر أّنه يروي عن أنس، وهذا ال 

ن أنس بنفس التوضيح السابق، الّلهم إاّل أْن تكون روايته عن أنس يمكن أْن يروي ع

مرسلة، خصوصًا أّن الرواية التي عثرنا عليها عن أنس حُيتمل يف حّقها اإلرسال، فقد 

                                         

 .241ص، 2التاريخ الكبري: ج : البخاري، حممد بن إسامعيل،نظراُ  (8)

 .324ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحن: انظراُ  (4)

 .848ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ : نظراُ  (3)

 .834ص، 9، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب  (2)
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كان أنس بن مالك إذا أراد أن حُيّدث عن رسول اهلل »جاء فيها عن عبد امللك أّنه قال: 

 .(8)«)صىّل اهلل عليه وسّلم( تغرّي لونه

لكن إذا انفتح أمامنا باب الرواية باإلرسال، فيحتمل أْن تكون رواية عبد امللك 

الذي ذكره ابن حبّان يف ثقاته عن عائشة أيضًا باإلرسال، فيعود احتامل االحتاد قوّيًا، 

 واهلل أعلم.

حيث إّن عبد امللك هذا روى عنه عّدة من الثقات، ومل يثبت تضعيفه،  واخلالصة:

 بنفسه ضعيف أيضًا، فيكون عبد امللك صدوق حسن احلديث.واألزدي 

 خالصة احلكم عىل السند

هذا السند ضعيف؛ جلهالة هالل بن ذكوان، وهو يصلح للمعاضدة مع غريه من 

 الطرق األُخرى.

 ‘ـ خرب السّيدة زينب 5
عن سعيد بن حممد احلمريي أبو معاذ، عن عبد اهلل بن عبد »أخرجه ابن طيفور: 

رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام األسدي، وقال مّرة ُأخرى حذيم،  الرمحن ـ

، فرأيت ×قال: قِدمت الكوفة سنة إحدى وستني، وهي السنة التي ُقتل فيها احلسني

، وهو ×نساء أهل الكوفة يومئٍذ يلتدمن ُمهّتكات اجليوب، ورأيت عل بن احلسني

لكوفة، إّنكم تبكون علينا فَمن قتلنا يقول بصوت ضئيل، وقد نحل من املرض: يا أهل ا

غريكم؟! ثّم ذكر احلديث، وهو عىل لفظ هارون بن مسلم، وأخرب هارون بن مسلم بن 

سعدان، قال: أخربنا حييى بن مّحاد البرصي، عن حييى بن احلجاج، عن جعفر بن حممد، 

                                         

 .342ص، 9ينة دمشق: جدعيل بن احلسن، تاريخ م ابن عساكر، (8)
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 ×حلسنيعن آبائه^، قال: ملّا ُأدخل بالنسوة من كربالء إىل الكوفة، كان عل بن ا

ضئياًل قد هنكته العّلة، ورأيت نساء أهل الكوفة مشّققات اجليوب عىل احلسني بن 

رأسه، فقال: َأال إّن هؤالء يبكني فَمن قتلنا؟!  ×، فرفع عل بن احلسني بن عل×عل

، ومل أَر خفرة ـ واهلل ـ أنطق منها، كأّنام تنطق وُتفرغ عىل لسان أمري ÷ورأيت ُأّم كلثوم

، وقد أومأت إىل الناس أن اسكتوا، فلاّم سكنت األنفاس، وهدات ×املؤمنني

األجراس، قالت: أبدأ بحمد اهلل والصالة والسالم عىل نبّيه إىل أْن قالت: أفعجبتم أْن 

 .(8)...«قطرت السامء دمًا، ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينظرون 

ثني إبراهيم بن عبد رّبه وحّدثنيه عبد اهلل بن عمرو، قال: حّد »ثّم قال ابن طيفور: 

بن القاسم بن حييى بن مقدم املقدمي، قال: أخربين سعيد بن حممد أبو معاذ احلمريي، 

 .(7)...«عن عبد اهلل بن الرمحن رجل من أهل الشام عن حذام األسدي قال: 

حُيّدثنا أبو الفضل أمحد »ونقله عن ابن طيفور السّيد الرباقي يف تاريخ الكوفة، قال: 

 طاهر طيفور، عن سعيد بن حممد احلمريي أبو معاذ، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن ـ بن أيب

 .(3)وذكر اخلرب «رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام األسدي، قال:...

 .(2)وأورده مرسالً أمحد بن حممد اهلمداين، ونسب اخلرب إىل جرير بن سيري

 .(2)وأرسله ابن أعثم يف تارخيه عن خزيمة األسدي

 .(4)وأورده مرسالً ابن محدون يف تذكرته

                                         

 . 43صمحد بن أيب طاهر، بالغات النساء: أابن طيفور، ( 8)

 . 42صمحد بن أيب طاهر، بالغات النساء: أابن طيفور، ( 4)

 .493قي النجفي، حسني بن أمحد، تاريخ الكوفة: صاالرب (3)

 .442ابن الفقيه، أمحد بن حممد، البلدان: صُانظر:  (2)

 .848ص، 2ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: جُانظر:  (2)

 .442ص، 4ابن محدون، حممد بن احلسن، التذكرة احلمدونية: جُانظر:  (4)
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وذكر أبو عل السالمي، عن البيهقي صاحب التاريخ... »ورواه اخلوارزمي، قال: 

 ، وذكر احلديث. (8)«قال: وقال بشري بن حذيم األسدي...

 رجال السند

من الواضح أّن رواية البيهقي التي نقلها اخلوارزمي مرسلة؛ إذ مل يذكر البيهقي 

 إىل بشري، وأّما ابن طيفور فقد نقل القّصة بسندين: طريقه

ابن طيفور، عن سعيد بن حممد احلمريي أبو معاذ، عن عبد اهلل بن عبد  األّول:

الرمحن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام األسدي، وقال مّرة ُأخرى: 

 حذيم.

مّحاد البرصي، وأخرب هارون بن مسلم بن سعدان، قال: أخربنا حييى بن  الثاين:

 عن حييى بن احلجاج، عن جعفر بن حممد، عن آبائه^.

ثّم عاد ابن طيفور وذكر سندًا آخر إال أّنه ينتهي إىل سعيد بن حمّمد احلمريي ومن 

بعده، كام أوضحناه فيام تقّدم، فهو يعود يف احلقيقة إىل السند األول، إال أّنه مل يذكر فيه 

 عبد الرمحن رواها عن حذام األسدي.شعبة، بل ذكر أّن عبد اهلل بن 

 دراسة السند األّول

أمحد بن أيب طاهر، أبو الفضل الكاتب، واسم »هو   هـ(:721ابن طيفور )تـ  6

أبى طاهر طيفور، وهو مروروذي األصل، كان أحد البلغاء، الشعراء، الرواة، ومن أهل 

اخللفاء وأيامهم، وحّدث الفهم املذكورين بالعلم، وله كتاب بغداد، املصنّف يف أخبار 

عن عمر بن شبة، وأمحد بن اهليثم السامي، وعبد اهلل بن أيب سعيد الوراق، وغريهم. 

                                         

 .24ـ  22ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني (8)
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روى عنه ابنه عبيد اهلل، وحممد بن خلف بن املرزبان، وذكر ابنه أّنه مات يف ليلة األربعاء 

ام، وكان مولده ألربع بقني من مجادى األُوىل سنة ثامنني ومائتني، وُدفن يف مقابر باب الش

 .(8)«ببغداد مدخل املأمون إليها من خراسان سنة أربع ومائتني

 مل أقف له عىل ترمجة. سعيد بن حممد احلمريي:ـ  7

أيضًا مل نستطع الوقوف  عبد اهلل بن عبد الرمحن ـ وهو رجل من أهل الشام ـ:ـ  3

 عليه.

 مل يتّضح لنا َمن املقصود به. شعبة:ـ  3

يف كتب ‘ سابقًا اخلالف يف اسمه عند دراسة خرب السيّدة زينبتقّدم  حذيم:ـ  1

 الشيعة، وعرفنا أّنه غري موّثق.

 خالصة احلكم عىل هذا السند

 تبنّي أّن هذا السند ضعيف يشتمل عىل عّدة جماهيل.

 دراسة السند الثاين

، ومل نجد له (4)ثقة معروف عند الشيعة اإلمامية هارون بن مسلم بن سعدان:ـ  6

. فيكون ثقة وفق ما (3)ثيقًا أو جرحًا عند أهل السنّة، وقد ترمجه اخلطيب وسكت عنهتو

 تقّدم عن أيب غّدة بأّن سكوت هؤالء ُيعّد أمارة عىل التوثيق.

 .(2)ثقة عابد حييى بن مّحاد البرصي:ـ  7

                                         

 .233ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (8)

 .231في الشيعة: صد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ نظر: النجايش، أمحاُ  (4)

 .43ص، 82تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (3)

 .224ص، 82جهـ(، 441ـ 488حوادث وفيات )نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم: اُ  (2)

 .311ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، 



ل: حادثة مطر السامء دمًا لقتل احلسني  889  ...............................................  ×الفصل األوَّ

، ومل أجد له ذكرًا عند أهل (8)هو الكرخي ثقة عند الشيعة حييى بن احلجاج:ـ  3

 .السنّة

أحد األئّمة عند الشيعة، وثقة جليل القدر، ال ُيسئل عن  :×جعفر الصادقـ  1

 مثله عند أهل السنّة.

 خالصة احلكم عىل هذا السند

تبنّي أّن هذا السند ضعيف وفق مباين أهل السنّة، فإّن حييى بن احلجاج الكرخي مل 

 ر.نقف له عىل ترمجة عندهم، فهو شاهد جيد تتقّوى به بقيّة األخبا

 خرب ُأّم سلمةـ  6
ملّا ُقتل احلسني  وروى ابن السدي، عن ُأّم سلمة، قالت:»قال الصاحلي الشامي: 

 .(4)«)ريض اهلل تعاىل عنه( ُمطرنا دماً 

 .(3)«ملّا ُقتل احلسني ُمطرنا دماً : وعن ُأّم سلمة، قالت»ويف ذخائر العقبى: 

ي.  وذكر بعده أّن اخلرب خّرجه ابن الّسُّ

عن ُأّم سلمة، قالت: ملّا ُقتل احلسني ناحت عليه اجلّن، »ضع آخر: وقال يف مو

ى.(2)«وُمطرنا دماً   . وأضاف خّرجه ابن الّسُّ

ي، وعىل سند اخلرب من مصدر آخر، فيكون اخلرب  لكنّنا مل نعثر عىل كتاب ابن الّسُّ

 مرسالً من دون سند.

                                         

 .222في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ظر: ُان (8)

 .228ص، 88الصاحلي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد: ج (4)

 .822الطربي، أمحد بن عبد اهلل، ذخائر العقبى: ص (3)

 .821: صاملصدر السابق (2)
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 خرب ابن عباسـ  2
 ×إّن يوم ُقتل احلسني وعن ابن عباس:»أورده ُمرساًل القندوزي احلنفي، قال: 

قطرت السامء دمًا، وإّن هذه احلمرة التي ُترى يف السامء ظهرت يوم قتله، ومل ُتَر قبله، وإّن 

 .(8)«أيام قتله مل ُيرفع حجر يف الدنيا إاّل وجد حتته دم

 واخلرب مرسل كام هو واضح، واملرسل معدود من األخبار الضعيفة.

 نخرب أحد الرهباـ  8
فلاّم جّن الليل »أورده القندوزي احلنفي عن أيب خمنف، يف قصة طويلة، جاء فيها: 

نظر الراهب إىل الرأس الرشيف املكّرم رأى نورًا قد سطع منه إىل عنان السامء، ورأى أّن 

املالئكة ينزلون ويقولون: يا أبا عبد اهلل عليك السالم. فبكى، وقال هلم: ما الذي معكم؟ 

احلسني بن عل. فقال: َمن ُأّمه؟ قالوا: ُأّمه فاطمة الزهراء بنت حممد قالوا: رأس 

املصطفى. قال: صدقت األحبار. قالوا: ما الذي قالت األحبار؟ قال: يقولون: إذا ُقتل 

نبّي أو ويص، أو ولد نبّي أو ولد ويص، متطر السامء دمًا. فرأينا أّن السامء متطر دمًا، وقال: 

 .(4)«تلت ابن بنت نبّيهاوا عجباه من ُأّمة ق

وقد عثرنا عىل قريب من هذا اخلرب يف مقتل أيب خمنف )النسخة املشتهرة املنسوبة 

فقال الراهب: تبًا لكم وملِا جئتم يف طاعته، لقد صدقت األخبار يف »إليه(، جاء فيه: 

أو ويّص قوهلا: أّنه إذا ُقتل هذا الرجل متطر السامء دمًا، وال يكون هذا إاّل بقتل نبّي 

 .(3)«نبيّ 

                                         

 .814ص، 3القندوزي، سليامن بن إبراهيم، ينابيع املوّدة: ج (8)

 .98ص، 3: جصدر السابقامل (4)

 .898: ص×أبو خمنف، لوط بن حييى، مقتل احلسني (3)
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 وهذا اخلرب كذلك مرسل وضعيف.

 مرسلة سبط ابن اجلوزي عن الشعيبـ  9
ملّا ُقتل احلسني اسوّدت الدنيا ثالثة »أوردها سبط ابن اجلوزي، قال: وقال الشعبي: 

 .(8)«أيام، ورمت السامء رماًل أمحر

 واملرسل حمكوم بالضعف.

 روايات ُأخرى يف مطر السماء دمًا
أوردنا عّدة من الروايات الدالة عىل مطر السامء دمًا من كتب الشيعة وكتب بعد أْن 

أهل السنّة، ال بأس أْن نذكر عّدة ُأخرى من الروايات املرسلة التي ذكرها القايض 

النعامن املغريب ـ ولرّبام أشار لبعضها غريه ـ والتي نقلها من مصادر خمتلفة، مل يتسَن لنا 

هلا إلينا، وبعضها وصلت إلينا أسانيدها من مصادر ُأخرى، الوقوف عليها؛ لعدم وصو

فذكرناها سابقًا وقمنا بدراستها، وبعضها تفّرد بنقلها لنا القايض املذكور، ومل يتسَن لنا 

 معرفة أسانيدها لنقوم بدراستها.

إّن هناك عّدة من األخبار ذكرها القايض املغريب، مل نقف عىل مصادرها  واخلالصة:

ا منها، فيكون هو املصدر األساس هلا، ارتأينا أْن نفردها هنا لوحدها، وهي التي نقله

 كام ييل:

حممد بن الزبري، »أو زيد بن أيب الزناد، جاء يف رشح األخبار: خرب يزيد، ـ  6

كنت ابن أربع عرش سنة حني ُقتل احلسني  بإسناده، عن ]زيد[ بن أيب الزناد، أّنه قال:

 .(4)«نا السامء تقطر دمًا، وصار الورس رماداً )صلوات اهلل عليه(، فرأي

وقال يزيد بن أيب زياد: »وهذا اخلرب أرسله الطربي الشيعي أيضًا يف دالئله، قال: 

                                         

 .824ص، 1سبط بن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، مرآة الزمان: ج (8)

 .844ـ  842ص، 3القايض املغريب، النعامن بن حممد، رشح األخبار: ج (4)
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، فقطرت السامء دمًا، وصار عىل رؤوس ×كنت ابن أربع عرشة سنة حني ُقتل احلسني

 .(8) «الناس الدم، وأصبح كّل يشء مآلن دماً 

أسامة بن سمري، باسناده عن ُأّم سامل، أهّنا »اء يف رشح األخبار: جخرب ُأّم سامل، ـ  7

، مطرت السامء مطرًا كالدم، امحّرت منه البيوت ×ملّا ُقتل احلسني بن عل قالت:

واحليطان، فبلغ ذلك البرصة والكوفة، والشام وخراسان، حتى كنّا ال نشك أّنه سينزل 

 .(4)«العذاب

هر آشوب يف املناقب، ونسبه إىل أسامة بن شبيب، وهذا اخلرب أورده أيضًا ابن ش

 .(3)بإسناده، عن ُأّم سليم

حممد بن يوسف بإسناده، عن مّحاد »جاء يف رشح األخبار:  خرب مّحاد بن سلمة،ـ  3

 . (2)«دماً  ×مطر الناس ليايل َقتل احلسني بن سلمة، أّنه قال:

خمّلد، بإسناده، عن عمرو  حممد بن: »جاء يف رشح األخبار خرب عمرو بن زياد، ـ  1

 .(2)«مآلنة دماً  ×أصبحت جبابنا يوم ُقتل احلسني بن زياد، أّنه قال:

حممد بن يوسف، بإسناده، عن »جاء يف رشح األخبار:  خرب نرصة األزدية،ـ  5

مطرت السامء دمًا، وأصبح كّل  ×ملّا ُقتل احلسني بن عل نرصة األزدية، أهّنا قالت:

 .(4)«يشء لنا مآلنا دماً 

وقد تقّدم سابقًا ختريج اخلرب ودراسته من مصادر ُأخرى، وعرفنا هناك أّن الراوي 

 املبارش هو )نّضة( بالضاد وليس بالصاد.

                                         

 .829الطربي، حممد بن جرير، دالئل اإلمامة: ص (8)

 .844ص، 3، النعامن بن حممد، رشح األخبار: جالقايض املغريب (4)

 .484ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: جُانظر:  (3)

 .844ص، 3القايض املغريب، النعامن بن حممد، رشح األخبار: ج (2)

 .املصدر السابق (2)

 .املصدر السابق (4)
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 املبحث الثالث
 ×إثبات أو نفي نزول املطر بعد مقتل احلسني 

عند التأّمل يف ما أوردناه من األخبار يمكن أْن نخرج بنتيجة إجيابية، وهي حدوث 

 ، ويمكن توضيح ذلك من خالل عّدة طرق:×ذلك األمر بعد مقتل احلسني

 الطريق األّول: الدراسة الَسَندية
ولعّله بمالحظة ما تعّرض له أهل البيت^ من مالحقة وظلم وتعدي، وما القاه 

مواليهم من إقصاء وحماربة، جتد من الصعوبة التحّدث والتفّوه بكّل ما يتعّلق من بعيد 

الوضع السيايس، سواء ما يرتبط بأحاديث الوالية واخلالفة مبارشًة، أو بام  أو قريب يف

يؤدي إىل ذلك، بام فيها الفضائل أو الكرامات التي هلا تعّلق واضح هبذا األمر؛ ألّن 

السالطني أحكموا األمر وحاولوا القضاء عىل كّل ما يمت ألهل البيت^ بصلة، 

جاء بعدها لبني العباس كانت ضّد خط أهل  وكّل األجواء من أيام بني ُأميّة وما

 البيت^؛ لذا من الصعوبة أْن جتد روايات صحيحة يف ذلك.

وطبيعي أّن مطر السامء دمًا وغريها من األحداث الكونية تّضب احلكومات 

السياسية املعادية ألهل البيت^ بالصميم، وتبنّي ظلمها وانحرافها عن جادة 

ن متوقعًا ويف احلسبان أْن جتد يف كتب التاريخ واحلديث الرشيعة اإلسالمية؛ لذا مل يك

 ما يدّل عىل تلك احلوادث بأسانيد صحيحة معتربة.

لكن رغم أّن احلكومات كانت بأيدهيم، ورغم التقية الشديدة التي يعيشها أتباع 

أهل البيت^، فقد وصلت بحمد اهلل بعض األخبار ذات األسانيد املعتربة يف ُكتب 
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 قد تقّدم ذكرها مفّصالً، وهي كام يأيت:الفريقني، و

 أّواًل: األخبار املعتربة عند الشيعة
 خرب الرّيان بن شبيبـ  8

 خرب املفّضل بن عمرـ  4

 خرب عمرو بن ثبيتـ  3

 األخبار املعتربة عند أهل السّنة :ثانيًا
 خرب سليم القاص ـ  8

 خرب نّضة األزديةـ  4

 خرب خليفة بن صاعدـ  3

أّنه لو قلنا: إّن املنهج يف ثبوت األخبار التارخيية الذي جيب أْن ُيتّبع، هو ومنه يتّضح 

ما عليه أهل احلديث من التصحيح والتضعيف، وأْن ما صّح فقد ثبت، وما مل يصح 

 فلم يثبت، فستكون الواقعة ثابتة ملِا أوضحناه من ثبوت بعض األخبار عند الفريقني.

 عّدد الطرقالطريق الثاني إلثبات احلادثة: ت
كام عرفنا سابقًا، فإّن هذه احلادثة مل ترَو بطريق واحد أو طريقني، بل وردت بطرق 

عّدة، وهي: تسعة طرق عند الشيعة، لكن ثالثة منها يدوران عىل نرص بن مزاحم، 

وعمر بن سعد، فيكون جمموع الطرق يف هاتني الطبقتني سبعة، ويف باقي طبقات السند 

اقة نرص بن مزاحم، بل وحسن حال عمر بن سعد عىل ما تسعة، فمع مالحظة وث

تقّدم، فإّنه ال يبعد القول بأّن جمموع هذه الطرق ُيشّكل ظنًّا قوّيًا ُيفيد الوثوق بحصول 

احلادثة، خصوصًا أّن هذه األخبار ال يوجد فيها راٍو كّذاب أو متّهم بالكذب، بل غاية 

ب الرجال، أو بعضهم ضعاف الختالط ما هنالك أّن بعضهم مهملني مل يردوا يف كت

ونحوه، وقد تقّدم دراسة تلك األسانيد واّتضح احلال فيها، وأّن فيها ثالثة أخبار 
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معتربة سندّيًا، فبضّمها لغريها من األخبار الضعيفة تزداد نسبة الوثوق بحصول 

 احلادثة.

حد عرش، كام أّنه وردت عّدة طرق عند أهل السنّة، فعدد الرواة للخرب كانوا أ

بعض الطرق مرسلة مل يصل سندها، والطرق املسندة ناهزت التسعة عىل تعدد يف 

بعض الطبقات، منها: ثالثة معتربة، والبقيّة أكثرها مبتالة بضعف خفيف قابل 

لالنجبار؛ إذ إّنه وفق مباين وقواعد احلديث عند أهل السنّة فإّن اخلرب الضعيف إذا خال 

ومل يكن شاّذًا، يتقّوى بغريه ويصري املجموع حسنًا أو من كذاب أو متّهم بالكذب 

صحيحًا لغريه، بحسب عدد األخبار كثرة وقّلة، وحيث إّن األخبار متعّددة وبعضها 

 معترب بنفسه، فال شّك أهّنا تتقّوى مع بعضها وتبلغ درجة الصحيح لغريه.

غة تقريبًا تسعة عرش وباجلملة فإذا ما نظرنا إىل جمموع األخبار عند الفريقني، والبال

طريقًا غري املراسيل التي مل نقف عىل أسانيدها، وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار أّن من بني 

هذه الطرق ما هو املعترب سندًا، فسنصل إىل نتيجة أّن جمموع الطرق واختالف املخارج 

 يورث االطمئنان بصدور احلادثة.

 ني على نقلهاالطريق الثالث إلثبات احلادثة: إمجاع الفريق
وهنا نوّد اإلشارة إىل أمر آخر، وهو أّن هذه الروايات مروية يف كتب الفريقني، 

بمعنى أّنه مع اختالف العقائد وتباين اآلراء واملشارب، ومع ذلك فقد اتفقت كلمة 

 املسلمني من أهل احلديث والتاريخ عىل نقل هذه احلادثة وتدوينها يف املصادر.

يقول: إّن هذه احلادثة تتامشى مع أهواء الشيعة وتتناغم مع فلو أمكن لقائل أْن 

 عقيدهتم، فإهّنا بال شّك ال تنسجم وال تتناغم مع هوى الطائفة األُخرى.

ومن الطبيعي أّن احلادثة ـ أّي حادثة كانت ـ تكتسب القّوة والتأييد كّلام اتفقت 

ألهواء واآلراء، فكيف إذا األطراف املختلفة عىل نقلها، بغض النظر عاّم إذا اختلفت ا
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اختلفت فيها األنظار وكان هلا تأثري عقدي كبري؟ فإّن ذلك يزيدها قوًة وثبوتًا، 

من قيمة ُعليا هتتز هلا  ×خصوصًا أهّنا متثّل إقرارًا من الطرف املقابل بام يمثّله احلسني

ة عىل صّحة السامء ومتطر دمًا لقتله، واإلقرار يف هكذا ُأمور بنفسه يشّكل قرينة كبري

احلادثة ووقوعها؛ إذ ال معنى ألْن يتعّمد اإلنسان الكذب يف ُأمور ال تصبُّ بمصلحته، 

 وتكون نتيجتها خمالفة لعقيدته.

واخلالصة: إّن نقل احلادثة من ِقبل الفريقني يدفع أّي شبهٍة يمكن أْن ُتّدعى بأّن 

 ًا من الطرف املقابل بحصوهلا.تلك األخبار إّنام هي من وضع الشيعة؛ ألهّنا متثّل إقرار

أضف إىل ذلك أّنه عند االختالف يف أمر معنّي ال مناص وال وسيلة حينئٍذ إاّل 

بالرجوع إىل ما اّتفق عليه الفريقان؛ ألّنه طريق عقالئي يتّضح من خالله الثابت من 

 غريه، وهذا الطريق العقالئي متحقق يف احلادثة املذكورة.

 دات التارخيية حلصول تلك احلادثةالطريق الرابع: املؤّي
من املؤّيدات لوقوع هذه احلادثة هو ترصيح عّدة من العلامء وأهل الّسرَي والتأريخ 

بحصوهلا، سواء عىل نحو اجلزم أو بنسبتها إىل الرواة، فإّن ذلك بنفسه يدّل عىل عدم 

كانت عندهم هذه رفضهم لوقوع تلك احلادثة، وأهّنا مسألة ممكنة يف حّد ذاهتا، وإاّل لو 

املسألة غري قابلة للوقوع أو التحّقق فال معنى إليرادها وروايتها، وسنحاول هنا أْن 

 نذكر نامذج ال غري، ممّا أورده أهل التاريخ يف خصوص هذه الواقعة:

 الوثيقة الربيطانيةـ  6

ورد يف كتاب يتحّدث عن التاريخ الربيطاين، والذي جاء بعنوان: )وقائع عرص 

  ( للميالد:412لو ساكسون(، النص اآليت ضمن حوادث سنة )األنغ

 There was in Britain a bloody rain ،and milk and butter were turned 

to blood . 
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ـ للميالد ـ يف بريطانيا، مطرت السامء  412ومعناه: )أّنه من ضمن حوادث عام 

 .(8)دمًا وحتّول احلليب والزبدة إىل دم(

( بالعام اهلجري، فإهّنا تطابق 412ه عند مقارنة هذه السنة امليالدية )وقد قيل: إنّ 

 .×( للهجرة، وهي السنة التي استُشهد فيها اإلمام احلسني48سنة )

لكن يبدو أّن هناك جدالً يتعّلق بمسألة حتويل التاريخ من امليالدي إىل اهلجري، 

، بل هي موافقة لسنة هـ(48م( غري مطابقة لسنة )412فقد قيل أيضًا: إّن سنة )

 هـ(.44هـ(، أو )42)

وقد ُأجيب عىل ذلك أيضًا: بأّن هناك تالعبًا حصل يف العام امليالدي، وأّن  

 الصحيح هو املطابقة يف التاريخ.

أقول: بغض النظر عن ذلك، فإّن الوثيقة ال أقّل من كوهنا ُتثبت أّن مسألة نزول 

نجليزية، أي: إّن السامء قد متطر دمًا املطر من السامء هو أمر حصل يف البالد اإل

ألسباب وظروف معيّنة، فلاّمذا االستغراب واستنكار مسألة نزول املطر بعد مقتل 

 ؟!×احلسني

  قول البالذري: ـ  7

قال البالذري يف خمتاره: مطرت السامء دمًا يوم قتله، وما » جاء يف مثري األحزان: 

 .(4)«ُقلع حجر بالشام إاّل وحتته دم عبيط

  قول أيب سعيد:ـ  3

قال أبو سعيد: ما ُرفع حجر من الدنيا إاّل وجد حتته دم »جاء يف الصواعق املحرقة: 

 .(3)«عبيط، ولقد مطرت السامء دمًا بقي أثره يف الثياب مّدة حّتى تقّطعت

                                         

 (1)  http://www.britannia.com/history/docs/ 99 -676.html. 

 .43ابن نام، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص (4)

نظر: القندوزي، سليامن بن . اُ 249ص، 4ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: ج (3)

 ل هو أبو سعيد اخلدري.، وقد رّصح بأّن القائ41ص، 3إبراهيم، ينابيع املوّدة: ج

http://www.britannia.com/history/docs/%2099


  اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  841

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل: حادثة مطر السامء دمًا لقتل احلسني  849  ...............................................  ×الفصل األوَّ

 

 

 املبحث الرابع

 تأّمالت خمتصرة يف داللة األخبار 
ر نّصت عىل مطر السامء دمًا، وهنا نريد أْن نتأّمل تبنّي فيام سبق أّن عّدة من األخبا

قلياًل يف هذه األخبار، فهل باإلمكان أْن متطر السامء دمًا؟ وهل كان املطر هو دمًا 

حقيقّيًا أم كان هناك حتّوالً واضطرابًا كونيًا امحّرت ألجله السامء واألرض؟ وهل ُتعّد 

يف أزمنة ُأخرى؟ وهل أّن املطر شمل هذه احلادثة فريدة من نوعها أم قد تكون حدثت 

 مجيع العامل أم كان بأنحاء معيّنة؟ وإذا كان بجميع العامل فلاّمذا مل يصلنا بصورة متواترة؟

 ثّم ما هي الدالالت اخلاّصة التي يمكن أْن ُتستفاد من هذه األخبار؟

يف احلقيقة لو تأملنا يف أصل قضية املطر وضمن املوازين الطبيعية، وحسب 

لقواعد اجلغرافية، فإّن السامء ال يمكن أْن متطر دمًا؛ ألّن املطر كام هو معلوم كظاهرة ا

طبيعية يتوّلد وينشأ من تبّخر املياه وحتوله إىل غيوم، ثّم تتكثف وتنزل مطرًا، فال يمكن 

حينئٍذ أْن يكون النازل من السحاب هو دم، وحينئٍذ إّما أْن نتعامل مع الظاهرة وفق 

الكوين، ونقول بإّن ما حاصل بعد عاشوراء كان ظاهرة إعجازية خارج عن اإلعجاز 

 نواميس ونظم الطبيعة، أو نفّّس ما حصل بشكل آخر يتناسب مع الظواهر الطبيعية.

وعند التأّمل يف لسان الروايات املتعّددة الواردة يف املوضوع، تربز أمامنا بعض 

 االحتامالت:

ة طبيعية، لكن صاحبتها تغرّيات كونية عديدة من أْن تكون ظاهرة املطر ظاهرـ  8

شّدة الرياح، وانتشار الغبار، وامحرار الكون، فنزل ما نزل من املطر مصطبغًا باللون 

األمحر؛ نتيجة كثرة الغبار األمحر، بل وتغرّي صورة الكون بأكمله، وهذا االحتامل 
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 بًا أمحر.يساعد عليه ما ورد من األخبار الدالة عىل مطر السامء ترا

أْن يكون ما نزل من السامء دمًا عبيطًا حقيقيًّا، وال دخل للغبار والتغرّيات ـ  4

الكونية يف مشاهدته كذلك، ويساعد عىل هذا االحتامل ما دّل رصحيًا عىل مطر السامء 

 دمًا، ويف بعضها دمًا عبيطًا.

رت السامء دمًا إجتامع تلك احلاالت معًا، فمع امحرار الكون وشّدة الغبار مطـ  3

أيضًا، بحيث أصبحت احلالة ما تشبه العاصفة الشديدة املخيفة، التي يتخّوف معها 

اإلنسان من نزول العذاب، واقرتاب العقاب، ونحو ذلك. ويساعد عىل ذلك ويدّل 

عليه ما ورد من اجتامع األمرين معًا يف لسان بعض الروايات، أعني: مطر السامء دمًا 

يمكن أْن يساعد عليه أيضًا اجلمع بني الروايات املرّصحة بالرتاب عىل  وترابًا أمحر، بل

 حدة، والروايات املرّصحة بالدم عىل حدة ُأخرى.

فنحن إذن أمام ثالث احتامالت تلوح يف الذهن، يمكن أْن نستفيدها من خالل 

 األخبار املتقّدمة.

 أّما االحتامل األّول: 

ساعد عليه األخبار سوى خربًا واحدًا عند وهو عدم نزول املطر احلقيقي، فال ت

الشيعة، دّل عىل أّن ما نزل كان ترابًا أمحر، وهو خرب حممد بن سلمة عّمن حّدثه، والذي 

 .«أمطرت السامء ترابًا أمحر ÷ملّا ُقتل احلسني بن عل»جاء فيه: 

وسقط »وخربًا ورد عند أهل السنّة، وهو خرب خليفة بن صاعد حيث ورد فيه: 

 .«اب األمحرالرت

أّما اخلرب الوارد عند الشيعة، فهو ضعيف من اجلهة السندية كام تقّدم، مضافًا لتنافيه 

مع بقيّة األخبار، فحمل هذا اخلرب عىل الدم أوىل من توجيه بقيّة األخبار عىل ضوئه؛ إذ 

، فظّن من املحتمل قوّيًا أّن الراوي اشتبه عليه األمر بعد أْن رأى ُأمور الكون قد تغرّيت

 أّن الذي نزل هو ترابًا أمحر.
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عىل أّن نزول الرتاب األمحر ال يتناىف مع مطر السامء دمًا؛ إذ ال تنايف بني األمرين كام 

ال خيفى، إاّل أْن يقال بإّن مراد الراوي أْن يبنّي ما حصل من ُأمور غريبة يف ذلك اليوم، 

 فال بّد له من ذكر الدم لو حصل ذلك.

وارد عند أهل السنّة، فهو معترب السند كام تقّدم، لكّن الكالم فيه هو وأّما اخلرب ال

 نفس الكالم يف نظريه.

 وأّما االحتامل الثاين: 

وهو أّن السامء مطرت دمًا حقيقيًّا، فهو الذي رّصحت به عّدة من األخبار، وال 

خارج مربر لتأويلها ورصف النظر عن داللتها، سوى أهّنا تتحّدث عن حالة إعجازية 

ُأطر وقوانني الطبيعة، واإلعجاز ليس بعزيز إذا حتّقق ما يرّبر وجوده، ويف املقام كانت 

هناك محلة كبرية من التشويه عىل الثورة احلسينية أّوالً، وتعتيم عىل مقام احلسني ثانيًا، 

وحجم اجلريمة التي ارتكبت ونوعيتها ثالثًا، كّل ذلك كان مرّبرًا حلصول كرامات 

، وسوف نتكّلم عن ذلك عند البحث عن الدالالت ×للطبيعة بعد مقتلهوخوارق 

 العاّمة التي تقتضيها جممل األحداث الكونية التي حصلت بعد عاشوراء.

 وأّما االحتامل الثالث: 

وهو اجتامع الدم مع الرماد والرتاب األمحر، فهو متحّقق أيضًا؛ ذلك أّن بعض 

معًا، ومع مالحظة بقيّة األخبار التي سنذكرها األخبار رّصحت بنزول الرتاب واملطر 

يف الفصول الالحقة من امحرار السامء، وتغرّي الكون، يتبنّي أّن هناك ُأمورًا جمتمعة قد 

 حصلت يف ذلك اليوم.

يف الرواية األُوىل التي  ×كام أّن نزول الرتاب والدم معًا رّصح به اإلمام الرضا

، وهي ×سندًا، وأخرب عنه مسبقًا اإلمام احلسنذكرناها، وهي رواية صحيحة معتربة 

 الرواية الثانية التي ذكرناها، وهي معتربة من حيث السند أيضًا.

أضف إىل ذلك، فإّن الروايات الداّلة عىل مطر السامء دمًا من دون اقرتاهنا بنزول 
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اقرتاهنا الرتاب األمحر، ال تتناىف مع الروايات الداّلة عىل نزول الرتاب األمحر من دون 

بالدم، بل يمكن اجلمع والتوفيق بينهام بأْن نقول: إّن كال األمرين حصال معًا، وكّل راٍو 

 أخرب عاّم فهمه ممّا رآه يف ذلك اليوم  املهول.

وأّما ما يتعّلق بتحّقق هكذا أمر، وهل له نظري يف التاريخ، أم أّنه مل يتحّقق أبدًا يف 

تاريخ أّن احلادثة هلا مثيل يف التاريخ، وإْن كانت غري ذلك اليوم؟ فالظاهر من كتب ال

أخرج أمحد يف »حاالت نادرة جّدًا، لكنّها قضية موجودة، فقد ذكر السيوطي أّنه: 

 الزهد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاتم، وأبو الشيخ، عن سعيد بن جبري، قال:

دخل فيه صاحبه، ومطرت السامء َغِشَى قوم يونس العذاب كام ُيغشى القرب بالثوب، إذا أُ 

هـ( ذكروا أّن السامء مطرت دمًا أيضًا، قال ربيعة بن 32. ويف وقعة صّفني سنة )(8)«دماً 

. وذكر (4)«مطرت السامء عليهام دمًا، كانوا يأخذونه باآلنية»لقيط )من ثقات التابعني(: 

وفيها »الذهبي: هـ( نزول املطر دمًا يف بلخ، قال 424أهل التاريخ يف حوادث سنة )

 .(3)«مطرت بناحية بلخ مطرًا دمًا عبيطاً 

                                         

 .381ص، 3السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، الدر املنثور: ج (8)

. وروي بسند 843ص، 2مم: جابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألُ  (4)

وعند الذهبي يف  (.بلفظ: عن ربيعة بن قسيط) 239ص، 1ج: صّححه السيوطي كام يف كنز العامل

وهم راجعون  ،ه كان مع عمرو بن العاص عام اجلامعةأنّ »ربيعة بن لقيط(: ) 281، ص2ج :ريَّ الس

ا هي دماء الناس أهّن  فظنّ  ،عبيطاً  دماً  ئناء فيمتلقال ربيعة: فلقد رأيتني أنصب اإل ،طروا دمًا عبيطاً فمُ 

 «.الناس أهّنا الساعة وماجوا(... )وعند الذهبي: وظنّ  .الناس بعضهم يف بعضهم

أهّنم كانوا حني قفلوا من العراق، فأمطرت  :ورواه عمرو بن احلارث، عن يزيد، عنه»وقال الذهبي أيضًا: 

 «.عبيطًا، فقالوا: القيامة وذكر نحوه السامء بدجلة دماً 

. واخلرب 82ص، 81جهـ(، 421ـ 428حوادث وفيات ) :تاريخ اإلسالمالذهبي، حممد بن أمحد،  (3)

، 2نظر: الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللوك: جاُ  .توارخيهم أورده الطربي وغريه يف

 .328ص، 88مم: جابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألُ . 319ص
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فيها »هـ(، أهّنا مطرت دمًا يف اليمن، قال: 222و ذكر ابن تغري يف حوادث سنة )

. وهكذا رّبام جيد املتتبّع (8)«ُمطرت اليمن مطرًا دمًا، وبقي أثره يف األرض ويف ثياب الناس

 حاالت ُأخرى.

هلا حصول منُذ قوم يونس حني سّلط اهلل عليهم  ومنه يتبنّي أّن هذه احلادثة

 العذاب، وقد تكّررت بعض املّرات، فال عجب وال غرو أْن حتصل يف يوم عاشوراء.

وأّما ما يتعّلق باملساحة املكانية التي نزل فيها املطر، وهل أهّنا شاملة جلميع العامل أم 

أغلب الرواة ذكروا أّن  خمتصة بمنطقة معيّنة؟ فهذا غري واضح من الروايات، فإنّ 

السامء مطرت دمًا، وطبيعي أهّنم خيربون عاّم شاهدوه يف مناطقهم ومدهنم التي 

يسكنون هبا، وال يمكن أْن خُيربوا عن مجيع مناطق العامل سوى ما يصلهم من خربه، 

ويف هذا الصدد رّصح بعض الرواة بحسب ما بلغهم أّن املطر كان يف خراسان، 

 .والشام، والكوفة

نعم، ما ورد يف روايات أهل البيت^ مل ُيقيّد بمنطقة معيّنة، فلعّله جمماًل من هذه 

اجلهة، وهو أّن السامء مطرت يف اجلملة، فنزول املطر دمًا يف منطقة معيّنة ينطبق عىل 

قول اإلمام بأهّنا مطرت دمًا، فال يمكن حينئٍذ التمّسك باإلطالق والقول إّن املطر 

، فلرّبام يكون شاماًل جلميع العامل ولربام يكون خمصوصًا يف مناطق شمل مجيع العامل

 معيّنة.

إاّل أّنه بلحاظ نوع احلركة احلسينية، وكوهنا هتدف إىل إحياء الدين وإعادة الروح 

الكبرية يف عرصه، بل هو إمام  ×املحّمدّية إىل األُّمة، وباعتبار مكانة اإلمام احلسني

، فإّنه ابن بنته، وباعتبار ِعظم ’لناس يف عرصه إىل النبياألُّمة الواقعي، وأقرب ا

                                         

 .491ص، 2أبو املحاسن، يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ج (8)
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املصيبة وحجم املأساة، وكرب اجلريمة والظلم املنقطع النظري، الذي تعّرض له اإلمام 

وعياله، فمن الطبيعي جّدًا أْن هيتز الكون بأمجعه ألجل ما جرى من هول  ×احلسني

ول يمثّل إمام العامل بأمجعه وابن املصاب، فال معنى النحصاره يف مكان معنّي، فاملقت

بنت نبي هذه األُّمة، واجلريمة ُاقرتفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول 

العذاب عىل األُّمة، فال يبعد أْن متطر السامء دمًا يف مجيع العامل؛ ولذا جاءت روايات 

 أهل البيت مطلقة ومل تقيّده بمكان معنّي.

احلدث إذا كان حصل يف مجيع العامل، فكيف مل يصل  أّما ما يمكن قوله من أّن هذا

 إلينا بصورة متواترة؟

واجلواب عن ذلك أْن نقول: إّن مجلة من األسباب قد سامهت وساعدت عىل عدم 

 نقله، أو وصوله إلينا بصورة متواترة، منها:

إّن يزيد وزبانيته كانوا قد أحكموا القبضة عىل العامل اإلسالمي، خصوصًا بعد ـ  8

، فإّن النفوس وإْن كانت قد حتررت نوعًا ما، إاّل أهّنا مل تستطع البوح ×مقتل احلسني

، ×بكّل ما شاهدته وعرفته؛ خوف القتل والتنكيل، وهذا أمر معروف من زمن عيل

إىل درجة أْن يقول بعضهم: حّدثني أبو  ×حينام بلغ بالرواة اخلوف من ذكر اسم عيل

 قرفًا من معاوية وجنوده.زينب وال يرّصح باسمه خوفًا و

إّن احلكومات املتتابعة من ذلك الزمان وإىل اليوم، إّنام هي حكومات عىل ـ  4

خالف هوى ومرشب أهل البيت^، والكثري من كتب التاريخ واحلديث ُكتبت حتت 

أنظارهم، وأّن َمن كتبها أيضًا كان حيمل عقيدة خمالفة ألهل البيت^، فكان طبيعيًا 

ما له عالقة بأهل البيت وإمامتهم وكراماهتم، ولوال أّن أمرهم وما ورد أْن يطمس كّل 

بحّقهم كان بمستوى من الكثرة والوضوح ملَا وصل يشء منه يف كتبهم، لكن وصول 

 األخبار عنهم هنا وهناك ينبؤك أّن ما كان موجودًا ومل ُينقل إّنام هو أضعافًا مضاعفة.
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وواضح لدى اجلميع، مل تصل بأمجعها إلينا إّن ُكتب الرتاث وكام هو معلوم ـ  3

سواء كانت تابعة للرتاث السنّي أو الرتاث الشيعي، فالكثري منها غاب أو ُغيّب وال 

يستطيع أحدًا أْن يّدعي أّن ما بني أيدينا يمثّل مجيع الرتاث اإلسالمي، خصوصًا 

لنهب وألقيت الرتاث الشيعي منه، فإّن املكتبات الشيعية الضخمة تعرّضت للحرق وا

يف األهنار، وضاع معها الكثري من الرتاث؛ لذا ال يمكن االّدعاء بأّنه لو كان هلذه 

احلادثة أصل ثابت لوصل بكثرة، فإّنه من املمكن أْن يكون قد ُكتب وُأثبت لكّن 

 الُكتب لألسف مل تصل.

ه، إّن نفس ورود هذه احلوادث هبذا املقدار، مع النظر لألسباب أعال واخلالصة:

يكشف عن ثبوهتا وحتققها خارجًا، وإذا كانت هذه احلوادث مع ورودها هبذا القدر 

فهي غري ثابتة، فحينئٍذ علينا أْن ننسف التأريخ اإلسالمي من األساس؛ ألّن الكثري من 

 حوادثه مل تصلنا هبذه الكثرة، ومع ذلك يتمّسك هبا العلامء ويرتبون اآلثار عليها.

ة التي يمكن أْن نستفيدها من نزول املطر فعديدة، منها: إّن وأّما الدالالت اخلاّص 

مطر السامء دمًا يمثّل حالة البكاء التي حصلت من السموات واألرض عىل 

، والتي ×، فاملطر حينئٍذ يمثّل حالة احلزن الشديد احلاصلة عىل احلسني×احلسني

الروايات الداّلة عىل  بلغت حّدًا أْن تبكي عليه السامء واألرض، وسيأيت الحقًا بيان

البكاء، ونبنّي املوضوع بصورة أكثر هناك، ونّوضح معنى بكاء السموات واألرض 

 بصورة أجىل.

وقد أشار ونّوه إىل هذا املعنى الشيخ املجليس&، حيث قال يف توجيهه لبكاء 

ويمكن أْن يقال: كناية عن شّدة املصيبة حّتى كأّنه بكى عليه »السموات واألرض: 

ء واألرض، أو عن أّنه وصل رضر تلك املصيبة إىل السامء واألرض وأّثرت فيهام، السام

وظهر هبا آثار التغرّي فيهام، أو أّنه أمطرت السامء دمًا، وكان يتفّجر األرض دمًا عبيطًا، 
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 .(8)«فهذا بكاؤمها كام فرّس به يف اخلرب، ولعّل األخري أظهر

نزول املطر حتت باب )بكاء السامء  كام أّن إدراج الشيخ ابن قولويه& روايات

( ُيشري إىل أّنه يرى أّن املطر دمًا ×، وحييى بن زكريا×واألرض عىل قتل احلسني

 كناية عن بكاء السامء.

 مضافًا عىل أّن خرب عمرو بن ثبيت يومئ إىل ذلك أيضًا.

 ومنها: أهّنا كناية عن شّدة غضب الباري )عّز وجّل( عاّم حصل من ِعظم املصيبة،

وفداحة اخلطب، وعمق اجلريمة، فاملقتول هو ابن بنت رسول اهلل، بطريقة مهولة 

يقشعر هلا جبني اإلنسانية، فال عجب حينئٍذ أْن متطر السامء دمًا؛ غضبًا وسخطًا عىل 

أفعجبتم أْن »هؤالء القوم، وهذا ما أشارت إليه السيّدة زينب يف خطبتها حني قالت: 

اآلخرة أخزى، فال َيستخفنّكم املهل، فإّنه ال حيفزه البدار،  قطرت السامء دمًا؟! ولعذاب

 .(4)«وال خياف عليه فوت الثار، كال إّن رّبك لباملرصاد...

كام أّن هلا دالالت عاّمة كثرية نشري إليها الحقًا حني التكّلم عن دالالت مجيع هذه 

 األحداث.

                                         

 .813ص، 82حممد باقر، بحار األنوار: جاملجليس،  (8)

 .343ص :األمايل ، حممد بن حممد،ملفيدا (4)



ل: حادثة مطر السامء دمًا لقتل احلسني  832  ...............................................  ×الفصل األوَّ
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 األخبار الدالّة على ظهور الدم تحت األحجار: الفصل الثاني

 

 
 املبحث األّول

 ختريج ودراسة األخبار الداّلة على احلادثة من مصادر الشيعة

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
 الزهري.ـ  8

 رجل من أهل بيت املقدس.ـ  4

 أبو بصري.ـ  3

 .×فاطمة بنت عيلـ  2

 .×ن اإلمام الصادقمرسلة عـ  2

 مرسلة ابن شهر آشوب، عن أيب خمنف.ـ  4

 ثانيًا: ختريج األخبار ودراستها سندّيًا وفق مباني علماء الشيعة

 خرب الزهري  ـ  3
حّدثنا أبو احلسني حممد بن عبد اهلل بن عل الناقد »أخرجه ابن قولويه، قال: 

ملّا ُقتل  ، عن الزهري، قال:بإسناده، قال: قال عمر بن سعد، قال: حّدثني أبو معرش

 .(8)«، مل يبَق يف بيت املقدس حصاة إاّل وجد حتتها دم عبيط×احلسني

                                         

 .848كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)
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 وجاء يف موضع آخر:

، مل ×ملّا ُقتل احلسني وحّدثني أبو معرش، عن الزهري، قال:»وقال عمر بن سعد: 

 .(8)«يبَق يف بيت املقدس حصاة إاّل ُوجد حتتها دم عبيط

 لزهريدراسة سندية خلرب ا

من الواضح أّنه قد مّرت ترمجة مجيع رجال السند سابقًا، وتبنّي عىل ضوء ذلك أّن 

هذا السند ضعيف؛ جلهالة أيب معرش فقط، وهو يعّد قرينة تتقّوى هبا األخبار اآلتية، 

وقد تقّدم نقل كالم الزنجاين يف اعتبار روايات أيب معرش هذا، وأّنه ليس نجيح بن عبد 

 ف بن يزيد )أبو معرش الرباء(.الرمحن، بل يوس

أضف إىل ذلك، فإّن خرب الزهري ورد بطرق عديدة عند أهل السنّة عىل ما سيأيت، 

 وأّن بعض هذه الطرق صحيحة وفق مبانيهم، ممّا يؤّكد أّن اخلرب ثابت عن الزهري.

 خرب رجل من أهل بيت املقدسـ  7
ن عبد اهلل بن عل الناقد، قال: حّدثني أبو احلسني حممد ب»أخرجه ابن قولويه، قال:  

حّدثني عبد الرمحان األسلمي، وقال يل أبو احلسني: وأخربين عّمي، عن أبيه، عن أيب 

نرص، عن رجل من أهل بيت املقدس أّنه قال: واهلل، لقد عرفنا أهل بيت املقدس 

. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجرًا، وال ÷ونواحيها عشية َقتل احلسني بن عل

مدرًا، وال صخرًا، إاّل ورأينا حتتها دمًا عبيطًا يغل، وامحّرت احليطان كالعلق، وُمطرنا 

 ثالثة أيام دمًا عبيطًا، وسمعنا مناديا ينادي يف جوف الليل يقول:

                                         

 .811: صاملصدر السابق (8)
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ـــسينًا     ـــتلت ح ـــة ق ـــو ُأّم  أتـرج

 

ــاب  ــوم احلس ــّده ي ـــفاعة ج  ش

ــــنًا     ــــم يـقـي  مــــعاذ اهلل ال ُنـلـت

 

ـــ  ــفاعة أح ــرابش ـــي ت  مد وأب

ــا      ــب املطاي ــن رك ــري َم ــتم خ  قتل

 

ــ   رًا والشــبابوخــري الشــيب ُط

 
 

وانكسفت الشمس ثالثة أيام، ثّم جتّلت عنها، وانشبكت النجوم، فلاّم كان من غد 

 .(8)«×ُارجفنا بقتله، فلم يأِت علينا كثري يشء حتى نعي إلينا احلسني

 دراسة َسنَدية هلذا اخلرب

ا اخلرب سابقًا، وتبنّي أّن رجال هذا السند كّلهم من املجاهيل تقّدمت دراسة هذ

الذين مل ُيرتجم هلم سوى شيخ ابن قولويه، فهو ثقة بناًء عىل التوثيق العام الصادر من 

ابن قولويه، فال يمكن تصحيح هذه الرواية إاّل بناًء عىل وثاقة مجيع رجال كامل 

 عنه. الزيارات، وقد تقّدم تراجع السّيد اخلوئي

 ×خرب أبي بصري عن اإلمام الباقرـ  1
حّدثني أيب&، ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد اهلل، »أخرجه ابن قولويه، قال: 

عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن رجل، عن حييى بن بشري، قال: 

فأشخصه  : بعث هشام بن عبد امللك إىل أيب،×سمعت أبا بصري يقول: قال أبو عبد اهلل

إىل الشام، فلاّم دخل عليه، قال له: يا أبا جعفر، أشخصناك لنسألك عن مسألة مل يصلح 

أْن يسألك عنها غريي، وال أعلم يف األرض خلقا ينبغي أْن يعرف أو عرف هذه املسألة 

إن كان إاّل واحدًا، فقال أيب: ليسألني أمري املؤمنني عاّم أحّب، فإن علمت أجبت ذلك، 

 علم قلت: ال أدري، وكان الصدق أويل يب.وإن مل أ

                                         

 .848ـ 841: صاملصدر السابق (8)
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بام استدّل به  ×فقال هشام: أخربين عن الليلة التي ُقتل فيها عل بن أيب طالب

الغائب عن املرص الذي ُقتل فيه عىل قتله؟ وما العالمة فيه للناس؟ فإن علمت ذلك 

أمري يف قتله؟ فقال له أيب: يا  ×وأجبت فأخربين هل كان تلك العالمة لغري عىل

مل ُيرفع عن وجه األرض  ×املؤمنني، إّنه ملّا كان تلك الليلة التي ُقتل فيها أمري املؤمنني

حجر إاّل وجد حتته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي ُقتل فيها 

، وكذلك كانت الليلة التي ُقتل فيها يوشع بن نون، وكذلك ÷هارون أخو موسى

فيها عيسى بن مريم إىل السامء، وكذلك كانت الليلة التي ُقتل فيها  كانت الليلة التي ُرفع

، ×شمعون بن محون الصفا، وكذلك كانت الليلة التي ُقتل فيها عل بن أيب طالب

 .÷وكذلك كانت الليلة التي ُقتل فيها احلسني بن عل

أمري قال: فرتبد وجه هشام حتى انتقع لونه، وهّم أن يبطش بأيب، فقال له أيب: يا 

املؤمنني، الواجب عىل العباد الطاعة إلمامهم والصدق له بالنصيحة، وأن الذي دعاين إىل 

أن أجبت أمري املؤمنني فيام سألني عنه معرفتي إّياه بام جيب له علَّ من الطاعة، فلُيحسن 

 أمري املؤمنني عّل الظّن. فقال له هشام: انرصف إىل أهلك إذا شئت. قال: فخرج.

هشام عند خروجه: أعطني عهد اهلل وميثاقه أن ال توقع هذا احلديث إىل أحد فقال له 

 .(8)«حّتى أموت. فأعطاه أيب من ذلك ما أرضاه، وذكر احلديث بطوله

 طريق آخر خلرب أيب بصري

حّدثنا » أورده القطب الراوندي يف قصص األنبياء: باإلسناد إىل الشيخ الصدوق،

إبراهيم بن هاشم، عن عل بن معبد، عن عل بن عبد  أمحد بن عل، عن أبيه، عن جّده

                                         

 .841ـ 821: صاملصدر السابق (8)
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، قال: سأل هشام بن عبد ×العزيز، عن حييى بن بشري، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

امللك أيب، فقال: أخربين عن الليلة التي ُقتل فيها عل بن أيب طالب بام استدّل النائي عن 

للناس؟ وأخربين هل كانت لغريه يف  املرص الذي ُقتل فيه عل؟ وما كانت العالمة فيه

قتله عربة؟ فقال له أيب: إّنه ملّا كانت الليلة التي ُقتل فيها عل )صلوات اهلل عليه( مل ُيرفع 

عن وجه األرض حجر إاّل وجد حتته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة 

ت الليلة التي ُقتل التي فقد فيها هارون أخو موسى )صلوات اهلل عليهام(، وكذلك كان

فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي ُرفع عيسى بن مريم )صلوات اهلل عليه(، 

 .(8)«وكذلك الليلة التي ُقتل فيها احلسني )صلوات اهلل عليه(

 دراسة سندية خلرب أيب بصري

حّدثني أيب&، ومجاعة مشاخيي، »وهو الذي رواه ابن قولويه: قال:  الطريق األّول:

عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن رجل، 

 وذكره....« عن حييى بن بشري، قال: سمعت أبا بصري يقول: 

 دراسة يف سند هذا اخلرب

من الواضح وثاقة مشايخ ابن قولويه خصوصًا أّنه يف املقام رواها بسند مجعي، 

 ل من وثاقة أحدهم حينئٍذ.فرواه عن أبيه ومجاعة مشاخيه، فال أق

وسعد بن عبد اهلل األشعري، وأمحد بن حممد بن عيسى، واحلسني بن سعيد، كّلهم 

 من الثقات األجاّلء.

                                         

قر، بحار حممد بااملجليس،  .824قصص األنبياء: ص قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، (8)

 .314ص، 24األنوار: ج
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لكن احلسني بن سعيد روى اخلرب عن رجل، والرجل رواها عن حييى بن بشري، 

 وحييى جمهول أيضًا كام سيأيت.

 خالصة احلكم عىل السند

 ضعيف؛ جلهالة اثنني يف السند.تبنّي أّن هذا الطريق 

نعم، يف الطريق الثاين رّصح بأّن الذي روى عن حييى بن بشري هو عيل بن عبد 

 العزيز، وسيأيت ذكر ذلك عند دراسة الطريق الثاين.

حّدثنا » ما رواه القطب الراوندي، باإلسناد إىل الشيخ الصدوق، الطريق الثاين:

هيم بن هاشم، عن عل بن معبد، عن عل بن عبد أمحد بن عل، عن أبيه، عن جّده إبرا

 .«العزيز، عن حييى بن بشري، عن أيب بصري...

يروى عنه الصدوق& »أّما أمحد بن عيل بن إبراهيم بن هاشم، فكام قال الوحيد: 

 .(8)«مرتضيًا، وُيكثر من الرواية عنه، وفيهام إشعار بحسن احلالة واجلاللة

قات األجاّلء. وأبوه إبراهيم بن هاشم، تقّدم القول وأبوه عيل بن إبراهيم، من الث

 بوثاقته.

، وقال: ×وأّما عيل بن معبد، فقد عّده الشيخ من أصحاب اإلمام اهلادي

، وكتابه هذا يرويه عنه إبراهيم بن هاشم كام يف طريق الشيخ (4)«بغدادي له كتاب»

 ذكرا فيه جرحًا وال تعديالً.، ومل ي(2)، وموسى بن جعفر كام يف طريق النجايش إليه(3)إليه

                                         

 .49تعليقة عىل منهج املقال: صالوحيد البهبهاين، حممد باقر،  (8)

 .311الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس: ص (4)

 .828الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صُانظر:  (3)

 .423في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ُانظر:  (2)
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مجلة من الروايات تدّل عىل »وأورده الشيخ النامزي يف مستدركاته، وذكر أّن له: 

 .(8)«حسن عقيدته وكامله

 وعيل بن عبد العزيز، مشرتك بني مجاعة جمهولني مجيعهم.

من دون جرح  ×وحييى بن بشري النبال: ذكره الشيخ يف أصحاب اإلمام الصادق

 .(4)وال توثيق

وأبو بصري: ثقة، فهو كام نّص السيد اخلوئي ينرصف عند اإلطالق إىل حييى بن أيب 

، وعىل تقدير االغامض فاألمر يرتدد بينه وبني ليث بن البخرتي املرادي، (3)القاسم

الثقة، فال أثر للرتدد، وأما غريمها فليس بمعروف هبذه الكنية، بل مل يوجد مورد يطلق 

 .(2)به غري هذين فيه أبو بصري، ويراد

 خالصة احلكم عىل الطريق الثاين

 والنتيجة أّن هذا السند ضعيف أيضًا.

 خالصة احلكم عىل خرب أيب بصري

اّتضح أّن الطريق األّول والطريق الثاين كالمها ضعيفان؛ الحتادمها يف جهالة حييى 

العزيز يف  بن بشري، ويف الراوي عنه، وهو رجل مبهم يف الطريق األّول، وعيل بن عبد

 الطريق الثاين.

                                         

 .211ص، 2الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: ج (8)

 .344الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس: صُانظر:  (4)

 .228في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ( وهو ثقة وجيه، ُانظر: 3)

 .24، ص44( اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث: ج2)
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 ×خرب فاطمة بنت عليـ  4
حّدثني بذلك حممد بن عل ماجيلويه&، عن عّمه »أخرجه الشيخ الصدوق، قال: 

حممد بن أيب القاسم، عن حممد بن عل الكويف، عن نرص بن مزاحم، عن لوط بن حييى، 

يزيد )لعنه اهلل(  عن احلارث بن كعب، عن فاطمة بنت عل )صلوات اهلل عليهام(: ثّم إنّ 

، يف حمبس ال يكنهم من حر وال ÷فحبسن مع عل بن احلسني ×أمر بنساء احلسني

قر حتى تقرّشت وجوههم، ومل يرفع ببيت املقدس حجر عن وجه األرض إاّل وجد حتته 

، إىل أن (6)دم عبيط، وأبرص الناس الشمس عىل احليطان محراء كأهّنا املالحف املعصفرة

 .(4)«إىل كربالء ×بالنسوة، وردَّ رأس احلسني÷ سنيخرج عل بن احل

 ×دراسة طريق فاطمة بنت عل

 قّدم سابقًا أّنه يمكن االعتامد عىل روايته بقرائن عديدة.تأّما ما جيلويه: فقد 

 .(3)«ثقة»وحممد بن أيب القاسم: 

 لكن حممد بن عيل الكويف، الظاهر هو الصرييف أبو سمينة، بقرينة رواية حممد بن

أيب القاسم عنه، وروايته بعنوان )أيب سمينة( عن نرص بن مزاحم، فقد ذكر النجايش أّن 

وأّما طريقنا إليه من »أحد طرق كتاب نرص بن مزاحم هي برواية أيب سمينة، فقال: 

جهة القّميني، فإّنه أخربنا عل بن أمحد، قال: حّدثنا حممد بن احلسن، قال: حّدثنا أمحد بن 

                                         

الظاهر أّنه يصبغ الثياب صبغ به، و، وهو نبت معروف يُ بالُعصُفرهي  املصبوغة : واملعصفرة املالحف (8)

ُانظر: ة امحرار الشمس يف تلك الفرتة. رى محراء لشدّ محر، واملراد أّن احليطان تُ األصبغ ونحوها بال

رب: . ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان الع221، ص4ج :، إسامعيل بن محاد، الصحاحاجلوهري

 .412ص 4. جمموعة من املؤلفني، املعجم الوسيط: ج218، ص2ج

 .444الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (4)

 .323في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (3)
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 .(8)«ل الربقي، قال: حّدثنا أبو سمينة عنه بكتابهحممد بن أيب ع

وكان حممد بن عل »وأبو سمينة هذا ضعيف جّدًا، مغاٍل كّذاب، قال النجايش: 

ُيّلقب أبا سمينة، ضعيف جدًا، فاسد االعتقاد، ال ُيعتمد يف يشء، وكان ورد قم وقد 

ثّم تشّهر بالغلو اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل عىل أمحد بن حممد بن عيسى مّدة، 

 .(4)«فجفي، وأخرجه أمحد بن حممد بن عيسى عن قم، وله قّصة

 ونرص بن مزاحم، تقّدم أّنه مستقيم الطريقة، ويمكن الركون إىل روايته.

 .(3)ولوط بن حييى، ثقة مسكون إىل روايته

واحلارث بن كعب، مل يذكروه، ولعّله احلارث بن كعب األزدي، الذي ذكره 

، لكنّه سكت عنه ومل يذكر فيه جرحًا وال ×اب اإلمام السجادالشيخ يف أصح

 .(2)تعديالً 

 خالصة احلكم عىل السند

 وهبذا يتّضح أّن هذا السند ضعيف أيضًا.

 ×ـ مرسلة عن الصادق 5
أّن عبد امللك بن مروان كتب إىل عامله باملدينة ـ ويف : »×ُروي عن الصادق 

إيّل حممد بن عل، فخرج أيب، وأخرجني معه، رواية: هشام بن عبد امللك ـ أْن وّجه 

فمضينا حّتى أتينا مدين شعيب، فإذا نحن بدير عظيم ]البنيان[، وعىل بابه أقوام عليهم 

                                         

 .241: صاملصدر السابق (8)

 .243ـ 248ص، 9نظر: التسرتي، حممد تقي، قاموس الرجال: ج. اُ 334: صاملصدر السابق (4)

 .824ـ 828ص، 82معجم رجال احلديث: ج: اخلوئي، أبو القاسم، نظراُ  (3)

 .884الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس: ص: نظراُ  (2)
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ثياب صوف خشنة، فألبسني والدي، ولبس ثيابًا خشنة، وأخذ بيدي حّتى جئنا وجلسنا 

ه عىل عينيه من الكرب، عند القوم، فدخلنا مع القوم الدير، فرأينا شيخًا قد سقط حاجبا

فنظر إلينا، فقال أليب: أنت منّا أم من هذه األُّمة املرحومة؟ قال: ال، بل من هذه األُّمة 

املرحومة. قال من علامئها أم من جّهاهلا؟ قال أيب: من علامئها. قال: أسألك عن مسألة؟ 

ا من نعيمها هل قال ]له[: سل ]ما شئت[. قال: أخربين عن أهل اجلنّة إذا دخلوها وأكلو

ينقص من ذلك يشء؟ قال: ال. قال الشيخ: ما نظريه؟ قال أيب: أليس التوراة واإلنجيل 

والزبور والقرآن يؤخذ منها وال ينقص منها ]يشء[؟ قال: أنت من علامئها. ثّم قال: 

أهل اجلنّة هل حيتاجون إىل البول والغائط؟ قال أيب: ال. قال ]الشيخ[: وما نظري ذلك؟ 

 يب: أليس اجلنني يف بطن ُأّمه يأكل ويرشب وال يبول وال يتغوط؟! قال أ

قال: صدقت. قال: وسأل عن مسائل ]كثرية[ وأجاب أيب ]عنها[، ثّم قال الشيخ: 

أخربين عن توأمني ولدا يف ساعة، وماتا يف ساعة، عاش أحدمها مائة ومخسني سنة، 

أيب: مها ُعزير وعزرة، أكرم اهلل وعاش اآلخر مخسني سنة، َمن كانا؟ وكيف قصتهام؟ قال 

تعاىل ُعزيرا بالنبوة عرشين سنة، وأماته مائة سنة، ثّم أحياه فعاش بعده ثالثني سنة، وماتا 

يف ساعة ]واحدة[. فخر الشيخ مغشيا عليه، فقام أيب، وخرجنا من الدير، فخرج إلينا 

كم حاجة، فإن كان له مجاعة من الدير، وقالوا: يدعوك شيخنا. فقال أيب: ما يل إىل شيخ

عندنا حاجة فليقصدنا. فرجعوا، ثّم جاؤوا به، وُأجلس بني يدي أيب، فقال ]الشيخ[: ما 

: حممد. قال: أنت حممد النبي؟ قال: ال أنا ابن بنته. قال: ما اسم ُأّمك؟ ×اسمك؟ قال

انية وعل قال: ُأّمي فاطمة. قال: َمن كان أبوك؟ قال: اسمه عل. قال: أنت ابن إليا بالعرب

بالعربية؟ قال: نعم. قال: ابن شرّب أم ُشبري؟ قال: إيّن ابن ُشبري. قال الشيخ: أشهد أن ال 

إله إاّل اهلل، وأّن جّدك حممدًا رسول اهلل. ثّم ارحتلنا حتى أتينا عبد امللك ]ودخلنا عليه[، 

ربين إذ فنزل من رسيره واستقبل أيب، وقال: عرضت يل مسألة مل يعرفها العلامء! فأخ
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َقتَلْت هذه األُّمة إمامها املفروض طاعته عليهم، أّي عربة يرهيم اهلل يف ذلك اليوم؟ قال 

أيب: إذا كان كذلك ال يرفعون حجرًا إاّل ويرون حتته دمًا عبيطًا. فقّبل عبد امللك رأس 

كان عىل باب  ×أيب، وقال: صدقت، إّن يف اليوم الذي ُقتل فيه أبوك عل بن أيب طالب

يب مروان حجر عظيم، فأمر أن يرفعوه، فرأينا حتته دمًا عبيطًا يغل. وكان يل أيضًا أ

حوض كبري يف بستاين، وكان حافتاه حجارة سوداء، فأمرت أن ُترفع وُيوضع مكاهنا 

 .(8)«، فرأيت دمًا عبيطًا يغل حتتها×حجارة بيض، وكان يف ذلك اليوم قتل احلسني

 فهي ضعيفة أيضًا. وهذه الرواية مرسلة بال سند،

 مرسلة ابن شهر آشوب عن أبي خمنفـ  6
وملّا ُقتل احلسني صار »أوردها ابن شهر آشوب، حيث نقل عن أيب خمنف يف رواية: 

 .(4)«الورس دمًا، وانكسفت الشمس إىل ثالثة أسباب، وما يف األرض حجر إاّل وحتته دم

 وهذه الرواية حمكومة بالضعف كسابقتها.

                                         

املجلسـي، حممد  :وعنه .498ص، 8قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخلرائج واجلرائح: ج (8)

 .823ص، 2حراين، هاشم بن سليامن، مدينة املعاجز: جالب .824ص، 81: جاألنوار بحارباقر، 

املجلسـي، حممد باقر،  :، وعنه481ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (4)

 .884ص، 2البحراين، هاشم بن سليامن، مدينة املعاجز: ج .312ص، 22البحار: ج
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 الثانياملبحث 
 ختريج ودراسة األخبار الدالة على احلادثة من مصادر أهل السّنة

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
 الزهري.ـ  8

 ُأّم حبّان )حيّان(. ـ  4

 خاّلد عن ُأّمه.ـ  3

 ابن عباس.ـ  2

 حممد بن عمر بن عيل.ـ  2

 يزيد بن أيب زياد.ـ  4

 سعيد بن املسيّب.ـ  2

 بار ودراستها سندّيًا وفق مباني أهل السّنةثانيًا: ختريج األخ

 ختريج احلديث من مصادر أهل السّنة

 خرب الزهري  ـ  3
 ورد بطرق عديدة إىل الزهري:

 الطريق األّول: ابن جريج عن الزهري

حّدثنا زكريا بن حييى الساجي، ثنا حممد بن املثنى، ثنا »أخرجه الطرباين، قال:  
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يج، عن ابن شهاب، قال: ما ُرفع بالشام حجر يوم ُقتل الضّحاك بن خمّلد، عن ابن جر

 .(8)«احلسني بن عل إاّل عن دم )ريض اهلل عنه(

رواه اهلذيل عن »وأخرجه من طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة، وقال بعده: 

 .(4)«الزهري مثله

حّدثني عمر بن يوسف، قال: حّدثنا إبراهيم بن »وأخرجه أبو العرب، قال: 

ملّا ُقتل احلسني  ، عن ابن شهاب، قال:(3)قال: حّدثني أبو عاصم، عن ابن جريحمرزوق، 

 .(2)«بن عل، مل ُيرفع حجر بالشام إاّل وجد حتته دم

يف كتاب  (2)وأخرجه زكريا بن حييى بن احلارث البّزار )شيخ احلنفية بنيسابور(

إبراهيم بن عبد اهلل حّدثنا »الفتن، عىل ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: 

ما ُقلب حجر  السعدي، قال: حّدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال:

 .(4)«بالشام يوم ُقتل احلسني إاّل عن دم

عن أيب عاصم النبيل، عن ]أي: عمر بن شبّة[،  وحّدثنا»وأخرجه البالذري، قال: 

م يوم ُقتل احلسني إاّل عن أيب جريج )كذا(، عن ابن شهاب، قال: ما ُرفع حجر بالشا

 .(2)«دم

حّدثنا أبو أمحد، قال: حّدثنا إبراهيم بن »وأخرجه حممد بن سليامن الكويف، قال: 

                                         

 .883ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (8)

 .442ص، 4بو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: جأ (4)

 .(ابن جريج)والصحيح  (3)

 .848أبو العرب، حممد بن أمحد، املحن: ص (2)

 .822ص، 44ج(،  هـ311ـ 498حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  :نظر( اُ 2)

 .332حم والفتن: صابن طاووس، عيل بن موسى، املال (4)

 . 441ص، 3( البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج2)
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عبد اهلل، قال: حّدثنا ]أبو عاصم[ النبيل، قال: حّدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: 

 .(8)«بيطملّا ُقتل احلسني بن عل، مل ُيرفع يف الشام حجر إاّل وجد حتته دم ع

 الطريق الثاين: حممد بن عبد اهلل بن سعيد العاص عن الزهري

حّدثنا عل بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد اهلل اهلروي، »أخرجه الطرباين، قال:  

أنا هشيم، ثنا أبو معرش، عن حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن العاص، عن الزهري، قال: 

احد أنت إْن أخربتني، أيُّ عالمة كانت يوم ُقتل قال يل عبد امللك بن مروان: أّي و

احلسني بن عل؟ قال: قلت: مل ُترفع حصاة ببيت املقدس إاّل ُوجد حتتها دم عبيط. فقال 

 .(4)«عبد امللك: إيّن وإّياك يف هذا احلديث لقرينان

 .(3)ومن طريقه أخرجه الكنجي الشافعي

 الطريق الثالث: أبو بكر اهلذيل عن الزهري

حّدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا يزيد بن مهران أبو »جه الطرباين، قال: أخر 

ملّا ُقتل احلسني بن عل  خالد، ثنا أسباط بن حممد، عن أيب بكر اهلذيل، عن الزهري، قال:

 .(2)«)ريض اهلل عنه(، مل ُيرفع حجر ببيت املقدس إاّل وجد دم عبيط

يف كتاب  (2)ار )شيخ احلنفية بنيسابور(وأخرجه زكريا بن حييى بن احلارث البز

حّدثنا عل بن سلمة، قال: »الفتن  عىل ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: 

                                         

 . 444ص، 4: ج×الكويف، حممد بن سليامن، مناقب اإلمام أمري املؤمنني (8)

 .889ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (4)

 .222الكنجي الشافعي، حممد بن يوسف، كفاية الطالب: ص :نظراُ  (3)

 .883ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (2)

 .822ص، 44ج(،  هـ311ـ 498حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  :نظر( اُ 2)
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ملّا ُقتل احلسني بن عل، مل ُتقلب  حّدثنا أسباط، عن أيب بكر اهلذيل، عن الزهري، قال:

 .(8)«ببيت املقدس حصاة إاّل وجد حتتها دم عبيط

حّدثنا حممد بن شعيب »بسنده إىل عبيد اهلل بن حممد الفريايب، قال:  وأخرجه احللبي

ملّا ُقتل احلسني بن  السنجي، عن عيسى بن يونس، عن أيب بكر اهلذيل، عن الزهري، قال:

 .(4)«عل )ريض اهلل عنهام( مل ُترفع ببيت املقدس حصاة إاّل وجد حتتها دم عبيط

 الطريق الرابع: َمْعَمر عن الزهري

أخربنا سليامن بن حرب، قال: حّدثنا مّحاد بن زيد، عن »جه ابن سعد، قال: أخر

َمْعَمر، قال: أّول ما ُعرف الزهري، أّنه كان يف جملس عبد امللك بن مروان، فسأهلم عبد 

امللك، فقال: َمن منكم يعلم ما صنعت أحجار بيت املقدس يوم ُقتل احلسني؟ قال: فلم 

م، فقال الزهري: بلغني أّنه مل ُيقلب منه يومئٍذ حجر إاّل يكن عند أحد منهم من ذلك عل

 .(3) «قال: فُعرف من يومئذٍ  وجد حتته دم عبيط.

أخربنا أبو احلسني بن الفضل، أخربنا عبد اهلل بن جعفر، »وأخرجه البيهقي، قال:  

ال: حّدثنا يعقوب بن سفيان، حّدثنا سليامن بن حرب، حّدثنا مّحاد بن زيد، عن َمْعَمر، ق

أّول ما ُعرف الزهري تكّلم يف جملس الوليد بن عبد امللك. فقال الوليد: أّيكم يعلم ما 

بلغني أّنه مل ُيقلب  فعلت أحجار بيت املقدس يوم ُقتل احلسني بن عل؟ فقال الزهري:

 . (2)«حجر إاّل ُوجد حتته دم عبيط

                                         

 .332ـ 334ابن طاووس، عيل بن موسى، املالحم والفتن: ص (8)

 .4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (4)

 . 843طبقات ابن سعد: صابن سعد، حممد،  (3)

 .228ص، 4البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: ج (2)
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نبأنا عمر بن » ومن طريق عبد اهلل بن جعفر أخرجه احللبي ابن أيب جرادة، قال:

حممد املؤدب، قال أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد إجازة إْن مل يكن سامعًا، قال: 

أخربنا حممد بن هبة اهلل، قال أخربنا حممد بن احلسني، قال: أخربنا عبد اهلل بن جعفر، 

اد قال حّدثنا يعقوب ـ يعني ابن سفيان ـ  قال: حّدثنا سليامن بن حرب، قال: حّدثنا محّ 

بن زيد، عن َمْعَمر، قال: أّول ما عرف الزهري تكّلم يف جملس الوليد بن عبد امللك. 

فقال الوليد: أّيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت املقدس يوم ُقتل احلسني بن عل؟ فقال 

 . (8)«الزهري: بلغني أّنه مل ُتقلب حجر إاّل وجد حتته دم عبيط

أنبأنا »اكر بسنده إىل يعقوب بن سفيان: ومن طريق البيهقي وغريه أخرجه ابن عس

سليامن بن حرب، أنبأنا مّحاد بن زيد، عن َمْعَمر، قال: أّول ما ُعرف الزهري، ]أّنه[ تكّلم 

يف جملس الوليد بن عبد امللك. فقال الوليد: أّيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت املقدس 

وابن السمرقندي: بلغني. يوم ُقتل احلسني بن عل؟ فقال الزهري ـ زاد عبد الكريم 

وقالوا:ـ إّنه مل ُيقلب حجر إاّل ـ زاد ابن السمرقندي: ُوجد حتته. وقال البيهقي: إاّل ـ 

 .(4)«وحتته دم عبيط

يف كتاب  (3)وأخرجه زكريا بن حييى بن احلارث البزار )شيخ احلنفية بنيسابور(

نا أمحد بن سعيد، قال: حّدث»الفتن  عىل ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: 

حّدثنا سليامن، قال: حّدثنا مّحاد، عن َمْعَمر، قال: إّن أّول ما ُعرف الزهري، أّنه كان عند 

عبد امللك بن مروان، فسأل جلساءه: َمن منكم َمن يعلم ما صنعت أحجار بيت املقدس 

ُيقلب يومئٍذ يوم ُقتل احلسني؟ فلم يكن عند أحد منه علم، فقال الزهري: بلغني أّنه مل 

                                         

 .4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (8)

 .343ـ  344: ص×ابن عساكر، عيل بن احلسن، ترمجة اإلمام احلسني (4)

 .822ص، 44جهـ(، 311ـ 498حوادث وفيات )محد، تاريخ اإلسالم: الذهبي، حممد بن أ :نظر( اُ 3)
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 .(8)«منها حجر إاّل وجدوا حتت دمًا عبيطاً 

حّدثنا سليامن بن حرب، قال: حّدثنا »وأورده املزي، قال: قال يعقوب بن سفيان: 

مّحاد بن زيد، عن َمْعَمر، قال: أّول ما ُعرف الزهري، تكّلم يف جملس الوليد بن عبد 

املقدس يوم ُقتل احلسني بن عل؟  امللك، فقال الوليد: أّيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت

 .(4)«بلغني أّنه مل ُيقلب حجر إاّل ُوجد حتته دم عبيط فقال الزهري:

مّحاد بن زيد، عن َمْعَمر، قال: أّول ما ُعرف الزهري، أّنه »وأورده الذهبي يف السرّي: 

تل تكّلم يف جملس الوليد، فقال الوليد: أّيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت املقدس يوم قُ 

 .(3)«بلغني أّنه مل ُيقلب حجر إاّل ُوجد حتته دم عبيط احلسني؟ فقال الزهري:

 .(2)وأخرجه اخلوارزمي، لكنّه أسقط اسم َمْعَمر، ونسب الرواية إىل مّحاد بن زيد

 الطريق اخلامس: رجل من آل سعيد عن الزهري

جل من أخربنا حممد بن عمر، قال: حّدثني نجيح، عن ر»أخرجه ابن سعد، قال: 

ما كان  آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: سألني عبد امللك بن مروان، فقال:

عالمة مقتل احلسني؟ قال: مل تكشف يومئٍذ حجرًا إاّل وجدت حتته دمًا عبيطًا. فقال عبد 

 .(2)«امللك: أنا وأنت يف هذا غريبان

                                         

 .334ابن طاووس، عيل بن موسى، املالحم والفتن: ص (8)

 .232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (4)

 .382ص، 3سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (3)

 .814ص، 4: ج×ل احلسنياخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقت: نظراُ  (2)

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (2)

ابن سعد، حممد، ترمجة . 214ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

  .98ـ 91: ص(من طبقات ابن سعد) ×اإلمام احلسني
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 الطريق السادس: البرصي بن حييى

بكر بن مّحاد، قال: حّدثني إبراهيم بن سليامن وحّدثني »أخرجه أبو العرب، قال: 

الرمل، قال: حّدثني سعيد بن كثري بن غفري، عن حييى بن وشاح، عن البصـري بن 

دخلت عىل عبد امللك بن مروان وهو يف القبة، فقال يل: استدر  حييى، عن الزهري، قال:

احلسني؟  من وراء السجف، فاستدرت، فقال: أتدري ما حدث يف األرض يوم ُقتل

قلت: نعم. قال: مل ُيقلب حجر ومل ُيكشف إناء ببيت املقدس إاّل أصابوا حتته دمًا عبيطًا. 

 .(8)«فقال يل: إيّن وإّياك غريبان يف هذا احلديث، فإّياك أْن أسمعه من أحد

 الطريق السابع: عمرو بن قيس وعقيل عن الزهري

مد عبد اهلل بن ميرسة، قال: حّدثنا أبو حم»أخرجه ابن عبد رّبه األندليس، قال: 

 حّدثنا حممد بن موسى احلريش، قال: حّدثنا مّحاد بن عيسى اجلهني، عن عمر بن قيس.

: وقال مّحاد بن عيسى: حّدثني به عّباد بن برش، عن عقيل، قاال: قال الزهري 

هو خرجت مع قتيبة ُأريد املصيصة، فقدمنا عىل أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان، وإذا 

قاعد يف إيوان له، وإذا سامطان من الناس عىل باب اإليوان، فإذا أراد حاجة قاهلا للذي 

يليه حّتى تبلغ املسألة باب اإليوان، وال يميش أحد بني السامطني. قال الزهري: فجئنا 

فقمنا عىل باب اإليوان، فقال عبد امللك للذي عن يمينه: هل بلغكم أّي يشء أصبح يف 

يلة ُقتل احلسني بن عل؟ قال: فسأل كّل واحد منهام صاحبه حتى بلغت بيت املقدس ل

املسألة الباب، فلم يرد أحد فيها شيئًا، قال الزهري فقلت: عندي يف هذا علم. قال:  

فرجعت املسألة رجاًل عن رجل حتى انتهت إىل عبد امللك، قال: فُدعيت، فمشيت بني 

                                         

 .848د بن أمحد، املحن: صأبو العرب، حمم (8)
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مت عليه، فقال يل: َمن أنت؟ قلت: أنا حممد بن السامطني فلاّم انتهيت إىل عبد امللك سلّ 

مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزهري، قال: فعرفني بالنسب، وكان عبد امللك طاّلبه 

للحديث، فقال: ما أصبح ببيت املقدس يوم ُقتل احلسني بن عل بن أيب طالب ـ ويف 

، عن حممد بن عبد رواية عل بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد اهلل، عن أيب معرش

امللك بن سعيد بن العاص، عن الزهري أّنه قال: الليلة التي ُقتل يف صبيحتها احلسني بن 

عل؟ ـ قال الزهري: نعم، حّدثني فالن ـ مل يسّمه لنا ـ أّنه مل ُيرفع تلك الليلة التي 

بد صبيحتها ُقتل احلسني بن عل حجر يف بيت املقدس إاّل ُوجد حتته دم عبيط. قال ع

امللك: صدقت، حّدثني الذي حّدثك، وإيّن وإّياك يف هذا احلديث لغريبان. ثّم قال يل: ما 

 .(8)«جاء بك؟ قلت: مرابطًا. قال: الزم الباب. فأقمت عنده، فأعطاين ماالً كثرياً 

 دراسة سندية خلرب الزهري

من الواضح أّن الطرق إىل الزهري عديدة توجب االطمئنان بثبوت اخلرب عنه، 

خصوصًا أّن بعضها صحيحة أو حسنة من حيث السند؛ لذا ال نرى مربرًا للخوض 

تفصياًل يف دراسة هذه األسانيد، بل سنمرُّ عىل بعضها مرورًا رسيعًا؛ ليتبنّي أّن احلديث 

 ثابت للزهري من دون أّي كالم، وحينئٍذ نقول:

  :الطريق األّول

الساجي، ثنا حممد بن املثنى، ثنا حّدثنا زكريا بن حييى »أخرجه الطرباين، قال: 

ما ُرفع بالشام حجر يوم ُقتل  الضّحاك بن خُمّلد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال:

 .(4)«احلسني بن عل إاّل عن دم )ريض اهلل عنه(

                                         

 .348ص، 2ه األندليس، أمحد بن حممد، العقد الفريد: جابن عبد ربّ  (8)

 .883ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (4)
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 وأخرجه آخرون بطرق ُأخرى كّلها تدور عىل ابن جريج، عن الزهري.

األئّمة الثقات املعروفني، وحممد وهذا الطريق صحيح سندًا؛ فزكريا الساجي من 

، وابن (4)، والضّحاك بن خُمّلد أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت(8)بن املثنى، ثقة ثبت ورع

 ، وحممد بن مسلم الزهري من األئّمة الثقات.(3)جريج، إمام، ثقة، معروف

رواه الطرباين، ورجاله رجال »فرجال هذا السند كّلهم ثقات، وقد قال فيه اهليثمي: 

 .(2)«الصحيح

 :الطريق الثاين

حّدثنا عل بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد اهلل اهلروي، »أخرجه الطرباين، قال: 

 .«أنا هشيم، ثنا أبو معرش، عن حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن العاص، عن الزهري...

ه رواه الطرباين، ورجال»وهذا الطريق رجاله ثقات كام رّصح اهليثمي بذلك، قال: 

 .(2)«ثقات

 :الطريق الثالث

حّدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا يزيد بن مهران أبو »أخرجه الطرباين، قال: 

 .«خالد، ثنا أسباط بن حممد، عن أيب بكر اهلذيل، عن الزهري...

ورجال السند ثقات عىل كالم يف اهلذيل، فمحمد بن عبد اهلل احلّضمي، ثقة 

                                         

تقريب ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .482ص، 4نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جاُ  (8)

 . 849ص، 4التهذيب: ج

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .211ص، 9سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (4)

 .222ص، 8تقريب التهذيب: ج

 .828ـ 821ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد،  :نظراُ  (3)

 .894ص، 9، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب  (2)

 .املصدر السابق (2)
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، وذكر ابن حجر أّنه ُضّعف (3)، وإسباط بن حممد، ثقة(4)ثقة، ويزيد بن مهران، (8)حافظ

 ، ويف املقام مل يرِو عن الثوري.(2)يف خصوص الثوري

 .(2)وممّا يزيد الطريق قوة أّن احللبي كام تقّدم قد أخرجه من وجه آخر إىل اهلذيل

 وأّما أبو بكر اهلذيل، ففيه كالم، وقد سرب رواياته ابن عدي وخُلص إىل أّن له

أحاديث صاحلة، وأّن عاّمة ما حُيّدث به قد ُشورك به، وحديثه حمتمل، ويف حديثه ما ال 

 .(4)حُيتمل وال يتابع عليه

ويف اخلرب ـ حمّل البحث ـ فإّن اهلذيل مل ينفرد عن الزهري، بل تابعه عليه ستّة من 

 الرواة كام ظهر من التخريج، فيكون اخلرب مقبوالً.

 :الطريق الرابع

أخرجه ابن سعد، والبيهقي، وغريمها، والذي مداره سليامن بن حرب،  وهو ما

 .«حّدثنا مّحاد بن زيد، عن َمْعَمر...»قال: 

ومن الواضح أّن رواة هذا اخلرب كّلهم من الثقات، فسليامن بن حرب من األئّمة 

الكالم،  الثقات، ومّحاد بن زيد كذلك، وأّما َمْعَمر، فإّنه وإْن كان ثقة إاّل أّن فيه بعض

أحد األعالم الثقات، له أوهام معروفة، احتملت له يف سعة ما أتقن. »فقد قال الذهبي: 

                                         

 .422ص، 44جهـ(، 311ـ 498حوادث وفيات )سالم: تاريخ اإلالذهبي، حممد بن أمحد،  :نظراُ  (8)

هتذيب ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .391ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج :نظراُ  (4)

 .389ص، 88التهذيب: ج

ابن حجر العسقالين،  .324ـ 322ص، 3هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (3)

 .24ص، 8تقريب التهذيب: جأمحد بن عيل، 

 .24ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ( 2)

 .342ص، 3: جالرجال بن عدي، الكامل يف ضعفاء عبد اهلل، اجلرجايننظر: اُ  (4)
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 .(8)«قال أبو حاتم: صالح احلديث، وما حّدث به بالبرصة، ففيه أغاليط

ثقة ثبت فاضل، إاّل أّن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام »وقال ابن حجر: 

 .(4)«به بالبرصةبن عروة شيئًا، وكذا فيام حّدث 

 فتحّصل أّن هذا اخلرب رواته ثقات أيضًا عىل بعض الكالم يف َمْعَمر.

  :الطريق اخلامس

أخربنا حممد بن عمر، قال: حّدثني نجيح، عن رجل من »أخرجه ابن سعد، قال: 

 ....«آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: 

كذلك فإّن هناك كالم وهذه الرواية ضعيفة؛ جلهالة الرجل الذي سمع الزهري، و

، وكالم يف نجيح أبو معرش أيضًا، لكن ذلك ال يمنع (3)كثري يف حممد بن عمر الواقدي

 من االعتامد عىل اخلرب لطرقه العديدة التي تقّدمت.

  :الطريق السادس

وحّدثني بكر بن مّحاد، قال: حّدثني إبراهيم بن »أخرجه أبو العرب يف املحن، قال: 

ال: حّدثني سعيد بن كثري بن غفري، عن حييى بن وشاح، عن البرصي سليامن الرمل، ق

 «بن حييى، عن الزهري...

وهذا اخلرب فيه ضعف من جهة حييى بن وشاح، والبرصي بن حييى؛ إذ مل أقف عىل 

 ترمجة هلام.

  :الطريق السابع

 حّدثنا أبو حممد عبد اهلل بن ميرسة، قال:»أخرجه ابن عبد رّبه األندليس، قال: 

                                         

 .822ص، 2الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (8)

 .414ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 وسيأيت الحقاً إمكان االعتامد عليه. (3)
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 حّدثنا حممد بن موسى احلريش، قال: حّدثنا مّحاد بن عيسى اجلهني، عن عمر بن قيس.

 .«: ...وقال مّحاد بن عيسى: حّدثني به عّباد بن برش، عن عقيل، قاال: قال الزهري

العاّلمة األديب األخباري، صاحب »أّما ابن عبد رّبه، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: 

 .(8)«قًا نبياًل، بليغًا شاعراً )كتاب العقد(... وكان موثّ 

كان من علامء أهل قرطبة... »، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: (4)وعبد اهلل بن ميّسة

م بالقدر  .(3)«وكان جلياًل فاضاًل خرّيًا، ولكنّه اهتُّ

وحممد بن موسى احلريش: إْن كان هو البرصي كام هو األوفق بحسب الطبقات، 

 .(2)«صدوق». وقال عنه الذهبي: (2)هفقد ضّعفه ابن داُود وقّواه غري

، (4)وإْن كان هو امللّقب بشاباص الذي يروي عن خليفة بن خياط وطبقته، فهو ثقة

                                         
 .413ص، 82سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (8)

ّن إ :أوهلا ،وذلك لعّدة قرائن (؛بدون ياء)هلل بن مّسة هكذا ورد يف املصدر، لكن الظاهر هو عبد ا (4)

وابن عبد رّبه أندليس أيضًا، فيقوى كون الرواية عنه ال  ،رة هذا من علامء األندلسـعبد اهلل بن مس

عن غريه، خصوصًا أّن ممّن روى عن عبد اهلل بن مّّسة هم األندلسيون كام قال الذهبي يف تاريخ 

ّن الذي روى عنه ابن إوثانيًا:  .481ـ 419ص، 48جهـ(، 491ـ 418حوادث وفيات )سالم: اإل

ن عثرنا عليهم باسم ّن مَ إلقب بأيب حممد أيضًا. وثالثًا: لقب بأيب حممد، وعبد اهلل بن مّّسة يُ ه يُ عبد ربّ 

ثي، امللقب بأيب ليىل احلار ،اثنان، أحدمها عبد اهلل بن ميّسة الكويف الواسطي :مها ،رةـعبد اهلل بن ميس

كنيه هشيم بايب إسحاق، وأيب عبد اجلليل، واآلخر هو عبد اهلل بن ميّسة الطهوي امللقب بابن أيب ويُ 

مجيلة، وهذان مضافًا إىل أهّنام غري ملقبني بأيب حممد، فإّنه بعد تتبعنا لشيوخهام وتالمذهتام تبنّي أّن 

يا يف القرن إذ الظاهر أهّنام توفّ  ؛ندليسه األمنهام شيخًا البن عبد ربّ  طبقتهام ال تتناسب أْن يكون أّي 

ه ه يتناسب أن يكون شيخ ابن عبد ربّ فإنّ  ،هـ(414الثاين اهلجري، بخالف عبد اهلل بن مّسة املتويف )

 هـ(.341 )املتويّف 

 .419ص، 48جهـ(، 491ـ 418حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  (3)

هتذيب ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .442ص، 4أمحد، الكاشف: ج نظر: الذهبي، حممد بناُ  (2)

 .242ص، 9التهذيب: ج

 .21ص، 2الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (2)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .28ص، 2نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جاُ  (4)

 .831ص، 4تقريب التهذيب: ج
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لكّن األوفق كام قلنا أْن يكون املراد به األّول دون الثاين، وإْن كان احتامل الثاين ممكن يف 

ب أْن يكون الراوي عنه هـ(، فاملناس421حّد ذاته؛ فإّن وفاة خليفة بن خياط يف سنة )

 من طبقة عبد اهلل بن مّسة ال من طبقة تالميذه.

، لكنّه حمّل كالم (8)وأّما مّحاد بن عيسى اجلهني، فهو من الثقات عند الشيعة اإلمامية

. وضّعفه مجاعة غريه. قال الذهبي: (4)«شيخ صالح» عند أهل السنّة، قال ابن معني:

. وال يبعد أْن يكون لالنتامء (3)«لدارقطني، ومل يرتكهضّعفه أبو داُود، وأبو حاتم، وا»

 املذهبي تأثري يف ذلك.

وعىل كّل حال، فقد حكموا عىل الرجل بالضعف، لكّن حديثه يصلح أْن يكون 

 حسنًا يف املتابعات والشواهد.

أّما عمر بن قيس، فهو مشرتك يف ثالثة، وهؤالء الثالثة كّلهم رووا عن الزهري، 

وحتقيق مل أمتّكن من تشخيص املراد يف اخلرب أعاله، وهؤالء الثالثة  وبعد طول بحث

هم: قيس بن عمر املارص، وعمر بن قيس أبو حفص املكي، وعمر بن قيس 

 األنصاري.

، وهو ثقة (2)أّما قيس بن عمر املارص، فقد روى عن الزهري كام يف معجم الطبـراين

 .(2)كام نّص عليه غري واحد

                                         

. الطويس، حممد بن احلسن، 824في الشيعة: صر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ نظاُ  (8)

 .882الفهرست: ص

 .84ص، 3هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .291ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (3)

 .424ص، 2سط: جنظر: الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم األواُ  (2)

الذهبي، حممد بن أمحد،  .212ص، 48هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (2)

 .41ص، 4الكاشف: ج
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الكويف املعروف بسندل، فقد روى عّدة روايات عن الزهري، وأّما عمر بن قيس 

 .(8)وهو ضعيف، بل مرتوك كام هو واضح من ترمجته

 .(4)وأّما عمر بن قيس األنصاري، فهو جمهول

فهذا الطريق إىل الزهري مضافًا لضعف مّحاد، ففيه عمر بن قيس، وهو مشرتك بني 

 ثقة، ومرتوك، وجمهول.

ي ذكره ابن عبد رّبه عن مّحاد بن عيسى، فهو عن عبّاد بن وأّما الطريق الثاين الذ

 برش، عن عقيل.

 وعبّاد بن برش، وعقيل مل أقف عليهم.

 فتحّصل أّن هذا الطريق ضعيف أيضًا.

 خالصة ونتائج حول رواية الزهري

تبنّي أّن الرواية ثابتة للزهري؛ لكثرة الطرق املروية عنه، وبعض هذه الطرق ـ  8

 وبعضها وإْن كان فيها ضعف إاّل أهّنا تصلح للمتابعة واملعاضدة.رجاهلا ثقات، 

إّن هناك اختالفًا يف النقل، فبعض األخبار ذكرت أّن القول للزهري وذكرته ـ  4

بصيغة اجلزم والقطع، وبعضها جاء بلفظ بلغني، أو حّدثني فالن ومل يسّمه، مما يعني 

 ي.ضعف اخلرب؛ جلهالة الراوي الذي روى عنه الزهر

لكن التحقيق يقتيض أّن اخلرب الوارد بنحو اجلزم مقّدم عىل غريه؛ ذلك لكثرة طرقه 

وصّحة بعضها، فمن جمموع سبعة طرق يوجد مخسة طرق ذكرت اخلرب بنحو اجلزم، 

وأّما التي وردت بصيغة بلغني فهام خربان أحدمها صحيح واآلخر ضعيف، وهو 

                                         

 .212ص، 2هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (8)

 .489ص، 3نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جاُ  (4)
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 الذي ورد عن ابن عبد رّبه األندليس.

لو فرضنا جدالً أّن اخلرب الصحيح واملقّدم هو بلفظ بلغني، فحينئٍذ يكون خرب ـ  3

الزهري ضعيف وحيتاج إىل عاضد يعضده، والعاضد والشاهد موجود كام سيأيت، 

 فريتفع اخلرب باملجموع إىل احلسن أو الصحيح لغريه.

السؤال عن نالحظ أّن عبد امللك بن مروان، وهو خليفة ُأموي يرصُّ وجيتهد يف ـ  2

العالمة التي حصلت يوم عاشوراء، ممّا يعني أّنه كان يعلم بوقوع احلادثة، وحيتاج إىل 

َمن ُيرّصح هبا؛ ليتأّكد أكثر ويطمئن بحصول ذلك واهلل أعلم. ولربام يومئ إىل ذلك 

كام  «لغريبان»ويف بعض األخبار:  «.إيّن وإّياك يف هذا احلديث لقرينان»قوله للزهري: 

 تقّدم.

إّن بعض العلامء رّصح بصحة خرب الزهري كاهليثمي، وقد أوردنا قوله سابقًا، ـ  2

وكذلك البيهقي، حيث عّلق عىل ما ورد من أّن تلك احلادثة حصلت حني ُقتل اإلمام 

وُرِوي بإسناد أصّح من هذا، عن الزهري: أّن ذلك كان من َقتل احلسني بن »عيل، قائالً: 

 .(8)«عل )ريض اهلل عنهام(

والذي صّح عنه أّن ذلك حني ُقتل احلسني، ولعّله ُوجد عند »ويف لفظ ابن حجر: 

 .(4)«قتلهام مجيعاً 

وقد ُروي بإسناد صحيح عن الزهري أّن ذلك كان »ويف لفظ الزرندي احلنفي: 

 .(3)«، ولعّله ُوجد عند قتلهام مجيعًا واهلل أعلم×حني ُقتل احلسني بن عل

                                         

 .228ص، 4ن احلسني، دالئل النبوة: جالبيهقي، أمحد ب (8)

 . 228ص، 4ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: ج (4)

 .829الزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السمطني: ص (3)
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 و )حّيان(رواية ُأّم حّبان أـ  7
أنا حممد »أخرجها ابن عساكر من طريق البيهقي، واخلطيب، وابن هبة اهلل، قالوا: 

بن احلسني، أنا عبد اهلل بن جعفر، نا يعقوب، حّدثني أيوب بن حممد الرقي، نا سالم بن 

يوم ُقتل  سليامن الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حّدثتني ُأّم حّيان، قالت:

علينا ثالثًا ومل َيمّس أحد من زعفراهنم شيئًا فجعله عىل وجهه إاّل  احلسني أظلمت

 .(8)«احرتق، ومل ُيقلب حجر ببيت املقدس إاّل أ صبح حتته دم عبيط

ومضافًا لرواية ابن عساكر من طريق البيهقي، فقد عّزاها السيوطي إىل البيهقي 

 ب الدالئل املطبوع!، لكنّنا مع التتبع مل نعثر عىل هذا اخلرب يف كتا(4)أيضاً 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن عل ـ فيام أذن يل يف »وأخرجها احللبي، قال: 

روايته ـ قال: أخربنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي، قال: أخربنا أبو 

 احلسن عل بن املرشف بن املسلم بن مسلم بن محيد األنامطي إجازًة، قال: أخربنا القايض

أبو احلسني حممد بن محود الصواف، قال: حّدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد 

الواسطي، قال: حّدثنا أبو حفص عمر بن الفضل بن املهاجر الربعي، قال: حّدثنا أيب، 

حّدثنا الوليد الرمل، قال: حّدثنا أبو نرص حممد، قال: حّدثنا سالم بن سليامن  :قال

لكندي، قال: حّدثتني ُأّم حّبان، قالت يوم ُقتل احلسني )ريض الثقفي، عن زيد بن عمرو ا

اهلل عنه( أظلمت علينا ثالثًا، ومل َيمّس أحد من زعفراهنم شيئًا إاّل احرتق، ومل ُيقلب 

 .(3)«حجر ببيت املقّدس إاّل أصبح عنده دمًا عبيطاً 

: وقال يعقوب بن سفيان الفاريس»وأوردها املزي عن يعقوب بن سفيان، قال: 

                                         

 .449ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (8)

 .844ص، 4خلصائص الكربى: جنظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ااُ  (4)

 .4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (3)
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حممد الرقي، قال: حّدثنا سالم بن سليامن الثقفي، عن زيد بن عمرو  حّدثني أيوب بن

يوم ُقتل احلسني أظلّمت علينا ثالثًا، ومل َيمّس  الكندي، قال: حّدثتني ُأّم حّيان، قالت:

أحد من زعفراهنم شيئًا، فجعله عىل وجهه إاّل احرتق، ومل يقلب حجرًا ببيت املقدس إاّل 

 . (8)«ته دم عبيطُأصيب حت

وأخرجها اخلوارزمي من طريق البيهقي أيضًا، لكنّه ذكر أّن الراوي املبارش هو: ُأّم 

 ، والظاهر أّنه تصحيف.(4)حّسان

 دراسة سندية خلرب ُأّم حبّان )حيّان(

حّدثني »من الواضح أّن أقرص سند هلذا اخلرب هو ما أخرجه يعقوب بن سفيان: 

حّدثنا سالم بن سليامن الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي،  أيوب بن حممد الرقي، قال:

 وذكر اخلرب.« قال: حّدثتني ُأّم حّيان...

أّما يعقوب بن سفيان، فمن األئّمة الثقات املعروفني، وأيوب بن حممد الرقي، أبو 

. وقال الذهبي: (2)«ثقة»، قال فيه ابن حجر: (3)حممد موىل ابن عباس، فمن الثقات

 .(2)«حّجة»

ثقة »وأّما سالم بن سليامن بن سوار الثقفي، فمختلف فيه، قال فيه النسائي: 

. ومن املعروف يف مصطلح احلديث أّن (2)«ليس بالقوي». وقال فيه أبو حاتم: (1)«مدائني

                                         

 .232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (8)

 .814ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (4)

 .298ـ 291ص، 3: جهتذيب الكامليوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا :نظراُ  (3)

 .889ـ 881ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .444ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)

 .429ص، 2هتذيب التهذيب: ج( ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، 4)

 .429ص 2اجلرح والتعديل: ج، بن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)
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املراد من قوهلم )ليس بالقوي( هو نوع من التعديل؛ بحيث يكون حديثه حسنًا ال 

 .(4)، وصّحح له يف موضع آخر(8)كضعيفًا، ووّثقه احلاكم يف املستدر

ويف مقابل ذلك، فهناك َمْن يرى أّن يف أحاديثه مناكري، وأّنه غري متابع عىل ما 

 .(3)يرويه

ومع مالحظة أّن النسائي، وأبا حاتم من املتشددين يف التوثيق، وأّن وجود النكارة 

؛ ولذا نرى ابن يف بعض أحاديثه ال ينايف الوثاقة، فيمكن القول بحسن أحاديث الرجل

عدي ُيرّصح بعد أْن يذكر له جمموعة من األحاديث بأّن سائر أحاديثه حسان، قال: 

. فمن الواضح أّن (2)«ولسالم غري ما ذكرت وعاّمة ما يرويه حسان إاّل أّنه ال ُيتابع عليه»

ابن عدي مل جيد ما خيّل بروايات سالم هذا، غري التفّرد وعدم متابعة غريه له، وعدم 

ملتابعة لوحدها غري قادحة مع ترصيح النسائي بوثاقته، وترصيح أيب حاتم ـ وهو من ا

تالميذ سالم هذا ـ بأّنه ليس بالقوي، أي: ليس من احلّفاظ األثبات كام هو معلوم يف 

؛ ولذا نرى أّن حديثه ال يقّل عن درجة احلسن، خصوصًا أّنه مل (2)تفسري هذه العبارة

 لخرب طرق عّدة كام تقّدم.ينفرد هبذا اخلرب، بل ل

وأّما زيد بن عمرو الكندي، فلم نقف عىل ترمجة له، نعم عثرنا عىل شخص باسم 

، لكن حينئٍذ يتعنّي سقوط واسطة بينه وبني (4)زيد بن عمري الكندي وهو من الصحابة

                                         

 .41ص، 3نظر: احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك: جاُ  (8)

 .421ص، 4، ج439ص، 4: جاملصدر السابقنظر: اُ  (4)

 .429ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (3)

 .383ص، 3: جالرجال بن عدي، الكامل يف ضعفاء عبد اهلل، اجلرجاين (2)

 .41ص، 4ر: األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة: جنظاُ  (2)

 العسقالين، أمحد بن عيل، ابن حجر .431ص، 4نظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، أُسد الغابة: جاُ  (4)

 .219ص، 4اإلصابة: ج
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 هـ( وال يمكن أْن يروي عن الصحابة.481سالم بن سليامن الثقفي؛ ألّن وفاته سنة )

ل مراجعة وقفنا عىل راٍو باسم زيد أبو عمرو، وليس ابن عمرو، وهذا وبعد طو

الراوي يروي عن ُأّم حيّان كام هو احلال يف هذه الرواية، فلعّل هناك تصحيفًا وقع يف 

 اسم الراوي، والصحيح هو زيد أبو عمرو.

 زيد أبو عمرو يروى عن ُأمّ »وزيد أبو عمرو هذا ذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال: 

. وابن أيب حاتم (4). وذكره كذلك البخاري يف تارخيه(8)«حّيان، روى عنه فضيل بن منبوذ

وقد تقّدم سابقًا أّن سكوت  . ومل يذكرا له جرحًا أو تعديالً،(3)يف اجلرح والتعديل

 البخاري والرازي عن الراوي ُيعّد توثيقًا له عند مجلة من العلامء.

كان الراوي عنها هو أبو عمرو كام أوضحنا فهي  وأّما ُأّم حبّان )حيّان(، فإنْ 

اهلمدانية، ومل نقف هلا عىل ترمجة، وإْن كان الراوي عنها هو زيد بن عمرو ـ ومل نقل إّن 

هناك تصحيفًا يف اسم الراوي ـ فتكون ُأّم حيّان مشرتكة، فقد تكون اهلمدانية املشار 

 د تكون غريمها واهلل العامل.إليها، وقد تكون الصحابية ُأّم حبّان بنت عامر، وق

 خالصة احلكم عىل خرب ُأّم حيّان

تبنّي أّن اخلرب هبذا السند ال خيلو من ضعف إّما من جهة زيد بن عمرو، أو من جهة 

ُأم حيّان، لكّن هذا الضعف ليس ضعفًا شديدًا، بل هو منجرب بورود اخلرب من طرق 

 ُأخرى، فتتقّوى مع بعضها.

أّن ابن عساكر والسيوطي نسبوا ختريج الرواية إىل البيهقي،  هذا، وقد أرشنا سابقاً 

وعرفنا فيام تقّدم أّن البيهقي إذا خّرج حديثًا وسكت عنه، فهو صحيح معترب عنده، 

                                         

 .384ص، 4الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (8)

 .213ص، 3تاريخ الكبري: جال البخاري، حممد بن إسامعيل،نظر: اُ  (4)

 .224ص، 3، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنانظر: اُ  (3)
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وهذا ما يقّوي صحة الطريق أعاله، وصحة أصل اخلرب، خصوصًا أّن البيهقي رّصح 

 بصحة طريق الزهري كام ذكرنا عبارته هناك.

 ّلاد عن ُأّمهخرب خـ  1
أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب، قال: حّدثنا خاّلد ـ »أخرجه ابن سعد، قال: 

صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حّدثتني ُأّمي، قالت: كنّا زمانًا بعد 

 مقتل احلسني، وأّن الشمس تطلع حُممّرة عىل احليطان واجلدران بالغداة والعيش، قالت:

 .(8)«حجرًا إاّل وجدوا حتته دماً  وكانوا ال يرفعون

وأخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن عاصم الكلبي، عن خاّلد، عن ُأّمه، بلفظ 

 .(4)يقرب من ذلك

 دراسة سندية خلرب خاّلد عن ُأّمه

أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب، قال »اخلرب كام عرفنا أخرجه ابن سعد، قال:  

 وذكره. «نزل بني جحدر ـ قال: حّدثتني ُأّمي...حّدثنا خالد ـ صاحب السمسم، وكان ي

أّما عمرو بن عاصم الكاليب، فمن رجال البخاري ومسلم واألربعة، وأحد 

احلّفاظ املعروفني، وفيه كالم قليل ال ينزله عن مرتبة االحتجاج، وحديثه يدور بني 

ل عنه تارًة ، وقا(3)«ثقة معروف»الصحة واحلسن؛ ولذا وّثقه الذهبي، فقال فيه تارًة: 

                                         

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (8)

سعد، حممد، ترمجة  ابن. 212ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

  .98: ص(من طبقات ابن سعد) ×اإلمام احلسني

 .444ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (4)

 .821ق: صم فيه وهو موثّ ن تكلّ ذكر أسامء مَ الذهبي، حممد بن أمحد،  (3)
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 .(4)«صدوق يف حفظه يشء». وقال فيه ابن حجر: (8)«احلافظ الثبت»ُأخرى: 

 وأّما خاّلد صاحب السمسم، فلم أقف له عىل ترمجة.

 وُأّمه كذلك مل أقف هلا عىل ترمجة.

 خالصة احلكم عىل السند

 واخلالصة: إّن هذا السند ضعيف؛ جلهالة خاّلد وُأّمه، واجلهالة ال متنع من كون

 اخلرب صاحلًا للمعاضدة مع غريه من األخبار.

 خرب ابن عباسـ  4
 ×إّن يوم ُقتل احلسني وعن ابن عباس:»أورده ُمرساًل القندوزي احلنفي، قال: 

قطرت السامء دمًا، وإّن هذه احلمرة التي ُترى يف السامء ظهرت يوم قتله، ومل ُتَر قبله، وإّن 

 .(3)« وجد حتته دمأيام قتله مل ُيرفع حجر يف الدنيا إاّل 

 وهذا اخلرب مل نقف له عىل إسناد معنّي حتى نقوم بدراسته؛ فهو ضعيف باإلرسال. 

 خرب حممد بن عمر بن علي ـ  5
أخربنا حممد بن عمر، قال: حّدثني عمر بن حممد بن عمر »أخرجه ابن سعد، قال: 

ل: هل كان يف قتل أرسل عبد امللك إىل ابن رأس اجلالوت، فقا بن عل، عن أبيه، قال:

 .(2)«احلسني عالمة؟ فقال ابن رأس اجلالوت: ما ُكشف يومئٍذ حجر إاّل وجد حتته دم عبيط

                                         

 .394ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد،  (8)

 .231ص، 8تقريب التهذيب: جعسقالين، أمحد بن عيل، ابن حجر ال (4)

 .814ص، 3القندوزي، سليامن بن إبراهيم، ينابيع املوّدة: ج (3)

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (2)

ابن سعد، حممد، ترمجة  .214ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

  .98ـ  91: ص(من طبقات ابن سعد) ×اإلمام احلسني
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أخربنا أبو بكر الشاهد، أنا احلسن بن عل »ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، قال: 

اجلوهري، أنا أبو عمر اخلزاز، أنا أبو احلسن اخلشاب بن الفهم، أنا حممد بن سعد، أنا 

أرسل عبد امللك إىل  د بن عمر، حّدثني عمر بن حممد بن عمر بن عل، عن أبيه، قال:حمم

ابن رأس اجلالوت، فقال: هل كان يف قتل احلسني عالمة؟ قال ابن رأس اجلالوت: ما 

 .(8)«ُكشف يومئٍذ حجر إاّل وجد حتته دم عبيط

 .(4)وأخرجه الكنجي الشافعي أيضاً 

 دراسة سندية للخرب

ن عمر الواقدي، ففيه كالم طويل جّدًا؛ إذ وّثقه مجلة كبرية من العلامء، أّما حممد ب

 وضّعفه غريهم، وقد نقل اخلطيب الكثري من الكلامت املختلفة فيه، منها:

 «.الواقدي أمني الناس عىل أهل اإلسالم»قال إبراهيم احلريب: 

حيرض جملسه  لقد كان الواقدي وكان، وذكر من فضله، وما»وقال أبو بكر الصغاين: 

من الناس من أصحاب احلديث، مثل: الشاذكوين، وغريه، وحّسن أحاديثه، ثّم قال أبو 

 «.بكر: أّما أنا فال أحتشم أن أروى عنه

 .«ثقة»وقال الذهيل: 

تسألني عن  قلت للدراوردي: ما تقول يف الواقدي؟ قال:»وقال عمر الناقد: 

 «.نني يف احلديثالواقدي! سل الواقدي عنّي... ذاك أمري املؤم

نحن ُنسأل عن الواقدي! إّنام »وقال الدراوردي أيضًا: قال أبو عامر العقدي:  

 «.ُيسأل الواقدي عنّا، ما كان يفيدنا الشيوخ واألحاديث باملدينة إاّل الواقدي

                                         

 .449ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (8)

 .222ـ 223الكنجي الشافعي، حممد بن يوسف، كفاية الطالب: صُانظر:  (4)
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 .«واهلل ما رأينا مثله قطُّ »وقال مصعب الزبريي: 

 .«ثقة مأمون»وقال أيضًا: 

 «. ثقة مأمون»فقال: وُسئل املسيبي عنه،  

 .«ُأسأل أنا عن الواقدي! ُيسأل الواقدي عنّي»وُسئل معن بن عيسى عنه، فقال: 

 «.ثقة مأمون»وُسئل عنه أبو حييى الزهري، فقال: 

 «.حممد بن عمر الواقدي ثقة»وقال يزيد بن هارون: 

 .«الواقدي ثقة»وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: 

رصحية توجد عّدة من التضعيفات الرصحية أيضًا، بل ويف قبال هذه التوثيقات ال

بعضهم اهّتمه بالكذب والوضع، ومن مجلة َمن ضّعفه أو كّذبه: الشافعي، وابن معني، 

 .(8)وابن املديني، وأمحد بن حنبل، والبخاري، وأبو زرعة، وغريهم

اّل أّن من هنا وقع االضطراب يف أمره، وحتقيق احلال فيه حيتاج إىل رسالة مفّصلة، إ

هناك مجلة من العلامء انتهوا إىل صدق الرجل وحسن حديثه، فهذا ابن كثري املحّدث 

والواقدي )رح( عنده زيادات حسنة، وتاريخ حمرر غالبًا، »واملؤّرخ املعروف، قال عنه: 

فإّنه من أئّمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق يف نفسه، مكثار، كام بسطنا القول يف عدالته 

كتابنا املوسوم بالتكميل يف معرفة الثقات والضعفاء واملجاهيل، وهلل احلمد  وجرحه يف

 .(4)«واملنّة

. وذكر بعد ذلك قول الشيخ (3)«فإّن الصحيح يف الواقدي التوثيق»وقال التهانوي: 

تقي الدين ابن العيد، يف أّن شيخه ابن سّيد الناس قد مجع األقوال يف جرحه وتوثيقه، 

                                         

 . 431ـ 484، ص3ج تاريخ بغداد: : اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،نظراُ  (8)

 .411ص، 3ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج (4)

 .321ـ  329قواعد يف علوم احلديث: صُانظر: التهانوي، أمحد،  (3)
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 . (8)كر األجوبة عاّم قيل فيهورّجح توثيقه، وذ

 .(4)«وهو حسن عندنا»وقال ابن اهلامم احلنفي: 

واخلالصة: إّنه يمكن االعتامد عىل رواية وخرب الواقدي، خصوصًا أّنه يف قضية 

تارخيية وليس يف حديث نبوي؛ لذا فإّن ياقوت احلموي بعد أّن ذكر التوثيقات يف 

من املحّدثني كابن معني، وأيب حاتم، وهو مع ذلك ضّعفه طائفة »الرجل، قال: 

والنسائي، وابن عدي، وابن راهويه، والدارقطني. أّما يف أخبار الناس والسري، والفقه 

 .(3)«وسائر الفنون، فهو ثقة بإمجاع

 أّما عمر بن حممد بن عمر بن عيل، فمجهول احلال.

روى عن عل بن ي»وأبوه حممد بن عمر بن عيل، فذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال: 

. (2)«ثقة». وقال الذهبي: (2)«أيب طالب، روى عنه حييى بن سعيد األنصاري، والثوري

 .(4)«صدوق»وقال ابن حجر: 

 خالصة احلكم عىل السند

تبنّي أّن هذا السند ضعيف؛ جلهالة عمر بن حممد، لكنّه يصلح يف املتابعات 

 والشواهد، ويتعاضد مع بقيّة الطرق.

إّن هناك مشكلة ُأخرى يف اخلرب، وهي أّن حممد بن عيل مل يرِو لكن قد ُيقال: 

                                         

 ُانظر: املصدر السابق.( 8)

 .482ص، 4ابن اهلامم، حممد بن عبد الواحد، رشح فتح القدير: ج (4)

 .4294ص، 4: جاحلموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم األدباء (3)

 .323ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (2)

 .412ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)

 .882ص، 4تقريب التهذيب جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)
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احلادثة، بل شاهد سؤال عبد امللك البن رأس اجلالوت، وابن رأس اجلالوت أجابه 

 بذلك، وابن رأس اجلالوت من اليهود، فكيف نعتمد عىل اليهود يف هذه األخبار.

 واجلواب:

بحسب الظاهر يرّص عىل السؤال، وهذا  إّنه كام أرشنا سابقًا أّن عبد امللك كانـ  8

 يكشف أّنه كان يعلم باحلادثة، ويريد االستفسار من جهات خمتلفة؛ ليطمئن أكثر.

إّن ترصيح ابن رأس اجلالوت بوقوع احلادثة، يكشف عن أّن احلادثة معروفة؛ ـ  4

 بحيث أقّر بحدوثها حتى اليهود وكربائهم.

ّبام كان علامء اليهود عندهم اطالع أكثر من إّن القضيّة تتعّلق بالتأريخ، ورـ  3

غريهم عىل ذلك؛ لذا عمد عبد امللك وسأل ابن رأس اجلالوت عاّم حصل يف ذلك 

 اليوم.

إّن االعتامد هنا ليس عىل خرب رأس اجلالوت منفردًا حتّى يقال إّنه اعتامد عىل ـ  2

وايات صحيحة عند اليهود، بل هو أحد الشواهد عىل حصول احلادثة، عىل أّن هناك ر

أهل السنّة حول جواز التحديث عن بني إرسائيل، فقد جاء يف صحيح البخاري: 

 . (8)«وحّدثوا عن بني إرسائيل وال حرج»

 خرب يزيد بن أبي زيادـ  6
روى أبو الشيخ يف كتاب )السنّة( كام نقله الزرندي يف نظم درر السمطني، بسنده 

قتل احلسني، وأنا ابن مخس عرشة سنة، فصار شهدت م»إىل يزيد بن أيب زياد، قال: 

الورس يف عسكرهم رمادًا، وامحّرت السامء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله حتى بدت 

الكواكب نصف النهار، وظّن الناس أّن القيامة قد قامت، ومل ُيرفع حجر يف الشام إاّل 

                                         

 .822ص، 2صحيح البخاري: جالبخاري، حممد بن إسامعيل،  (8)
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 .(8)«رؤى حتته دم عبيط

مل يصل إلينا، فلم نقف عىل سنده،  لكن من املؤسف أّن كتاب السنّة أليب الشيخ

 فيكون اخلرب مرسالً.

 خرب سعيد بن املسّيبـ  2
يف كتاب الفتن   (4)أخرجه زكريا بن حييى بن احلارث البزار )شيخ احلنفية بنيسابور(

حّدثنا عل بن احلسن، قال: حّدثنا »عىل ما نقله عنه السّيد ابن طاووس، قال زكريا: 

ّدثنا هشام بن سعد، عّمن حّدثه، عن سعيد بن املسيب: أّن عبد حممد بن القاسم، قال: ح

امللك بن مروان كتب إليه: هل تعلم آية كانت يوم ُقتل احلسني بن عل؟ قال سعيد: 

 .(3)«نعم، ما ُقلبت حصاة يف بيت املقّدس يوم ُقتل احلسني إاّل ُوجد حتتها دم عبيط

 دراسة سندية خلرب سعيد بن املسيّب

مل نقف عليه هبذا السند إاّل عند ابن طاووس، فكتاب الفتن لزكريا بن هذا اخلرب 

حييى بن احلارث النيشابوري مل يصل إلينا، ومل نقف عىل َمن نقله عنه من علامء أهل 

السنّة، مضافًا إىل أّن يف السند إرسال، فقد نقله هشام بن سعد عّمن حّدثه، عن سعيد 

 بن املسيّب.

 أّنه ُيؤّيد وُيقّوي الطرق األُخرى التي نّصت عىل احلادثة.فاخلرب ضعيف سندًا إاّل 

                                         

 .441طني: صالزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السم (8)

 .822ص، 44جهـ(، 311ـ 498حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  :نظر( اُ 4)

 .332ابن طاووس، عيل بن موسى، املالحم والفتن: ص (3)
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 املبحث الثالث

 إثبات أو نفي ظهور الدم حتت األحجار
بعد هذه اجلولة يف دراسة األسانيد ومعرفة طرق اخلرب، والعلامء الذين أخرجوه 

وحتققها  من الفريقني، من املمكن وفق القواعد العلمية أْن ننتهي إىل صحة هذه احلادثة

 خارجًا؛ وذلك وفق قرائن عديدة، منها:

تعّدد طرق احلديث حيث وردت مخسة أخبار يف ُكتب الشيعة، كام أّنه ُروي ـ  8

عن سبعة يف ُكتب السنّة، كام اّتفقت ُكتب السنّة والشيعة عىل رواية اخلرب عن الزهري، 

مقصورة عىل كتاب  وهذه الروايات املختلفة وردت يف مصادر خمتلفة أيضًا، فلم تكن

معنّي، فمثاًل من الكتب التي روت اخلرب عند الشيعة: كتاب كامل الزيارات، وأمايل 

الشيخ الصدوق، وقصص األنبياء للراوندي، واخلرائج واجلرائح للراوندي، وغريها، 

كام أهّنا وردت عند السنّة يف ُكتب عديدة: أخرجها الطرباين يف معامجه، وأخرجها 

الئله، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة، والبالذري يف أنسابه، وأبو الشيخ يف البيهقي يف د

كتاب السنّة، وابن سعد يف الطبقات، وابن عساكر يف تارخيه، وغريهم ممّن تقّدم 

 ذكرهم.

وتعّدد طرق اخلرب وتعّدد خمارجه ُيعترب قرينة قوية عىل صحة اخلرب وثبوت الواقعة، 

قضية تأرخيية، والقضايا التارخيية بطبيعة احلال تتحقق هبذا خصوصًا أّن املسألة تتعّلق ب

 املقدار من التعّدد عىل مستوى الطرق واملصادر.

إّن هذا اخلرب له بعض األسانيد الصحيحة عند أهل السنّة، وهو خرب الزهري ـ  4

كام تبنّي عند دراسته، مضافًا النجباره وتقويته ببقيّة الطرق التي تتعاضد مع بعضها، 
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وهو املسّمى عند أهل السنّة باحلسن أو الصحيح لغريه، فبغض النظر عن تعّدد 

املخارج، فإّنه يكفي يف ثبوت اخلرب عند أهل السنّة أْن يكون حسنًا لغريه، ووفق 

القواعد العلمية، فإّن هذا اخلرب بغض النظر عن صحة بعض طرق الزهري سيكون يف 

رقه إّنام ابتُليت ببعض املجاهيل، ومل يوجد فيها أقّل حاالته حسنًا لغريه؛ ألّن أكثر ط

كّذابني أو متّهمني بالكذب، واملقّرر يف علم املصطلح أّن اخلرب إذا تعّدد سنده بأْن ورد 

من طريقني عىل األقل، ومل يكن فيه كّذابًا وال متّهاًم، ومل يكن شاّذًا، صار حسنًا لغريه، 

 ه، وهذا متحقق يف اخلرب حمّل البحث.وقد تتكثر الطرق فريتقي إىل الصحيح لغري

كام أّن الناظر يف طرق اخلرب الشيعية سيجد أّن ثالث طرق منها إّنام ابتُليت 

باجلهالة، ومل تبتِل بتضعيف أو تكذيب رواهتا، واملجهول حاله خمتلف عن الضعيف، 

 بمعنى أّنه أحسن حاالً منه، خصوصًا عند َمن يقول بأصالة العدالة يف املسلم،

فستكون هذه األخبار صحيحة، وأّما عند َمن ال يقول بأصالة العدالة يف املسلم، فال 

يبعد أْن حيصل الوثوق من جمموع هذه األخبار؛ لعدم وجود كّذاب وال ضعيف فيها، 

فضاًل عن عدم معارضتها بغريها، وال معارضتها بالقرآن، وتأييدها باألخبار املروية 

 عند أهل السنّة.

أّنه يمكن القول باعتبار خرب الزهري بناًء عىل اعتبار روايات أيب معرش  كام عرفنا

 كام تقّدم.

إّنه بمالحظة طرق الرواية وتعّددها، وصحة بعضها عند أهل السنّة،  واخلالصة:

 وعدم وجود الكّذابني يف طرقها يتحّقق الوثوق بثبوت اخلرب.

ّول، من أّن هذه األخبار مروية يمكن أْن نذكر هنا عني ما ذكرناه يف الفصل األـ  3

يف كتب الفريقني، بمعنى أّنه مع اختالف العقائد وتباين اآلراء واملشارب، ومع ذلك 

فقد اتفقت كلمة املسلمني من أهل احلديث والتاريخ عىل نقل هذه احلادثة وتدوينها يف 
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 املصادر.

يعة وتتناغم مع فلو أمكن لقائل أْن يقول: إّن هذه احلادثة تتامشى مع أهواء الش

 عقيدهتم.

 فإهّنا بال شّك ال تنسجم وال تتناغم مع هوى الطائفة األُخرى. 

ومن الطبيعي أّن احلادثة ـ أّي حادثة كانت ـ تكتسب القوة والتأييد كّلام اتفقت 

األطراف املختلفة عىل نقلها، بغض النظر عاّم إذا اختلفت األهواء واآلراء، فكيف إذا 

ظار وكان هلا تأثري عقدي كبري، فإّن ذلك يزيدها قوًة وثبوتًا، اختلفت فيها األن

خصوصًا أهّنا متثّل إقرارًا من الطرف املقابل بام يمثّله احلسني من قيمة ُعليا هتتز السامء 

واألرض لقتله، واإلقرار يف هكذا ُأمور بنفسه ُيشّكل قرينًة كبريًة عىل صحة احلادثة 

ّمد اإلنسان الكذب يف ُأمور ال تصّب بمصلحته، وتكون ووقوعها؛ إذ ال معنى ألْن يتع

 نتيجتها خمالفة لعقيدته.

إّن نقل احلادثة من ِقبل الفريقني يدفع أّي شبهة يمكن أْن تّدعى، بأّن  واخلالصة:

 تلك األخبار إّنام هي من وضع الشيعة؛ ألهّنا متثّل إقرارًا من الطرف املقابل بحصوهلا.

االختالف يف أمر معنّي ال مناص وال وسيلة حينئٍذ إاّل أضف إىل ذلك أّنه عند 

بالرجوع إىل ما اّتفق عليه الفريقان؛ ألّنه طريق عقالئي يتّضح من خالله الثابت من 

 غريه، وهذا الطريق العقالئي متحقق يف احلادثة املذكورة.

ت وكسف»ترصيح بعض العلامء واملؤّرخني بوقوع تلك احلادثة، قال أبو نعيم: ـ  2

الشمس يوم موته، وصار الورس يف عسكره رمادًا، واملنحور من جذره دمًا، مل ُيرفع 

 .(8)«حجر بالشام إاّل ُرئي حتته دم عبيط، وناحت اجلّن لرزيته وفقده

                                         

 .444ص، 4بو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: جأ (8)
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قال البالذري يف خمتاره: مطرت السامء دمًا يوم قتله، وما »وجاء يف مثري األحزان: 

 .(8)«ُقلع حجر بالشام إاّل وحتته دم عبيط

وقال أبو سعيد: ما ُرفع حجر من »وجاء يف الصواعق املحرقة البن حجر اهليتمي: 

الدنيا إاّل وجد حتته دم عبيط، ولقد مطرت السامء دمًا بقي أثره يف الثياب مّدة حّتى 

 .(4)«تقّطعت

 

                                         

 .43ابن نام، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص (8)

 .249ص، 4ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: ج (4)
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 املبحث الرابع
 تأّمالت يف داللة احلديث 

ت عىل ظهور الدم حتت األحجار، وهنا اّتضح ممّا قّدمنا أّن مجلة من األخبار نّص 

ُنريد أْن نتأّمل قلياًل يف هذه األخبار، فهل باإلمكان أْن خيرج الدم من األرض؟ وهل 

كان ما شاهدوه هو دمًا حقيقيًّا، أم كان هناك حتّوالً واضطرابًا كونيًا امحّرت ألجله 

ا مل يصل إلينا السامء واألرض؟ وهل حصل ذلك يف مجيع العامل أم يف بعضه؟ وملاذ

 بصورة متواترة؟ وما هي الدالالت اخلاّصة التي يمكن أْن تستفاد من هذه األخبار؟

يف احلقيقة لو تأّملنا يف أصل قضيّة ظهور الدم وخروجه من األرض ضمن 

املوازين الطبيعية، فال يمكن القول بخروج الدم، فإّن األرض ال يوجد فيها دم؛ ألّن 

ارة عن سائل أمحر جيري يف داخل جسم اإلنسان واحليوان من الدم كام هو معلوم، عب

خالل األوعية الدموية، األوردة، والرشايني والشعريات الدموية، وله وظائف عديدة: 

فله وظيفة تنفسية، ووظيفة غذائية، ووظيفية إخراجية )طرح الفضالت(، وغري ذلك، 

ًا؛ فإّن األرض من اجلامدات فال يمكن حينئٍذ أْن يكون اخلارج من األرض دمًا حقيقيّ 

التي ليس هلا ال أوردة وال رشايني وال شعريات، وال تتنفس، وال تأكل، وال...، 

وحينئٍذ إّما أْن نتعامل مع الظاهرة وفق اإلعجاز الكوين ونقول: إّن ما حاصل بعد 

عاشوراء كان ظاهرة إعجازية، خارج نواميس ونظم الطبيعة، أو نفّّس ما حصل 

يتناسب مع الظواهر الطبيعية، كأْن يكون الظاهر هو سائل مصطبغ باللون  بشكل آخر

 األمحر وظّن الراوي أّنه دم.
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وعند التأّمل يف لسان الروايات املتعّددة الواردة يف املوضوع، تربز أمامنا بعض 

 االحتامالت:

أْن يكون ما وجد حتت احلصاة واألحجار هو دم عبيط حقيقي، فإّن املسألة ـ  8

جازية خالصة هلا دالالهتا، باعتبار أّن عاشوراء حالة استثنائية متثّل حتّوالً يف واقع إع

األُّمة وعهدًا جديدًا يف حياهتا، خصوصًا أّن بعض الروايات وردت عن اإلمام 

، واإلمام حينام ُيرّصح ويقول أّنه ما ُرفع حجر إاّل ووجد حتته دم. فهذا معناه ×الباقر

 قيقي الواقعي.أّنه يريد الدم احل

هو ضعيف السند، وإّنام  ×يمكن لقائل أْن يقول: إّن ما ورد عن اإلمام الباقرـ  4

ثبت أصل املوضوع بمجموع الروايات، وبقيّة الروايات سواء عند الشيعة أو أهل 

السنّة إّنام وردت عىل لسان الرواة، فال يمكن أْن نجزم أّن اخلارج دمًا حقيقيًّا حتى مع 

واة بأّنه دم عبيط، فإّن الراوي عرضة للخطأ واالشتباه، فقد يكون رأى ترصيح الر

 سائالً أمحر ظهر حتت الصخور فتوهم أّنه دم.

لكن هذا االحتامل ال يغرّي من روح املوضوع وحقيقته؛ إذ ال يتسنى لنا معرفة ذلك 

السائل وال كنهه، فهو أيضًا يمثّل حالة غري طبيعة حصلت لألرض عند مقتل 

 .×نياحلس

أْن يكون ذلك الدم املتوّلد حتت الصخور إّنام هو نتيجة مطر السامء دمًا وليس ـ  3

 أمرًا جديدًا، فام يقال هناك يقال هنا.

لكن هذا االحتامل ليس له ما يؤّيده، فمن غري الواضح أْن يكون احلاصل حادثة 

اجلزم بكوهنام واحدة، خصوصًا أّن احلادثتني وردتا عىل لسان أهل البيت^، فيتعنّي 

 حادثتني لوال أّن احلادثة التي نحن بصددها وردت بسند ضعيف.

إّن األوفق املتطابق مع لسان الروايات هو أّن الذي رأوه دمًا حقيقيًّا،  واخلالصة:
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 خصوصًا أّن بعضهم رّصح بأّنه دم عبيط، أي: طري.

ري واضح؛ إذ إّن وأّما أّن احلادثة هل حصلت يف مجيع العامل أم يف بعض مناطقه فغ

بعض األخبار نّصت عىل أّن ذلك يف بيت املقدس، ونّص بعضها اآلخر عىل أّن ذلك 

حصل يف بالد الشام، وورد مرساًل عن ابن عباس أّن ذلك حصل يف الدنيا كّلها، 

ويؤّيده إطالق بعض األخبار التي مل ُتقيّد ظهور الدم يف بقعة معيّنة، خصوصًا أّن منها 

 ، فهي مطلقة وغري مقيّدة بمكان معنّي.×مام الباقرما ورد عن اإل

أّما ما يتعّلق بأخبار بيت املقدس وبالد الشام فغري خمتلفة؛ إذ إّن بيت املقدس هي 

جزء من بالد الشام، فقد يكون املراد يشء واحد وهو بيت املقدس، خصوصًا أّن 

إاّل أّنه يمكن القول  الزهري بنفسه تارًة ذكر بيت املقدس، وُأخرى ذكر بالد الشام،

أيضًا أّن الدم ظهر يف بيت املقدس ويف أجزاء ُأخرى من بالد الشام، وكلٌّ أخرب عاّم 

 شاهده وعرفه.

وأّما األخبار املطلقة، فبالنسبة للصادرة من غري اإلمام ال يمكن االستفادة من 

تي يسكن هبا، وال إطالقها التعميم؛ إذ إّن الراوي خُيرب عاّم علمه وشاهده يف مدينته ال

علم له بام جرى يف مجيع الدنيا، إاّل أْن يقال: إّن املسألة كانت معروفة ومشهورة بينهم، 

 فكان الراوي يطلق القول فيها.

، فهو مطلق ويمكن التمّسك به إاّل أّن اخلرب ضعيف ×وأّما ما ورد عن اإلمام

 وليس صحيح سندّيًا.

املأساة وكرب اجلريمة يقتيض أْن هيتز الكون نعم، يمكن القول: إّن ِعظم املصيبة و

بأمجعه ألجلها، وال معنى النحصاره يف مكان معنّي، فاملقتول يمثّل إمام العامل بأمجعه، 

وابن بنت نبّي هذه األُّمة، واجلريمة اقرُتفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول 

مر وارد يف حّد ذاته، وجاءت العذاب عىل األُّمة، فاحتامل حصول ذلك يف مجيع الدنيا أ
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 األخبار مؤيدة ومقّوية حلصول ذلك.

وأّما ما قد يقال أّنه لو كانت هذه احلادثة حصلت يف مجيع العامل، فلاّمذا مل تصل إلينا 

 بصورة متواترة؟ فاجلواب هو عني ما تقّدم يف مسألة مطر السامء دمًا، فال ُنعيد.

نستفيدها من ظهور الدم حتت األحجار،  وأّما الدالالت اخلاّصة التي يمكن أنْ 

فهي كسابقتها يف نزول املطر وال ختتلف عنها، فيمكن أْن نقول أهّنا متثل حالة البكاء 

، فظهور الدم يمثّل حالة من ×التي حصلت من السموات واألرض عىل احلسني

، والتي بلغت حّدًا أْن تبكي عليه السامء ×احلزن الشديد احلاصلة عىل احلسني

األرض، وسيأيت الحقًا بيان الروايات الدالة عىل البكاء ونبنّي املوضوع بصورة أكثر و

 هناك، ونّوضح معنى بكاء السموات واألرض بصورة أجىل.

وقد أشار ونّوه إىل هذا املعنى الشيخ املجليس&، حيث قال يف توجيهه لبكاء 

ى كأّنه بكى عليه ويمكن أْن يقال: كناية عن شّدة املصيبة حتّ »السموات واألرض: 

السامء واألرض، أو عن أّنه وصل رضر تلك املصيبة إىل السامء واألرض وأثرت فيهام، 

وظهر هبا آثار التغرّي فيهام، أو أّنه أمطرت السامء دمًا، وكان يتفّجر األرض دمًا عبيطًا، 

 .(8)«فهذا بكاؤمها كام فرّس به يف اخلرب، ولعّل األخري أظهر

شيخ ابن قولويه روايات ظهور الدم حتت األحجار يف باب )بكاء كام أّن إدراج ال

، وحييى بن زكريا( ُيشري إىل أّنه يرى أّن ذلك كناية ×السامء واألرض عىل قتل احلسني

 . ×عن بكاء األرض عىل احلسني

كام أهّنا كناية عن شّدة غضب الباري )عّز وجّل( عاّم حصل من عظم املصيبة، 

جلريمة، فاملقتول هو ابن بنت رسول اهلل، بطريقة مهولة يندى وفداحة اخلطب، وعمق ا

                                         

 .813ص، 82املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (8) 
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هلا جبني األنسانية، فال عجب حينئٍذ أْن تظهر الدماء حتت األحجار مسّجلة حالة من 

 الغضب والسخط عىل هؤالء القوم.

كام أّن هلا دالالت عاّمة كثرية ُنشري إليها الحقًا حني التكّلم عن دالالت مجيع هذه 

 األحداث.



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  814
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 812  .........................................  الفصل الثاين: األخبار الداّلة عىل ظهور الدم حتت األحجار

 

 
 
 
 
  

 ×بكاء السماوات واألرض على احلسني

 



  اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  811



 819  ............................................  ×الفصل الثَّالث: بكاء الساموات واألرض عىل احلسني

 

 ×بكاء السماوات واألرض على الحسين: الفصل الثَّالث

 املبحث األّول
 ختريج ودراسة األخبار الدالة على احلادثة من مصادر الشيعة 

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
 إبراهيم النخعي.ـ  8

 أبو بصري. ـ  4

 بن هالل. خرب عبد اهللـ  3

 رجل عن أمري املؤمنني.ـ  2

 حممد بن عيل احللبي.ـ  2

 داُود بن فرقد.ـ  4

 عبد اخلالق بن عبد رّبه.ـ  2

 جابر اجلعفي.ـ  1

 كليب بن معاوية.ـ  9

 ـ عمرو بن ثبيت، عن أبيه.81

 حنان بن سدير.ـ  88

 احلسن بن زياد.ـ  84

 كثري بن شهاب.ـ  83

 أبو سلمة.ـ  82

 



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  891

 تاّمر.ميثم الـ  82

 الفضيل اهلمداين.ـ  84

 إسحاق األمحر.ـ  82

 إسامعيل بن كثري.ـ  81

 احلسني بن ثوير.ـ  89

 ـ يونس بن ظبيان.41

 أبو سلمة الّساج.ـ  48

 املفّضل بن عمر.ـ  44

 زرارة بن أعني.ـ  43

 أبو محزة الثاميلـ  42

 ثانيًا: ختريج األخبار ودراستها سندّيًا
عدد كثري من الروايات الداّلة عىل مسألة البكاء، فقد رواها ما بعد التتبع وقفنا عىل 

( راٍو، والطرق إليهم عديدة جّدًا؛ لذا مل نجد مرّبرًا لدراسة كاّفة األسانيد 42يقارب )
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 األّول: ختريج الروايات مع احلكم عليها سندّيًا

 خرب إبراهيم النخعيـ  3
حّدثني حممد بن جعفر الرزاز، عن حممد بن احلسني، عن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

ليل،  احلكم بن مسكني، عن داُود بن عيسى األنصاري، عن حممد بن عبد الرمحان بن أيب

، فجلس يف املسجد واجتمع أصحابه ×عن إبراهيم النخعي، قال: خرج أمري املؤمنني

حتى قام بني يديه، فوضع يده عىل رأسه، فقال: يا بني، إّن اهلل  ×حوله، وجاء احلسني

، وأيم اهلل (8) (گگگڳڳڳڳڱ) عرب أقوامًا بالقرآن، فقال:

 .«ليقُتلنك بعدي، ثّم تبكيك السامء واألرض

وحّدثني أيب، عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب » ل:وقا

 .(4)«باسناده مثله

بن عيسى  (3)وهذا اإلسناد ضعيف، ويكفي يف ذلك جهالة داُود )يزداد(

 األنصاري.

، أورده ابن شهر آشوب، ×وورد قريب من هذا اخلرب مرساًل عن الباقر، عن عيل

 :(گگڳڳگ)  قوله تعاىل: يف تفسري ×حيث ذكر عن الباقر

وذلك أّن عليًا خرج قبل الفجر متوكئًا عىل عنزة، واحلسني خلفه يتلوه، حّتى أتى حلقة »

                                         

 .49الدخان:  (8)

 .811كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)

النامزي، الشاهرودي، عيل  .881ص، 1معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (3)

 .344ص، 3مستدركات علم رجال احلديث: ج
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گگگ )رسول اهلل، فرمى بالعنزة، ثّم قال: إّن اهلل تعاىل ذكر أقوامًا، فقال: 

 .(8)«، واهلل ليقُتلنه ولتبكي السامء عليه(ڳ ڳ

 خرب أبي بصريـ  7
وحّدثني حممد بن جعفر، عن حممد بن احلسني، عن »ه، قال: أخرجه ابن قولوي

بكى  ×، قال: إّن احلسني×وهيب بن حفص النحاس، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

لقتله السامء واألرض وامحّرتا، ومل تبكيا عىل أحد قطُّ إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني 

 «.÷بن عل

 .(4)«هلل، عن حممد بن احلسني باسناده مثلهوحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد ا» وقال:

 وهذا اإلسناد معترب )موّثق( عىل ما سيأيت الحقًا.

 خرب عبد اهلل بن هاللـ  1
وحّدثني عل بن احلسني بن موسى بن بابويه وغريه، عن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

مّحاد بن  سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن عبد اجلبار، عن احلسن بن عل بن فّضال، عن

إّن السامء بكت عىل  ، يقول:×عثامن، عن عبد اهلل بن هالل، قال: سمعت أبا عبد اهلل

؟ قال: (3)احلسني بن عل، وحييى بن زكريا، ومل تبِك عىل أحد غريمها. قلت: وما بكاؤمها

مكثوا أربعني يومًا تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤمها؟ قال: 

                                         

 .484ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (8)

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)

 إذ إّن لفظ )بكاؤمها( يدّل عىل التثنية، يف حني أّن اإلمام ؛من الواضح أّن هناك خلل يف سياق العبارة (3)

يتكّلم عن بكاء السامء فقط ومل يذكر األرض، فإّما أْن تكون لفظة )األرض( ساقطة، أو أّن لفظ التثنية 

( نقل الرواية بلفظ 481ص، 22)جيف  غري صحيح، والظاهر هو الثاين، بدليل أّن صاحب البحار

 عىل لفظ )بكاؤها( أيضاً. )بكاؤها(، كام أّن الطريق اآلخر للراوية اآليت ينّص 
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 . (8)«نعم

وحّدثني أيب، وعل بن احلسني )رمحهام اهلل مجيعًا(، عن سعد بن عبد »ل أيضًا: وقا

اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن عل الوّشاء، عن مّحاد بن عثامن، عن 

إّن السامء بكت عىل احلسني  ، قال: سمعته يقول:×عبد اهلل بن هالل، عن أيب عبد اهلل

مل تبِك عىل أحد غريمها. قلت: وما بكاؤها؟ قال: مكثوا بن عل، وحييى بن زكريا، و

 .(4)«أربعني يومًا تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤها؟ قال: نعم

وهذا السند ضعيف؛ جلهالة عبد اهلل بن هالل الراوي املبارش، فقد ذكره الشيخ يف 

بد اهلل بن هالل، عريب ع»ومل يورد فيه جرحًا وال توثيقًا، وقال:  ×أصحاب الصادق

 .(3)«كويف جعفي

وذهب بعضهم إىل احتاده مع عبد اهلل بن هالل بن جابان، مع أّن الشيخ الطويس 

ذكر كّل واحد منهام عىل حده، إاّل أّن السيّد اخلوئي ال يرى االحتاد، خصوصًا مع 

يؤكد ذلك ترصيح الشيخ بأّن األّول عريب، بخالف الثاين فإّنه موىل عىل الظاهر، وما 

 .(2)اسم جّده جابان أو خاقان ومها ليسا من األسامء العربية

ثّم إّن الثاين جمهول أيضًا، لكن الثمرة تظهر يف أّن الثاين يروي عنه احلسن بن 

حمبوب، وهو من أصحاب اإلمجاع، فيمكن التمّسك بصحة رواياته وفق املبنى 

 املعروف يف أصحاب اإلمجاع.

بوثاقة مجيع رجال كتاب كامل الزيارات تكون الرواية  نعم وفق املبنى القائل

 معتربة. 

                                         

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .814ـ  812: صاملصدر السابق (4)

 .442: صطويسرجال الالطويس، حممد بن احلسن،  (3)

 .391ص، 88معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (2)



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  892

 

 خرب رجل عن أمري املؤمننيـ  4
حّدثني أيب&، ومجاعة مشاخينا، وعل بن احلسني، وحممد »أخرجه ابن قولويه، قال: 

بن احلسن، عن سعد بن عبد اهلل، عن يعقوب بن يزيد، عن أمحد بن احلسن امليثمي، عن 

، ×احلسن بن احلكم النخعي، عن رجل، قال: سمعت أمري املؤمننيعل األزرق، عن 

گگگڳڳڳڳ )وهو يقول يف الرحبة، وهو يتلو هذه اآلية: 

، وخرج عليه احلسني من بعض أبواب املسجد، فقال: أما إّن هذا سُيقتل (8) (ڱ

 .(7)«وتبكي عليه السامء واألرض

لذي سمع أمري وهذا اخلرب أيضًا ضعيف؛ ويكفي يف ذلك جهالة الرجل ا

 .×املؤمنني

 خرب حممد بن علي احلليبـ  5
حّدثني عل بن احلسني بن موسى، عن عل بن إبراهيم »أخرجه ابن قولويه، قال: 

بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فّضال، عن أيب مجيلة، عن حممد بن عل احللبي، عن أيب عبد 

مل تبِك  ، قال: (گگگڳڳڳڳڱ)يف قوله تعاىل:  ×اهلل

 .(3)«، فبكت عليه×عىل أحد منُذ ُقتل حييى بن زكريا حتى ُقتل احلسني السامء

 وهذا السند رجاله كّلهم ثقات عىل كالم يف املفّضل بن صالح )أيب مجيلة(.

وعن ابن بابويه، عن أبيه، حّدثنا عل بن »وأورده الراوندي يف قصص األنبياء: 

                                         

 .49الدخان:  (8)

 811كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد،(4)

 .814: صملصدر السابقا (3)
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حممد بن عل احللبي، عن أيب عبد  إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فّضال، عن أيب مجيلة، عن

مل تبِك السامء عىل أحٍد قبل  قال: ، (گ گ گ ڳ ڳ) اهلل يف قوله تعاىل:

 .(8)«، فبكت عليه×قتل حييى بن زكريا حتى ُقتل احلسني

 خرب داُود بن فرقدـ  6
 والبن قولويه فيه طريقان، خيتلفان يف بعض األلفاظ:  

حممد بن جعفر الرزاز القريش، قال: حّدثني وحّدثني »األّول: قال ابن قولويه: 

حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن صفوان بن حييى، عن داُود بن فرقد، عن أيب عبد 

سنة، وحييى بن زكريا، ومحرهتا  ×، قال: امحّرت السامء حني ُقتل احلسني×اهلل

 .(7)«بكاؤها

 وهذا السند صحيح رجاله كّلهم إمامية ثقات عىل ما سيأيت.

حّدثني أيب، عن حممد بن احلسن بن مهزيار، عن أبيه، »لثاين: قال ابن قولويه أيضًا: ا

عن عل بن مهزيار، عن احلسن بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داُود بن فرقد، قال: 

ولد زنا، والذي قتل  ÷كان الذي قتل احلسني بن عل يقول: ×سمعت أبا عبد اهلل

امحّرت السامء حني ُقتل احلسني بن عل سنة، ثّم قال:  حييى بن زكريا ولد زنا، وقال:

 .(3)«بكت السامء واألرض عىل احلسني بن عل، وعىل حييى بن زكريا ومحرهتا بكاؤها

 وهذا السند ضعيف؛ جلهالة احلسن بن مهزيار.

 

                                         

 .444قصص األنبياء: ص قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، (8)

 .814كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)

 .811: صاملصدر السابق (3)
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 خرب عبد اخلالق بن عبد رّبهـ  2
، عن أمحد بن حممد وحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل»أخرجه ابن قولويه، قال: 

بن عيسى، عن احلسن بن عل بن فّضال، عن ابن بكري، عن زرارة، عن عبد اخلالق بن 

احلسني بن ، (ڑڑکککک)يقول:  ×عبد رّبه، قال: سمعت أبا عبد اهلل

مل يكن له من َقبُل سمّيا، ومل تبِك  ×عل، مل يكن له من َقبُل سمّيًا، وحييى بن زكريا

أربعني صباحًا. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع محراء وتغرب السامء إاّل عليهام 

 .(8)«محراء

 وهذا السند معترب )موّثق( رجاله كّلهم ثقات، عىل ما سيأيت. 

وأورده السّيد رشف الدين األسرتابادي، وكذلك السيّد هاشم البحراين، عن 

عن عبد اهلل بن بكري، عن  عن أبيه، عن حممد بن خالد،» القّمي، عيل بن إبراهيم، بسنده

ـ يقول يف قول اهلل )عّز وجّل(:  ×سمعت أبا عبد اهلل ـ زرارة، عن عبد اخلالق، قال:

ـ مل يكن له من َقبُل سمّيا، وحييى بن  ×فقال: احلسني ـ، (ڑڑکککک)

 زكريا مل يكن له من َقبُل سمّيا، ومل تبِك السامء إاّل عليهام أربعني صباحًا. قلت: فام ]كان[

 .(4)«بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع محراء وتغيب محراء

واخلرب هبذا السند ال خيتلف عن سابقه من حيث الداللة؛ لذا فالكالم يف ثبوت أو 

عدم ثبوت تفسري القّمي ال جيدي كثري نفع، إاّل أّنه عىل القول بثبوت التفسري ووثاقة 

لعيل بن إبراهيم ووثاقة رجاله  مجيع رجاله، وكذا عىل القول بثبوت قسم من التفسري

 أيضًا، فإّن ذلك يعطي قّوة أكثر للرواية.

                                         

 .813ـ 814: صاملصدر السابق (8)

، هاشم بن سليامن، البحراين .314ص، 8بادي النجفي، عيل احلسيني، تأويل اآليات: جااألسرت (4)

 .   222ص، 3مدينة املعاجز: ج
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إاّل أّنه بعد البحث والتنقيب مل نعثر عىل هذه الرواية يف تفسري القّمي، فلعّلها 

ساقطة من النُّسخ الواصلة إلينا إْن كان الواصل إلينا هو تفسري القّمي عىل اخلالف 

أّن هذه الرواية موجودة يف نسخة تفسري القّمي  الشديد الذي فيه، وحينئذ حيتمل

 األصل، واهلل العامل.

وقد ذكر السيّد رشف الدين االسرتابادي وجهًا آخر للخرب مضافًا لطريق القّمي 

 املتقّدم،، فقال بعد ذكره اآلية الرشيفة:

 حّدثنا محيد بن زياد، عن أمحد بن احلسني بن»تأويله: قال حمّمد بن العباس&: قال: 

بكر، قال: حّدثنا احلسن بن عل بن فّضال بإسناده إىل عبد اخلالق، قال: سمعت أبا عبد 

قال: ذلك حييى بن  (ڑڑکککک)ـ يقول يف قول اهلل )عّز وجّل(:  ×اهلل ـ

ـ مل يكن له من َقبُل سمّيا،  ×ـ مل يكن له من َقبُل سمّيا، وكذلك احلسني ـ ÷زكريا ـ 

أربعني صباحًا. قلت: فام كان بكاؤها ؟ قال: تطلع الشمس  ومل تبِك السامء إاّل عليهام

 .(8)«محراء

واخلرب هذا مبتىل باإلرسال، فلم يذكر سند ابن فّضال إىل عبد اخلالق، ولعّله نفس 

هـ(، وهو ينقل من كتاب 942السند السابق، كام أّن السيّد رشف الدين متوىّف يف سنة )

بن العباس، وثبوت النُّسخة التي عثر عليها  ما نزل من القرآن يف أهل البيت ملحمد

 السيّد رشف الدين، وأكثر من النقل عنها، حيتاج إىل حتقيق، فإهّنا مل تصل إلينا.

 وكيف ما كان، فإّن اخلرب بسنده الذي نقله ابن قولويه هو سند معترب موّثق.

 خرب جابر اجلعفيـ  8
بن موسى، عن عل بن إبراهيم، وحّدثني عل بن احلسني »أخرجه ابن قولويه، قال: 

                                         

 .313ص، 8األسرتبادي النجفي، عيل احلسيني، تأويل اآليات: ج (8)
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وسعد بن عبد اهلل مجيعًا، عن إبراهيم بن هاشم، عن عل بن فّضال، عن أيب مجيلة، عن 

ما بكت السامء عىل أحد بعد حييى بن زكريا إاّل عىل » ، قال:×جابر، عن أيب جعفر

 . (8)«، فإهّنا بكت عليه أربعني يوماً ÷احلسني بن عل

 ثقات عىل كالم يف املفّضل بن صالح )أيب مجيلة(.وهذا السند رجاله كّلهم 

 خرب كليب بن معاوية األسديـ  9
حّدثني حممد بن جعفر الرزاز الكويف، عن حممد بن »أخرجه ابن قولويه قال: 

احلسني بن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن كليب بن معاوية األسدي، عن أيب عبد 

 .(4)«÷ احلسني بن عل، وحييى بن زكريامل تبِك السامء إاّل عىل»، قال: ×اهلل

وهذا السند صحيح، رجاله كّلهم ثقات عىل كالم وخالف بسيط يف كليب بن 

 .(3)معاوية، غري أّن الصحيح وثاقته

حّدثني أيب&، »وأخرجه ابن قولويه يف موضع آخر، بلفظ يزيد عىل سابقه، قال: 

مد بن عيسى، وحممد بن احلسني ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حم

بن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن مّحاد، عن كليب بن معاوية، عن أيب عبد 

ولد زنا، ومل تبِك  ×، قال: كان قاتل حييى بن زكريا ولد زنا، وكان قاتل احلسني×اهلل

 .(2)«السامء إاّل عليهام

 وهذا السند كسابقه رجاله كّلهم ثقات عىل ما سيأيت.

حّدثني حممد بن احلسن، وحممد بن أمحد »اك طريق آخر ذكره ابن قولويه، قال: وهن

                                         

 .813كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .813: صاملصدر السابق (4)

 . 841ـ 842ص، 82معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (3)

 .848كامل الزيارات: ص قولويه، جعفر بن حممد، ابن (2)
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بن احلسني مجيعًا، عن احلسن بن عل بن مهزيار، عن أبيه، عن احلسن، عن فضالة بن 

 .(8)«مثله ×أيوب، عن كليب بن معاوية األسدي، عن أيب عبد اهلل

 ـ خرب عمرو بن ثبيت عن أبيه31
حّدثني حكيم بن داُود بن حكيم، عن سلمة بن »: أخرجه ابن قولويه، قال

اخلطاب، عن حممد بن أيب عمري، عن احلسني بن عيسى، عن أسلم بن القاسم، قال: 

، قال: إّن السامء مل تبِك منُذ ÷أخربنا عمرو بن ثبيت، عن أبيه، عن عل بن احلسني

بكاؤها؟  . قلت: أي يشء كان÷ُوضعت إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني بن عل

 .(4)«قال: كانت إذا اسُتقبلت بثوب وقع عىل الثوب شبه أثر الرباغيث من الدم

وقد تقّدم دراسة هذا احلديث سابقًا، وحتّصل أّن السند فيه عّدة من املجاهيل، فبناًء 

عىل متامية قاعدة أصحاب اإلمجاع ـ وهم الذين أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح 

واية تكون صحيحة بمجرد صّحة السند إىل أحدهم من دون عنهم، بمعنى أّن الر

 حاجة إىل بحث بقيّة السند ـ فتكون الرواية صحيحة، وإاّل فهي ضعيفة.

 خرب حنان بن سديرـ  33
حّدثني أيب&، وعل بن احلسني، عن سعد بن عبد اهلل، »أخرجه ابن قولويه، قال: 

حنان، قال: قلت أليب عبد عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن 

، فإّنه بلغنا عن بعضهم أهّنا تعدل ×ما تقول يف زيارة قرب أيب عبد اهلل احلسني :×اهلل

حجة وعمرة؟ قال: ال تعجب، ما أصاب َمن يقول هذا كّله، ولكن زره وال جتفه؛ فإّنه 

امء سّيد الشهداء، وسّيد شباب أهل اجلنّة، وشبيه حييى بن زكريا، وعليهام بكت الس

                                         

 .848: صاملصدر السابق (8)

 .812ـ 813: صاملصدر السابق (4)
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 .(8)«واألرض

وهذا السند ضعيف؛ جلهالة موسى بن الفضل، وسيأيت بعد قليل سند آخر 

 صحيح هلذا احلديث.

حّدثني أيب، وحممد بن احلسن بن الوليد، عن حممد بن احلسن »وقال ابن قولويه: 

مثله  ×الصفار، عن عبد الصمد بن حممد، عن حنان بن سدير، عن أيب عبد اهلل

 .(4)«سواء

]أي: حممد بن عبد احلميد،  وعنهام»احلمريي يف قرب اإلسناد، قال: وأخرجه 

عن حنان بن سدير، قال: وعبد الصمد بن حممد حسب ما تقّدما يف أسانيده السابقة[، 

؟ فإّنه بلغنا عن بعضكم أّنه قال: ×: ما تقول يف زيارة قرب احلسني×قلت أليب عبد اهلل

ذا احلديث، ما تعدل هذا كّله، ولكن ما أضعف ه تعدل حّجة وعمرة. قال: فقال:

زوروه وال جتفوه. فإّنه سّيد شباب الشهداء، وسّيد شباب أهل اجلنّة، وشبيه حييى بن 

 .(3)«زكريا، وعليهام بكت السامء واألرض

وهذا السند يمكن القول بصّحته؛ إذ إّن رواته من اإلمامية الثقات باستثناء عبد 

فيه جرح وال توثيق، لكّن رواية األجاّلء عنه  الصمد بن حممد األشعري، فلم يرد

كمحمد بن احلسن الصّفار، وحممد بن أمحد بن حييى، وحممد بن عيل بن حمبوب، قد 

 ُتوجب القول بوثاقته.

كام أّن عبد الصمد مل ينفرد، بل تابعه حممد بن عبد احلميد، وهو اآلخر فيه كالم بني 

 التوثيق واجلهالة.

                                         

 .812: صاملصدر السابق (8)

 .812: صاملصدر السابق (4)

 .99احلمريي، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد: ص (3)
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 فّصاًل؛ ألّن السند القادم هو سند صحيح.وال نجد حاجة للبحث مُ 

حّدثني أيب )رمحه اهلل تعاىل(، ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد »وقال ابن قولويه: 

اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن إسامعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، 

 .(8)«مثله ×عن أيب عبد اهلل

 امية الثقات.وهذا السند صحيح، رجاله كّلهم من اإلم

 خرب احلسن بن زيادـ  37
]أي: حّدثني أيب )رمحه اهلل تعاىل(، ومجاعة وهبذا االسناد »قال ابن قولويه: 

عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن غري واحد، عن جعفر مشاخيي[، 

قال: ، ×بن بشري، عن مّحاد، عن عامر بن معقل، عن احلسن بن زياد، عن أيب عبد اهلل

ولد زنا، ومل تبِك السامء عىل أحد إاّل  ×كان قاتل حييى بن زكريا ولد زنا، وقاتل احلسني

 .(4)«عليهام. قال: قلت: وكيف تبكي؟ قال: تطلع الشمس يف محرة وتغيب يف محرة

حّدثني حممد بن جعفر القريش، عن حممد بن احلسني، عن جعفر بن بشري »وقال: 

 .(3)«بإسناده مثله

 سند ضعيف؛ جلهالة عامر بن معقل.وهذا ال

 خرب كثري بن شهاب احلارثي ـ  31
]يعني أبيه، وعيل بن احلسني )رمحهام اهلل  وعنهام:» أخرجه ابن قولويه، قال

([، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد، عن الربقي حممد بن خالد، عن عبد مجيعاً 

                                         

 .812كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .صدر السابقامل (4)

 .املصدر السابق (3)
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النخعي، عن كثري بن شهاب احلارثي، العظيم بن عبد اهلل احلسني، عن احلسن بن احلكم 

عليه،  ×يف الرحبة إذ طلع احلسني ×قال: بينام نحن جلوس عند أمري املؤمنني

ضحكًا حّتى بدت نواجده، ثّم قال: إّن اهلل ذكر قومًا وقال:  ×فضحك عل

، والذي فلق احلّبة وبرأ النسمة، ليقتلن (گگگڳڳڳڳڱ)

 .(8)«هذا ولتبكني عليه السامء واألرض

حّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن جعفر احلمريي، عن أمحد »قال: و

بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد الربقي، عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسني 

العلوي، عن احلسن بن احلكم النخعي، عن كثري بن شهاب احلارثي، قال: بينام نحن 

حتى  ×، قال: فضحك عل×طلع احلسني بالرحبة إذ ×جلوس عند أمري املؤمنني

 گگگڳڳڳڳ)بدت نواجده، ثّم قال: إّن اهلل ذكر قومًا، فقال: 

 .(4)«والذي فلق احلّبة وبرأ النسمة، ليقتلن هذا ولتبكني عليه السامء واألرض، (ڱ

 وهذا السند ضعيف؛ فاحلسن بن احلكم النخعي جمهول مل يذكروه. 

ت بعض األخبار عىل سوء رسيرته، وكان وكثري بن شهاب جمهول أيضًا، بل دلّ 

 .(3)خُيّذل الناس عن نرصة مسلم بن عقيل

بالطريقة التي يصّورها  ×أضف إىل ذلك مل يتسَن لنا وجه ضحك اإلمام عيل

الراوي، فاملوقف كان حيتمل البكاء أكثر من الضحك، فلعّل اإلمام بكى بشّدة حني 

الراوي نسج هذا الضحك من خميّلته  رأى احلسني وختيّل الراوي أّنه ضحك، أو أنّ 

 واهلل أعلم.

                                         

 .814: صاملصدر السابق (8)

 .811ـ  812: صاملصدر السابق (4)

 .499ـ 491ص، 4نظر: الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: جاُ  (3)
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 خرب أبي سلمةـ  34
وحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد، عن »قال ابن قولويه: 

: ما ÷الربقي، عن عبد العظيم، عن احلسن، عن أيب سلمة، قال:  قال جعفر بن حممد

 .(8)«÷بكت السامء واألرض إاّل عىل حييى بن زكريا واحلسني

وهذا السند ضعيف أيضًا؛ ويكفي يف ضعفه وجود احلسن بن احلكم النخعي، 

 وهو جمهول مل يذكروه.

 خرب ميثم التّمارـ  35
حّدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس&، قال: حّدثنا »أخرجه الشيخ الصدوق، قال: 

عن  أيب، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن نرص بن مزاحم، عن عمر بن سعد،

أرطأة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة املكية، قالت: سمعت ميثام التامر )قدس 

اهلل روحه( يقول: واهلل لتقتلن هذه األُّمة ابن نبّيها يف امُلحّرم لعرش يمضني منه، وليتخذن 

أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة، وإّن ذلك لكائن، قد سبق يف علم اهلل )تعاىل ذكره(، أعلم 

ك بعهد عهده إيّل موالي أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه(، ولقد أخربين أّنه يبكي ذل

عليه كّل يشء حتى الوحوش يف الفلوات، واحليتان يف البحار، والطري يف جو السامء، 

وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم، والسامء واألرض، ومؤمنو اإلنس واجلّن، ومجيع 

مالك ومحلة العرش، ومتطر السامء دمًا ورمادًا. ثّم قال: مالئكة الساموات، ورضوان و

، كام وجبت عىل املرشكني الذين جيعلون مع اهلل إهلا ×وجبت لعنة اهلل عىل قتلة احلسني

 آخر، وكام وجبت عىل اليهود والنصارى واملجوس. 

 قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي ُيقتل فيه احلسني

                                         

 .814كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)
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يوم بركة؟! فبكى ميثم )ريض اهلل عنه(، ثّم قال: سيزعمون بحديث  ÷بن عل

يف ذي احلجة،  ×، وإّنام تاب اهلل عىل آدم×يضعونه أّنه اليوم الذي تاب اهلل فيه عىل آدم

، وإّنام َقبِل اهلل توبته يف ذي احلجة، ×ويزعمون أّنه اليوم الذي قبل اهلل فيه توبة داُود

من بطن احلوت، وإّنام أخرجه اهلل تعاىل  ×وم الذي أخرج اهلل فيه يونسويزعمون أّنه الي

عىل  ×من بطن احلوت يف ذي القعدة، ويزعمون أّنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح

اجلودي، وإّنام استوت عىل اجلودي يوم الثامن عرش من ذي احلجة، ويزعمون أّنه اليوم 

 ل، وإّنام كان ذلك يف ربيع األّول.الذي فلق اهلل فيه البحر لبني إرسائي

سّيد الشهداء يوم القيامة،  ÷ثّم قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أّن احلسني بن عل

وألصحابه عىل سائر الشهداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إىل الشمس محراء كأهّنا دم 

 عبيط، فاعلمي أن سّيدك احلسني قد ُقتل. 

لشمس عىل احليطان كأهّنا املالحف قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت ا

 .(4)«×، فصحت حينئٍذ وبكيت، وقلت: قد واهلل ُقتل سّيدنا احلسني بن عل(6)املعصفرة

 وقد تقّدمت دراسة هذا اخلرب، وتبنّي أّنه ضعيف جلهالة جبلة املكيّة.

 خرب الفضيل اهلمداني عن أبيهـ  36
 ڳگگگڳڳڳ)أخرجه القّمي يف تفسريه، بعد ذكر اآلية: 

حّدثني أيب، عن حنان بن سدير، عن عبد اهلل بن الفضيل اهلمداين، عن »قال:  ، (ڱ

                                         

الظاهر أّنه صبغ به، و، وهو نبت معروف يُ بالُعصُفراملصبوغة   تقّدم سابقًا أهّنااملالحف املعصفرة،  (8)

ة امحرار الشمس يف تلك رى محراء لشدّ محر، واملراد أّن احليطان تُ األصبغ يصبغ الثياب ونحوها بال

 الفرتة.

ـ 442ص، 8. الصدوق، حممد بن عيل، علل الرشائع: ج819الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص( 4)

441 . 
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، قال: مّر عليه رجل عدو هلل ولرسوله، فقال: )وما ×أبيه، عن جّده، عن أمري املؤمنني

، ÷بكت عليهم السامء واألرض وما كانوا منظرين(، ثّم مّر عليه احلسني بن عل

لسامء واألرض، وقال: وما بكت السامء واألرض إاّل عىل فقال: لكن هذا ليبكني عليه ا

 .(8)«÷حييى بن زكريا واحلسني بن عل

وهذا السند صحيح، بناًء عىل وثاقة مجيع رجال تفسري القّمي كام يذهب إليه السيّد 

اخلوئي. وكذلك صحيح بناًء عىل أّن تفسري القّمي قسامن أحدمها أليب اجلارود واآلخر 

مجيع رجال القسم املختص للقّمي؛ ألّن هذه الرواية من القسم التابع  للقّمي، ووثاقة

 للقّمي كام هو واضح من سندها.

 أّما بناًء عىل عدم ثبوت تفسري القّمي من األساس، فتكون الرواية ضعيفة.

 خرب إسحاق األمحرـ  32
ورد يف مناقب آل أيب طالب: سأل إسحاق األمحر احلّجة )اإلمام املهدي( عّجل 

 .(4) (ٱ)اهلل تعاىل فرجه الرشيف، عن قول اهلل تعاىل: 

وكان محل حييى سّتة أشهر، ومحل احلسني ستة »... فكان ممّا جاء يف آخر جوابه: 

 .(3)«أشهر، وُذبح حييى كام ُذبح احلسني، ومل تبِك السامء واألرض إاّل عليهام

 .ومن الواضح أّن هذا اخلرب ضعيف باإلرسال، ومل نقف عىل سنده

 خرب إمساعيل بن كثريـ  38
حّدثني حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد، عن حممد بن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

                                         

 .498ص، 4عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: ج القمي، (8)

 .8مريم:  (4)

 .432ص ،3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (3)
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احلسن الصفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن عل بن الفّضال، عن مروان 

يقول: كان قاتل احلسني  ×بن مسلم، عن إسامعيل بن كثري، قال: سمعت أبا عبد اهلل

عل ولد زنا، وكان قاتل حييى بن زكريا ولد زنا، ومل تبِك السامء واألرض إاّل هلام بن 

 .(8)«وذكر احلديث

 .(4)مروان بن مسلم ثقة

 وإسامعيل بن كثري، جمهول مل يذكروه. 

 فالسند ضعيف.

 خرب احلسني بن ثويرـ  39

 ـ خرب يونس بن ظبيان71

 خرب أبي سلمة السراجـ  73

 ن عمرخرب املفّضل بـ  77
حّدثني حممد بن جعفر القريش »خرب هؤالء األربعة أخرجه ابن قولويه، قال: 

الرزاز، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن احلسن بن عل بن أيب عثامن، عن عبد 

اجلبار النهاوندي، عن أيب سعيد، عن احلسني بن ثوير بن أيب فاختة، ويونس بن ظبيان، 

إّن أبا  يقول: ×ل بن عمر، كّلهم قالوا: سمعنا أبا عبد اهللوأيب سلمة الرساج، واملفّض 

ملّا مىض، بكت عليه الساموات السبع واألرضون السبع، وما  ÷عبد اهلل احلسني بن عل

فيهّن وما بينهّن، وَمن ينقلب عليهّن، واجلنّة والنار، وما خلق ربنا، وما ُيرى وما ال 

                                         

 .842كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .289في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ُانظر:  (4)
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 .(8)«ُيرى

ه هبذا السند ضعيف، ويكفي يف ذلك وجود احلسن واخلرب صحيح كام سيأيت، لكنّ 

بن عيل بن أيب عثامن، فقد ضّعفه األصحاب كام نص النجايش عىل ذلك، مضافًا لفساد 

 .(4)عقيدته وكونه من الفرقة العليائية، بل يظهر من بعض األخبار كفره

وحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن »وقال ابن قولويه أيضًا: 

 .(3)«سني، عن احلسن بن عل بن أيب عثامن باسناده مثلهاحل

وهذا السند كسابقه يف الضعف؛ لكونه من طريق احلسن بن عيل بن أيب عثامن 

 أيضًا.

وحّدثني أيب، عن سعد بن عبد اهلل، عن احلسني بن عبيد اهلل، عن »وقال ابن قولويه: 

، عن أيب سعيد، عن احلسني بن احلسن بن عل بن أيب عثامن، عن عبد اجلبار النهاوندي

 ×ثوير، عن يونس، وأيب سلمة الرساج، واملفّضل بن عمر، قالوا: سمعنا أبا عبد اهلل

، بكى عليه مجيع ما خلق اهلل إاّل ثالثة أشياء: البرصة، ÷يقول: ملّا مىض احلسني بن عل

 .(2)«ودمشق، وآل عثامن

 .وهذا السند فيه احلسن بن عيل بن أيب عثامن أيضاً 

حّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن »وقال ابن قولويه أيضًا: 

عيسى، عن القاسم بن حييى، عن احلسن بن راشد، عن احلسني بن ثوير، قال: كنت أنا 

، ×ويونس بن ظبيان، واملفّضل بن عمر، وأبو سلمة الرساج، جلوسًا عند أيب عبد اهلل

                                         

 .844كامل الزيارات: ص مد،ابن قولويه، جعفر بن حم (8)

 .42ـ 42ص، 4معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (4)

 .844كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (3)

 .844: صاملصدر السابق (2)
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كربنا سنًا ـ وذكر حديثًا طوياًل، يقول: ـ ثّم قال أبو عبد فكان املتكّلم يونس، وكان أ

ملّا مىض، بكت عليه الساموات السبع واألرضون السبع وما  ×: إّن أبا عبد اهلل×اهلل

فيهن وما بينهن، وما ينقلب يف اجلنّة والنار من خلق ربنا، وما ُيرى وما ال ُيرى، بكى عىل 

ِك عليه. قلت: ُجعلت فداك، ما هذه الثالثة األشياء؟ أيب عبد اهلل إاّل ثالثة أشياء مل تب

 .(8)«قال: مل تبِك عليه البرصة، وال دمشق، وال آل عثامن بن عفان. وذكر احلديث

 وهذا السند صحيح معترب، رجاله إمامية ثقات عىل ما سيأيت الحقًا.

مد، عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حم»وأخرجه الكليني يف الكايف مفّصالً، عن: 

عن القاسم بن حييى، عن جّده احلسن بن راشد، عن احلسني بن ثوير، قال: كنت أنا، 

، ×ويونس بن ظبيان، واملفّضل بن عمرو )أبو سلمة الرساج( جلوسًا عند أيب عبد اهلل

. وذكر حديثًا مفّصالً، من مجلته ما ذكره (4)«وكان املتكّلم منّا يونس، وكان أكربنا سنًّا...

 فيام تقّدم.ابن قولويه 

 وهذا السند صحيح معترب أيضًا كام سيأيت الحقًا.

حّدثنا أبو عبد اهلل حممد بن حممد، قال: »وأخرجه الشيخ الطويس يف األمايل، قال: 

حّدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد&، قال: حّدثني أيب، قال: حّدثنا 

عيسى، عن حممد بن أيب عمري، عن  حممد بن احلسن الصّفار، عن أمحد بن حممد بن

احلسني بن أيب فاختة، قال: كنت أنا، وأبو سلمة الرساج، ويونس بن يعقوب، والفضيل 

، فقلت له: جعلت فداك، إيّن أحرض ÷بن يسار، عند أيب عبد اهلل جعفر بن حممد

ه ملّا ُقتل بكت علي ×جمالس هؤالء القوم...، إىل أْن قال: إّن أبا عبد اهلل احلسني

                                         

 .842: صاملصدر السابق (8)

 .222ص، 2الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج (4)
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الساموات السبع واألرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب يف اجلنّة والنار، 

وما ُيرى وما ال ُيرى، إاّل ثالثة أشياء، فإهّنا مل تبِك عليه. فقلت: جعلت فداك، وما هذه 

 .(8)«الثالثة أشياء التي مل تبِك عليه؟ فقال: البرصة، ودمشق، وآل احلكم بن أيب العاص

 سند صحيح، رجاله كّلهم إمامية ثقات عىل ما سيأيت.وهذا ال

 خرب زرارةـ  71
حّدثني حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن عل »ابن قولويه:  أخرجه

بن حممد بن سامل، عن حممد بن خالد، عن عبد اهلل بن مّحاد البرصي، عن عبد اهلل بن عبد 

ن بن عثامن، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الرمحان األصم، عن أيب يعقوب، عن أبا

: يا زرارة، إّن السامء بكت عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، وإّن األرض بكت ×اهلل

أربعني صباحًا بالسواد، وإّن الشمس بكت أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة، وإّن 

ني صباحًا عىل اجلبال تقطعت وانتثرت، وإّن البحار تفّجرت، وإّن املالئكة بكت أربع

 .(4)«...×احلسني

 وهذه الرواية ضعيفة؛ ويكفي يف ذلك جهالة عيل بن حممد بن سامل.

 وجهالة عبد اهلل بن مّحاد البرصي.

ضعيف »وكذلك ضعف عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم؛ حيث قال عنه النجايش: 

. وذكره (3)«غاٍل، ليس بيشء... له كتاب املزار، سمعت ممن رآه فقال يل: هو ختليط

برصي ضعيف غاٍل، ليس بيشء، وله كتاب يف »العاّلمة يف القسم الثاين، وقال فيه: 

                                         

 .22مايل: صاأل سن،، حممد بن احلالطويس (8)

 .841ـ 842كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)

 .482في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  (3)
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 .(8)«الزيارات يدّل عىل خبث عظيم، ومذهب متهافت، وكان من كّذابة أهل البرصة

ومن الواضح أّن العالّمة قد اعتمد يف ترمجته هذه عىل كتاب النجايش وكتاب ابن 

ابن الغضائري مل يثبت استناده إليه، فيبقى كالم النجايش الغضائري، وحيث إّن كتاب 

 هو املعتمد يف احلكم عىل الرجل.

لذا قد ختتلف اآلراء حسب فهم وتفسري كلامت النجايش، فذهب السيد اخلوئي 

ظاهر كالم النجايش أّنه ليس بشئ، أّنه ضعيف يف »إىل ضعف الرجل، حيث قال: 

 . (7)«احلديث، فال اعتامد عىل رواياته

لكن قد يقال إّن سبب تضعيف الرجل هو اهّتامه بالغلو، فإذا أمكن الوقوف عىل 

حقيقة الرجل، وأّنه غري مغال، زال سبب التضعيف، وهناك كلامت للشيخ الوحيد 

 .(3)البهبهاين يف دفع الغلو عن الرجل، وتربئة ساحته

 ام تقّدم.وكيفام كان، فالرواية ضعيفة من حيث السند جلهالة بعض الرواة ك

نعم، بناء عىل وثاقة كّل رجال كتاب كامل الزيارات، مع مالحظة عدم ثبوت 

 ضعف عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم، فحينئذ يمكن القول باعتبار الرواية.

 رواية أبي محزة الثماليـ  74
حدثني أبو عبد الرمحان حممد بن أمحد بن احلسني »أخرجها ابن قولويه، قال: 

مد بن احلسن مجيعًا، عن احلسن بن عل بن مهزيار، عن أبيه عل بن العسكري وحم

مهزيار، عن حممد بن أيب عمري، عن حممد بن مروان، عن أيب محزة الثاميل، قال: قال 

                                         

 .324مة احليل، يوسف بن املطهر، خالصة األقوال: صالعاّل  (8)

 .429، ص88( اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث: ج4)

 .442تعليقة عىل منهج املقال: صلوحيد البهبهاين، حممد باقر، ُانظر: ا (3)
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آداب زيارة احلسني  ×، وذكر اإلمام«: إذا أردت املسري إىل قرب احلسني...×الصادق

وأمي يا سيدي، بكيتك يا خرية اهلل وابن خريته، بأيب أنت »وكيفيّتها، وممّا جاء يف كالمه: 

وحق يل أن أبكيك، وقد بكتك الساموات واألرضون واجلبال والبحار، فام عذري ان مل 

أبكك ، وقد بكاك حبيب ريب، وبكتك األئمة صلوات اهلل عليهم، وبكاك من دون سدرة 

 .(6)«املنتهى إىل الثرى جزعًا عليك

الثقات باستثناء حمّمد بن مروان فهو جمهول، وقد  ورجال هذه الرواية كّلهم من

روى عنه يف هذا اخلرب حمّمد بن أيب عمري، وهو من أصحاب اإلمجاع الذين أمجع 

األصحاب عىل تصحيح ما يصّح عنهم، فإن قلنا بأّن مفاد هذه القاعدة هو وثاقة كّل 

مل نقبل ذلك  بقية رواة السند أو صّحة احلديث، فستكون هذه الرواية صحيحة، وإنْ 

 فاحلديث ضعيف؛ بسبب جهالة حممد بن مروان.

 مفاد الروايات املتقّدمة
من الواضح أّن الروايات املتقّدمة وإْن اّتفقت مجيعها عىل حصول البكاء، إاّل أهّنا 

مل تكن بلسان واحد، ومل تقترص عىل معنى معنّي، بل تفاوتت من واحدة إىل ُأخرى؛ لذا 

ءت به الروايات يف خصوص ما يتعّلق بالبكاء، وال نتطّرق ملِا سنقف عىل أهّم ما جا

كان خارج ذلك، إذ إّن بعض الروايات فيها معاٍن ُأخرى خارجة عن حمّل الكالم يف 

 مبحثنا هذا.

فمن األُمور التي يمكن استفاداهتا من هذه الروايات العديدة، والتي تتعّلق  

 بموضوع البكاء، ما ييل:

اّتفقت عىل أصل حادثة البكاء، وهذا املعنى يكاد يكون متحّصل  إّن الرواياتـ  8

                                         

 .219صكامل الزيارات:  ابن قولويه، جعفر بن حممد،( 8)
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يف مجيع الروايات املتقّدمة، سوى أّن بعض الروايات اقترص عىل بكاء السامء: كرواية 

عبد اهلل بن هالل، ورواية حممد بن عيل احللبي، وجابر اجلعفي، وعبد اخلالق بن عبد 

ثبيت، يف حني رّصحت جمموعة ُأخرى رّبه، وكليب بن معاوية، واحلسن بن زياد، و

بأّن البكاء حصل من السموات واألرض، وهي كثرية جّدًا: كرواية أيب بصري، وداُود 

بن فرقد، وحنان بن سدير، وكثري بن شهاب، واحلسني بن ثوير، وغريها ممّا تقّدم يف 

 التخريج.

فبكاء السموات واألرض ثابت ال ريب فيه، خصوصًا مع وجود عّدة من 

 لروايات الصحيحة يف ذلك.ا

من ِقبل السامء  ×إّن طائفة من الروايات أثبتت حصول البكاء عىل احلسنيـ  4

واألرض، ومل تلحظ أّية جنبة ُأخرى كمّدته، أو حصوله سابقًا، أو غري ذلك، بل كان 

نظرها متوجهًا إىل خصوص البكاء، وهذه من َقبيل: رواية إبراهيم النخعي، ورواية 

 دير، وكثري بن شهاب، وميثم التاّمر، وزرارة، وغريها.حنان بن س

إّن جمموعة من الروايات رّصحت بأّن البكاء مل يكن قد حصل سابقًا إاّل عىل ـ  3

، ×حييى بن زكريا، فلم تبِك السامء وال األرض إاّل عىل حييى بن زكريا واحلسني

هالل، وحممد بن عيل وهذه الروايات عديدة، منها: رواية أيب بصري، وعبد اهلل بن 

احللبي، وعبد اخلالق بن عبد رّبه، وجابر اجلعفي، وكليب بن معاوية، وثبيت، واحلسن 

 بن زياد، وأيب سلمة، وإسامعيل بن كثري، وغريها.

إّن بعض الروايات أوضحت أّن معنى بكاء السامء هو محرهتا كام يف: رواية ـ  2

 داُود بن فرقد، وعبد اهلل بن هالل.احلسن بن زياد، وعبد اخلالق بن عبد رّبه، و

إّن بعض الروايات قيّدت مّدة البكاء بأربعني يومًا أو أربعني صباحًا، منها: ـ  2

 رواية جابر اجلعفي، وعبد اهلل بن هالل، وزرارة.
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 إّن بعض الروايات قيّدت مّدة البكاء بسنة كرواية داُود بن فراقد.ـ  4

أربعني صباحًا  ×لسامء بكت عىل احلسنيإّن بعض الروايات أوضحت أّن اـ  2

 بالدم، وإّن األرض بكت أربعني صباحًا بالسواد، كرواية زرارة. 

واخلالصة: إّن هناك معطيات خمتلفة من الروايات بعد اتفاقها عىل أصل البكاء، 

ولعّله ُيستشعر بوجود تعارض يف بعضها؛ لذا من الّضوري أْن نرى مدى صّحة أو 

 ن هذه الطوائف، وهو ما سنتناوله فيام يأيت.ضعف كّل طائفة م
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 دراسة مناذج من الروايات اليت متّثل املعاني املتقّدمة

 أّواًل: ما يتعّلق بأصل قضية البكاء
أوضحنا فيام تقّدم أّن مجيع الروايات اّتفقت عىل موضوع البكاء، واختلفت يف 

 يكون مشموالً هنا، وبال شّك التفاصيل؛ لذا فكّل ما ندرسه من روايات فيام يأيت إّنام

 سيتّضح أّن هناك عّدة كبرية من الروايات الصحيحة واملعتربة سندّيًا.

نعم، بعض الروايات اقترصت عىل ذكر بكاء السامء ومل تذكر األرض معها، 

 وبعضها ذكر بكاء السامء واألرض.

 أـ مناذج من الروايات املقتصرة على بكاء السماء

 اوية األسديخرب كليب بن معـ  6

حّدثني حممد بن جعفر الرزاز الكويف، عن حممد بن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

احلسني بن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن كليب بن معاوية األسدي، عن أيب عبد 

 .(8)«÷، قال: مل تبِك السامء إاّل عىل احلسني بن عل، وحييى بن زكريا×اهلل

 ر بكاء السامء فقط، ومل تذكر بكاء األرض.فهذه الرواية اقترصت عىل ذك

وسند هذه الرواية صحيح، رجاهلا كّلهم ثقات، فابن قولويه، وشيخه الرزاز، 

وحممد بن احلسني كّلهم ثقات تقّدم ذكرهم غري مّرة، وجعفر بن بشري من الثقات 

                                         

 .813كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)
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 .(4)، وكليب بن معاوية فيه خالف بسيط، غري أّن الصحيح وثاقته(8)األجاّلء العبّاد

كام أّن ابن قولويه أخرج اخلرب السابق يف موضع آخر، بلفظ يزيد عىل سابقه، قال: 

حّدثني أيب )رمحه اهلل تعاىل(، ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد »

بن عيسى، وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن مّحاد، عن كليب 

، قال: كان قاتل حييى بن زكريا ولد زنا، وكان قاتل ×بد اهللبن معاوية، عن أيب ع

 .(3)«ولد زنا، ومل تبِك السامء إاّل عليهام ×احلسني

 وهنا كام هو واضح أيضًا اقترص عىل ذكر السامء دون األرض.

وهذا السند كسابقه، رجاله كّلهم ثقات إاّل أّن جعفر بن بشري رواها هنا عن مّحاد، 

ْن يكون هناك اختالف يف السند وأّن مّحادًا إّما ِزيد يف هذا السند أو عن كليب، فإّما أ

ُأنقص من السند األّول، أو نقول: إّن جعفر بن بشري قد سمعها تارًة من مّحاد، عن 

كليب، وتارًة من كليب مبارشًة، غري أّن األمر يسهل فيام إذا عرفنا أّن مّحادًا الذي يكثر 

بن عثامن وهو ثقة، ولو فرضنا أّنه عثامن بن عيسى، فهو ثقة  عنه جعفر بن بشري هو مّحاد

أيضًا، وقد ذكر السيّد اخلوئي أّن الذي ورد بعنوان مّحاد مشرتك بني ابن عيسى وابن 

عثامن، وقد وقع يف إسناد كثري من الروايات تبلغ ألفًا وثامنامئة ومخسة وعرشين 

 .(2)مورداً 

 صحيحة أيضًا. إّن الرواية هبذه األلفاظ واخلالصة:

                                         

الطويس، حممد بن احلسن،  .889في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (8)

 .94: صالفهرست

 . 841ـ 842ص، 82معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (4)

 .848كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (3)

 ، وما بعدها.899ص، 2معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (2)
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حّدثني حممد بن احلسن، وحممد بن أمحد »وهناك طريق آخر ذكره ابن قولويه، قال: 

بن احلسني مجيعًا، عن احلسن بن عل بن مهزيار، عن أبيه، عن احلسن، عن فضالة بن 

 .(8)«مثله ×أيوب، عن كليب بن معاوية األسدي، عن أيب عبد اهلل

 ت متّحدة مع سابقتها يف اللفظ.وال نرى مربرًا لدراسة سندها مادام

 خرب جابر اجلعفيـ  7

وحّدثني عل بن احلسني بن موسى، عن عل بن إبراهيم، »أخرجه ابن قولويه، قال: 

وسعد بن عبد اهلل مجيعًا، عن إبراهيم بن هاشم، عن عل بن فّضال، عن أيب مجيلة، عن 

يى بن زكريا إاّل عىل ، قال: ما بكت السامء عىل أحد بعد حي×جابر، عن أيب جعفر

 .(4)«، فإهّنا بكت عليه أربعني يوماً ÷احلسني بن عل

 وهذه الرواية أيضًا اقترصت عىل ذكر السامء فقط.

وهذا السند رجاله كّلهم ثقات معروفني، فابن قولويه وشيخه الصدوق األب من 

الثقات  الثقات املعروفني، وعيل بن إبراهيم القّمي، وسعد بن عبد اهلل األشعري من

األجاّلء أيضًا، وإبراهيم بن هاشم تقّدم غري مّرة أّنه ثقة، وأّما عيل بن فّضال، فالظاهر 

أّنه حتريف وأّن النص هو )ابن فّضال(؛ ألّن إبراهيم بن هاشم إّنام يروي عن احلسن بن 

عيل بن فّضال، وأّما عيل بن احلسن بن فّضال، فهو يروي عن إبراهيم بن هاشم ال 

وكيفام كان فكالمها ثقة،  فاحلسن بن عيل بن فّضال، ثقة من األجاّلء، كان العكس، 

 .(3)فطحيًا، ثّم رجع إىل القول احلق

                                         

 .848كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .813: صالسابقاملصدر  (4)

. النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء 91ـ 92نظر: الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صاُ  (3)

 .32ـ 32في الشيعة: صمصنّ 
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 .(8)وعيل بن احلسن، ثقة جليل القدر

وأّما املفّضل بن صالح فقد وقع اخلالف فيه، وقد مال الوحيد إىل توثيقه بقرينة 

 .(4)ري ذلك من القرائنرواية األجاّلء عنه، وكذلك أصحاب اإلمجاع وغ

 خرب داُود بن فرقدـ  3

 والبن قوليه فيه طريقان، خيتلفان يف بعض األلفاظ:  

وحّدثني حممد بن جعفر الرزاز القريش، قال: حّدثني »األّول: قال ابن قولويه: 

حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن صفوان بن حييى، عن داُود بن فرقد، عن أيب عبد 

سنة، وحييى بن زكريا، ومحرهتا  ×امحّرت السامء حني ُقتل احلسني، قال: ×اهلل

 .(3)«بكاؤها

 فهذا اخلرب اقترص عىل ذكر بكاء السامء، ومل يتطّرق لذكر األرض كام هو واضح.

وأّما السند فهو صحيح، رجاله إمامية ثقات، فابن قولويه، والرزاز، وحممد بن 

 احلسني كّلهم ثقات تقّدم ذكرهم.

 .(2)ن حييى، من الثقات األجاّلء العبّادوصفوان ب

 .(2)وداُود بن فرقد ثقة أيضاً 

                                         

 .422في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (8)

 .321ـ 339تعليقة عىل منهج املقال: صالوحيد البهبهاين، حممد باقر، نظر: اُ  (4)

 .814كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (3)

. الطويس، حممد بن احلسن، 892في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (2)

 .822الفهرست: ص

الطويس، حممد بن احلسن،  .821في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (2)

 .334ل الطويس: صرجا
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حّدثني أيب، عن حممد بن احلسن بن مهزيار، عن أبيه، »الثاين: قال ابن قولويه أيضًا: 

عن عل بن مهزيار، عن احلسن بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داُود بن فرقد، قال: 

ولد زنا، والذي قتل  ÷ذي قتل احلسني بن عليقول: كان ال ×سمعت أبا عبد اهلل

حييى بن زكريا ولد زنا، وقال: امحّرت السامء حني ُقتل احلسني بن عل سنة، ثّم قال: 

 .(8)«بكت السامء واألرض عىل احلسني بن عل، وعىل حييى بن زكريا، ومحرهتا بكاؤها

بن احلسن بن مهزيار، وأّما هذا الطريق: فابن قولويه وأبوه ثقات كام تقّدم، وحممد 

فهو أيضًا ثقة من مشايخ ابن قولويه، لكن أبوه احلسن بن مهزيار مل يذكروه، وعيل بن 

، ويرى السّيد اخلوئي أّن عيل بن (3)، واحلسن بن سعيد األهوازي ثقة(4)مهزيار ثقة

مهزيار يروي عن احلسني بن سعيد ال عن احلسن كام أّن الذي يروي عن فضالة بكثرة 

، وكيفام كان فاحلسني واحلسن (2)سني ال احلسن، وعدم ثبوت رواية احلسن عنههو احل

 كالمها من الثقات.

 .(2)وفضالة بن أيوب ثقة أيضاً 

فتلّخص أّن هذا السند ضعيف؛ جلهالة احلسن بن مهزيار، وهو متّفق مع الطريق 

 املتقّدم يف أصل مسألة البكاء وخيتلف عنه يف بعض اجلزئيات.

 د اخلالقخرب عبـ  1

وهو أيضًا ذكر بكاء السامء ومل يتعّرض لألرض، وسيأيت ذكره الحقًا، وهو معترب  

 من حيث السند أيضًا.

                                         

 .811كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .423في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (4)

 .812نظر: الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صاُ  (3)

 .321ص، 2معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (2)

 .388في الشيعة: صايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ نظر: النجاُ  (2)
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 ب ـ دراسة مناذج من الروايات ذكرت بكاء السماء واألرض
وكام دّلت األخبار عىل بكاء السامء، فقد دّلت أخبار ُأخرى عىل بكاء السامء 

وخرب حنان بن سدير، وخرب احلسني بن ثوير وغريها، واألرض، منها: خرب أيب بصري، 

 وهذه األخبار الثالثة كّلها معتربة سندًا:

 خرب أيب بصريـ  6

وحّدثني حممد بن جعفر، عن حممد بن احلسني، عن »أخرجه ابن قولويه، قال: 

بكى  ×، قال: إّن احلسني×وهيب بن حفص النحاس، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

ء واألرض وامحّرتا، ومل تبكيا عىل أحد قطُّ إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني لقتله السام

 .(8)«÷بن عل

وحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن احلسني »وقال ابن قولويه أيضًا: 

 .(7)«بإسناده مثله

ومل يقترص عىل ذكر  ×فهذا اخلرب رّصح بأّن السامء واألرض بكتا عىل احلسني

 ء.السام

 وأّما من حيث السند فهو معترب.

فمحّمد بن جعفر الرزاز، هو شيخ ابن قولويه، وشيخ الكليني، وقد أكثر عنه، 

، وكذا حممد بن احلسني بن أيب اخلّطاب، (3)ومن مشايخ الشيعة، فال إشكال يف وثاقتة

                                         

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 املصدر السابق.( 4)

 .812ـ 814ص، 84معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (3)
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 .(8)فإّنه من األجاّلء الثقات

عىل شيخه الرزاز، بل حّدث عن  والشيخ ابن قولويه مل يقترص يف طريقه إىل احلسني

أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، وكالمها ثقات أيضًا، والغرض أّن الطريق إىل وهيب 

صحيح، ووهيب بن حفص النحاس، فقد استظهر السّيد اخلوئي أّنه اجلريري بعينه، 

 .(4)وكذلك التسرتي، واجلريري ثقة

 وأبو بصري األسدي ثقة إمامي من أصحاب اإلمجاع.

، فيكون السند (3)ل أّن هذا السند رجاله كّلهم ثقات غري أّن وهيب واقفيفتحّص 

 موّثق.

 خرب حنان بن سديرـ  7

حّدثني أيب&، وعل بن احلسني، عن سعد بن عبد اهلل، »أخرجه ابن قولويه، قال: 

عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت أليب عبد 

، فإّنه بلغنا عن بعضهم أهّنا تعدل ×زيارة قرب أيب عبد اهلل احلسني : ما تقول يف×اهلل

حجة وعمرة؟ قال: ال تعجب، ما أصاَب َمن يقول هذا كّله، ولكن زره وال جتفه، فإّنه 

سّيد الشهداء، وسّيد شباب أهل اجلنّة، وشبيه حييى بن زكريا، وعليهام بكت السامء 

 .(2)«واألرض

 بكاء السامء واألرض معًا. وهذا اخلرب أيضًا رصيح يف

                                         

 .332في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  :نظراُ  (8)

. التسرتي، 439ـ  431، ص434ص، 41معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (4)

 .242ص، 81حممد تقي، قاموس الرجال: ج

 .238في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (3)

 .812كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (2)
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 لكّن اخلرب هبذا السند ضعيف؛ جلهالة موسى بن الفضل.

حّدثني أيب، وحممد بن احلسن بن الوليد، عن حممد بن »وقال ابن قولويه أيضًا: 

مثله  ×احلسن الصّفار، عن عبد الصمد بن حممد، عن حنان بن سدير، عن أيب عبد اهلل

 .(8)«سواء

]أي: حممد بن عبد احلميد،  وعنهام»اإلسناد، قال:  وأخرجه احلمريي يف قرب

عن حنان بن سدير، قال: وعبد الصمد بن حممد حسب ما تقّدما يف أسانيده السابقة[، 

؟ فإّنه بلغنا عن بعضكم أّنه قال: ×: ما تقول يف زيارة قرب احلسني×قلت أليب عبد اهلل

تعدل هذا كّله، ولكن تعدل حّجة وعمرة. قال: فقال: ما أضعف هذا احلديث، ما 

زوروه وال جتفوه. فإّنه سّيد شباب الشهداء، وسّيد شباب أهل اجلنّة، وشبيه حييى بن 

 .(4)«زكريا، وعليهام بكت السامء واألرض

واخلرب هبذا السند أيضًا رّصح ببكاء السامء واألرض، كام أّنه يمكن القول بصّحته؛ 

عبد الصمد بن حممد األشعري، فلم يرد فيه إذ إّن رواته من اإلمامية الثقات باستثناء 

جرح وال توثيق، لكن رواية األجاّلء عنه، كمحمد بن احلسن الصفار، وحممد بن أمحد 

 بن حييى، وحممد بن عيل بن حمبوب، قد توجب القول بوثاقته.

كام أّن عبد الصمد مل ينفرد، بل تابعه حممد بن عبد احلميد، وهو اآلخر فيه كالم بني 

 ق واجلهالة.التوثي

 وال نجد حاجة للبحث مفّصاًل؛ ألّن السند القادم هو سند صحيح.

حّدثني أيب )رمحه اهلل تعاىل(، ومجاعة مشاخيي، عن سعد »فقد قال ابن قولويه أيضًا: 

                                         

 .812: صاملصدر السابق (8)

 .99احلمريي، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد: ص (4)
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بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن إسامعيل بن بزيع، عن حنان بن 

 .(8)«مثله ×سدير، عن أيب عبد اهلل

وهذا السند معترب، رجاله كّلهم من الثقات، فابن قولويه وأبوه، ومجاعة مشاخيه، 

وسعد بن عبد اهلل األشعري، وأمحد بن حممد بن عيسى األشعري، كّلهم ثقات 

 معروفون.

 .(4)وحممد بن إسامعيل بن بزيع ثقة أيضاً 

 .(3)وأّما حنان بن سدير، فهو واقفي ثقة أيضاً 

 ق.فالسند حينئٍذ موثّ 

 خرب احلسني بن ثويرـ  3

وهو خرب معترب سيأيت الحقًا، وقد نّص عىل أّن السموات السبع واألرضني السبع 

 .×كّلها بكت عىل احلسني

 ثانيًا: ما دّل على البكاء مطلقًا من دون حلاظ جهات ُأخرى
ومن الواضح من خالل التخريج أّن هناك عّدة أخبار قد تناولت مسألة البكاء 

طلقة، فلم تقيّدها بوقت حمّدد، ومل تبنّي نوع البكاء، ومل ُترش إىل أّي خصوصية بصورة م

 ُأخرى، فقد اقترصت عىل البكاء فقط، ومن هذه األخبار:

 

                                         

 .812كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .338ـ  331في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ ُانظر:  (4)

الطويس، حممد بن احلسن، رجال الطويس:  .889الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صُانظر:  (3)

 .332ص
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 خرب حنان بن سديرـ  3
وقد تقّدم ذكره ودراسته بطرقه املختلفة، وعرفنا أّن اخلرب معترب، وقد نّص اخلرب 

وعليهام بكت السامء »شبيه حييى بن زكريا: وأّنه  ×عىل أمهية زيارة احلسني

 .(8)«واألرض

 خرب احلسني بن ثورـ  7
تقّدم يف أثناء التخريج أّن طريقني هلذا اخلرب ضعيفان، لكن اخلرب ورد بطريق آخر 

حّدثني أيب&، عن سعد بن عبد »صحيح معترب، وهو ما أخرجه ابن قولويه أيضًا، قال: 

، عن القاسم بن حييى، عن احلسن بن راشد، عن اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى

احلسني بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان، واملفّضل بن عمر، وأبو سلمة الرساج 

، فكان املتكّلم يونس ـ وكان أكربنا سنًا ـ وذكر حديثًا ×جلوسًا عند أيب عبد اهلل

ا مىض، بكت عليه الساموات ملّ  ×: إّن أبا عبد اهلل×طوياًل، يقول: ثّم قال أبو عبد اهلل

السبع واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن، وما ينقلب يف اجلنّة والنار من خلق ربنا، 

وما ُيرى وما ال ُيرى بكى عىل أيب عبد اهلل إاّل ثالثة أشياء مل تبِك عليه. قلت: ُجعلت 

وال آل عثامن بن  فداك، ما هذه الثالثة األشياء؟ قال: مل تبِك عليه البرصة، وال دمشق،

 .(4)«عفان، وذكر احلديث

عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن »وأخرجه الكليني يف الكايف، عن: 

القاسم بن حييى، عن جّده احلسن بن راشد، عن احلسني بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس 

ان وك ×بن ظبيان، واملفّضل بن عمرو أبو سلمة الرساج، جلوسًا عند أيب عبد اهلل

                                         

 .812كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .842: صاملصدر السابق (4)
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. وذكر حديثًا مفّصاًل من مجلته ما ذكره ابن (8)«املتكّلم منّا يونس، وكان أكربنا سنًّا...

 قولويه فيام تقّدم.

فهذا اخلرب حتّدث عن جنبة البكاء ومل يلحظ جهات ُأخرى كمّدته، أو نوعه، أو 

 تقييده بأشخاص معينني وما شاكل، بل كان ناظرًا فقط إىل جنبة البكاء.

حيث السند، فهو صحيح معترب، رجاله إمامية ثقات؛ إذ ال كالم يف وثاقة وأّما من 

رجال السند إىل القاسم بن حييى، وأّما هو أعني القاسم بن حييى، فثقة أيضًا؛ لقرائن 

عّدة ذكرها الوحيد كرواية األجّلة عنه، وكثرة رواياته واإلفتاء بمضموهنا، وعدم طعن 

 .(4)أحد من علامء الرجال فيه

ام وّثقه السيّد اخلوئي اعتامدًا عىل الشيخ الصدوق؛ حيث عّد أحد الروايات ك 

الواردة يف الزيارة والتي جاء القاسم يف سندها بأهّنا أصّح الزيارات عنده من طريق 

. وجّده احلسن بن راشد موىل بني العباس، فيه كالم، لكن الوحيد قّوى أمره (3)الرواية

. ووّثقه السّيد اخلوئي طبق مبناه القايض بوثاقة رجال تفسري (2)وتبعه عىل ذلك املامقاين

. كام أّنه جاء يف سند الرواية التي قال عنها الشيخ الصدوق بأهّنا أصح (2)القمي

 .(2). واحلسني بن ثور ثقة أيضاً (4)الزيارات عنده من طريق الرواية

                                         

 .222ص ،2الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج (8)

 .412تعليقة عىل منهج املقال: صالوحيد البهبهاين، حممد باقر، نظر: اُ  (4)

ن . الصدوق، حممد بن عيل، مَ 41ـ 42ص، 82معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (3)

 .291ص، 4ال حيضـره الفقيه: ج

 .812ص، 89نظر: املامقاين، عبد اهلل، تنقيح املقال يف علم الرجال: جاُ  (2)

 .284ص، 2معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  (2)

 .291ص، 4ن ال حيّضه الفقيه: جالصدوق، حممد بن عيل، مَ  (4)

 .22في الشيعة: صعيل، فهرست أسامء مصنّ  النجايش، أمحد بن (2)
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 فتبنّي أّن هذا احلديث صحيح معترب أيضًا.

حّدثنا أبو عبد اهلل حممد بن حممد، »ويس يف األمايل، قال: كام أخرجه الشيخ الط

قال: حّدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد&، قال: حّدثني أيب، قال: 

حّدثنا حممد بن احلسن الصّفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن أيب عمري، عن 

ة الرساج، ويونس بن يعقوب، والفضيل احلسني بن أيب فاختة، قال: كنت أنا، وأبو سلم

، فقلت له: ُجعلت فداك، إيّن أحرض ÷بن يسار عند أيب عبد اهلل جعفر بن حممد

ملّا ُقتل بكت عليه الساموات  ×جمالس هؤالء القوم... وقال: إّن أبا عبد اهلل احلسني

وما ُيرى وما  السبع واألرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، وَمن يتقّلب يف اجلنّة والنار،

ال ُيرى، إاّل ثالثة أشياء، فإهّنا مل تبِك عليه. فقلت: ُجعلت فداك، وما هذه الثالثة أشياء 

 .(8)«التي مل تبِك عليه؟ فقال: البرصة، ودمشق، وآل احلكم بن أيب العاص

وهذا السند صحيح، رجاله كّلهم إمامية ثقات، فشيخ الطويس هو الشيخ املفيد، 

مد بن احلسن بن الوليد فيه خالف، لكن قال بوثاقته الكثري وشيخه أمحد بن حم

. (4)كالعاّلمة، والشهيد الثاين، وغريهم، وقد ترمجه املامقاين مفّصاًل وانتهى إىل وثاقته

 وبقيّة الرجال كّلهم من املعروفني الثقات.

 ثالثًا: إّن السماء واألرض مل تبِك إّلا على احلسني، وحييى بن زكريا
ام أكثر من عرشة روايات ـ وفيها املعتربة ـ أّكدت عىل أّن حادثة البكاء ويف املق

، ومل حتصل لغريمها، فمن هذه ×اقترصت عىل حييى بن زكريا، واحلسني بن عيل

الروايات: رواية عبد اهلل بن هالل، وأيب بصري، وحممد بن عبد اهلل احللبي، وعبد اخلالق 

                                         

 .22مايل: صاأل ، حممد بن احلسن،الطويس (8)

 .422ـ 424ص، 2املامقاين، عبد اهلل، تنقيح املقال يف علم الرجال: جُانظر:  (4)
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ا ممّا هو واضح يف التخريج، وسنقترص هنا من بن عبد رّبه، وكليب بن معاوية، وغريه

 باب اإلشارة عىل ذكر اثنني فقط:

 رواية أبي بصريـ  3
ومل تبكيا »وهذه الرواية تقّدمت، وعرفنا أهّنا معتربة سندًا، وقد جاء فيها ما نّصه: 

 .(8)«÷عىل أحد قطُّ إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني بن عل

 ليبرواية حممد بن علي احل ـ  7
حّدثني عل بن احلسني بن موسى، عن »وهذه الرواية أخرجها ابن قولويه، قال: 

عل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فّضال، عن أيب مجيلة، عن حممد بن عل 

گگگڳڳڳڳ )، يف قوله تعاىل: ×احللبي، عن أيب عبد اهلل

، ×ا حتى ُقتل احلسني، قال: مل تبِك السامء عىل أحد منُذ ُقتل حييى بن زكري(ڱ

 .(4)«فبكت عليه

 ورواها الراوندي من طريق الصدوق كام تقّدم.

فهذه الرواية أيضًا رصحية يف أّن السامء مل تبِك عىل أحد سوى حييى بن زكريا، 

 .×واحلسني بن عيل

وأّما من حيث السند، فهو صحيح رجاله كّلهم إمامية ثقات، فابن قولويه، 

 يل بن إبراهيم، وأبوه، كّلهم ثقات.وشيخه الصدوق األب، وع

إن ابن فّضال ُيطلق »وابن فّضال ُيطلق عىل مجاعة كّلهم ثقات، قال السّيد اخلوئي: 

عىل احلسن بن عل بن فّضال، وعىل أبنائه، عل، وأمحد، وحممد، واملشهور منهم احلسن 

                                         

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .814: صاملصدر السابق (4)
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 .(8)«وابنه عل

، ثّم رجع إىل القول فاحلسن بن عيل بن فّضال، ثقة من األجاّلء، كان فطحياً 

 .(4)احلق

 .(3)وعيل بن احلسن، ثقة جليل القدر

 .(2)وأمحد ثقة، ويقال كان فطحياً 

 .(2)وحممد ال يبعد كونه ثقة أيضاً 

عىل أّنه ال يبعد أْن يكون الوارد يف السند هو احلسن بن عيل بن فّضال؛ لرواية 

 إبراهيم بن هاشم عنه.

فيه خالف، وقد مال الوحيد إىل توثيقه بقرينة وأبو مجيلة، هو مفّضل بن صالح، و

 .(4)رواية األجاّلء عنه، وكذلك أصحاب اإلمجاع، وغري ذلك من القرائن

 .(2)وحممد بن عيل احللبي من الثقات األجاّلء

 رابعًا: إّن معنى البكاء هو محرة السماء
 وهنا توجد عّدة من الروايات، منها:

                                         

 .82ص، 42جم رجال احلديث: جمعاخلوئي، أبو القاسم،  (8)

. النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء 91ـ 92نظر: الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صاُ  (4)

 .32ـ 32في الشيعة: صمصنّ 

 .422في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (3)

 .11: صاملصدر السابق (2)

 .422ـ 422ص، 84معجم رجال احلديث: ج اخلوئي، أبو القاسم،نظر: اُ  (2)

 .321ـ 339تعليقة عىل منهج املقال: صالوحيد البهبهاين، حممد باقر، نظر: اُ  (4)

معجم اخلوئي، أبو القاسم،  .342في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (2)

 .342ص، 82رجال احلديث: ج
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 خرب داُود بن فرقدـ  3
أّن البن قوليه فيه طريقان خيتلفان يف بعض األلفاظ، وكالمها نّصا عىل وقد تقّدم 

 ، وحييى بن زكريا، ومحرهتا بكاؤها.×أّن السامء امحّرت حني ُقتل احلسني

 وعرفنا أّن الطريق األّول، صحيح من حيث السند، رجاله إمامية ثقات.

 وأّما الطريق الثاين، فهو ضعيف؛ جلهالة احلسن بن مهزيار.

 خرب عبد اخلالق بن عبد رّبهـ  7
وحّدثني أيب&، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد »أخرجه ابن قولويه، قال: 

بن عيسى، عن احلسن بن عل بن فّضال، عن ابن بكري، عن زرارة، عن عبد اخلالق بن 

ل مل يقول: مل جيعل له من َقبُل سمّيا، احلسني بن ع ×عبد رّبه، قال: سمعت أبا عبد اهلل

مل يكن له من َقبُل سمّيا، ومل تبِك السامء إاّل  ×يكن له من َقبُل سمّيا، وحييى بن زكريا

 .(8)«عليهام أربعني صباحًا. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع محراء وتغرب محراء

فاخلرب يرّصح بأّن السامء تطلع محراء وتغرب محراء، يف إشارة إىل أّن السامء حممّرة 

 حني رشوق الشمس إىل حني غروهبا.من 

وأّما من حيث السند، فهو معترب، رجاله كّلهم ثقات، فابن قولويه، وأبوه، وسعد 

 بن عبد اهلل، وأمحد بن حممد بن عيسى، كّلهم من الثقات.

واحلسن بن عيل بن فّضال، ثقة من األجاّلء، كان فطحيًا، ثّم رجع إىل القول 

 .(4)احلق

                                         

 .813ـ 814امل الزيارات: صك ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

. النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء 91ـ 92الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: ص :نظراُ  (4)

 .32ـ 32في الشيعة: صمصنّ 
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هذا، هو عبد اهلل بن بكري بن أعني، فطحي لكنّه ثقة، له ترمجة وعبد اهلل بن بكري 

 .(8)مفّصلة يف معجم رجال احلديث

 وزرارة بن أعني، ثقة من األجاّلء.

 .(4)وعبد اخلالق بن عبد رّبه، ثقة أيضاً 

 فالسند موّثق.

وأورد السّيد رشف الدين األسرتابادي، وكذلك السيّد هاشم البحراين هذا 

عن أبيه، عن حممد بن خالد، عن عبد اهلل بن » ّمي، عيل بن إبراهيم،احلديث عن الق

ـ يقول يف قول اهلل )عّز  ×بكري، عن زرارة، عن عبد اخلالق، قال: سمعت أبا عبد اهلل ـ

مل يكن له من َقبُل سمّيا، وحييى  ×، فقال احلسني(ڑڑکککک)وجّل(: 

إاّل عليهام أربعني صباحًا. قلت: فام  بن زكريا مل يكن له من َقبُل سمّيا، ومل تبِك السامء

 .(3)«بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع محراء وتغيب محراء ]كان[

واخلرب هبذا السند ال خيتلف عن سابقه من حيث الداللة؛ لذا فالكالم يف ثبوت أو 

عدم ثبوت تفسري القّمي ال جيدي كثري نفع، إاّل أّنه عىل القول بثبوت التفسري ووثاقة 

رجاله، وكذا عىل القول بثبوت قسم من التفسري لعيل بن إبراهيم ووثاقة رجاله مجيع 

 أيضًا، فإّن ذلك ُيعطي قّوة أكثر للرواية.

إاّل أّنه بعد البحث والتنقيب مل نعثر عىل هذه الرواية يف تفسري القّمي، فلعّلها 

 ساقطة من النُّسخ الواصلة إلينا.

                                         

 .832ـ 849ص، 88معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم،  :نظراُ  (8)

 .421عة: صفي الشيالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  :نظراُ  (4)

البحراين، هاشم بن سليامن، . 314ص، 8األسرتبادي النجفي، عيل احلسيني، تأويل اآليات: ج (3)

 .   222ص، 3مدينة املعاجز: ج
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ادي، وجهًا آخر للخرب، مضافًا لطريق القّمي وقد ذكر السّيد رشف الدين األسرتاب

 املتقّدم،، فقال بعد ذكره اآلية الرشيفة:

حّدثنا محيد بن زياد، عن أمحد بن احلسني بن »تأويله: قال حممد بن العباس&: قال: 

بكر، قال: حّدثنا احلسن بن عل بن فّضال بإسناده إىل عبد اخلالق، قال: سمعت أبا عبد 

قال: ذلك حييى ، (ڑڑکککک)يف قول اهلل )عّز وجّل( ـ يقول  × اهلل ـ

ـ مل يكن له من َقبُل  ×ـ مل يكن له من َقبُل سمّيا، وكذلك احلسني ـ ÷بن زكريا ـ 

سمّيا، ومل تبِك السامء إاّل عليهام أربعني صباحًا. قلت: فام كان بكاؤها؟ قال: تطلع 

 .(8)«الشمس محراء

كر سند ابن فّضال إىل عبد اخلالق، ولعّله نفس واخلرب هذا مبتىل باإلرسال، فلم يذ

هـ(، وهو ينقل من كتاب 942السند السابق، كام أّن السيّد رشف الدين متوىّف يف سنة )

ما نزل من القرآن يف أهل البيت ملحمد بن العباس، وثبوت النُّسخة التي عثر عليها 

 هّنا مل تصل إلينا.السيّد رشف الدين وأكثر من النقل عنها حيتاج إىل حتقيق، فإ

 وكيف ما كان، فإّن اخلرب بسنده الذي نقله ابن قولويه هو سند معترب موّثق.

 خامسًا: إّن مّدة البكاء كانت أربعني يومًا، أو أربعني صباحًا
ويدّل عليه خرب جابر اجلعفي، وعبد اخلالق بن عبد رّبه، وعبد اهلل بن هالل، وخرب 

 باب اإلشارة عىل ذكر خربين. زرارة بن أعني، وسنقترص هنا من

 خرب جابر اجلعفيـ  3
وحّدثني عل بن احلسني بن موسى، عن عل بن إبراهيم، »أخرجه ابن قولويه، قال: 

                                         

 .313ص، 8األسرتبادي النجفي، عيل احلسيني، تأويل اآليات: ج (8)
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وسعد بن عبد اهلل مجيعًا، عن إبراهيم بن هاشم، عن عل بن فّضال، عن أيب مجيلة، عن 

بن زكريا إاّل عىل  ، قال: ما بكت السامء عىل أحد بعد حييى×جابر، عن أيب جعفر

 . (6)«، فإهّنا بكت عليه أربعني يوماً ÷احلسني بن عل

 فهو رصيح يف أّن البكاء كان أربعني يومًا.

وأّما من حيث السند، فرجاله كّلهم ثقات باستثناء املفّضل بن صالح )أيب مجيلة(، 

نه، وكذلك فقد وقع اخلالف فيه، وقد مال الوحيد إىل توثيقه بقرينة رواية األجاّلء ع

 .(4)أصحاب اإلمجاع، وغري ذلك من القرائن

 خرب عبد اخلالق بن عبد رّبهـ  7
 «ومل تبِك السامء إاّل عليهام أربعني صباحًا...»وقد تقّدم فيام سبق وجاء فيه: 

 وعرفنا أّن سنده معترب )موّثق(.

 ×سادسًا: إّن السماء بكت سنة على احلسني

 ×امحّرت السامء حني ُقتل احلسني» فقد جاء فيه: ويدّل عليه: خرب داُود بن فرقد 

 «سنة...

 وقد تقّدمت دراسته وتبنّي أّنه صحيح. 

 سابعًا: إّن السماء بكت أربعني يومًا بالدم واألرض بالسواد
يا زرارة، إّن السامء بكت عىل احلسني »ويدّل عليه: خرب زرارة والذي جاء فيه: 

                                         

 .813كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .321ـ 339تعليقة عىل منهج املقال: صهبهاين، حممد باقر، ُانظر: الوحيد الب (4)
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 . (6)«ت أربعني صباحًا بالسواد...أربعني صباحًا بالدم، وإّن األرض بك

لكّن هذا اخلرب ضعيف من حيث السند؛ ويكفي يف ذلك جهالة عيل بن حممد بن 

 سامل، وجهالة عبد اهلل بن مّحاد البرصي.

 وكذلك ضعف عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم عىل ما قّدمناه سابقًا.

                                         

 .842كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد،( 8)
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 النتائج اليت خنلص إليها من خالل الروايات املعتربة
معطيات متعّددة، وأّن  ×ضح أّن للروايات الواردة يف البكاء عىل احلسنياتّ 

بعضها قد يشم منها رائحة التعارض؛ لذا سنتعّرض للنتائج النهائية التي يمكن أْن 

 نصل إليها من خالل النظر اجلمعي لتلك الروايات:

ت كّل ، وقد دلّ ×ال شّك وال شبهة يف أّن السامء واألرض بكتا عىل احلسنيـ  8

الروايات املتقّدمة بمختلف ألسنتها عىل ذلك، سوى أّن بعضها قرص البكاء عىل السامء 

دون ذكر األرض، وبعضها اآلخر ذكر بكاء السامء واألرض، وعىل كال األمرين دّلت 

 الروايات املعتربة.

وحيث إّن الروايات بكال طائفتيها بصدد إثبات املوضوع، فال تعارض بينهام، 

ليشء ال ينفي ما سواه، أي: إّن الروايات الدالة عىل بكاء السامء ال تنفي فإثبات ا

حصول البكاء من األرض وغريها، فهي ساكتة عن تلك اجلهة، فإذا وردت روايات 

تؤّكد بكاء األرض، أو الشمس، أو الكواكب، ثبت ذلك حينئٍذ، واحلال أّن الروايات 

لغ درجة االعتبار دّلت عىل بكاء السامء املعتربة املعتضّدة مع روايات ُأخرى مل تب

 واألرض كام عرفنا.

فاخلالصة: إّن أصل مسألة بكاء السامء واألرض دّلت عليها جمموعة كبرية من 

 الروايات بام فيها املعترب سندًا.

، ×، وحييى بن زكريا×إّن السامء واألرض مل تبكيا إاّل عىل احلسني بن عيلـ  4

روايات عديدة بعضها معتربة سندًا، وهي ال تتناىف مع  وهذا املعنى أيضًا ورد يف

الروايات املثبتة ألصل البكاء من دون نظر إىل حصوله عىل غري احلسني أو عدمه، 

فكالمها يتّفقان عىل حصول البكاء عىل احلسني، غري أّن هذه الطائفة تبنّي أّن ظاهرة 
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، فال مانع من ×زكريا، ومن َقبله حييى بن ×البكاء مل حتصل إاّل عىل احلسني

 التمّسك هبذا البيان الذي ورد فيها.

يستفاد من جمموعة من الروايات أّن أحد مصاديق البكاء هو محرة السامء، فقد ـ  3

، وهذان اخلربان «وبكى لقتله السامء واألرض وامحّرتا»، «محرهتا بكاؤها»ورد أّن 

لشمس بحمرة وتغرب بحمرة... مكثوا أربعني يومًا تطلع ا»معتربان، كام ورد أهّنم: 

ومل »، لكن هذه الرواية ضعيفة السند، وورد نحوها بسند معترب جاء فيه: «فذاك بكاؤمها

تبِك السامء إاّل عليهام أربعني صباحًا. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع محراء 

 «.وتغرب محراء

 .« محرةتطلع الشمس يف محرة وتغيب يف»و يف رواية ضعيفة ُأخرى ورد: 

والغرض أّن هذه الروايات أوضحت مصداقًا من مصاديق بكاء السامء واألرض، 

 وهو االمحرار سواء يف السامء أو يف األرض.

أّما رواية زرارة التي ورد فيها أّن السامء بكته أربعني يومًا بالدم، واألرض أربعني 

ذ إّن احلمرة كام قلنا هي يومًا بالسواد، فهي ضعيفة، إال أهّنا غري متنافية مع تلك؛ إ

مصداق من مصاديق البكاء، فليكن الدم يف السامء واالسوداد يف األرض يمثّل 

 مصداقًا آخر، وسيأيت أّن هناك مصاديق ُأخرى يمكن أْن متثّل حالة البكاء.

دّلت أربع أخبار بام فيها اثنان معتربان، عىل أّن البكاء كان أربعني يومًا، يف حني ـ  2

اية واحدة معتربة عىل أّن البكاء كان سنة، واكتفت بقيّة الروايات بالترصيح دّلت رو

 بحدوث أصل البكاء ومل تنظر إىل مّدته.

فاملقدار املتيّقن من حصول البكاء حينئٍذ هو أربعون يومًا، خصوصًا أّن الرواية 

 التي ذكرت سنة هي تتفق مع البقيّة يف حصوله أربعني يومًا.

ل االختالف عىل اختالف اإلماكن، فيكون البكاء يف مكان ما عىل أّنه يمكن مح

 استمر لسنة كاملة، ويف أماكن أخرى استمر ألربعني يومًا، واهلل العامل.
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 املبحث الثاني
 ختريج ودراسة األخبار الداّلة على احلادثة من مصادر أهل السّنة

 أّواًل: الرواة الذين نقلوا اخلرب
 إبراهيم النخعي. ـ  8

 يزيد بن أيب زياد. ـ  4

 قرة بن خالد. ـ  3

 السدي.ـ  2

 ابن سريين.ـ  2

 .×أصبغ بن نباتة، عن عيلـ  4

 الربيع بن خيثم.ـ  2

 ثانيًا: ختريج األخبار ودراستها سندّيًا

 خرب إبراهيم النخعيـ  3
حّدثنا عل بن احلسني، حّدثنا عبد السالم بن عاصم، حّدثنا »قال ابن أيب حاتم: 

ق بن إسامعيل، حّدثنا املستورد بن سابق، عن عبيد املكتب، عن إبراهيم )ريض اهلل إسحا

عنه(، قال: ما بكت السامء منُذ كانت الدنيا إاّل عىل اثنني. قيل لعبيد: أليس السامء 

واألرض تبكي عىل املؤمن؟ قال: ذاك مقامه وحيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء 

ر وتصري وردة كالدهان، إّن حييى بن زكريا مّلا ُقتل امحّرت السامء؟ قال: ال. قال: حتم
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 .(8)«السامء وقطرت دمًا، وإّن حسني بن عل يوم ُقتل امحّرت السامء

 رجال السند

 .(4)عيل بن احلسني الدرمهي ثقة

. وقال حمررا التقريب: شعيب (3)«ثقة»وعبد السالم بن عاصم، قال فيه اهليثمي: 

صدوق حسن احلديث، فقد روى عنه مجع من الثقات. وقال »د: األرنؤوط، وبّشار عّوا

 .(2)«أبو حاتم: شيخ

أرجو »وإسحاق بن إسامعيل الرازي، صدوق حسن احلديث، قال فيه ابن معني: 

 .(4). وذكره ابن حبّان يف الثقات(2)«أْن يكون صدوقاً 

بن سابط، وأّما املستورد بن سابق، فقد ذكره البخاري يف تارخيه بعنوان: مستورد 

سمع عبيد املكتب، كويف، روى عنه حييي »ومل يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، وقال فيه: 

 .(2)«بن حييي

مستورد بن سابق الغزال، »وذكره ابن أيب حاتم بعنوان: مستورد بن سابق، وقال: 

ويقال العصاب، روى عن عبيد املكتب، روى عنه حييى بن حييى، وصالح بن عبد اهلل 

وعىل بن احلسن الرازي املعروف بالكراع، سمعت أيب يقول ذلك: نا عبد  الرتمذي،

                                         

أيب حاتم الرازي، عبد  ابن. وانظر: 822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (8)

  .3419ص، 81الرمحن بن حممد، تفسري القرآن العظيم: ج

 .428ـ 421ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، ر: نظاُ  (4)

 .493ص، 2، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب  (3)

 .344ص، 4اد، حترير التقريب: جار عوّ األرنؤوط، شعيب بن حمرم، ومعروف، بّش  (2)

 .22ابن معني، حييى، تاريخ ابن معني برواية الدارمي: ص (2)

 .881ص، 1الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ : رنظاُ  (4)

 .82ص، 1التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل، (2)
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 .(8)«الرمحن، قال: سألت أبى عنه، فقال: هو شيخ

فالرجل إذن ذكره البخاري، وابن أيب حاتم، ومل يوردا فيه جرحًا، وهذه قرينة 

الوثاقة عند طائفة، أضف إىل ذلك فقد روى عنه مجاعة من الثقات، وقال عنه أبو 

 اتم: شيخ. فالرجل صدوق حسن احلديث يف أقّل حاالته.ح

وقد ذكر األلباين أّن رواية ثالثة من الثقات عن الرجل الذي مل جيرح كاٍف يف 

 .(4)توثيقه

وأّما عبيد املكتب، فهو عبيد بن مهران املكتب، من رجال مسلم، ثقة ال كالم فيه، 

 .(2)«صالح احلديث ثقة»وقال أبو حاتم: . (3)«ثقة»قال حييى بن معني: 

وكذلك وّثقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجيل، وابن سعد، وذكره ابن 

 .(2)حبّان يف الثقات

وإبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من رجال البخاري،  

. وكان عجبًا يف الورع واخلري، (4)ومسلم، واألربعة، وهو: فقيه ثقة كام قال ابن حجر

 .(2)ّقيًا للشهرة، رأسًا يف العلم كام قال الذهبيمتو

 خالصة احلكم عىل السند

 حتّصل أّن هذا اخلرب جيد اإلسناد ال شائبة فيه.

                                         

 .342ص، 1، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (8)

 .43ابن أيب العينني، أمحد بن إبراهيم، سؤاالت ابن أيب العينني للشيخ األلباين: صُانظر: ( 4)

 .4ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (3)

 .4ص، 4: جاملصدر السابق (2)

 .49ـ 41ص، 2هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .49ص، 8تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .442ص، 8ن أمحد، الكاشف: جالذهبي، حممد بُانظر:  (2)
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 خرب يزيد بن أبي زيادـ  7
قال ابن أيب حاتم: وحّدثنا عل بن احلسني، حّدثنا أبو غسان »أورده ابن كثري، قال: 

ملّا ُقتل احلسني بن عل  زيد بن أيب زياد، قال:حممد بن عمرو زنيج، حّدثنا جرير، عن ي

 .(8)«)ريض اهلل عنهام( امحّرت آفاق السامء أربعة أشهر، قال يزيد: وامحرارها بكاؤها

 .(3)، واملاوردي(4)وأورده القرطبي

 رجال السند

 .(2)احلسني الدرمهي ثقة عيل بن

وابن ماجة، وّثقه أبو وحممد بن عمرو زنيج ثقة أيضًا، من رجال مسلم، وأيب داُود، 

. (2)حاتم، وذكره ابن حبّان يف الثقات، وروى عنه مجلة من كبار احلّفاظ وأهل احلديث

 .(2)وابن حجر (4)وقد رّصح بوثاقته الذهبي

وجرير بن عبد احلميد، من الثقات املعروفني، حتّى رّصح بعضهم بأّنه جممع عىل 

 .(1)ثقته

ه من أجل حفظه، فبعضهم قال: ساء وتغرّي يف ويزيد بن أيب زياد ثقة، وتكّلموا في

آخره. وبعضهم قال: إّنه صدوق لكنّه كان يغلط. غري أّن بعضهم رفض هذا الكالم 

                                         

 .822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (8)

 .828ص، 84القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: جُانظر:  (4)

 .423ص، 2املاوردي، عيل بن حممد، النكت والعيون: جُانظر:  (3)

 .428ـ  421ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .341ص، 9: جاملصدر السابقنظر: اُ  (2)

 .414ص، 4نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جاُ  (4)

 .881ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .42ص، 4هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (1)
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. وقال (8)«ثقة، وال يعجبني قول َمن تكّلم فيه»فيه، فقال أمحد بن صالح املرصي: 

فهو عىل العدالة وإْن كان قد تكّلم الناس فيه لتغرّيه يف آخر عمره، »يعقوب بن سفيان: 

 .(4)«والثقة، وإْن مل يكن مثل منصور، واحلكم، واألعمش، فهو مقبول القول ثقة

واخلالصة: إّن الرجل ثقة يف نفسه، أو ال أقل من كونه صدوقًا، وأكثر الكالم فيه  

، وكان يزيد صدوقًا إاّل أّنه ملّا كرب ساء حفظه وتغرّي »إّنام ألجل تغرّيه؛ لذا قال ابن حبّان: 

فكان يتلّقن ما لُقن، فوقع املناكري يف حديثه من تلقني غريه إّياه، وإجابته فيام ليس من حديثه 

لسوء حفظه، فسامع َمن سمع منه قبل دخوله الكوفة يف أّول عمره سامع صحيح، وسامع 

 .(3)«َمن سمع منه يف آخر قدومه الكوفة بعد تغرّي حفظه وتلّقنه ما ُيلّقن سامع ليس بيشء

 .(2)«شيعي عامل، فهم صدوق، رديء احلفظ، مل ُيرتك»تهى الذهبي إىل أّنه: وان

فالرجل إْن قلنا بوثاقته عىل ما ذهب إليه أمحد بن صالح، ويعقوب الفسوي، مع 

 معرفتهام بالكالم فيه من غريهم، فاخلرب مقبول جيد ال شائبة فيه.

حظنا احلدث الذي ينقله، وإْن قلنا: إّن الرجل فيه كالم من ِقبل حفظه، فإذا ما ال

فهو عبارة عن حدث خطري والفت للنظر، وظاهرة كونية واضحة املعامل، وهي عبارة 

عن امحرار آفاق السامء وبقائها مّدة عىل ذلك، فمثل هذه احلادثة ال يمكن أْن ُتنسى أو 

ن وما إىل مُتحى من الذاكرة، حتّى يقال أّنه رديئ احلفظ، أو تغرّي بآخره، أو أّنه كان ُيلقّ 

ذلك، فهي ليست حديثًا سمعه من غريه، أو قّصة ُنقلت له حتّى يمكن القول 

بتضعيفها، بل هو رأى أمرًا بُأّم عينيه ونقله كام هو، خصوصًا أّنه مل ينفرد بنقله، بل نقله 

                                         

 .424نظر: ابن شاهني، عمر بن أمحد، تاريخ أسامء الثقات: صاُ  (8)

 .822ص، 3الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ: ج (4)

 .811ص، 3ابن حبّان، حممد، املجروحني: ج (3)

 .314ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)
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 غريه أيضًا، فيكون اخلرب مقبوالً.

للشيخ األلباين  وبعد برهة من الزمن عىل كالمنا اآلنف عن يزيد، وجدنا كالماً 

يؤّيد ما ذهبنا إليه، قاله يف عبد اهلل بن سلمة الذي تغرّي حفظه؛ إذ حّسن سندًا جاء فيه 

ويف عبد اهلل بن سلمة ضعف من ِقبل أّنه كان تغرّي حفظه، »عبد اهلل هذا، وعّلق قائالً: 

ي وإْن كان فيه لكنه هنا يروي أمرًا شاهده بنفسه، والغالب يف مثل هذا أّنه ال ينساه الراو

ضعف، بخالف ما إذا كان يروي أمرًا مل يشاهده كحديث عن النبي )صىّل اهلل عليه 

وسّلم(، فإّنه خيشى عليه أْن يزيد فيه أو ينقص منه، وأْن يكون موقوفًا يف األصل ختونه 

 .(8)«ذاكرته فريفعه

 خالصة احلكم عىل السند

 سنة يف املقام.هذا اخلرب ُيمكن عّده من األخبار اجليّدة احل

 خرب قّرة بن خالدـ  1
أخربنا أبو غالب بن البنّا، أنا حممد بن أمحد بن حممد بن »أخرجه ابن عساكر، قال: 

حسنون، نا حممد بن إسامعيل بن العباس الوّراق إمالًء، نا إسحاق بن حممد بن مروان، نا 

، قال: ما بكت السامء أيب، نا إسحاق بن يزيد، عن عبد اهلل بن مسلم، عن أبيه، عن قّرة

 .(4)«عىل أحد إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني بن عل، ومحرهتا بكاؤها

 .(2)، والقرطبي يف تفسريه(3)وأورده السيوطي يف الدر املنثور 

                                         

 .43ص، 3رواء الغليل: جإاأللباين، حممد نارص الدين،  (8)

 .482ص، 42ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (4)

 .442ص، 2السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، الدر املنثور: جُانظر:  (3)

 .441ص، 81القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: جُانظر:  (2)
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 رجال السند

أبو غالب بن البنّا، شيخ ابن عساكر، وابن اجلوزي، وغريهم، وّثقه ابن اجلوزي. 

 .(8)«الح، كثري الرواية، عايل السندشيخ ص»وقال فيه الذهبي: 

كتبنا عنه وكان صدوقاً ثقة »وحممد بن أمحد بن حممد بن حسنون، قال فيه اخلطيب: 

 .(4)«من أهل القرآن، حسن االعتقاد

 .(3)و حممد بن إسامعيل بن العباس الوّراق، حمّدث ثقة

فيه، أّن وإسحاق بن حممد بن مروان، مل يرد فيه جرح مفّّس، فغاية ما ذكروا 

جعفر وإسحاق ابنا حممد بن مروان القطان الكويف »الدارقطني قال فيه ويف أخيه جعفر: 

كانوا ». وأّن أبا احلسني حممد احلجاجي ُسئل عنه، فقال: (2)«ليسا ممّن حُيتّج بحديثهام

 .(2)«يتكّلمون فيه

تالميذ واجلرح غري املفّّس ال ُيعتّد به حسب املشهور، وحينئٍذ وبمالحظة كثرة 

الراوي، مع وجود عدد كبري من الثقات واحلّفاظ الذين رووا عنه، منهم: حممد بن 

حبّان البستي، وحممد بن املظفر البزاز، وحممد بن العباس )أبو عمر بن حيويه(، وعيل 

بن حممد بن عبيد البزاز، وعيل بن عمر احلريب، وعبد اهلل بن حممد )أبو الشيخ 

 ، فال يبعد القول حينئٍذ أّن الرجل حسن احلديث.األصفهاين(، وغريهم كثري

                                         

 .828ص، 34ج هـ(،221ـ 248حوادث وفيات )الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  (8)

 .323ص، 8تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (4)

الذهبي، حممد بن أمحد،  .24ـ 28ص، 4تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (3)

 .11ص، 2ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، لسان امليزان: ج .311ص، 84سري أعالم النبالء: ج

. اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، 811: صعيل بن عمر، سؤاالت احلاكم للدارقطني الدارقطني،(2)

 .391ص، 4تاريخ بغداد: ج

 .391ص، 4تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (2)
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شيخ من الشيعة، »وأّما أبوه حممد بن مروان، فقد قال الربقاين، عن الدارقطني: 

 .(8)«حاطب ليل، مرتوك، ال يكاد حُيّدث عن ثقة

وما دام الدارقطني يراه شيخ من الشيعة، فال غرابة يف أْن يكون مرتوكًا وحاطب 

طع الدارقطني أْن جيرحه بأمر واضح، فكونه حاطب ليل ال يعني ليل، يف حني مل يست

أّنه ضعيف يف نفسه، بل األمر يتعّلق برواياته، وأّنه يروي كّل ما حيصل عليه، وهناك 

 مجلة من كبار علامء السنة ُوِصفوا بـ )حاطب ليل( كالسيوطي مع جاللة قدره ووثاقته.

أيضًا ليس بعّلة قادحة يف الراوي نفسه، وأّما كونه ال يكاد يروي عن الثقات، فهذا 

مع أّنه روى عن عّدة بني صدوق وثقة، فقد روى عن خلف بن أيوب وهو ثقة، 

وروى عن عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامين وأمره يدور بني الثقة والصدوق، وروى 

 عن عثامن بن سعيد بن كثري وهو ثقة أيضًا، وروى عن إبراهيم بن عبيد بن الطنافيس

وهو ثقة، وروى عن خمّلد بن خداش وهو صدوق، وروى عن عياش بن عبد اهلل وهو 

ثقة، ذكره ابن حبّان يف الثقات، وروى عنه شعبة وهو ال يروي إاّل عن ثقة، وروى عن 

سعيد بن عثامن البزاز وهو من احلّفاظ الثقات وهكذا، لربام جيد املتتبع كثريًا من الثقات 

مروان، ومعه يصبح كالم الداقطني ضعيفًا ال حمّل له، ومن  الذين روى عنهم حممد بن

الواضح أّنه أراد احلّط منه لكونه شيعيًا ال غري، واملشهور عدم دخالة العقيدة يف 

 تضعيف الراوي.

هذا، وقد روى عن حممد بن مروان عّدة من الرواة، منهم: ولده إسحاق، وولده 

، وجعفر بن حممد الفزاري، فالرجل جعفر، وعيل بن العباس بن الوليد وهو صدوق

يف احلقيقة ال يوجد فيه جرح واضح كام أّنه مل نقف له عىل تعديل، ومل يرِو عنه عّدة من 

                                         

 .324ص، 2ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، لسان امليزان: ج (8)
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الثقات حتّى نعّده صدوقًا أو ثقة، فيبقى جمهول احلال، وقد ذكرنا غري مّرة أّن جمهول 

للمعاضدة  احلال احتّج به مجع من أهل التحقيق، وال أقل من كون حديثه يصلح

 والتقوية.

وإسحاق بن يزيد، هو الكويف الطائي، ثقة عند الشيعة، وذكره ابن أيب حاتم من 

إسحاق بن يزيد الكويف، روى عن إبراهيم النخعي، »دون جرح وال تعديل، وقال: 

 . (8)«وعبد اهلل بن نافع، عن الشعبي. روى عنه عبد اهلل بن رجاء الغداين البرصي

عبد اهلل بن مسلم »مسلم، فقد ذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال:  وأّما عبد اهلل بن

 .(4)«بن يسار أدرك أنس بن مالك، روى عنه أهل البرصة

 .(3)وذكره البخاري من دون جرح وال تعديل

عبد اهلل بن مسلم بن يسار موىل بنى ُأمّية »وكذلك ذكره ابن أيب حاتم، وقال: 

عون، وكهمس، واملبارك بن فضالة، واهليثم بن البرصي، روى عن أبيه، روى عنه ابن 

 .(2)«قيس العائيش، سمعت أيب يقول ذلك

فالرجل ثقة، خصوصًا وفق ما تقّدم من أّن سكوت البخاري وابن أيب حاتم ُيعّد 

 أمارة عىل التوثيق عند طائفة من العلامء.

فيه ابن حجر: وأّما أبوه مسلم بن يسار، فقد نّص عىل وثاقته عّدة من العلامء، وقال 

 .(2)«ثقة عابد»

                                         

 .431ص، 4، اجلرح والتعديل: جدبن حمم بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (8)

 .41ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (4)

 .898ص، 2التاريخ الكبري: ج ُانظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، (3)

 .842ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)

 .818ص، 4تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)
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 .(8)وأّما قّرة بن خالد، فهو ثقة ضابط متقن ال خالف فيه

 خالصة احلكم عىل السند

واخلالصة: إّن السند املذكور عّلته األساسية هو حممد بن مروان، وعرفنا أّنه 

ضد جمهول احلال، وقد احتّج باملجهول مجع كبري من املحققني، مضافًا إىل أّن اخلرب يتعا

 مع بقيّة األخبار الواردة يف نفس املوضوع.

 ـ خرب السدي 4
 « ملّا ُقتل احلسني بن عل بكت عليه السامء، وبكاؤها محرهتا»حيث ورد عنه أّنه قال: 

، (3)، كالقرطبي(4)وقد أرسله عنه عّدة من العلامء إرسال املسّلامت كابن كثري

 .(2)والزرندي الشافعي ،(4)، وسبط ابن اجلوزي(2)، والبغوي(2)والثعلبي

 وإرساهلم له إرسال املسّلامت ُينبئ بثبوت القول له عندهم.

وقد عزاه ابن البطريق إىل مسلم يف صحيحه، وذكر أّنه أورد رواية السّدي يف أّول 

 .(1)(ڳ ڳ گ گ گ)اجلزء اخلامس يف تفسري قوله سبحانه وتعاىل: 

رواية ملسلم كالسّيد ابن وقد تبع ابن البطريق عىل ذلك مجاعة، فنسبوا ال

                                         

ابن حجر العسقالين،  .343ص، 1هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .49ص، 4تقريب التهذيب: جأمحد بن عيل، 

 .822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القرُانظر:  (4)

 .828ص، 84القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: جُانظر:  (3)

 .323ص، 1الثعلبي، أمحد بن حممد، الكشف والبيان: جُانظر:  (2)

 .824ص، 2البغوي، احلسني بن مسعود، معامل التنزيل: جُانظر:  (2)

 .248سبط ابن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، تذكرة اخلواص: صُانظر:  (4)

 .99الرسول: ص الزرندي الشافعي، حممد بن يوسف، معارج الوصول إىل فضل آلُانظر:  (2)

 .212: صصحاح األخبار عمدةُانظر: ابن البطريق، حييى بن احلسن،  (1)
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 .(4)، والسّيد هاشم البحراين(8)طاووس

حّدثني حممد بن إسامعيل األمحيس، قال: ثنا عبد »وأيضًا أخرجه الطربي، قال: 

ّدي، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل  الرمحن بن أيب مّحاد، عن احلكم بن ظهري، عن السُّ

 .(3)«ا محرهتا)رضوان اهلل عليهام( بكت السامء عليه، وبكاؤه

 رجال السند

أّما حممد بن إسامعيل األمحيس، فثقة، وّثقه النسائي، وابن أيب حاتم، وذكره ابن 

 .(2)، وانتهى الذهبي، وابن حجر إىل وثاقته(2)حبّان يف الثقات

وعبد الرمحن بن أيب مّحاد: هو عبد الرمحن بن شكيل أو )سكني(، املقرئ املعروف، 

، ذكره ابن أيب (4)أجّلة أصحابه، ثّم قرأ عىل أيب بكر بن عياش قرأ عىل محزة، وكان من

عبد الرمحن بن شكيل روى عن بّسام »حاتم ومل يورد فيه جرحًا وال تعديالً، فقال: 

الصرييف، وعمر بن ذر، روى عنه يوسف بن عدى، وقال أبو حممد: هو عبد الرمحن بن 

وفطر بن خليفة، ومحزة الزيات، أيب مّحاد املقرئ الكويف، روى عن شيبان النحوي، 

وعيسى بن عمر، وهشيم، وابن املبارك، روى عنه أبو سعيد األشج، وهارون بن حاتم، 

 .(2)«وإسحاق بن احلجاج الرازي الطاحوين، وحممد بن إسامعيل األمحيس

                                         

 .413ابن طاووس، عيل بن موسى، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: صُانظر:  (8)

 .823ص، 2البحراين، هاشم بن سليامن، مدينة املعاجز: جُانظر:  (4)

 .841ص ،42الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان: ج (3)

 21ص، 9هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

. ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، تقريب 821ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (2)

 .22ص، 4التهذيب: ج

 .449ص، 82جهـ(، 481ـ 418وفيات )حوادث الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم: ُانظر:  (4)

 .422ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)
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قال أبو هشام الرفاعي: أقرأ َمن قرأ عىل محزة أربعة: إبراهيم »وقال الذهبي: 

لكحال، وخاّلد األحول، وكان عبد الرمحن بن أيب مّحاد أكربهم األزرق، وخالد ا

 .(8)«وأعلمهم بعلم القرآن

روى عنه يوسف بن عدي، وهارون بن حاتم، وعبد »وترمجه اخلطيب وقال: 

العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب، وعل بن املثنى الطهوي، وأبو سعيد األشج، وأمحد بن 

 .(4)«عبد احلميد احلارثي

، واحلسن بن جامع، وحممد بن جنيد، (3)ث عنه أيضًا عثامن بن أيب شيبةوحدّ 

 .(2)«صالح مشهور»، وذكره ابن اجلزري، وقال عنه: (2)وحممد بن اهليثم

 .(4)وصّحح له احلاكم يف املُستدرك

ويف اجلملة، فالرجل من القّراء املعروفني، وذكره ابن أيب حاتم ومل يورد فيه جرحًا 

وى عنه مجع غفري من بينهم عّدة من احلّفاظ والثقات، مثل: أيب سعيد أو تعدياًل، ور

األشج، وحممد بن اهليثم، ويوسف بن عدي، واألمحيس، وأمحد احلارثي، فهو صدوق 

 حسن احلديث طبق القواعد.

، وأّنه كان يشتم الصحابة، كام أّنه روى: )إذا (2)واحلكم بن ظهري، اهّتموه بالرفض

نربي فاقتلوه(، فكان طبيعيًا أْن يكون متّهاًم ومرتوكًا، فتعاقبت رأيتم معاوية عىل م

                                         

 .824ص، 82جهـ( 441ـ 488وفيات )حوادث تاريخ اإلسالم:  أمحد،الذهبي، حممد بن ( 8)

  .444نية امللتمس إيضاح املشتبه: ص( اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، غُ 4)

 .821ص، 2بد اهلل، توضيح املشتبه: جالدمشقي، حممد بن عُانظر: ( 3)

 .449ص، 82جهـ(، 481ـ 418وفيات )حوادث تاريخ اإلسالم:  أمحد،الذهبي، حممد بن ُانظر:  (2)

 .332ص، 8اء: جابن اجلزري، حممد بن حممد، غاية النهاية يف طبقات القرّ  (2)

 .428ص، 48احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك: جُانظر:  (4)

 .438ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)
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 .(8)الكلامت يف ذّمه وتضعيفه

ولرّبام لذلك ـ أي: ألّن تضعيفه مبتٍن عىل كونه رافضيًّا ـ نالحظ أّن عثامن ابن أيب  

 .(4)«احلكم بن ظهري صدوق، وليس ممّن حُيتج به»شيبة قال فيه: 

 .(3)«حب حديث حسنوهو صا»بل قال ابن كثري: 

دي الكبري، إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة، من رجال  دي: هو السُّ والسُّ

مسلم واألربعة، أحد علامء التفسري املعروفني، وّثقه عّدة من أئمة هذا الشأن، ونسبه 

بعضهم إىل التشيّع، وليّنه بعضهم، واجلمع يقتيض أّن أقّل حاالته أْن يكون صدوقًا 

 .(2)يثحسن احلد

 .(2)«صدوق هيم، وُرمَي بالتشيع»ولذا قال ابن حجر: 

صدوق، حسن احلديث، »وقال حمررا التقريب )شعيب األرنؤوط، وبّشار عّواد(: 

إمام يف التفسري، ما نقم عليه سوى التشّيع، ومفهوم التشّيع يف زمانه غري الذي ُعرف فيام 

اس: سفيان الثوري، وشعبة، وسليامن بعد، فهي عّلة غري قادحة، وقد روى عنه أئّمة الن

التيمي، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد اهلل اليشكري، وغريهم، ووّثقه 

أمحد بن حنبل، والعجل، وابن حّبان، وارتضاه حييى بن سعيد القطان عىل تشّدده، فقال: 

نسائي: ال بأس به. ال بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إاّل بخري، وما تركه أحد. وقال ال

                                         

 .341ص، 4هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .43ابن شاهني، عمر بن أمحد، تاريخ أسامء الثقات: ص (4)

 .214ص، 4ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (3)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، . 442ص، 2سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (2)

 .422ـ 423ص، 8هتذيب التهذيب: ج

 .92ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)
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 .(8)«وغضب عبد الرمحن بن مهدي حينام ضّعفه حييى بن معني، وكره ما قال...

 خالصة احلكم عىل السند

يمكن القول أّن سند هذا اخلرب جيّد، فاحلكم بن ظهري عّلته األساس هي التشيّع؛ 

ومن أجلها تركوه ورموه بالضعف، فيمكن أْن يعّول عىل خربه هنا خصوصًا عند 

 ّمه لغريه من بقيّة األخبار.ض

 خرب ابن سريينـ  5
أخربنا أبو عبد اهلل اخلالل، أنا سعيد بن أمحد العّيار، أنا »أخرجه ابن عساكر، قال: 

أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زكريا الشيباين، نا عمر بن احلسني بن عل بن مالك 

أيب، نا حصني بن خمارق، عن داُود بن أيب الشيباين القايض، نا أمحد بن احلسن اخلزاز، نا 

هند، عن ابن سريين، قال: مل تبِك السامء عىل أحد بعد حييى بن زكريا إاّل عىل احلسني بن 

 .(4)«عل

أنبأنا أبو نرص بن هبة اهلل الشافعي، قال: أخربنا »ومن طريقه ابن العديم، قال: 

ل، قال: أخربنا سعيد بن أمحد العيار، احلافظ أبو القاسم، قال: أخربنا أبو عبد اهلل اخلال

قال: حّدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زكريا الشيباين، قال: حّدثنا عمر بن 

احلسني بن عل بن مالك الشيباين القايض، قال: حّدثنا أمحد بن احلسن اخلزاز، قال: 

، عن ابن سريين، قال: مل حّدثنا أيب، قال: حّدثنا حصني بن خمارق، عن داُود بن أيب هند

 . (3)«تبِك السامء عىل أحد بعد حييى بن زكريا إاّل عىل احلسني بن عل

                                         

 .832ـ  834ص، 8اد، حترير التقريب: جار عوّ األرنؤوط، شعيب بن حمرم، ومعروف، بّش  (8)

 .442ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (4)

 . 4432ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ( 3)
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 .(4)، وأورده الذهبي يف سريه(8)وأخرجه الكنجي الشافعي بنفس السند

 رجال السند

أّما أبو عبد اهلل اخلالل، فهو احلسني بن عبد امللك بن احلسني، قال عنه الذهبي: 

 .(3)«ًا، إمامًا يف العربية، كثري املحاسنوكان ثقة صدوق»

صدوق إْن »وأّما سعيد بن أمحد العيّار، هو سعيد بن أيب سعيد، قال فيه الذهبي: 

 .(2)«شاء اهلل تعاىل

وأبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زكريا الشيباين اجلوزقي، شيخ نيسابور 

 .(2)وحمّدثها، وثاقته معلومة

سن( بن عيل بن مالك الشيباين القايض، أحد احلّفاظ وعمر بن احلسني )احل 

املعروفني، ضّعفه الدارقطني من دون ذكر السبب، واجلرح ال ُيقبل إاّل مفّّسًا، وُنقل 

. ويف (4)إاّل أّن الذهبي ذكر أّنه مل يصّح عن الدارقطني ذلك .عنه أّنه قال: كان يكذب

: اهيم احلريب، وقال اخلطيب يف ذلكقبال ذلك أقوال بالتعديل، فقد حّدث يف زمن إبر

حتديث ابن األشناين يف حياة إبراهيم احلريب، له فيه أعظم الفخر وأكرب الرشف، وفيه »

                                         

 .232ـ  234الكنجي الشافعي، حممد بن يوسف، كفاية الطالب: صُانظر:  (8)

 .384ص، 3سري أعالم النبالء: جُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .429ـ  421ص، 34جهـ(، 221ـ 248)حوادث وفيات تاريخ اإلسالم: الذهبي، حممد بن أمحد،  (3)

 .821ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: ج (2)

ابن األثري، عيل بن أيب الكرم،  .889ص، 4األنساب: ج نظر: السمعاين، عبد الكريم بن حممد،اُ  (2)

حوادث وفيات الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم:  .319ص، 8اللباب يف هتذيب األنساب: ج

 .822ص، 42جهـ(، 211ـ 318)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .812ص، 3نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جاُ  (4)

 .494ـ 491ص، 2لسان امليزان: ج
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. وسئل عنه أبو عيل (8)«دليل عىل أّنه كان يف أعني الناس عظياًم، وحمّله كان عندهم جليالً 

 .(4)«ثقة»وقال أبو عيل احلافظ:  «.إّنه صدوق»اهلروي، فقال: 

وهذا رجل من جّلة الناس، ومن أصحاب »وقال طلحة بن حممد بن جعفر: 

احلديث املوجودين، وأحد احلّفاظ له، وحسن املذاكرة باألخبار، وكان قبل هذا يتوىّل 

القضاء بنواحي الشام، ويستخلف الكفاة، ومل خيرج عن احلرضة، وتقلد احلسبة ببغداد، 

 .(3)«نه قدياًم وحديثاً وقد حّدث حديثًا كثريًا، ومحل الناس ع

 فالرجل إذن ثقة، أو ال أقّل من كونه صدوقًا حسن احلديث.

وأّما أمحد بن احلسن اخلزاز، فلم نجد َمن تعّرض له قدحًا أو مدحًا، وقد حّدث  

عنه أمحد بن حممد ابن عقدة احلافظ املشهور، وأمحد بن حممد بن سعيد بن مهران وهو 

األصفهاين وهو صدوق، وعمر بن احلسن األشناين  ثقة، وعيل بن احلسني بن حممد

املتقّدم وهو ثقة أو صدوق، فيُقبل حديثه حينئٍذ، ولو تنزلنا عن ذلك، فهو جمهول احلال 

 وُيقبل حديثه عىل رأي أكثر املتقّدمني، وُيضّعف بضعف خفيف عىل رأي املتأخرين.

جمهول احلال كولده وأّما أبوه احلسن بن سعيد، فقد روى عنه مجع، وأقل حاالته 

 املتقّدم.

، وقال فيه (2)أّما حصني بن خمارق، فقد وّثقه الطرباين عىل ما نقله ابن حجر

ال جتوز الرواية عنه وال االحتجاج به، »وقال ابن حبّان:  .(2)«يضع احلديث»الدارقطني: 

                                         

 .432ص، 88تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (8)

ابن حجر  .431ـ 432ص، 88تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، : قوليهام يف نظراُ  (4)

 .494ـ 498ص، 2العسقالين، أمحد بن عيل، لسان امليزان: ج

 .432ص، 88تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (3)

 389ص، 4زان: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، لسان امليُانظر:  (2)

 .222ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جُانظر:  (2)
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 .(8)«إال عىل سبيل االعتبار

، ومسلم، واألربعة، وّثقه عّدة وداُود بن أيب هند، من رجال البخاري يف التعليقات

 .(4)من أئّمة هذا الشأن

 .(3)وحممد بن سريين، ثقة معروف من األجاّلء، من رجال الستّة

 خالصة احلكم عىل السند

ال يمكن احلكم بصّحة هذا اخلرب عن ابن سريين؛ لوجود حصني بن خمارق الذي 

ٍذ يبقى قرينة ينُتفع فيها يف رماه الدارقطني بالوضع، لكن وّثقه الطرباين، فاخلرب حينئ

 املقام.

 ×خرب األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني عليـ  6
حّدثنا حممد بن عمر بِن سلٍم، ثنا عل بن العباِس، ثنا جعفر »أخرجه أبو نعيم، قال: 

بن حممد بِن حسني، ثنا حسني العريِب، عِن ابِن سالٍم، عن سعد بِن طِريف، عن أصبغ بِن 

ل )ريض اهلل عنه(، قال: أتينا معه موضع قرب احلسني )ريض اهلل عنه(، فقال: نباتة، عن ع

ها هنا مناخ ركاهِبِم، وموضع رحاهِلم، وها هنا ُمهراق دمائهم، فتية من آل حممد )صىّل 

 .(2)«اهلل عليه وسّلم( ُيقتلون هبذه العرصة، تبكي عليهم السامء واألرض

 .(2)وأورده عنه السيوطي يف خصائصه

                                         

، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جانظر: . و511ص 3ابن حبان، حممد، املجروحني: ج (8)

 .222ص

 .822ص، 3هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  : نظراُ  (4)

 .891ص، 9: جلسابقاملصدر انظر: اُ  (3)

 .214ـ 218، دالئل النبوة: صعبد اهلل، أمحد بن أبو نعيم األصبهاين (2)

 .844ص، 4نظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، اخلصائص الكربى: جاُ  (2)
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 .(8)أورده الطربي يف ذخائره، وابن حجر يف صواعقه عن املال يف سريتهو

 رجال السند

وهو اجلعايب، احلافظ املشهور الذي تقّدم أهل زمانه يف  حممد بن عمر بِن سلٍم،ـ  6

احلفظ، لكنّه كان شيعيًّا؛ لذلك حاولوا تضعيفه رغم شّدة حفظه، ومعرفته التامة بعلوم 

 احلديث والرجال.

اء يف ترمجته أقوال كثرية ُتفصح عن دّقة الرجل يف حفظ احلديث ومعرفة وقد ج

ما رأيُت يف أصحابنا أحفظ من أيب بكر ابن »علومه، فقد قال أبو عيل النيسابوري: 

 .(4)«اجلعايب، حرّيين حفظه

وقال حممد بن احلسني بن الفضل القطان، أّنه سمع اجلعايب قال لغالمه بعد أْن 

يا ُبنّي ال تغتم، فإّن فيها مائتي ألف حديث، ال يشكل عّل منها »ه: أخربه بضياع كتب

 . (3)«حديث ال إسنادًا وال متناً 

ما شاهدنا أحدًا أحفظ من أبى بكر ابن اجلعايب، وسمعت »وقال أبو عىل التنوخي: 

َمن يقول: إّنه حيفظ مائتي ألف حديث، وجييب يف مثلها، كان يفضل احلّفاظ بأّنه كان 

املتون بألفاظها، وأكثر احلّفاظ يتسمحون يف ذلك، وكان إمامًا يف معرفة العلل يسوق 

 .(2)«وثقات الرجال وتوارخيهم، وما يطعن عىل الواحد منهم، مل يبَق يف زمانه َمن يتقّدمه

                                         

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق  .92نظر: الطربي، أمحد بن عبد اهلل، ذخائر العقبى: صاُ  (8)

  .244ص، 4ج املحرقة:

. وقد ذكر اخلطيب هذا القول وقّصته 421، ص3ذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جنظر: الاُ  (4)

 .432ص، 3تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  :نظراُ بتفصيل أكثر، 

تاريخ أمحد، الذهبي، حممد بن  .431ص، 3تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  :نظراُ  (3)

 .842ص، 44جهـ(، 311ـ 328حوادث وفيات )اإلسالم: 

 .944ص، 3: جذكرة احلفاظتالذهبي، حممد بن أمحد،  :نظراُ  (2)
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ذكر أبو عبد الرمحن »وقد ُتكّلم فيه بسبب املذهب، وبعضهم يرى أّنه خلط، فقد 

ن الدارقطني عن ابن اجلعايب: هل تكلم فيه إال بسبب السلمي، أّنه سأل أبا احلس

 .(8)«املذهب؟ فقال: خلط

سألت أبا بكر الربقاين عن ابن اجلعايب فقال: »غري أّن اخلطيب البغدادي، قال: 

حّدثنا عنه الدارقطني، وكان صاحب غرائب، ومذهبه معروف يف التشيع. قلت: قد 

 .(4)«فيه إاّل خرياً  طعن عليه يف حديثه وسامعه؟ فقال: ما سمعت

فالظاهر أّنه يمكن االعتامد عىل حديث الرجل، وال أقّل أّنه ُيعّد من األحاديث 

 احلسان.

ثقة »وأّما عيل بن العباس، فهو ابن الوليد املقانعي البجيل، فقد قال فيه الدارقطني: 

 . (3)«صدوق

 .(2)وجعفر بن حممد بن احلسني، املشهور بالرتك، من الثقات األثبات

واحلسني العريب، لعّله احلسن بن احلسني العرين، والعرين هذا، صّحح له احلاكم يف 

، والبيهقي رّصح بأّنه إذا أورد (4). وأخرج له البيهقي يف السنن وسكت عنه(2)املستدرك

، ومل نَر منه إشارة إىل تضعيف احلسن هذا، فهو مقبول (2)إسنادًا فيه ضعف أشار إليه

                                         

الذهبي، حممد بن أمحد، سري  .421ص، 3تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .41ص، 84: جأعالم النبالء

 .421ص، 3تاريخ بغداد: جبن عيل، اخلطيب البغدادي، أمحد  (4)

 .842الدارقطني، عيل بن عمر، سؤاالت احلاكم للدارقطني: ص (3)

 .888، ص22ـ 24ص، 82سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (2)

 .828ص، 3: جاحلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني( 2)

 .312ص، 4محد بن احلسني، السنن الكربى: جنظر: البيهقي، أاُ  (4)

السليامين، مصطفى بن إسامعيل، . 22ـ 24ص، 8نظر: البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: ج( اُ 2)

 .12ـ 14ص، 4إحتاف النبيل: ج
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 احلديث عنده.

 .(8)«مل يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة»ل أبو حاتم: وقا

شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير بن عبد احلميد »وذكر ابن حبّان أّنه: 

 .(4)«والكوفيني املقلوبات

قلت: أبو حاتم، وابن حبّان كالمها متشّدد يف اجلرح، وابن حبّان يقصب الراوي 

غري مفّّس، واحلسن هذا من رؤساء الشيعة،  بالغلطة والغلطتني، وجرح أيب حاتم

 فكان طبيعيًّا أْن ُيضّعف.

وابن سالم، الظاهر هو مصعب بن سالم التميمي؛ ألّن من شيوخه سعد بن 

. ووّثقه (3)«ال بأس به»طريف، ومصعب هذا فيه خالف، وقال فيه ابن معني: 

ابن حجر إىل أّنه صدوق  . وانتهى فيه(2)«شيخ حمّله الصدق». وقال أبو حاتم: (2)العجيل

. ممّا يعني أّن حديث من (2)«ومصعب، فصالح ال بأس به». وقال فيه الذهبي: (4)له أوهام

 احلسان. 

وأّما سعد بن طريف، فالرجل معروف بالتشيّع والرفض، فكان طبيعيًّا أْن ُيضّعف 

ري وُيطعن به، فكثرت الكلامت يف ذّمه، فقالوا ضعيف، وضعيف جّدا، ومرتوك، وغ

 ، ومن الواضح أّن ذلك كّله بسبب عقيدته.(1)ذلك، بل اهّتموه بالوضع

                                         

 .4ص، 3، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (8)

 .431ص، 8: جابن حبّان، حممد، املجروحني (4)

 .434ابن معني، حييى، تاريخ ابن معني برواية الدارمي: ص (3)

 .418ص، 4العجيل، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الثقات: جُانظر:  (2)

 .311ص، 1، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)

 .814ص، 4يب: جتقريب التهذُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .822ص، 4سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

 .288ـ  281ص، 3هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (1)
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.  مما يعني (8)«ليس بالقوي عندهم»إاّل أّن البخاري خّفف وطأة كلامهتم، فقال فيه: 

 أّن حديثه وسط وهو احلسن.

واألصبغ بن نباتة، كذلك شيعي معروف، وكان من خاّصة أمري املؤمنني؛ لذا أخذ 

كويف تابعي »والتضعيف يف كلامت القوم، إاّل أّن العجيل قال فيه:  نصيبه من الذمّ 

. وقد تقّدم أّن سكوت البخاري ُيعّد توثيقًا (3). وسكت عنه البخاري يف الكبري(4)«ثقة

 عند طائفة.

ومن الواضح أّن املضّعفني ال دليل هلم عىل ضعفه سوى روايته لفضائل أمري 

وهو »وهذا ما يرّصح به ابن حبّان بكّل وضوح، فقال:  املؤمنني ممّا ال يرتضيها القوم،

 .(2)«ممّن ُفتن بحّب عىل، أتى بالطامات يف الروايات، فاستحق من أجلها الرتك

وإذا حّدث عن األصبغ »ولذا فإّن ابن عدي ال يرى بأسًا يف اعتامد روايته، فيقول: 

َمن روى عنه؛ ألّن الراوي عنه ثقة، فهو عندي ال بأس بروايته، وإّنام أتى اإلنكار من جهة 

 .(2)«لعّله يكون ضعيفاً 

 خالصة احلكم عىل السند

من خالل ما تقّدم ال يمكن احلكم بصّحة السند أعاله، لكّن هذا اخلرب التارخيي 

 ُيعترب قرينة تتقّوى هبا سائر األخبار الدالة عىل بكاء السامء واألرض عىل احلسني.

                                         

 .24الضعفاء الصغري: صالبخاري، حممد بن إسامعيل،  (8)

 .432ص، 8العجيل، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الثقات: ج (4)

 .32ص ،4التاريخ الكبري: ج ر: البخاري، حممد بن إسامعيل،ُانظ (3)

 .822ص، 8ابن حبّان، حممد، املجروحني: ج (2)

 .388ص، 3هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)
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 خرب الربيع بن خثيمـ  2
أخربنا أبو بكر حممد بن عل بن أمحد بن احلسني » أمايل الشجري، قال: جاء يف

اجلوزداين املقري، بقراءيت عليه، قال: أخربنا أبو مسلم عبد الرمحن بن شهدل املديني، 

قال: أخربنا أبو العباس أمحد بن عقدة، قال: أخربنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبد 

ّدثنا حصني، عن أيب حّيان التيمي، قال: ملّا ُقتل احلسني بن اهلل، قال: حّدثنا أيب، قال: ح

امحّرت السامء، فقال الربيع بن خثيم: بكت السامء بواكيها، َأما إهّنا ما بكت عىل  ×عل

 .(8)«×قبله ÷أحد بعد حييى بن زكريا

 رجال السند

 هذا السند فيه عّدة مشاكل، فعبد الرمحن بن شهدل جمهول، وأمحد بن احلسن بن

سعيد جمهول، روى عنه ابن عقدة وهو روى عن أبيه. وأبوه جمهول أيضًا، وحصني بن 

. (3) «يضع احلديث». وقال فيه الدارقطني: (4)خمارق تقّدم الكالم فيه، وأّنه وّثقه الطرباين

.أّما (2)«ال جتوز الرواية عنه وال االحتجاج به، إال عىل سبيل االعتبار»وقال ابن حبّان: 

 .(2)خثيم فهو ثقة عابد خمّضم الربيع بن

لكن من غري الواضح هل أّن الربيع بن خثيم قد وقع يف سند هذه الرواية وقد 

حّدث عنه أبو حيّان التيمي، أم أّن الشجري أقحم قوله هنا بال سند؟ هذا ما مل يتضح 

                                         

 .841ص، 4الشجري، حييى بن احلسني، األمايل: ج (8)

 389ص، 4زان: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، لسان امليُانظر:  (4)

 .222ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جُانظر:  (3)

، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جانظر: . و822ص 3ابن حبان، حممد، املجروحني: ج (2)

 .222ص

 .492ص، 8تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)
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 يل خصوصًا، ومل أجد هذا القول عند غري الشجري.

 خالصة احلكم عىل السند

م الربيع قد نقله أبو حيّان، فالسند كام أوضحنا ضعيف، وإْن كان مل يقع إْن كان كال

 يف السند املذكور، فهو مرسل من غري إسناد، فحكمه الضعف أيضًا.

 خرب عّمار بن ياسرـ  8
عن عاّمر بن يارس، قال: قال »ذكر املرعيش النجفي عن الديلمي يف الفردوس: 

سامء بكت لقتل حييى بن زكريا، وأهّنا لتبكي لقتل ال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم(:

 .(8)«ابني هذا...

ومل نعثر عىل هذا اخلرب يف الفردوس املطبوع، وهو مرسل حمكوم بالضعف؛ لعدم 

 الوقوف عىل إسناده.

 خالصة احلكم على األخبار املتقّدمة
ًا اتضح من خالل ما تقّدم أّن خرب بكاء السامء واألرض كام ورد صحيحًا معترب

عند الشيعة اإلمامية، فهو كذلك عند أهل السنّة، فقد عرفنا أّن بعض األسانيد جيدة 

 لذاهتا، وبعضها فيها نوع ضعف تصلح كمؤيد ومقّوي لبقيّة األخبار.

                                         

 .324ص، 42حقاق احلق: جدين، تعليقات عىل إاملرعيش، شهاب ال (8)
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 املبحث الثالث
 إثبات أو نفي بكاء السماء واألرض  

، وقمنا بدراستها بعد أْن استعرضنا األخبار الدالة عىل البكاء من كتب الفريقني

وتقييمها سنديًا، سنتعرض اآلن ملسألة ثبوت هذه الظاهرة من عدمه، ومن خالل 

 القرائن التي سنربزها سيتضح أّنه ال إشكال يف ثبوت هذه الظاهرة:

( راٍو يف ُكتب الشيعة، وعن 42كثرة الطرق، فقد عرفنا أّن اخلرب ُروي عن )ـ  8

 عدد من الرواة يكشف عن ثبوت احلادثة بال شك.( رواة يف ُكتب السنّة، وهذا ال4)

إْن قلنا: إّن ثبوت القضايا التارخيية حيتاج إىل طرق معتربة، فقد عرفنا أّن هناك ـ  4

طرقًا معتربة يف ُكتب الفريقني أثبتت تلك احلادثة، وال نرى مربرًا لنعود ونذكر الطرق 

 املعتربة التي تقّدمت دراستها.

لفصلني األّول والثاين، فإّن نفس ذكر احلادثة يف كتب الفريقني وكام ذكرنا يف اـ  3

 واتفاقهم عىل نقلها، ُيعّد قرينة قوية عىل حصول احلادثة، ببيان ذكرناه هناك فال نعيد.
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 املبحث الرابع
 تأّمالت خمتصرة يف داللة األخبار

 .(8) (...گگگڳ)أّوال: بيان األقوال يف تفسري آية: 
 ناسب قبل أْن ندخل يف بيان داللة األخبار ومعطياهتا أْن نبنّي:رأينا من امل

هل أّن السامء واألرض من املمكن أْن تبكي عىل امليّت أم ال؟ خصوصًا أّن القرآن 

گگگڳڳڳ )الكريم ذكر هذا املوضوع، فقال )عّز من قائل(: 

 .(ڳ ڱ 

فة، ملِا هلا من فكان من الّضورة أْن نتعّرض آلراء املفّسين يف هذه اآلية الرشي

 يف الروايات اآلنفة الذكر.  ×دخالة يف معرفة معنى البكاء عىل احلسني

 وحيث إّن اآلراء واألقوال يف تفسري هذه اآلية عديدة؛ لذا سنعرض هلا بإجياز:

إّن املراد: أهل السامء واألرض، فحذفت كلمة )أهل( كام حذف يف قوله تعاىل: ـ  8

أراد أهل القرية، وأصحاب . (3)(گگگگ)ويف قوله: ، (4)(ڱڱ)

 . (2)احلرب

                                         

 .49الدخان: اآلية (8)

 .14يوسف: اآلية( 4)

 .2حممد: اآلية( 3)

، 2ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: ج .31نظر: املرتىض، عيل بن احلسني، األمايل: ص( اُ 2)

 .821، ص84القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج .884ص
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إّنه أراد تعاىل املبالغة يف وصف القوم بصغر القدر وسقوط املنزلة؛ ألّن العرب ـ  4

إذا أخربت عن عظم املصاب باهلالك، قالت: كسفت الشمس لفقده، وأظلم القمر، 

مر وشمول وبكاه الليل والنهار، والسامء واألرض، يريدون بذلك املبالغة يف ِعظم األ

رضره، وليس ذلك بكذب منهم؛ ألهّنم مجيعًا متواطئون عليه، والسامع له يعرف 

مذهب القائل فيه، ونيتهم يف قوهلم: أظلمت الشمس، كادت تظلم، وكسف القمر: 

 كاد يكسف، ومعنى )كاد(: هّم أْن يفعل ومل يفعل. 

 قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز:

ـــفة   ـــت بكاس ـــة ليس ـــمس طالع    الش

 

 تـــبكي عليــك نجــوم الليــل والقمــر 

أراد: الشمس طالعة تبكي عليه، وليست مع طلوعها كاسفة النجوم والقمر؛ ألهّنا  

مظلمة، وإّنام تكسف بضوئها، فنجوم الليل بادية بالنهار، فيكون معنى الكالم: إّن اهلل 

  .م فاقدملّا أهلك قوم فرعون مل يبِك عليهم باٍك، ومل جيزع جازع، ومل يوجد هل

 وقال يزيد بن مفرغ احلمريي:

 الــريــــــح تـبــــــكي شـجــــــوها    

 

 والــــــربق يلمــــــع يف الغاممــــــة 

وهذا صنيعهم يف وصف كّل امرئ جّل خطبه وعظم موقعه، فيصفون النهار  

 .(8)بالظالم، وأّن الكواكب طلعت هنارًا لفقد نور الشمس وضوئها...

ه ال أحد أخذ بثأرهم وال انترص هلم؛ ألّن أْن يكون معنى اآلية اإلخبار عن أنّ ـ  3

العرب كانت ال تبكي عىل قتيل إاّل بعد األخذ بثاره، وقتل َمن كان بواء به من عشرية 

القاتل، فكنّي تعاىل هبذا اللفظ عن فقد االنتصار، واألخذ بالثار عىل مذهب القوم 

                                         

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: . 39 ـ 31نظر: املرتىض، عيل بن احلسني، األمايل: صاُ ( 8)

 .821ـ  839ص، 89القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج. 882ـ  884ص، 2ج
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 . (8)الذين خوطبوا بالقرآن

قيقة، وتكون اآلية كناية عن أّنه مل يكن هلم يف أْن يكون حمموالً عىل البكاء حـ  2

، ويدّل عليه ما ُروي عن أنس بن مالك عن (4)األرض عمل صالح ُيرفع منها إىل السامء

ما من مسلم إاّل وله يف السامء بابان، باب يصعد فيه عمله، »أّنه قال: ’ رسول اهلل

. (3)« عليه وسّلم( هذه اآليةوباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه. وتال )صىّل اهلل

إّن املؤمن إذا مات بكى عليه ُمصاّله من األرض، ومصعد عمله من »×وعن عيلّ 

السامء، وإّن آل فرعون مل يكن هلم يف األرض ُمصىّل وال يف السامء مصعد عمل، فقال اهلل 

. وإىل نحو هذا ذهب ابن عباس، (1)«(گگگڳڳ)تعاىل: 

هد: ما مات مؤمن إاّل بكت عليه السامء واألرض أربعني وقال جما»والضّحاك، ومقاتل. 

صباحًا. فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما لألرض ال تبكي عىل عبد كان يعمرها بالركوع 

والسجود؟! وما للسامء ال تبكي عىل عبد كان لتسبيحه وتكبريه فيها دوي كدوي 

 .(5)«النحل؟!

خبار عن االختالل بعده كام يقال اإل»وذكر السيد املرتىض أّن معنى البكاء ههنا: 

 .(4) «بكى منزل فالن بعده...

ويمكن يف اآلية وجه خامس، وهو أْن يكون البكاء فيها كناية عن املطر ـ  2

                                         

 .39 ـ 31نظر: املرتىض، عيل بن احلسني، األمايل: صاُ ( 8)

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: . 21 ـ 39احلسني، األمايل: صنظر: املرتىض، عيل بن اُ ( 4)

 .821ـ  839ص، 89القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج. 884ص، 2ج

 .812، ص2اهليثمي، عيل بن أيب بكر، جممع الزوائد: ج( 3)

 .884، ص2ج  ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: (2)

 املصدر السابق. (2)

 .21املرتىض، عيل بن احلسني، األمايل: ص( 4)
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والسقيا؛ ألّن العرب ُتشبّه املطر بالبكاء، ويكون معنى اآلية أّن السامء مل تسِق قبورهم، 

ر يف ذلك؛ ألهّنم كانوا يستسقون ومل جتد عليهم بالقطر عىل مذهب العرب املشهو

السحاب لقبور َمن فقدوه من أعزائهم، ويستنبتون ملواضع حفرهم الزهر والرياض..، 

والفعل الذي ُأضيف إىل السامء وإن كان ال جيوز إضافته إىل األرض، فقد يصّح عطف 

قال  األرض عىل السامء بأن ُيقّدر هلا فعل يصّح نسبته إليها، والعرب تفعل مثل هذا،

 الشاعر:

ــــدا     ــــد غ ــــك ق ــــت زوج ــــا لي  ي

 

 مـــــــتقّلدًا ســـــــيفاً ورحمــــــاً  

فعطف الرمح عىل السيف وإْن كان التقّلد ال جيوز فيه، لكنّه أراد حاماًل رحمًا.  

ومثل هذا يقدر يف اآلية، فيقال: إّنه تعاىل أراد أّن السامء مل تسِق قبورهم، وأّن األرض مل 

 .(8) ن حرماهنم رمحة اهلل ورضوانهتعشب عليها، وكّل هذا كناية ع

 ثانيًا: معنى وحقيقة البكاء يف اآلية
بعد أْن أوضحنا األقوال يف اآلية املباركة، وأّن بعضًا حيملها عىل البكاء بال تأويل، 

 فال بّد أْن نقف قليالً يف املعنى املراد من البكاء، فقد ذكروا فيه احتامالت عّدة:

احليوان، ويساعد عليه األخبار العديدة الدالة عىل أّن  إّنه كاملعروف من بكاءـ  8

( من األقوال يف 2السامء واألرض تبكي عىل املؤمن، وقد تقّدم بعضها يف النقطة رقم )

معاين اآلية، وقد ذكر الطربي وغريه من املفّّسين عّدة روايات يف ذلك، منها: ما رواه 

 ،(گگگڳڳڳڳڱ) عن ابن عباس: : »عن سعيد بن جبري

قال: إّنه ليس أحد إاّل له باب يف السامء ينزل فيه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا ُفقد بكت 

عليه مواضعه التي كان يسجد عليها، وإّن قوم فرعون مل يكن هلم يف األرض عمل صالح 

                                         

  .28 ـ 21: صاملصدر السابقنظر: اُ  (8)
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ُيقبل منهم، فيصعد إىل اهلل )عّز وجّل(. فقال جماهد: تبكي األرض عىل املؤمن أربعني 

 . (8)«صباحاً 

قال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه »منها: ما رواه، عن رشيح بن عبيد احلّضمي، قال: و

وسّلم(: إّن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، َأال ال غربة عىل املؤمن، ما مات مؤمن يف 

غربة غابت عنه فيها بواكيه إاّل بكت عليه السامء واألرض، ثّم قرأ رسول اهلل )صىّل اهلل 

. (4)«، ثّم قال: إهّنام ال يبكيان عىل الكافر(گگگڳڳ)(: عليه وسّلم

، يقول: ال تبكي (گگگڳڳ): »وعن الضّحاك أّنه كان يقول

السامء واألرض عىل الكافر، وتبكي عىل املؤمن الصالح، معامله من األرض، ومقّر عمله 

 .(3)«من السامء

قال: بقاع املؤمن التي كان  (گگگڳڳ)»وعن قتادة، يف قوله: 

صّل عليها من األرض تبكي عليه إذا مات، وبقاعه من السامء التي كان ُيرفع فيها يُ 

 .(2)«عمله

ما من عبد يسجد هلل سجدة يف بقعة من بقاع »وعن عطاء اخلراساين أّنه قال: 

وغري ذلك من الروايات  ،«األرض إاّل شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت

 .(2)العديدة

                                         

نظر: القرطبي، حممد بن أمحد، اُ و .843ـ 848ص، 42الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان: ج (8)

ن العظيم: آابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر .828ـ 821ص، 84اجلامع ألحكام القرآن: ج

 . 38ـ  31ص، 4السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، الدر املنثور: ج .823ص، 2ج

 ملصادر السابقة.ا (4)

 املصادر السابقة. (3)

 املصادر السابقة. (2)

  املصادر السابقة.نظر: اُ  (2)
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الروايات يف كتب أهل السنّة، فقد وردت نظرياهتا عند الشيعة وكام وردت هذه 

اإلمامية أيضًا، فقد روى الكليني، عن عيل بن رئاب، قال: سمعت أبا احلسن 

إذا مات املؤمن بكت عليه املالئكة، وبقاع األرض التي كان يعبد اهلل »يقول:  ×األّول

 . (8)«عليها، وأبواب السامء التي كان ُيصَعُد أعامله فيها

، أّنه قال: ×وروى الشيخ الصدوق، عن أيب حممد الوابيش، عن اإلمام الصادق

ما من مؤمن يموت يف أرض غربة، تغيب عنه فيها بواكيه إاّل بكته بقاع األرض التي »

كان يعبد اهلل )عّز وجّل( عليها، وبكته أثوابه وبكته أبواب السامء التي كان ُيصعد فيها 

 .(4)«املوكالن بهعمله، وبكاه امللكان 

 .(3)وغري ذلك من الروايات

 بكاء السامء محرة أطرافها، وبكاء األرض غربهتا:ـ  4

أّما تفسري بكاء السامء باحلمرة، فقد وردت فيه مجلة من اآلثار، وقد ذكر الطربي 

دي، أّنه:  ملّا ُقتل احلسني بن عل )رضوان اهلل »أثرين يف ذلك، أحدمها ما تقّدم عن السُّ

. واآلخر عن عطاء يف قوله: «هام( بكت السامء عليه، وبكاؤها محرهتاعلي

 . (2)«قال: بكاؤها محرة أطرافها (گگگڳڳ)»

ومن هذه اآلثار أيضًا: ما تقّدم ذكره عن إبراهيم النخعي حني فّّس بكاء السامء 

رت دمًا، حتمر وتصري وردة كالدهان، إّن حييى بن زكريا ملّا ُقتل امحّرت السامء وقط»بأهّنا 

                                         

 .422ص، 3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج (8)

 .499ص، 4الفقيه: ج ن ال حيّضهمَ الصدوق، حممد بن عيل،  (4)

 .289ـ  281ص، 2، ج211ص، 3نظر: الربوجردي، حسني، جامع أحاديث الشيعة: جاُ  (3)

 .841ص، 42الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان: ج (2)
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 .(8)«وإّن حسني بن عل يوم ُقتل امحّرت السامء

 .«بكاء السامء محرهتا»وأخرج ابن أيب الدنيا، عن احلسن البرصي، قال:  

كان يقال هذه احلمرة التي تكون يف »وأخرج أيضًا عن سفيان الثوري أّنه قال:  

 .(4)«السامء بكاء السامء عىل املؤمن

ب الفريقني فّّست بكاء السامء واألرض عىل وقد تقّدمت عّدة أخبار من كت

 باحلمرة فال ُنعيد. ×احلسني

البكاء إدرار اليشء، فإذا : »وأّما بكاء األرض، فقد قال حممد بن عيل الرتمذي

أدّرت العني بامئها، قيل: بكت، وإذا أدّرت السامء بحمرهتا، قيل: بكت، وإذا أدّرت 

ور ومعه نور اهلل، فاألرض مضيئة بنوره وإن األرض بغربهتا، قيل: بكت؛ ألّن املؤمن ن

غاب عن عينيك، فإن فقدت نور املؤمن اغرّبت فدّرت باغربارها؛ ألهّنا كانت غرباء 

بخطايا أهل الرشك، وإّنام صارت مضيئة بنور املؤمن، فإذا ُقبض املؤمن منها دّرت 

 .(3)«بغربهتا...

منها تدّل عىل أسف وحزن، إّن معنى بكاء السامء واألرض، هو أمارة تظهر ـ  3

أي: تظهر عالمات يف السامء واألرض تكشف عن حزهنام وأسفهام عىل فقدان ذلك 

 املؤمن.

 وقد ذكر هذه الوجوه الثالثة القرطبي يف تفسريه، ثّم اختار القول األّول.

قلت: والقول األّول أظهر؛ إذ ال استحالة يف ذلك، وإذا كانت الساموات »وقال: 

                                         

أيب حاتم الرازي، عبد  ابن. وانظر: 822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (8)

  .3419ص، 81 القرآن العظيم: جالرمحن بن حممد، تفسري

 .38ص، 4السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، الدر املنثور: ج (4)

 .824ص، 84القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج (3)
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ح وتسمع وتتكّلم ـ كام بينّاه يف سبحان و)مريم، وحم فّصلت( ـ فكذلك واألرض ُتسبّ 

 .(8)«تبكي، مع ما جاء من اخلرب يف ذلك

 حسب لسان الروايات ×ثالثًا: التحقيق يف معنى بكاء السماء واألرض على احلسني
بعد أْن أوردنا عّدة أقوال واحتامالت يف معنى بكاء السموات واألرض، نعود 

، وأّي هذه املعاين يتسق ويتفق ×نى بكاء الساموات واألرض عىل احلسنيلنرى ما مع

 مع الروايات املذكورة يف أّول البحث، وتربز لدينا ها هنا عّدة احتامالت:

 أهل السموات وأهل األرض. ×أْن يكون املعنى أّنه بكى عىل احلسنيـ  8

، فجرى جمرى ×سنيأْن يكون املعنى كناية عن شّدة احلزن واملأساة عىل احلـ  4

العرب يف املبالغة عند فقدهم لشخص ذي شأن كبري، فيقولون: اظلمت الدنيا عليه، 

 وبكت لفقده الساموات واألرض.

أْن تكون احلوادث الكونية احلاصلة من امحرار السامء واألرض متثّل حالة ـ  3

 .×البكاء التي حصلت عىل احلسني

كمطر السامء دمًا، وظهوره حتت  أْن تكون احلوادث الكونية األُخرىـ  2

األحجار، مضافًا المحرار الشمس واألرض وغريها من احلوادث، كّلها مُتثّل البكاء 

 .×عىل احلسني

أْن يكون املراد أّنه بكى عليه موضع مصاّله وسجوده يف األرض، ومصعد ـ  2

حاله حال  عمله من السامء، وغري ذلك ممّا تقّدم ذكره يف البكاء عىل املؤمن، فيكون

 املؤمن الذي يموت.

 أْن يكون هو البكاء عىل احلقيقة، كام استظهره القرطبي يف البكاء عىل املؤمن.ـ  4

                                         

 .املصدر السابق (8)
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فهو يف نفسه ممكن، خصوصًا أّن الروايات دّلت أيضًا عىل  أّما االحتامل األّول،

 ، كام ستأيت اإلشارة إليه، إاّل أّنه يصطدم مع تفسري×بكاء كّل الكون عىل احلسني

بعض الروايات، بأّن بكاءها محرهتا، فهذه القيود يف بعض الروايات تقيّد تلك 

الروايات التي اطلقت بكاء السموات من دون تبيني حقيقة البكاء، ومع هذا التقييد ال 

يمكن محلها عىل إرادة أهل السموات واألرض، بل املراد هو السموات واألرض 

 حقيقة وبدون تأويل.

فهو ممكن أيضًا يف حّد ذاته، وسيكون املعنى كناية عن أّن  الثاين،وأّما االحتامل 

يتمتع بمكانة عظيمة ومنزلة سامية، فرحيله يمثّل حالة من احلزن الشديد،  ×احلسني

وكأّنام قد بكى وحزن لفقده كّل يشء، حتى الساموات واألرض، لكن هذا قد ال 

روايات املطلقة أيضًا، والتي ُيشّم منها أّن يتامشى مع الروايات املبيّنة ملعنى البكاء، بل لل

املراد هو بكاء الساموات حقيقة، بل وال يتامشى مع كّل األحداث الكونية التي جرت 

، فهي ُتفيد أّن األمر غري متعّلق بشّدة حزن املجتمع وعدمه، بل ×عند مقتل احلسني

زن واألسى الذي توضح أّن هناك ُأمورًا تكوينية حصلت أيضًا، قد مُتثّل شّدة احل

حصل للكون أمجع، فاملعنى حينئٍذ يكون أّن الساموات واألرض أظهرت حزنًا شديدًا 

مَتثّل يف بكائهام عليه، وقد ظهرت احلمرة ونزل املطر وغري ذلك ممّا  ×عىل احلسني

 حصل كعالمة لذلك البكاء.

مع  فهو منسجم مع لسان بعض الروايات وال يتناىف وأّما االحتامل الثالث،

مطلقاهتا، وهو تفسري رصيح ملعنى بكاء السموات واألرض، فتكون احلمرة التي 

ظهرت عبارة عن البكاء، لكن باجلمع مع بقيّة اآلثار الكونية احلاصلة قد نستنتج أّن 

 احلمرة متثّل أحد مصاديق البكاء ال غري. 

ال تتناىف مع فهو قريب أيضًا، فإّن محرة السامء واألرض  وأّما االحتامل الرابع،
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سقوط املطر وال مع ظهور الدم، فكّلها عالمات أصبغت األرض والسامء بلون الدم 

 ، فتكون كّل هذه احلاالت مُتثّل بكاء للسامء واألرض.×حزنًا وبكاًء عىل احلسني

فال يمكن املصري إليه؛ إذ ال معنى حينئٍذ لتأكيد الروايات  وأّما االحتامل اخلامس،

، مضافًا لتنافيه مع ما دّل عىل أّن السامء ×واألرض عىل احلسنيعىل بكاء السامء 

، وسيأيت الكالم يف خصوص هذا األمر ÷واألرض مل تبِك إاّل عىل احلسني وزكريا

 بعد قليل.

فهو أيضًا احتامل وارد، وهو متناسب مع الروايات املطلقة  وأّما االحتامل السادس،

روايات احلمرة إذا ما حسبناها مصداقًا من ، وال يتناىف مع ×يف البكاء عىل احلسني

 مصاديق البكاء.

واخلالصة التي يمكن اخلروج هبا من البحث هي: إّنه ال يوجد ما يمنع من كون 

البكاء احلاصل هو بكاء حقيقي، وهذا البكاء هو نتاج احلزن واألسى الشديدين، 

أساة، واجلريمة التي اللذين طاال كّل خملوقات الكون، فتفّجع العامل بأرسه لتلك امل

، والتي ُأريد من خالهلا إمخاد صوت احلق، وقتٌل ’ُارتكبت بحق أبناء بيت رسول اهلل

للعدالة، بل ولإلنسانية أمجع، وكان ذلك بصورة بشعة، فظهرت عالمات عديدة هلذا 

احلزن واألسى، فامحّرت السامء ومطرت دمًا، وأغربت األرض وظهر منها الدم، وغري 

 حدث وجرى يف ذلك اليوم املهول، والعلم عند اهلل أّوالً وآخرًا. ذلك ممّا

 ×رابعًا: هل بكت السماء على غري احلسني
لو الحظنا الروايات التي أوردناها فيام سبق، لرأينا أّن بعضها تتحّدث عن أّن 

من دون أْن تنفي بكائهام عىل غريه، لكن بعضها  ×السامء واألرض بكت عىل احلسني

، وحينئٍذ ÷السامء واألرض مل تبِك عىل غري احلسني وحييى بن زكريا أوضحت أنّ 

سوف يقع التعارض بينها وبني جمموعة من الروايات الدالة عىل أّن السامء واألرض 
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تبكي عىل املؤمن، وقد تقّدم قسم منها، وعرفنا أهّنا وردت يف ُكتب الفريقني، وهي 

ن نامذج ـ فيام تقّدم ـ يكفي يف وضوح كثرية ال نرى رضورة لّسدها، فام قّدمناه م

صورة التعارض بينها وبني ما دّل عىل اختصاص البكاء باحلسني وحييى بن 

 ÷.زكريا

 حّل التعارض

من الواضح أّن ـ كام عرفنا ـ الروايات وردت يف كتب الفريقني، وهلا طرق عّدة، 

بعض طرق هذه  وحينئٍذ فالنقاش السندي ال معنى له، بل بعد املراجعة تبنّي أنّ 

الروايات عند الشيعة صحيحة السند، وبعضها عند السنّة صحيحة السند، فيبقى األمر 

 حمصور يف اجلمع الداليل.

وبنظرة تأملية يف لسان الروايات يمكن القول بأّن هذه الروايات ناظرة إىل بكاء 

 موضع معنّي من السامء واألرض، وهو موضع مصاّله، وعمود عمله وهكذا، بينام

ناظرة جلميع السامء  ×الروايات الواردة يف بكاء السموات واألرض عىل احلسني

واألرض وغري خمتّصة ببقعة معيّنة منها، وحينئٍذ فإّن السامء واألرض بأمجعها مل تبِك 

 ، وال تنايف حينئٍذ بني الروايات.÷إاّل عىل احلسني وحييى بن زكريا



  اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  424

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 423  ............................................  ×الفصل الثَّالث: بكاء الساموات واألرض عىل احلسني

 
 

 املبحث اخلامس
 ماءظهور احلمرة يف الس

كان من املفرتض أْن يكون هذا املبحث خارجًا عن هذا الفصل، لكن تسلسل 

البحث اضطرنا أْن ندرجه هنا، ملِا تقّدم يف طيّاته من ترصيح بعض األخبار بأّن بكاء 

گگ )هو محرهتا، وأّن أحد معاين البكاء يف اآلية الرشيفة  ×السامء عىل احلسني

ة من الروايات يف ذلك؛ لذا رأينا من هو امحرار السامء، وتقّدمت عدّ  (گڳ

 املناسب أْن ندرج هذا احلدث الكوين يف هذا الفصل.

وحيث إّن املعنى قد تقّدم، وإّن املراد من هذه احلمرة هو البكاء، أو شّدة حزن 

؛ لذا سنقترص عىل ذكر الروايات الدالة عىل ×وأسى الكون بأمجعه عىل احلسني

، مع بعض اإلشارات عن معنى احلمرة ×سنيحصول هذه الظاهرة بعد مقتل احل

 التي صارت مثارًا للجدل والكالم.

 املطلب األّول: ختريج ودراسة الروايات الواردة من طرق الشيعة
تقّدم فيام سبق بعض الروايات وهي تدل باملطابقة أو اإللتزام عىل امحرار السامء 

ء هو محرهتا، فهي بالتايل تدّل ، من َقبيل الدالة عىل أّن بكاء السام×عند مقتل احلسني

، أو من َقبيل الدالة عىل امحرار ×عىل ظهور احلمرة يف السامء عند مقتل احلسني

الشمس، فهي تدّل أيضًا عىل ظهور احلمرة يف السامء، فضاًل عن املرّصحة بامحرار 

، السامء، كام أّن بعض الروايات مل يتقّدم ذكرها لتعّلق موضوعها بحمرة السامء فقط

 فلم تندرج يف سياق املواضيع املتقّدمة.
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 فمن الروايات الدالة عىل محرة السامء، ما ييل:

 خرب أبي بصريـ  3
بكى لقتله  ×إّن احلسني»، قال: ×وقد تقّدم سابقًا، وجاء فيه، أّن اإلمام الصادق

بن السامء واألرض وامحّرتا، ومل تبكيا عىل أحد قطُّ إاّل عىل حييى بن زكريا واحلسني 

 .(6)«÷عل

 وعرفنا فيام مىض أّن إسناده معترب )موّثق(.

 خرب عبد اخلالق بن عبد رّبهـ  7
سمعت أبا عبد :»، وجاء فيه×وقد تقّدم أيضًا، وهو كذلك عن اإلمام الصادق

يقول: مل جيعل له من َقبُل سمّيًا، احلسني بن عل، مل يكن له من َقبُل سمّيًا، وحييى  ×اهلل

كن له من َقبُل سمّيًا، ومل تبِك السامء إاّل عليهام أربعني صباحًا. قال: مل ي ×بن زكريا

 .(4)«قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع محراء وتغرب محراء

وسند هذا اخلرب معترب )موّثق( رجاله كّلهم ثقات، عىل ما تقّدم، كام أّنه له طرقًا 

 ُأخرى تّم التطّرق هلا سابقًا فال ُنعيد.

 د بن فرقدخرب داُوـ  1
امحّرت السامء حني ُقتل »، قال: ×وقد تقّدم أيضًا، عن أيب عبد اهلل الصادق

 .(3)«سنة، وحييى بن زكريا، ومحرهتا بكاؤها ×احلسني

                                         

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .813ـ 814: صاملصدر السابق (4)

 .صدر السابقامل (3)
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وسند هذا اخلرب صحيح، رجاله كّلهم إمامية ثقات، وللحديث وجه آخر تقّدم 

 سابقًا.

 خرب عبد اهلل بن هاللـ  4
، يقول: إّن السامء بكت عىل احلسني ×سمعت أبا عبد اهلل»تقّدم أيضًا، وجاء فيه: 

؟ قال: مكثوا (6)بن عل، وحييى بن زكريا، ومل تبِك عىل أحد غريمها. قلت: وما بكاؤمها

 . (4)«أربعني يومًا تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤمها. قال: نعم

اوي املبارش، وقد تقّدم الكالم وسند احلديث ضعيف؛ جلهالة عبد اهلل بن هالل الر

عنه وعن احتامل احتاده مع عبد اهلل بن هالل بن جابان الذي يروي عنه ابن حمبوب فال 

 ُنعيد.

 خرب احلسن بن زيادـ  5
، قال: كان قاتل حييى بن زكريا ولد زنا، ×عن أيب عبد اهلل»تقّدم أيضًا، وجاء فيه: 

عىل أحد إاّل عليهام. قال: قلت: وكيف ولد زنا، ومل تبِك السامء  ×وقاتل احلسني

 .(3)«تبكي؟ قال: تطلع الشمس يف محرة وتغيب يف محرة

 وسند احلديث ضعيف؛ جلهالة عامر بن معقل.

                                         

إذ إّن لفظ )بكاؤمها( يدّل عىل التثنية، يف حني أّن اإلمام  ؛من الواضح أّن هناك خلل يف سياق العبارة (8)

يتكّلم عن بكاء السامء فقط ومل يذكر األرض، فإّما أْن تكون لفظة )األرض( ساقطة، أو أّن لفظ التثنية 

( نقل الرواية بلفظ 481ص، 22)جيف:  حارغري صحيح، والظاهر هو الثاين، بدليل أّن صاحب الب

 )بكاؤها(، كام أّن الطريق اآلخر للراوية اآليت ينص عىل لفظ )بكاؤها( أيضاً.

 .818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (4)

 .812: صاملصدر السابق (3)
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 خرب ميثم التمارـ  6
وهو خرب طويل تقّدم سابقًا، نقترص فيه عىل ذكر موضع احلاجة، فقد جاء فيه أّن 

، إذا نظرت إىل الشمس محراء كأهّنا دم عبيط، فاعلمي يا جبلة»... ميثاًم التاّمر قال جلبلة: 

أّن سّيدك احلسني قد ُقتل. قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس عىل احليطان 

كأهّنا املالحف املعصفرة، فصحُت حينئٍذ وبكيت، وقلت: قد واهلل ُقتل سّيدنا احلسني بن 

 .(8)«×عل

 ملّكية، فلم نقف عىل ترمجتها.وقد تقّدم أّن سنده ضعيف؛ جلهالة جبلة ا

 ×خرب فاطمة بنت عليـ  2
حّدثني بذلك حممد بن عل ماجيلويه&، عن عّمه »أخرجه الشيخ الصدوق، قال: 

حممد بن أيب القاسم، عن حممد بن عل الكويف، عن نرص بن مزاحم، عن لوط بن حييى، 

إّن يزيد )لعنه اهلل(  عن احلارث بن كعب، عن فاطمة بنت عل )صلوات اهلل عليهام(: ثمّ 

يف حمبس ال يكنهم من حر وال  ÷، فُحبسن مع عل بن احلسني×أمر بنساء احلسني

قر حتى تقرشت وجوههم، ومل ُيرفع ببيت املقدس حجر عن وجه األرض إاّل وجد حتته 

دم عبيط، وأبرص الناس الشمس عىل احليطان محراء كأهّنا املالحف املعصفرة، إىل أن 

 .(4)«إىل كربالء ×بالنسوة، ورّد رأس احلسني ÷حلسنيخرج عل بن ا

 وقد عرفنا سابقًا أّن سند هذا اخلرب ضعيف.

 

                                         

ـ 442ص، 8ئع: ج. الصدوق، حممد بن عيل، علل الرشا819الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص( 8)

441 . 

 .444الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (4)
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 لي بن مسهرعخرب جّدة  ـ  8
حّدثني أيب&، عن سعد بن »وهذا اخلرب مل يمّر بنا سابقًا، أخرجه ابن قولويه، قال: 

القريش، قال: عبد اهلل، عن عبد اهلل بن أمحد، عن عمر بن سهل، عن عل بن مسهر 

حّدثتني جّديت أهّنا أدركت احلسني بن عل حني ُقتل، قالت: فمكثنا سنة وتسعة أشهر 

 .(8)«والسامء مثل العلقة، مثل الدم، ما ُترى الشمس

وهذا اخلرب ضعيف؛ ويكفي يف ذلك أّن عيل بن مسهر ال توجد له ترمجة عند 

سنّة، وسنعرف أّن عيل بن مسهر الشيعة، وكذلك جّدته، وستأيت هذه الرواية يف كتب ال

 من الثقات عندهم.

 خرب رجل من أهل بيت املقدسـ  9
وهذا اخلرب تقّدم سابقًا وقد أخرجه ابن قولويه، عن أيب نرص، عن رجل من أهل 

 .(4)«وامحّرت احليطان كالعلق»... بيت املقدس أّنه قال: 

 رواهتا. وقد تقّدم سابقًا أّن هذه الرواية ضعيفة؛ جلهالة عّدة من

ثّم إّن هذه الرواية وإْن مل ُترّصح بظهور احلمرة، إاّل أّن الظاهر من جمموع األخبار 

أّن هذه آثار احلمرة قد انعكست عىل احليطان، فقد تقّدم فيام سبق أّن الناس رأوا 

 الشمس عىل احليطان كأهّنا املالحف املعصفرة.

 ـ خرب سعد اإلسكاف31
كان : »×وروى سعد اإلسكاف قال: قال أبو جعفر» أورده الشيخ املفيد، قال:

ولد زنا ، ومل حتمر السامء إال  ×قاتل حييى بن زكريا ولد زنا ، وقاتل احلسني بن عل

                                         

 .814ـ 818كامل الزيارات: ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، (8)

 .848ـ 841: صاملصدر السابق (4)
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 .(8)«هلام

 واخلرب كام هو واضح مرسل، فهو حمكوم بالضعف من اجلهة السندية.

 خرب أبي معمرـ  33
أخربين »، عن أيب معمر، قال: أورده القايض النعامن عن حممد بن معني االصباغي

 .(7)«: مكثت السامء بعد مقتله شهرا محراء×من أدرك مقتل احلسني

وهذا اخلرب مرسل مل نقف عىل سنده، فهو حمكوم بالضعف، كام أّن القايض النعامن 

من اإلسامعيليّة، وينقل يف كتابه هذا من السنّة والشيعة، ومل يتّضح لنا من أين أخذ هذه 

 الرواية.

 خرب امرأة كعب  ـ  37
قيل له]أي زوجها كعب بن مالك[: قتل »أورده القايض النعامن، عنها، أهّنا قالت: 

؟ قال: ال واهلل ما قتل ولو قتل هنارا ملا أمسيتم حتى تروا لذلك ×احلسني بن عل

عالمة، ولو قتل ليال أصبحتم حتى تروا لذلك عالمة. قالت: فلام أمسوا امحّر أفق املساء. 

 .(3)«، بكت السامء عليه كام بكت عىل حييى بن زكريا×ال: أال إّنه قتل احلسني بن علفق

وحكم هذا اخلرب كسابقه، فهو مرسل حمكوم بالضعف، ومل يتّضح لنا من أين أخذ 

 القايض النعامن هذه الرواية.

                                         

 .834ص، 4اإلرشاد: جاملفيد، حممد بن حممد،  (8)

 .821ـ  849ص، 3القايض املغريب، النعامن بن حممد، رشح األخبار: ج (4)

 .822، ص3املصدر السابق: ج (3)
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 خالصة احلكم على أسانيد روايات محرة السماء عند الشيعة
من األخبار أعاله، أّن عدد الروايات الدالة عىل محرة  تبنّي من خالل ما رسدناه

السامء من طرق الشيعة هي اثنتا عرشة رواية، وهذا العدد لوحده يورث الوثوق 

بحصول هذه احلادثة، فضاًل عن وجود عدد من األخبار الصحيحة واملعتربة يف املقام.
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 هل السّنةختريج ودراسة الروايات الواردة من طرق أ: الثانياملطلب 
وقد عرفنا أّن جمموعة من األخبار املتقّدمة قد فّّست البكاء باحلمرة، فهي تدّل 

عىل احلمرة باملالزمة، كام وقفنا بعد التتبع عىل جمموعة من األخبار نّصت عىل حصول 

من دون أْن تتعّرض ملسألة البكاء؛ لذا سنتعّرض لذكر  ×احلمرة عند مقتل احلسني

 ائفتني: األخبار عىل شكل ط

 األُوىل: األخبار التي مل نذكرها سابقًا، ونّصت عىل محرة السامء.

 والثانية: إشارة موجزة إىل األخبار التي فّّست البكاء بحمرة السامء

 أّواًل: األخبار اليت نّصت على محرة السماء ومل تقرنها بالبكاء
 وهذه األخبار عديدة، منها:

 خرب حممد بن سريين ـ  3
 خلرب عن ابن سريين بطرق عديدة:ورد هذا ا

 الطريق األّول: هشام بن حّسان عنه

حّدثنا عّفان بن مسلم، قال: حّدثنا مّحاد بن زيد، عن هشام »أخرجه ابن سعد، قال: 

بن حسان، عن حممد بن سريين، قال: مل ُتَر هذه احلمرة يف آفاق السامء حّتى ُقتل احلسني 

 .(8)«بن عل )رمحه اهلل(

                                         

 .212ص، 8ج :طبقات ابن سعدابن سعد، حممد،  (8)
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 .(8)و نعيم، من طريق عّفان أيضاً وأخرجه أب

 .(4)وأخرجه البالذري، عن عمر بن شبّه، عن عّفان أيضاً 

حّدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا حييى احلاّمين، ثنا »وأخرجه الطرباين، قال: 

مّحاد بن زيد، عن هشام بن حّسان، عن حممد بن سريين، قال: مل يكن يف السامء محرة حّتى 

 .(3)«ُقتل احلسني

 .(2)وأخرجه أبو نعيم من طريق احلاّمين أيضاً 

]يعني  وباإلسناد، قال ابن بطة»وأخرجه ابن اجلوزي من طريق ابن بطة، قال: 

، أنبأنا (2)الذي تقّدم ذكره، وهو: أخربنا عيل بن عبيد اهلل، أخربنا عيل بن أمحد الّسي

حّدثنا سليامن بن حرب، عن وحّدثنا إسامعيل بن إسحاق القايض، [: (4)عبد اهلل بن بطة

مّحاد بن زيد، عن هشام، عن حممد بن سريين، قال: مل ُتَر هذه احلمرة يف السامء حتى ُقتل 

 .(2)«احلسني

أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة، نا أبو بكر أمحد »وأخرجه ابن عساكر، قال: 

                                         

بو نعيم األصبهاين، أمحد أ .424ص، 4أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، حلية األولياء: جُانظر:  (8)

 .442ص، 4بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: ج

 .419ص، 3اف: جالبالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشُانظر:  (4)

 .882ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (3)

 .442ص، 4بو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: جُانظر: أ (2)

عيل بن أمحد  :والظاهر بعد التتبع والتحقيق أّن شيخ عيل بن عبيد اهلل الزاغويت هو ،هكذا يف املطبوع( 2)

 .241ري، وهو كذلك يف تذكرة اخلواص لسبط بن اجلوزي: صـندار وليس السبن البّسي الب

ب بابن أبو عبد اهلل بن بطة، وهو عبيد اهلل بن حممد العكربي امللقّ  :بل الذي عليه التحقيق هو ،الظاهر (4)

الء: سري أعالم النبالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: ن روى عنه باإلجازة. اُ بطة، وكان ابن البّسي آخر مَ 

 .241لسبط بن اجلوزي: ص . وهو املوافق ملا ورد يف تذكرة اخلواص249ص، 84ج

 .82ص، 4التبرصة: جابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل،  (2)
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اهلل، قاال: أنا حممد بن  بن عل )ح( وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا حممد بن هبة

احلسني، أنا عبد اهلل، نا يعقوب، نا سليامن بن حرب، نا مّحاد بن زيد، عن هشام، عن 

 .(8)«حممد، قال: تعلم هذه احلمرة يف األفق ممَّ هو؟ فقال: من يوم ُقتل احلسني بن عل

مل َنَر هذه  نا مّحاد بن زيد، نا هشام، عن حممد، قال:»وأخرجه ثانية بسنده إىل عّفان: 

 .(4)«احلمرة التي يف آفاق السامء حتى ُقتل احلسني بن عل...

وأخرجه اخلوارزمي، لكنّه ذكر يف السند حمّل هشام: هشيم، عن ابن سريين، قال 

أتعلم هذه احلمرة يف األفق مّم هي؟ قال: عرفت، من يوم ُقتل احلسني بن »قيل له: 

  .(3)«عل

 حيفًا مع أّن هشيم ثقة من األثبات أيضًا.ويبدو أّن ذكره هلشيم كان تص

 .(1)«وروى هذا احلديث أبو عيسى الرتمذي»ثّم إّن اخلوارزمي قال بعد اخلرب: 

وهذا اخلرب صحيح، رجال إسناده ثقات، فالطرق إىل مّحاد بن زيد متعّددة، ومّحاد، 

 وهشام، وحممد بن سريين من الثقات األثبات.

بن سعد، الذي أخرجه عن عّفان بن مسلم، عن ونقترص هنا عىل دراسة طريق ا

، وهشام بن حّسان ثقة (4)، ومّحاد بن زيد ثقة ثبت فقيه(2)مّحاد، فعّفان بن مسلم ثقة ثبت

 .(2)من أثبت الناس يف ابن سريين

                                         

 .441ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (8)

 .293ص، 39: جاملصدر السابق (4)

 .813ـ 814ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني (3)

 .املصدر السابق (2)

 .429ص، 8تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .431ص ُانظر: املصدر السابق: (4)

 .444ص، 4: جُانظر: املصدر السابق (2)
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 .(8)وحممد بن سريين ثقة ثبت عابد كبري القدر

 ت األثبات.فتبنّي أّن هذا الطريق يف غاية الصحة، ورواته كّلهم من الثقا

 تنويه

ملّا »قد نقل احلافظ الزرندي، عن ابن اجلوزي يف التبرصة، عن ابن سريين، أّنه قال: 

 .(4)«أظلمت الدنيا ثالثة أيام، ثّم ظهرت هذه احلمرة يف السامء ُقتل احلسني

 .(2)، ونقل أيضًا يف بعض ُنسخ تذكرة اخلواص(3)وكذلك نقله ابن حجر اهليتمي

مل ُتَر هذه احلمرة يف السامء حتى »تبرصة هو ما ذكرناه أعاله، وهو: لكن املوجود يف ال

 . ومل نجد فيه أّن الدنيا أظلمت ثالثة أيام.(2)«ُقتل احلسني

 الطريق الثاين: يوسف بن عبدة عنه

أخربنا موسى بن إسامعيل، قال: حّدثنا يوسف بن عبدة، »أخرجه ابن سعد، قال: 

مل تكن ُترى هذه احلمرة يف السامء عند طلوع قال: سمعت حممد بن سريين يقول: 

 .(4)«الشمس وعند غروهبا حتى ُقتل احلسني )ريض اهلل عنه(

وروى يوسف بن عبدة، قال: سمعت حممد بن سريين »وأورده الشيخ املفيد، قال: 

                                         

 .12ص، 4: جُانظر: املصدر السابق (8)

الزرندي الشافعي، حممد بن  .488: صالزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السمطني (4)

 .91يوسف، معارج الوصول إىل فضل آل الرسول: ص

 .249ص، 4ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: جُانظر:  (3)

 .438ص، 4سبط ابن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، تذكرة اخلواص: جُانظر:  (2)

 .82ص، 4التبرصة: جابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل،  (2)

 .211ص، 8ج :طبقات ابن سعدابن سعد، حممد،  (4)
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 .(8)«×يقول: مل ُتَر هذه احلمرة يف السامء إاّل بعد قتل احلسني

ّل كالم من جهة يوسف بن عبدة، فوّثقه حييى بن وهذا السند ـ سند ابن سعد ـ حم

قال األثرم: قلت لعبد »معني، وذكره ابن حبّان يف الثقات، ومال غريهم إىل تضعيفه، فـ 

اهلل يوسف بن عبدة أبو عبدة: كيف هو؟ قال: له أحاديث مناكري عن محيد وثابت، وكأّنه 

قيل: له مناكري، قال: ضّعفه. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي ضعيف، وقال الع

 .(4)«وأنكر عليه مّحاد بن سلمة حديثه عن ثابت عن أنس...

لنّي »، لكن ابن حجر قال فيه: (3)ولذا اختلفت النتائج فيه فوّثقه الذهبي

 .(2)«احلديث

 .(2)«ثقة ثبت»أّما موسى بن إسامعيل املنقري فـ

ه ضعف خفيف وعليه فيكون هذا الطريق صحيح السند وفق بعض املباين، وفي

 طبق مباين ُأخرى.

 الطريق الثالث: عبد اهلل بن عون عن حممد بن سريين

أخربنا أبو احلسن عل بن أمحد بن منصور، وأبو إسحاق »أخرجه ابن عساكر، قال: 

إبراهيم بن طاهر بن بركات، قاال: أنا أبو القاسم بن أيب العالء، أنا أبو احلسن حممد بن 

الروزهبان، أنا أبو احلسن عل بن الفضل بن إدريس  حممد بن أمحد بن سعيد بن

الستوري، نا حممد بن مقبل، نا حييى بن الرسي، نا روح بن عبادة، عن ابن عون، عن 

                                         

 .834ص، 4اإلرشاد: جاملفيد، حممد بن حممد،  (8)

 .344ص، 88هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .211ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (3)

 .322ص، 4ذيب: جتقريب التهابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)

 .494ص، 81هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .441ص املصدر السابق: (2)
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 .(8)«حممد بن سريين، قال: مل تكن ترى احلمرة يف السامء حّتى ُقتل احلسني بن عل

 .(4)وأخرجه ابن العديم يف ُبغيته

جهة حممد بن مقبل، فلم أقف له عىل ترمجة، وكذلك وهذا الطريق فيه ضعف من 

حييى بن الّسي، فإّنه جمهول، لكن حييى يمكن اعتامد روايته؛ وذلك بعد التتبع فقد 

 وقفنا عىل رواية عّدة من الثقات عنه، وهذا كاٍف يف اعتامد الرجل.

رواية فتبقى عّلة هذا اخلرب هي جهالة ابن مقبل ال غري، نعم، عىل القول باعتبار 

 املجهول يكون هذا الطريق معتربًا أيضًا، فرجاله كّلهم ثقات غري ابن مقبل.

عىل أّنه ورد اخلرب من طريق آخر، عن ابن عون، فقد أخرجه حممد بن سليامن 

أبو أمحد، قال: حّدثنا إبراهيم بن احلسني، قال: حّدثنا عاّمر، قال: حّدثنا[ »]الكويف، قال:

أيب عون، عن حممد بن سريين، قال: ما ظهرت احلمرة يف السامء  حّدثنا مّحاد بن زيد، عن

 .(3)«إاّل حني ُقتل احلسني بن عل

أبو أمحد، قال: حّدثنا ] حّدثنا [ »وقد أورده مّرًة ُأخرى باختالف يف السند، فقال: 

إبراهيم بن احلسني، قال: حّدثنا عّفان بن مسلم، قال: حّدثنا مّحاد بن زيد، عن أيب عون، 

ن حممد بن سريين، قال: ما ظهرت احلمرة يف السامء إاّل حني ُقتل احلسني بن ع

 .(2)«×عل

والظاهر أّن هناك تصحيفًا طال السند، فقد ورد يف السند األّول أّن الراوي عن 

مّحاد هو عاّمر، ويف الثاين هو عّفان بن مسلم، ويبدو أهّنام طريق واحد وقد تكرر سهوًا، 

                                         

 .441ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (8)

 .4439ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر:  (4)

 .444ص، 4مناقب اإلمام أمري املؤمنني: ج الكويف، حممد بن سليامن، (3)

 .441ص ،4ج :املصدر السابق (2)



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  414

اد هو عّفان وليس عاّمرًا، إذ مل نجد يف تالميذ مّحاد وال شيوخ وأّن الراوي عن محّ 

 إبراهيم َمن اسمه عاّمرًا، بينام وجدنا عّفانًا يف كليهام.

ثّم بعد ذلك عثرنا عىل الطبعة الثانية للكتاب، ووجدنا أّن َمن قام بتحقيق الكتاب 

هلامش أّنه كان يف النُّسختني قد أثبت يف املتن عثامنًا وليس عاّمرًا كام أوضحنا، وذكر يف ا

، لكّن تغيري متن الكتاب عن نسخته (8)اللتني تّم االعتامد عليهام )عاّمر( بدل )عثامن(

اخلطية فيه خمالفة للتحقيق العلمي، فكان الالزم إثبات إسم )عاّمر( كام هو واإلشارة 

 إىل أّنه )عّفان( يف اهلامش.

ومتنها مع تغيري يف هذا الراوي فقط، قد عىل أّن إيراد املّؤلف للرواية بسندها 

توحي أّن املؤلف أيضًا وقف عىل السند تارًة بلفظ عاّمر وُأخرى بلفظ عّفان، ويكون 

 التحريف ليس يف نسخته اخلطية، بل فيام اعتمد عليه ونقل منه.

وكيفام كان، فاألمر يدور بني كون الراوي هو عّفان وهو األقوى، أو أهّنا نقلت 

 عاّمر، وُأخرى عن عّفان، وحيث إّن عّفان ثقة ثبت فاألمر فيه سهل. تارًة عن

أّما أبو عون، فهو نفسه ابن عون، وهو عبد اهلل بن عون بن أرطبان، أبو عون 

، فورود الرواية يف املصادر األُخرى عن ابن عون، ويف هذا الكتاب عن أيب (4)البرصي

 عون ليس فيها تصحيفًا كام قد ُيتوهم.

كان، فإّن عّفان ومّحاد تقّدما، وكالمها من الثقات األثبات، وعبد اهلل بن  وكيف ما

 .(3)عون ثقة ثبت أيضاً 

                                         

 .811ص، 4: جاملصدر السابق (8)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، . 824ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ ُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .241ص، 8تقريب التهذيب: ج

 .241ص، 8قريب التهذيب: جتُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (3)
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والراوي عن عّفان هو إبراهيم بن احلسني بن عيل، وهو ابن ديزيل اهلمذاين، 

 .(8)اإلمام احلافظ الثقة العابد

عبد الرمحن بن فإْن كان هناك كالم يف السند فهو يف شيخ املؤّلف أيب أمحد، وهو 

أمحد اهلمداين؛ إذ مل أقف له عىل ترمجة، مع إكثار املؤّلف من النقل عنه، إذ نقل عنه 

 .(4)( شيخاً 21( رواية، عن )834)

فتلّخص أّن رجال هذا السند كّلهم من الثقات األثبات باستثناء شيخ املؤلف؛ إذ مل 

ق ابن عساكر املتقّدم، ويكون أقف عليه، فهذا الطريق يصلح شاهدًا قويًا يتقّوى به طري

 املجموع حسنًا لغريه.

 خالصة احلكم عىل خرب حممد بن سريين

اّتضح أّن هلذا اخلرب عّدة طرق، األّول منها: صحيح بال ريب وال إشكال؛ فرواته 

كّلهم من الثقات األجاّلء. وأّما الطريق الثاين: فهو صحيح وفق مباين قوم، وفيه 

ين. وأّما الثالث فضعيف؛ جلهالة أحد رواته، لكنّه ضعف خفيف طبق مباين آخر

 منجرب بوروده من طريق آخر أيضًا.

إّن اخلرب صحيح وثابت عن ابن سريين؛ لوجود الطريق الصحيح،  واخلالصة:

 ولتعاضده مع الطريقني اآلخرين. 

 خرب ابن عباسـ  7
ثني بكر بن وحّد »أخرجه احلافظ املؤرخ أبو العرب حممد بن أمحد بن متيم، قال: 

                                         

 .812ـ 812ص، 83سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  :نظراُ  (8)

: (مة حتقيق الكتاب يف طبعته الثانيةمقدّ )نظر: الكويف، حممد بن سليامن، مناقب اإلمام أمري املؤمنني اُ  (4)

 .89ص
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مّحاد، قال: حّدثني عل بن سليامن اهلاشمي، قال: أبو العرب، وكان قِدم املغرب، وكان 

ثقة، عن مّحاد بن سلمة، عن عاّمر بن أيب عاّمر، عن ابن عباس، قال: إّنام حدثت هذه 

 .(8)«احلمرة التي يف السامء حني ُقتل احلسني

 رجال السند

من حّفاظ احلديث وثقات املحّدثني »موي: بكر بن مّحاد، قال فيه ياقوت احل

 .(3)«كان من أئّمة أصحاب احلديث». وقال العجيل: (4)«املأمونني

 وعيل بن سليامن ثقة كام رصح أبو العرب يف السند أعاله.

 مّحاد بن سلمة، ثقة، تقّدم سابقًا.

 وعاّمر بن أيب عاّمر ثقة أيضًا تقّدمت اإلشارة إليه.

 دخالصة احلكم عىل السن

 تبنّي أّن السند إىل ابن عبّاس صحيح.

 األسود بن قيس خربـ  1
أخربنا عل بن حممد، عن عل بن مدرك، عن جّده األسود »أخرجه ابن سعد، قال: 

بن قيس، قال: امحّرت آفاق السامء بعد َقتل احلسني ستة أشهر، ُيرى ذلك يف آفاق السامء 

 .كأهّنا الدم

فحّدثت بذلك رشيكًا، فقال يل: ما أنت من بن مدرك[ ]الظاهر أّن القائل عيل  قال: 

                                         

 .844أبو العرب، حممد بن أمحد، املحن: ص (8)

 .1ص، 4، معجم البلدان: جوتاحلموي، ياق (4)

 .422ص، 4العجيل، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الثقات: ج (3)
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األسود؟ قلت: هو جّدي أبو ُأّمي. قال: َأما واهلل، إن كان لصدوق احلديث، عظيم 

 .(8) «األمانة، ُمكرمًا للضيف

 .(4)وأخرجه من طريقه ابن عساكر

 .(2)، والذهبي(3)وأورده املزي

 رجال السند

]بن معني[: حييى ]فيه[  قال»خباري املعروف، أّما عيل بن حممد، فهو املدائني األ

 .(2)«ثقة ثقة ثقة»

 .(4)وعيل بن مدرك، جمهول 

 .(2)واألسود بن قيس، ثقة 

 خالصة احلكم عىل السند

 إّن هذا اخلرب ضعيف؛ جلهالة عيل بن مدرك. واخلالصة:

                                         

ابن سعد، حممد،  .98: ص(من طبقات ابن سعد) ×ابن سعد، حممد، ترمجة اإلمام احلسني (8)

 اهلل صىّل )الطبقة اخلامسة يف من قبض رسول اهلل ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، الطبقات الكربى

  .211ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (موسلّ عليه 

 .442ص، 82نظر: ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: جاُ  (4)

 .234ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (3)

 .82ص، 2تاريخ اإلسالم: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (2)

 .218ـ  211ص، 81النبالء: ج سري أعالمالذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

ابن حجر العسقالين، أمحد  .849ص، 48هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (4)

 .213ص، 8تقريب التهذيب: جبن عيل، 

 .491ص، 8هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)
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 د عن ُأّمهـّلاخرب خـ  4
ا عمرو بن عاصم الكاليب، أخربن»هذا اخلرب تقّدم سابقًا، أخرجه ابن سعد، قال: 

قال: حّدثنا خاّلد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حّدثتني ُأّمي، 

قالت: كنّا زمانًا بعد مقتل احلسني وإّن الشمس تطلع حُممّرة عىل احليطان واجلدران 

 .(8)«بالغداة والعيش، قالت: وكانوا ال يرفعون حجرًا إاّل وجدوا حتته دماً 

بن عساكر من طريق عمرو بن عاصم الكلبي، عن خاّلد، عن ُأّمه، بلفظ وأخرجه ا

 .(4)يقرب من ذلك

 وسنده ضعيف؛ جلهالة خاّلد وُأّمه كام تقّدم.

 خرب ُأّم حكيمـ  5
حّدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا منجاب بن احلارث، »أخرجه الطرباين، قال: 

، قالت: ُقتل احلسني بن عل وأنا يومئٍذ ثنا عل بن مسهر، حّدثتني جّديت ُأّم حكيم

 .(3)«جويرية، فمكثت السامء أيامًا مثل العلقة

حّدثنا يعقوب بن سفيان، »... وأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان: 

حّدثنا إسامعيل بن اخلليل، حّدثنا عل بن مسهر، قال: حّدثتني جّديت، قالت: كنت أيام 

 .(2)«السامء أيامًا علقةاحلسني جارية شابة، فكانت 

 .(2)وأخرجه ابن عساكر من الطريق املذكور بنفس اللفظ

                                         

 .98: ص(من طبقات ابن سعد) ×ابن سعد، حممد، ترمجة اإلمام احلسني (8)

 .444ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (4)

 .883ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (3)

 .224ص، 4البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: ج (2)

 .444ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (2)
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عن إسامعيل بن اخلليل، عن عل بن مسهر، عن جّدته، »وأخرجه من طريق آخر: 

 .(8)«ملّا ُقتل احلسني كنت جارية شابة، فمكثت السامء سبعة أيام بلياليها كأهّنا علقة قالت:

بعد ما »يعقوب بن سفيان وأضاف يف آخره: وأخرجه اخلوارزمي من طريق 

 . (4)«ُقتل

وهذا اخلرب ليس فيه ضعف إاّل من جهة ُأّم حكيم جّدة عيل بن مسهر، فهي 

جمهولة، وأّما السند إليها فصحيح بال ريب، ونقترص هنا عىل دراسة سند الطرباين، 

د تقّدمت فرجاله كّلهم من الثقات، فاحلّضمي من احلّفاظ الثقات املعروفني، وق

 اإلشارة إليه سابقًا.

ومنجاب بن احلارث، روى عنه مسلم، وأبو حاتم، وغريهم، وذكره ابن حبّان يف 

 .(2)، وابن حجر(2). وقال بوثاقته الذهبي(3)الثقات

 .(4)وعيل بن مسهر ثقة من رجال مسلم والبخاري واألربعة، ومن احلّفاظ الثقات

ه الطرباين، ورجاله إىل ُأّم حكيم رجال روا»لذا قال اهليثمي بعد نقله للخرب: 

 .(2)«الصحيح

نعم، يمكن التمّسك بصحة اخلرب بناًء عىل إخراج البيهقي له وعدم قدحه فيه، فقد 

                                         

 .املصدر السابق (8)

 .814ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني (4)

هتذيب التهذيب: . ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، 414ص 9ُانظر: ابن حبان، حممد، الثقات: ج (3)

 .442ص، 81ج

 .492ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (2)

 .484ص، 4تقريب التهذيب: جين، أمحد بن عيل، ُانظر: ابن حجر العسقال (2)

الذهبي، حممد بن أمحد،  .332ص، 2هتذيب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)

 .213ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .22ص، 4الكاشف: ج

 .892ص، 9، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب  (2)



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  494

رّصح البيهقي بأّنه ال خيرج إاّل الصحيح، وإذا كان احلديث ضعيفًا أشار إليه، وقد 

 أوضحنا ذلك سابقًا.

 خرب مجيل بن زيدـ  6
حّدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا عبد اهلل بن حييى بن »، قال: أخرجه الطرباين

الربيع بن أيب راشد الكاهل، حّدثنا منصور بن أيب نويرة، عن أيب بكر بن عياش، عن 

مجيل بن زيد، قال: ملّا ُقتل احلسني امحّرت السامء. قلت: أّي يشء تقول؟ فقال: إّن 

 .(8)«ني ُقتلالكّذاب منافق، إّن السامء امحّرت ح

 رجال السند

احلّضمي، حافظ ثقة، وعبد اهلل بن حييى، جمهول احلال مل أقف له عىل ترمجة، وقد 

 روى عنه احلّضمي، وابن أيب شيبة يف العرش.

ومنصور بن أيب نويرة، ذكره البخاري، وابن أيب حاتم، ومل يوردا فيه جرحًا وال  

 .(3)«مستقيم احلديث»ال: . وذكره ابن حبّان يف الثقات، وق(4)تعديالً 

وأبو بكر بن عياش فيه كالم طويل يتعّلق بحفظه، والظاهر أّنه صدوق يف أقّل 

 حاالته.

 .(2)ومجيل بن زيد هو الطائي، ضعيف

                                         

 .883ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (8)

بن أيب حاتم الرازي، عبد ا .329ص، 3التاريخ الكبري: ج ُانظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، (4)

 .829ص، 1، اجلرح والتعديل: جبن حممد الرمحن

 .824ص، 9الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (3)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، . 243ص، 8محد، ميزان االعتدال: جالذهبي، حممد بن أُانظر:  (2)

 .91ص، 4هتذيب التهذيب: ج
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 خالصة احلكم عىل السند

 تبنّي أّن هذا السند ضعيف.

 خرب عيسى بن احلرث الكنديـ  2
 احلرضمي، ثنا عثامن بن أيب شيبة، حّدثنا حممد بن عبد اهلل»أخرجه الطرباين، قال: 

حّدثني أيب، عن جّدي، عن عيسى بن احلارث الكندي، قال: ملّا ُقتل احلسني )ريض اهلل 

عنه( مكثنا سبعة أيام، إذا صلينا العرص نظرنا إىل الشمس عىل أطراف احليطان كأهّنا 

  .(7)«، ونظرنا إىل الكواكب يرضب بعضها بعضاً (6)املالحف املعصفرة

 .(3)وأخرجه من طريقه ابن عساكر يف تارخيه

 .(2)، والذهبي يف سريه(2)وأورده املزي يف هتذيبه

 رجال السند

احلّضمي حافظ ثقة أرشنا إليه سابقًا، وعثامن بن أيب شيبة العبيس، هو عثامن بن 

 .(4) حممد بن إبراهيم من احلّفاظ الثقات املعروفني أيضاً 

                                         
الظاهر أّنه يصبغ صبغ به، و، وهو نبت معروف يُ بالُعصُفراملصبوغة   تقّدم أهّنااملالحف املعصفرة،  (8)

الشمس يف تلك الفرتة.  ة امحراررى محراء لشدّ محر، واملراد أّن احليطان تُ األصبغ الثياب ونحوها بال

أن »، بلفظ: أيضاً  ويؤيد ذلك أّن اخلرب أعاله نقله ابن حجر اهليتمي من طريق عثامن بن أيب شيبة

السامء مكثت بعد قتله سبعة أيام ترى عىل احليطان كأهنا مالحف معصفرة من شّدة محرهتا ورضبت 

 .249ص، 4اعق املحرقة: جابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الصو .«الكواكب بعضها بعضاً 

 .882ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (4)

 .442ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (3)

 .234ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (2)

 .384ص، 3ج سري أعالم النبالء:ُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، . 222ص، 4اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (4)

 .442ص، 8تقريب التهذيب: ج
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 .(8)ضاً وأبوه حممد بن إبراهيم ثقة أي

له ». وقال ابن عدي: (4)«سكتوا عنه»وأّما جّد عثامن )إبراهيم(، فقال البخاري: 

 .(2) لكن الكثري من أهل الفن رّصحوا بضعفه، (3)«أحايث صاحلة

 .(2)«ال بأس به»وعيسى بن احلارث، قال فيه أبو زرعة: 

 خالصة احلكم عىل السند

ى بأيب شيبة، وقد قال فيه ابن عدي اّتضح أّن هذا اخلرب ضعيف بعثامن وهو املسمّ 

أّن له أحاديث صاحلة، فيكون اخلرب قرينة قوية تتقّوى هبا بقيّة األخبار يف املسألة حمّل 

 البحث.

 خرب يزيد بن أبي زيادـ  8
حّدثنا جرير، عن يزيد بن أيب زياد، قال: ُقتل احلسني بن عل »قال حييى بن معني: 

الذي كان يف عسكرهم رمادًا، وامحّرت آفاق السامء،  ويل أربع عرشة سنة، وصار الورس

 .(4)«ونحروا ناقة يف عسكرهم، فكانوا يرون يف حلمها النريان

 .(9)، والذهبي يف سريه(1)، وأورده املزي يف هتذيبه(2)وأخرجه من طريقه ابن عساكر

                                         

 .84ـ 88ص، 9هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .381ص، 8التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل، (4)

 .844ـ 842ص، 8هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (3)

 .844ـ 842ص، 8: جاملصدر السابقنظر: اُ  (2)

 .422ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)

 .348ص، 8ابن معني، حييى، تاريخ ابن معني برواية الدارمي: ج (4)

 .431ص، 82ينة دمشق: جدن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مابُانظر:  (2)

 .232ـ 232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (1)

 .383ص، 3سري أعالم النبالء: جُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (9)
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وكذلك أخرجه اخلوارزمي من طريق ابن معني أيضًا، لكن تصّحف عنده اسم 

ملبارش إىل زيد بن أيب الزناد، كام اختلف متنه يسريًا، فبدل كلمة )النريان( الراوي ا

 .(8)وردت كلمة )املرار(

وتقّدم أيضًا أّن ابن أيب حاتم أخرجه من وجه آخر عن جرير، عن يزيد بن أيب 

ملّا ُقتل احلسني بن عل )ريض اهلل عنهام( امحّرت آفاق السامء أربعة أشهر، »زياد، أّنه قال: 

 . وسيأيت ذكره الحقًا.(4)«قال يزيد: وامحرارها بكاؤها

والسند جيد؛ فجرير بن عبد احلميد ثقة كام تقّدم، ويزيد أيضًا ثقة عىل كالم مّر فيه 

 مفّصالً.

 خرب إبراهيم النخعيـ  9
أخربين أبو عبد اهلل احلسني بن عل، قال: حّدثنا أبو حممد »أخرجه الدواليب، قال: 

بن زيد بن احلسني بن زيد بن عل بن حسني، قال: حّدثنا حسن بن احلسن بن حييى 

حسني األنصاري، عن أيب القاسم مؤذن بني مازن، عن عبيد املكتب، عن إبراهيم 

النخعي، قال: ملّا ُقتل احلسني امحّرت السامء من أقطارها، ثّم مل تزل حتى تقطّرت 

 .(3)«فقطرت دماً 

 .(2)غيتهوأخرجه من طريقه ابن العديم يف بُ 

وقد تقّدم هذا اخلرب سابقًا يف مطر السامء دمًا، وعرفنا أّنه ضعيف؛ جلهالة اثنني من 

 رواته.

                                         

 .813ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (8)

 .822ص، 2ن العظيم: جآكثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القرابن ُانظر:  (4)

 . 92اليب، حممد بن أمحد، الذرية الطاهرة: صوالد( 3)

 .4434ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر:  (2)
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 ـ خرب أبي حّيان التيمي31
أخربنا أبو بكر حممد بن عل بن أمحد بن احلسني اجلوزداين »أخرجه الشجري، قال: 

دل املديني، قال: أخربنا املقري، بقراءيت عليه، قال: أخربنا أبو مسلم عبد الرمحن بن شه

أبو العباس أمحد بن عقدة، قال: أخربنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبد اهلل، قال: 

 ×حّدثنا أيب، قال: حّدثنا حصني، عن أيب حّيان التيمي، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل

 .(8)«امحّرت السامء...

ل جمهول، وأمحد بن وهذا السند ضعيف؛ ويكفي يف ذلك أّن عبد الرمحن بن شهد

احلسن بن سعيد جمهول، روى عنه ابن عقدة وهو روى عن أبيه، وأبوه جمهول أيضًا، 

يضع ».وقال فيه الدارقطني: (4)وحصني بن خمارق تقّدم الكالم فيه، وأّنه وثقه الطرباين

ال جتوز الرواية عنه وال االحتجاج به، إال عىل سبيل ». وقال ابن حبّان: (3) «احلديث

 .(2)«عتباراال

 خرب احلسن بن احلسن بن عليـ  33
حّدثنا حصني، عن مسكني »أخرجه الشجري معتمدًا عىل السند السابق، قال: 

السامن، عن حممد بن عبد اهلل بن احلسن، عن أبيه، عن جّده^، قال: مل ُتر هذه احلمرة 

 .(2)«×يف السامء، حتى ُقتل احلسني

                                         

 .841ص، 4الشجري، حييى بن احلسني، األمايل اخلميسية: ج (8)

 .389ص، 4الين، أمحد بن عيل، لسان امليزان: جابن حجر العسقُانظر:  (4)

 .222ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جُانظر:  (3)

الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: انظر: . و822ص 33 ابن حبان، حممد، املجروحني: ج (2)

 .222ص، 8ج

 .848ص، 4الشجري، حييى بن احلسني، األمايل اخلميسية: ج (2)
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ثة جماهيل، عىل كالم يف حصني بن خمارق، وقد عرفنا أّن السند السابق فيه ثال

فيكون هذا السند ضعيف أيضًا، ولسنا بحاجة لتتبع بقيّة رجال إسناده، وإْن كان حممد 

 بن عبد اهلل )النفس الزكية(، وأبوه، وجّده، كّلهم من الثقات.

 خرب حصني بن عبد الرمحنـ  37

 خرب هالل بن ذكوانـ  31
ام ودراستهام يف أّول الفصل الالحق؛ ألهّنام وهذان اخلربان سيأيت البحث عنه

يتكّلامن عن رؤية احليطان وكأهّنا ملّطخة بالدم، ونحن نحتمل بقوة أْن يكون انعكاس 

هذه احلمرة التي ظهرت يف الكون قد تسببت يف رؤية احليطان بذلك الشكل؛ لذا فإهّنام 

اللفظ خمتلفان، لذلك من حيث املعنى قد يدخالن يف هذه احلادثة، لكنّهام من حيث 

 أفردنامها ببحث مستقل حتت عنوان: )رؤية احليطان وكأهّنا ملطخة بالدم(.

  

 ثانيًا: إشارة موجزة إىل األخبار اليت فّسرت البكاء حبمرة السماء
 وهي جمموعة من األخبار تقّدمت فيام سبق، منها:

 خرب إبراهيم النخعيـ  3
سني، حّدثنا عبد السالم بن عاصم، حّدثنا حّدثنا عل بن احل»قال ابن أيب حاتم: 

إسحاق بن إسامعيل، حّدثنا املستورد بن سابق، عن عبيد املكتب، عن إبراهيم )ريض اهلل 

عنه(، قال: ما بكت السامء منُذ كانت الدنيا إاّل عىل اثنني. قيل لعبيد: أليس السامء 

قال: وتدري ما بكاء واألرض تبكي عىل املؤمن؟ قال: ذاك مقامه وحيث يصعد عمله. 

السامء؟ قال: ال. قال: حتمّر وتصري وردة كالدهان، إّن حييى بن زكريا مّلا ُقتل امحّرت 
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 .(8)«السامء وقطرت دمًا، وإّن حسني بن عل يوم ُقتل امحّرت السامء

 وقد عرفنا أّن هذا اخلرب جيد اإلسناد ال شائبة فيه.

 يزيد بن أبي زيادـ  7
وحّدثنا عل بن احلسني، حّدثنا أبو غسان »: قال ابن أيب حاتم: ن كثري، قالبأورده ا

حممد بن عمرو زنيج، حّدثنا جرير، عن يزيد بن أيب زياد، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل 

 .(4)«)ريض اهلل عنهام( امحّرت آفاق السامء أربعة أشهر، قال يزيد: وامحرارها بكاؤها

 يّدة احلسنة يف املقام كام تقّدم.هذا اخلرب ُيمكن عّده من األخبار اجل

 خرب قّرة بن خالدـ  1
أخربنا أبو غالب بن البنّا، أنا حممد بن أمحد بن حممد بن »أخرجه ابن عساكر، قال: 

حسنون، نا حممد بن إسامعيل بن العباس الوراق إمالًء، نا إسحاق بن حممد بن مروان، نا 

، عن أبيه، عن قّرة، قال: ما بكت السامء أيب، نا إسحاق بن يزيد، عن عبد اهلل بن مسلم

 .(3)«عىل أحد إاّل عىل حييى بن زكريا، واحلسني بن عل ومحرهتا بكاؤها

وقد عرفنا أّن السند املذكور عّلته األساسية هو حممد بن مروان، وعرفنا أّنه جمهول 

عاضد مع بقيّة احلال، وقد احتّج باملجهول مجع كبري من املحققني، مضافًا إىل أّن اخلرب يت

 األخبار الواردة يف نفس املوضوع.

 
                                         

أيب حاتم الرازي، عبد  ابن. وانظر: 822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (8)

  .3419ص، 81الرمحن بن حممد، تفسري القرآن العظيم: ج

 .822ص، 2ن العظيم: جآابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القر (4)

 .482ص، 42ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (3)
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 خرب السديـ  4
حّدثني حممد بن إسامعيل األمحيس، قال: ثنا عبد الرمحن بن »أخرجه الطربي، قال: 

ّدي، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل )رضوان اهلل  أيب مّحاد، عن احلكم بن ظهري، عن السُّ

 .(8)«اعليهام( بكت السامء عليه، وبكاؤها محرهت

وقد تقّدم أّنه يمكن القول أّن سند هذا اخلرب جيّد، فاحلكم بن ظهري عّلته األساس 

هي التشيّع، ومن أجلها تركوه ورموه بالضعف، فيمكن أْن يعّول عىل خربه هنا، 

 خصوصًا عند ضّمه لغريه من بقيّة األخبار.

 عند أهل السنّة خالصة احلكم عىل أسانيد روايات محرة السامء

بنّي من خالل ما رسدناه من األخبار أعاله، أّن عدد الروايات الدالة عىل محرة ت

السامء من طرق أهل السنّة هي مخس عرشة رواية، وهذا العدد لوحده يورث الوثوق 

بحصول هذه احلادثة، فضاًل عن وجود عدد من األخبار الصحيحة يف املقام: كخرب 

 م النخعي، وخرب يزيد بن أيب زياد، وغريها.ابن سريين، وخرب ابن عباس، وخرب إبراهي

وفضالً عن اخلربين األخريين يف الطائفة األُوىل )خرب حصني، وخرب هالل(، فإهّنام 

عىل القول باحتاد احلادثة سيزيداهنا قّوة، خصوصًا أّن خرب حصني صحيح عىل ما 

 سيأيت.

 خالصة احلكم عىل حادثة ظهور احلمرة يف السامء

ما قّدمناه أّن هذه احلادثة روهتا كتب الفريقني من السنّة والشيعة، تبنّي من خالل 

وبطرق متعّددة عند كّل فريق، وكذلك فإّن بعضها صحيح ومعترب بحسب مباين كّل 

                                         

 .841ص، 42الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان: ج (8)



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  311

 فريق.

 وهذه األمور توجب الوثوق واالطمئنان بحصول هذه احلادثة وحتققها خارجًا. 

 تأّمالت يف املراد من احلمرة

سنّة بأّن احلمرة إّنام هي مسألة تكوينية متعّلقة بغروب أشكل بعض أهل ال

، وقال يف ذلك ابن ×الشمس، فهي بمنزلة الشفق، وال عالقة هلا بمقتل احلسني

فإّن هذا من الرتهات، فام زالت هذه احلمرة تظهر وهلا سبب طبيعي من جهة »تيمية: 

 . (8)«الشمس، فهي بمنزلة الشفق

 مرة يمكن أْن يستنتج عّدة ُأمور:لكّن املتأّمل يف روايات احل

إّن احلمرة التكوينية الطبيعية إّنام تظهر يف السامء عند غروب الشمس، وال  أّوالً:

تظهر طوال اليوم أو أكثر أوقاته، وال يوجد فيام بني أيدينا من األخبار ما يدّل عىل أّن 

عالقة له بمقتل املراد هو احلمرة وقت الغروب حتى يقال بأّن هذا أمر تكويني ال 

 .×احلسني

الظاهر أّن نقلة احلادثة كانوا يريدون محرة معيّنة ُيشار إليها يف السامء؛ ألّن  ثانياً:

محرة الشفق ال تغيب عن ذهن ابن سريين، وابن عباس، والنخعي، وغريهم من 

 الثقات األجاّلء املعروفني الذين نقلوا اخلرب، بل وال تغيب عن غريهم من الرواة، وال

ممّن سمعوه منهم ونقلوه إىل غريهم بال جدل وال نقاش، وهذا يدلُّ عىل أّن هناك محرة 

ما يف السامء كانت الناس تراها وال تعرفها، فبنّي هلم ابن سريين، وابن عباس، 

 .×والنخعي، وغريهم بأّن هذه احلمرة حصلت حني مقتل احلسني

إليها بوقت معني كشهرين، أو  إّن بعض األخبار قد حّددت احلمرة املشار ثالثاً:

                                         

 .241ص، 2ة: جمنهاج السنّ ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (8)
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ثالثة، أو ستّة، وهذا يعني أهّنم مل يكونوا يقصدون محرة الشفق؛ ألّن محرة الشفق غري 

 مقيّدة بوقت معنّي.

لو تنزلنا وقلنا: إّن املراد باحلمرة هو الشفق يف وقت املغرب فأيضًا سيكون  رابعاً ً:

فيكون إخبار ابن سريين وغريه إّنام  املراد أّن هذه احلمرة قد ازدادت وليست كسابقتها،

ناظر إىل هذه احلمرة اجلديدة وهي املتسمة بالشّدة، فهذه الصورة اجلديدة للحمرة مل 

 .×تكن موجودة قبل مقتل احلسني

 .(8)«يمكن أن يكون املراد كثرة احلمرة وزيادهتا»قال املجليس: 

أّن أّول وقت العشاء  فإن قيل: كيف يمكن صّحة هذا، وقد ثبت»وقال ابن الوزير: 

َعِت الصلوات  زوال الشفق األمحر عند أهل البيت، وأكثر الفقهاء؟ وذلك ثابٌت منذ رُشِ

يف وقت رسول اهلل ـ صىّل اهلل عليه وسّلم ـ واتفق مجهور العلامء وأهل اللغة عىل أّن 

اف(: إّن أبا حنيفة رجع إىل ذلك ؛ ألّنه الشفق هو احلمرة، حتى قال الزخمرشي يف )الكشَّ

 املخالف يف ذلك.

مُحرٌة عظيمٌة  ×قلت: يمكن أّنه كان شيئًا يسريًا، وأّنه كان يف وقت قتل احلسني

متفاحشٌة كام تقّدم ذلك عن ُأّم حكيم من رواية الطرباين بإسناٍد رجاله ثقاٌت، وأّنه بقَي 

بعني وعلامئهم ذلك مّدة كثرية  إىل وقت كالم  حممد بن سريين املتكّلم هبذا، وهو من التا

 .×وثقاهتم، ثّم تناقص عن تلك الكثرة، كام تناقص اآليات املختّصة بمقتله

ي يف  وقد اشتهرت قصة احلمرة بعد قتله )عليه أفضل السالم( حتَّى ذكرها املعرِّ

 شعره عىل ُبعده من األفراد املشهورات من الرشائع، فقال:

ــ ــاء الشهيدي ــْن دم هِر ِم ــدَّ ــىل ال      ـوع

 

 ـلــيٍّ ونــجـلـه شــاهــدانِ ِن عــ 

 
                                         

 .489ص، 22املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (8)
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 ام فـــي أواخـــر الـــليِل فـــجراِن    فـــه

 

 .(6)«وفــــي ُأولــيـاتــِه َشـَفـَقــانِ  

فّّس بعض العلامء هذه احلمرة بنحو ال يمكن أْن يكون املراد منها احلمرة  خامساً: 

حانه وتعاىل عىل املعتادة، وإّنام هي محرة أخرى تعرّب عن عدم الرضا اإلهلي، وغضبه ُسب

هؤالء القوم؛ ملِا ارتكبوه من جرم كبري ال يغتفر، وجناية عظيمة اهتز هلا عرشه، وهي 

ملّا كان »، وهو ما أشار إليه عبد الرمحن بن اجلوزي، حني قال: ×قتلهم احلسني

الغضبان حيمّر وجهه فيتبنّي باحلمرة تأثري غضبه، واحلّق ُسبحانه ليس بجسم، أظهر تأثري 

 .(4)«بحمرة األفق حني ُقتل احلسني غضبه

                                         

 .22ـ 24ص، 1ابن الوزير، حممد بن إبراهيم، العواصم والقواصم: ج (8)

 .84ص، 4عيل، التبرصة: ج ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن (4)
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 ×في بيان حوادث كونية متفّرقة جرت بعد مقتل الحسين: الفصل الرابع

 

 أّواًل: رؤية احليطان وكأّنها ملطخة بالدم
سنّة، وقد ُروي عن اثنني، ومها: واخلرب هبذا اللفظ مل نعثر عليه إاّل يف كتب أهل ال

 أبو احلصني، وهالل بن ذكوان.

 أـ خرب أبي احلصني )حصني(
حّدثنا سعيد بن سليامن، حّدثنا عّباد بن العّوام، »أخرج البالذري يف أنسابه، قال: 

عن أيب حصني، قال: ملّا ُقتل احلسني مكثوا شهرين أو ثالثة، وكأّنام تلّطخ احليطان بالدم، 

 .(8)«صالة الغداة إىل طلوع الشمسمن حني 

وبنحوه أورده الطربي، وابن كثري، وابن العديم، وأرسلوه إرسال املسّلامت بلفظ: 

 .(4)قال حصني، كام سيأيت

 رجال السند

 . (3)سعيد بن سليامن الضبي امللّقب بسعدويه، ثقة حافظ

                                         

 .242ص، 8البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج (8)

ابن كثري، إسامعيل بن عمر،  .494ص، 2الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللوك: جُانظر:  (4)

، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  .812ص، 1البداية والنهاية: ج

 .4439ص

 .391ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (3)
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 .(8)وعبّاد بن العّوام، ثقة

الرمحن، وليس أبا حصني، وقد وقع وأبو حصني، الظاهر أّنه حصني بن عبد 

حتريف يف املتن؛ ألّن عبّاد بن العّوام يروي عن حصني بن عبد الرمحن، وال يروي عن 

 عىل ما سيأيت. أيب حصني، كام أّن الطربي وكذلك ابن كثري نسبا القول حلصني

مضافًا لذلك، فإّنه يف نفس أنساب البالذري، نجد أّن هناك خربين آخرين يروي 

 عبّاد بن العّوام عن حصني وليس عن أيب حصني، وكالمها بنفس السند: فيهام

 .(4)البالذري، سعيد بن سلامن )سعدويه(، عبّاد بن العّوام، حصني

 .(3)وحصني هذا هو ابن عبد الرمحن السلمي الكويف، حافظ ثقة حّجة

اشوراء (سنة، ممّا يعني أّن عمره يف وقعة ع93هـ( وعمره )834وقد تويّفَ يف سنة )

 ( سنة.81كان )

 خالصة احلكم عىل السند

واخلالصة: إّن هذا اخلرب صحيح اإلسناد، ولعّله لوضوح صحة إسناده فقد أرسله 

الطربي، وكذا ابن كثري إرسال املسّلامت مع اختالف يسري يف اللفظ، فقاال: قال 

بالدماء ساعة تطلع  فلاّم ُقتل احلسني لبثوا شهرين أو ثالثة، كأّنام تلّطخ احلوائط: »حصني

 .(2)«الشمس حتى ترتفع

                                         

 . 241ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (8)

 .442ص، 3، ج823ص، 3نظر: البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: جاُ  (4)

اظ: تذكرة احلفّ حممد بن أمحد،  الذهبي، .331ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (3)

 . 341ص، 4هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: . اُ 822ـ 823ص، 8ج

ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية  .494ص، 2الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللوك: ج (2)

 .812ص، 1والنهاية: ج
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 خرب هالل بن ذكوانـ  7
أخربنا غري واحد، عن عل بن عبيد اهلل، أخربنا »أخرجه سبط ابن اجلوزي، قال: 

عل بن أمحد بن البرسي، أخربنا أبو عبد اهلل بن بطه، أخربنا حممد بن هارون احلرضمي، 

، عن هالل بن ذكوان، قال: ملّا ُقتل (6)ىحّدثنا هالل بن برش، عن عبد املطلب بن موس

احلسني مكثنا شهرين أو ثالثة، كأّنام ُلّطخت احليطان بالدم، من صالة الفجر إىل غروب 

 .(4)«الشمس

 لسندارجال 

الظاهر أّن هذا السند ال شائبة فيه لوال جهالة الراوي املبارش هالل بن ذكوان، فلم 

فبني ثقة وصدوق، وقد تقّدم الكالم يف بعضهم،  نقف له عىل ترمجة، وأّما بقيّة رجاله

ومل يتبَق غري عيل بن عبيد اهلل )الزاغوين، ابن أيب الّسي(، وعيل بن أمحد بن البّسي، 

وأبو عبد اهلل بن بطة )عبيد اهلل بن حممد العكربي(، وكّلهم ثقات ال نرى حاجة 

 لتفصيل الكالم فيهم بعد معرفتنا بجهالة هالل بن ذكون.

 ة احلكم عىل السندخالص

واخلالصة: إّن السند ضعيف هبالل بن ذكوان وهو صالح ألن يتقّوى ويتعاضد 

 مع بقيّة األخبار الدالة عىل حصول تلك احلادثة.

 خالصة احلكم عىل هذه احلادثة

                                         

الصحيح هو عبد امللك بن موسى كام تقّدم معنا يف سند ابن  ّل سم، ولعهبذا اال مل نقف عىل راوٍ  (8)

 اجلوزي اجلد.

 .241سبط ابن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، تذكرة اخلواص: ص (4)
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اّتضح أّن هذه احلادثة وردت بسند صحيح عند البالذري، وسند آخر فيه ضعف؛ 

كوان، إاّل أّنه يصلح قرينة يتقّوى هبا خرب البالذري، بسبب جهالة الراوي هالل بن ذ

وقد أرسل الطربي اخلرب إرسال املسّلامت، فالظاهر أّن احلادثة ثابتة، خصوصًا أّن ابن 

ومكث الناس »األثري اجلزري أرسل احلادثة باختالف يسري إرسال املسلامت، فقال: 

 .(8)«ة تطلع الشمس حّتى ترتفعشهرين أو ثالثة، كأّنام تلّطخ احلوائط بالدماء، ساع

 االرتباط بني احلادثة وبني محرة السامء

ثابتة، قد وردت  ×عرفنا فيام سبق أّن حادثة امحرار السامء عند مقتل احلسني

بأسانيد عديدة عن عّدة كثرية من الرواة، وبعض طرقها صحيحة، ومن تلك األخبار 

وكأهّنا املالحف املعصفرة، من هنا ما دّل عىل انعكاس احلمرة عىل احليطان حتى بدت 

يتوجه احتامل أْن تكون هذه احلادثة هي انعكاس حلمرة السامء، فكانوا يرون احليطان 

كأهّنا ملّطخة بالدم من شّدة احلمرة؛ ولذا مل يقولوا يف اخلرب بأهّنم رأوا الدم عىل 

س تلك احلمرة عىل احليطان، بل قالوا كأهّنا ملّطخة بالدم، وهذا يقّوي احتاملية انعكا

احليطان، فتكون هذه الروايات مثبتة حلادثة احلمرة أيضًا، وتتعاضد مع سابقاهتا 

 وتعطي احلادثة وثوقًا أكثر.

                                         

 .91ص، 2، الكامل يف التاريخ: جعيل بن أيب الكرم، ابن األثري (8)
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 ثانيًا: انكسفت الشمس واظلمت السماء حتى بدت الكواكب
 وهذا املعنى قد ورد عند السنّة والشيعة باختالف يف اللفظ:

 يات عند أهل السّنةاأـ الرو
 أّما ما ورد عند أهل الّسنة، فهو عّدة أخبار، وهي:

 أبي قبيل خربـ  3

حّدثنا عمرو، عن ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب قبيل »أخرجه البالذري، قال: 

 .(8)«إّن السامء أظلمت يوم ُقتل احلسني حّتى رأوا الكواكب ]قال[:

فضل القطان، أنبأ عبد وأخربنا أبو احلسني بن ال»وأخرجه البيهقي يف سننه، قال: 

اهلل بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حّدثني أبو األسود النرض بن عبد اجلبار، أنبأ ابن 

هليعة، عن أيب قبيل، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل )ريض اهلل عنهام(، كسفت الشمس 

 .(4)«كسفًة بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أهّنا هي

 .(2)، واخلوارزمي(3)ومن طريقه ابن عساكر

وقال أبو األسود النرض بن عبد اجلبار، عن ابن »وأورده املزي يف التهذيب، قال: 

هليعة، عن أيب قبيل: ملّا ُقتل احلسني بن عل كسفت الشمس كسفًة، بدت الكواكب 

                                         

 .419ص، 3: جاألرشاف لبالذري، أمحد بن حييى، أنسابا (8)

 .332ص، 3د بن احلسني، السنن الكربى: جالبيهقي، أمح (4)

 .441ص، 82ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: جُانظر:  (3)

 .814ـ 818ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (2)
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 .(8)«نصف النهار، حتى ظننا أهّنا هي

نا قتيبة بن سعيد، ثنا حّدثنا قيس بن أيب قيس البخاري، ث»وأخرجه الطرباين، قال: 

ابن هليعة، عن أيب قبيل، قال: ملّا ُقتل احلسني بن عل )ريض اهلل عنه(، انكسفت الشمس 

 .(4)«كسفًة، حّتى بدت الكواكب نصف النهار، حّتى ظننا أهّنا هي

 .(2)، والكنجي الشافعي(3)ومن طريقه، أخرجه أبو نعيم

 رجال السند

د اهلل بن هليعة، وأيب قبيل، وقد ُرويت عنهم من الواضح أّن السند يدور عىل عب

بثالث طرق، وهذه الطرق الثالثة كّلها صحيحة، ال نرى رضورة للخوض فيها، 

وُنشري هلا جمماًل، ففي سند البالذري، عمرو بن حممد الناقد، ثقة، وعبد اهلل بن وهب 

 املرصي، ثقة حافظ.

 أبو األسود، ثقة أيضًا. ويف سند البيهقي كّلهم ثقات معروفني، وعبد اجلبار

 ويف سند الطرباين قيس بن أيب قيس البخاري، ثقة، وقتيبة بن سعيد، ثقة ثبت.

 فالسند إىل عبد اهلل بن هليعة صحيح من غري ريب.

وأّما عبد اهلل بن هليعة، فقد اختلفت فيه األقوال، وقد خلص أهل الفن إىل نتائج 

 خمتلفة أمّهها:

، كام ذهب إليه العاّلمة أمحد حممد شاكر، حيث قال يف أّنه ثقة صحيح احلديثـ  8

                                         

 .233ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (8)

 .882ص، 3جم الكبري: جاملع الطرباين، سليامن بن أمحد، (4)

 .442ص، 4بو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: جُانظر: أ (3)

 .222الكنجي الشافعي، حممد بن يوسف، كفاية الطالب: صُانظر:  (2)
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وهو ثقة صحيح احلديث، وقد تكّلم فيه كثريون بغري حّجة »حتقيقه عىل سنن الرتمذي: 

من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثريًا من حديثه، وتفهّمنا كالم العلامء فيه، فرتّجح لدينا أّنه 

الضعف إّنام هو ممّن فوقه أو ممّن دونه،  صحيح احلديث، وأّن ما قد يكون يف الرواية من

 .(8)«وقد خُيطئ هو كام خُيطئ كّل عامل وكّل راوٍ 

وقّيد صحة رواياته يف حتقيقه عىل املسند فيام إذا روى عنه ثقة حافظ معروف، 

وهو ثقة، تكّلموا فيه من ِقبل حفظه بعد احرتاق ُكتبه، ونحن نرى تصحيح »فقال: 

 .(4)«حافظ من املعروفنيحديثه إذا رواه عنه ثقة 

حسن احلديث، وهذا ما ذهب إليه احلافظ نور الدين اهليثمي، حيث حّسن  أّنهـ  4

، أو «وفيه ابن هليعة وحديثه حسن»له أحاديث عديدة يف كتابه جممع الزوائد بقوله: 

، (2). وكذلك ذهب إليه السيوطي(2)أو غري ذلك ،(3)«وهو حسن احلديث»بقوله: 

 .(1)، والشوكاين(2)املناوي، و(4)والفتني

وقد رّصح األلباين هبذه احلقيقة، وهي أّن من العلامء َمن ُيصّحح حديث ابن هليعة، 

                                         

 .84ص، 8: ج(محد حممد شاكرأحتقيق )الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي  (8)

 .414ص، 8: ج(حتقيق أمحد حممد شاكر)د ( ابن حنبل، أمحد، مسند أمح4)

 .421ص، 4، ج822ص، 8اهليثمي، عيل بن أيب بكر، جممع الزوائد: ج (3)

، 38ص، 41ص، 81ص، 2، ج491ص، 422ص، 422ص، 3جاملصدر السابق: نظر: ( اُ 2)

، 42ص، 42ص، 43ص، 89ص، 84ص، 2، ج92ص، 12ص، 14ص، 11ص، 22ص

  فيها اهليثمي أّن ابن هليعة حسن احلديث.التي بنّي  جداً ىل غري ذلك من املوارد العديدة إ، 22ص

السيوطي، عبد الرمحن  .442ص، 8نظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، الآللئ املصنوعة: ج( اُ 2)

 .814ـ 812بن أيب بكر، النكت البديعات: ص

 .812نظر: الفتني، حممد بن طاهر، تذكرة املوضوعات: ص( اُ 4)

 .428ص، 8ي، حممد عبد الرؤوف، فيض القدير: جنظر: املناو( اُ 2)

 .818ص، 2نظر: الشوكاين، حممد بن عيل، نيل األوطار: ج( اُ 1)
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ومنهم َمن حُيّسن حديثه، فقال يف كتابه جلباب املرأة املسلمة، عند كالمه عن حديث يف 

تبه، وعّلته ابن هليعة... وهو ثقة فاضل، لكنّه كان حيّدث من كُ »سنده ابن هليعة: 

فاحرتقت، فحّدث من حفظه، فخلط، وبعض املتأخرين حيّسن حديثه وبعضهم 

 .(8)«يصّححه

أّن حديثه معترب ما قبل احرتاق ُكتبه، وضعيف ما بعد احرتاقها، إاّل أّنه يصلح  ـ  3

يف املتابعات والشواهد، وممّن ذهب إىل هذا الرأي احلافظ ابن حجر العسقالين، وكذا 

 والشيخ احلويني األثري، وغريهم.الشيخ األلباين، 

عبد اهلل بن هليعة... صدوق من السابعة، خلط بعد احرتاق ُكتبه، »قال ابن حجر: 

ورواية ابن املبارك، وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض يشء 

 .(4)«مقرون

يف أّما األلباين فقد تقّدم قوله بأّن ابن هليعة خلط بعد احرتاق ُكتبه، وقال 

ابن هليعة فيه كالم ال خيفى، واألحاديث التي نوردها يف )سلسلة األحاديث »الصحيحة: 

الضعيفة( من روايته أكثر من أن حُترص، بيد أّن هذا الكالم فيه ليس عىل إطالقه، فإّن 

رواية العبادلة الثالثة عنه صحيحة، وهم: عبد اهلل بن املبارك، وعبد اهلل بن وهب، وعبد 

يد املقريء، فإهّنم رووا عنه قبل احرتاق ُكتبه، كام هو مرشوح يف ترمجته من اهلل بن يز

. وحني ُسئل عن رأيه حول َمن ينكر احرتاق ُكتبه وبالتايل اختالطه بعدها، (3)«التهذيب

هذا غري صحيح، فابن هليعة قد اختلط بعد احرتاق ُكتبه، وَمن روى عنه قبل »أجاب: 

                                         

 .29( األلباين، حممد نارص الدين، جلباب املرأة املسلمة: ص8)

 .244ص، 8( العسقالين، أمحد بن حجر، تقريب التهذيب: ج4)

 .42ص، 4الصحيحة: ج( األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث 3)
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، وذكر بعد ذلك أّنه وقف حتّى ساعة السؤال عىل (8)«اختالط ُكتبه، فحديثه صحيح

ثالثة عرش راويًا رووا عن ابن هليعة قبل احرتاق ُكتبه، وعّد منهم عبد اهلل بن وهب، 

 .(4)وقتيبة بن سعيد

واحلق أّن حديث ابن هليعة من رواية القدماء عنه قوٌي مقبول، ومل »وقال احلويني: 

. ثّم ذكر «به، فقد وقعت منه مناكري كثرية يف حديثه...يكن دّلس فيه، أّما بعد احرتاق ُكت

 .(3)مجلة ممّن وقف عليهم أهّنم رووا قبل االحرتاق، وعّد منهم ابن وهب

ومن خالل ذلك يتّضح أّن حديث ابن هليعة يف اخلرب أعاله يكون مقبوالً عىل كّل 

ن احلديث مطلقًا، أو األقوال الثالثة املتقّدمة؛ ألّنه إّما صحيح احلديث مطلقًا، أو حس

صحيح برواية القدماء عنه، وقد روى عنه يف اخلرب أعاله عبد اهلل بن وهب كام يف سند 

 البالذري، وقتيبة بن سعيد كام يف سند الطرباين. 

وأّما أبو قبيل فهو حيي بن هانئ، وّثقه عّدة من أئّمة الشأن، منهم أمحد بن حنبل، 

ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابن معني، وأمحد وأبو زرعة، والدارقطني، والعجيل، 

 .(2)بن صالح املرصي

. وذكره ابن حبّان يف الثقات، وقال: (2)«صالح احلديث»نعم، قال فيه أبو حاتم: 

. ومع مالحظة تشّددد أيب حاتم، وكذا ابن حبّان، وأيضًا مالحظة أّن (4)«وكان خيطئ»

                                         

 .29ـ 21( هادي، عصام موسى، حمّدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته: ص8)

 املصدر السابق.نظر: ( اُ 4)

بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحن: أبو إسحاق احلويني، حجازي حمّمد رشيف، ( 3)

 .34ص، 8ج

 .42ص، 3يب التهذيب: جهتذابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .422، ص3جلرح والتعديل: جابن حممد،  بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنُانظر: ا (2)

 .821، ص2ج الثقات: ، حممد،انابن حبّ  (4)
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ثقة، وإذا تنزلنا عن ذلك، فحينئٍذ يدور اخلطأ ال يسلم منه راٍو ما، سيتّضح أّن الرجل 

 .(8)األمر فيه بني كونه صدوقًا أو ثقة، وقد انتهى األرنؤوط وبّشار عّواد إىل أّنه ثقة

 خالصة احلكم عىل السند

واخلالصة: إّنه بناًء عىل وثاقة ابن هليعة، ووثاقة أيب قبيل، فإّن اخلرب صحيح 

فالسند حسن، وهو ما ذهب إليه اهليثمي،  اإلسناد، وأّما بناًء كون أحدمها صدوقاً 

 .(4)«رواه الطرباين وإسناده حسن»حيث قال: 

 تنويه يف اختالف لفظ احلديث

عرفنا أّن لفظ احلديث عند البالذري هو أّن السامء أظلمت، بينام يف الطريقني 

اآلخرين عند البيهقي والطرباين، أّن الشمس انكسفت، والظاهر أّنه ال يوجد خربان 

يب قبيل يف املوضوع، بل هو خرب واحد بقرينة أّن كّل الطرق هي عن ابن هليعة، عن أل

أيب قبيل، فالظاهر أّن هناك نقاًل باملعنى الستلزام الكسوف للظالم كام هو واضح، 

فالراوي حني رأى الظالم ظّن أّن الشمس انكسفت؛ لذا اختلف الرواة يف النقل 

 نقل حصول الظالم، واهلل أعلم. فبعضهم نقل انكساف الشمس، وبعضهم

وما يؤيد ذلك أّن بقيّة الرواة غري أيب قبيل أيضًا اختلفوا فبعضهم نقل الكسوف، 

 وبعضهم نقل الظالم، وسيأيت مزيدًا من الكالم عن ذلك فيام يأيت.

 خرب خليفة بن صاعدـ  7
 تقدم أّن هذا اخلرب أخرجه ابن عساكر، عن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال:

                                         

 .332ص، 8اد، حترير التقريب: جار عوّ األرنؤوط، شعيب بن حمرم، ومعروف، بّش ُانظر:  (8)

 .892ص، 9وائد: ججممع الز بكر،اهليثمي، عيل بن أيب  (4)
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ملّا ُقتل احلسني اسوّدت السامء وظهرت الكواكب هنارًا، حّتى رأيت اجلوزاء عند »

 .(8)«العرص، وسقط الرتاب األمحر

 .(4)وأورده املزي يف هتذيبه

 وقد تبنّي من خالل دراسة الرجال أّن سند هذا اخلرب حسن لذاته.

 خرب ُأّم حّيانـ  1
اكر من طريق البيهقي، واخلطيب، وقد تقّدم سابقًا أّن هذا اخلرب أخرجه ابن عس

 .(3)«يوم ُقتل احلسني أظلمت علينا ثالثًا...»وابن هبة اهلل، بسندهم إىل ُأّم حيّان، قالت: 

 وقد تقّدم ما يتعّلق بتخريج اخلرب.

وأّما من حيث السند فقد تقّدم فيه الكالم مفّصاًل وتبنّي أّن اخلرب ضعيف، لكن 

 ق باجلهالة، فيكون صاحلًا ألْن يتقّوى مع غريه.الضعف ليس شديدًا؛ ألّنه يتعلّ 

هذا، وقد أرشنا سابقًا أّن ابن عساكر والسيوطي نسبوا ختريج الرواية إىل البيهقي، 

وعرفنا فيام تقّدم أّن البيهقي إذا خّرج حديثًا وسكت عنه، فهو صحيح معترب عنده، 

 وهذا ما يقّوي صحة الطريق أعاله، وصحة أصل اخلرب.

 ابن عباس ـ خرب 4
وهذا اخلرب روته املصادر الشيعية، نقاًل عن املصادر السنيّة، فقد رواه الشيخ 

الصدوق يف األمايل واإلكامل، والراوندي يف اخلرائج، وعنهم أخذه الكثري كالبحار 

 وغريه.

                                         

 . 444ص، 82ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج (8)

 .234ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (4)

 .449ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (3)
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أّما رواية الشيخ الصدوق، فهي عن حممد بن أمحد السناين )ريض اهلل عنه( كام يف 

وكان شيخًا ألصحاب احلديث ببلد الري، »محد بن احلسن بن القطان ، وأ(8)األمايل

، كالمها قاال: حّدثنا أمحد بن حييى بن زكريا (4)كام يف اإلكامل «يعرف بأيب عل بن عبد رّبه

القطان، قال: حّدثنا بكر بن عبد اهلل بن حبيب، قال: حّدثنا متيم بن هبلول، قال: حّدثنا 

 ن عبد الرمحن، عن جماهد، عن ابن عباس.عيل بن عاصم، عن احلصني ب

ُيروى عن مشيخة املخالفني، عن شيخ »وقال الراوندي يف اخلرائج: بأّن هذا اخلرب

ألصحاب احلديث بالري يعرف بأيب عل بن عبد رّبه، قال: ثنا أمحد بن حييى بن زكريا 

صم، عن القطان، ثنا بكر بن عبد اهلل بن حبيب، عن متيم بن هبلول، عن عل بن عا

 «.احلصني بن عبد الرمحان، عن جماهد، عن ابن عباس

وُتروى عن شيخ هلم بأصفهان يعرف بأيب بكر بن مردويه بإسناده عن ابن » قال:

 .(3)«عباس

وأصل اخلرب مع عدم ذكر بعض التفاصيل، وعدم التعّرض ملسألة الكسوف أيضًا، 

 .(2)رواه ابن األعثم يف الفتوح

ضع الشاهد منه كام رواه يف اخلرائج عن ابن مردويه، أّن واخلرب طويل وخالصة مو

حني مّر بكربالء بكى بكاًء طويالً، وبنّي البن عباس أّن اإلمام  ×اإلمام عيل

سيُقتل هنا، وأّن يف هذا املكان بعر الظباء، وهي مصفرة لوهنا لون  ×احلسني

ها اإلمام، فأخذها الزعفران، فأمر ابن عباس أْن يطلبها، فوجدها ابن عباس كام وصف

                                         

 .492الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: صُانظر:  (8)

 .234دوق، حممد بن عيل، كامل الدين ومتام النعمة: صالصُانظر:  (4)

 .8822ص، 3قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخلرائج واجلرائح: ج (3)

 ، وما بعدها.228ص 4ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: جُانظر:  (2)
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اإلمام وشّمها، وهو يقول: هي هي بعينها، أتعلم يا بن عباس، ما هذه األباعر؟ هذه 

قد شّمها عيسى من مريم، وقال: هذا الطيب ملكان حشيشها، ثّم إّن اإلمام أخذ من 

إذا رأيتها تنفجر دمًا عبيطًا، »البعر ورّصه يف ردائه، وأمر ابن عباس كذلك، وقال له: 

قال ابن عباس: لقد كنت أحفظها، وال أحّلها . م أّن أبا عبد اهلل قد ُقتل هبا ]ودفن[فاعل

من طرف كّمي، فبينا أنا يف البيت نائم وقد خال عرش املحّرم إذ انتبهت، فإذا تسيل دمًا، 

فجلست وأنا باٍك، فقلت: ُقتل احلسني، وذلك عند الفجر، فرأيت املدينة كأهّنا ضباب، 

س وكأهّنا منكسفة، وكأّن عىل اجلدران دمًا، فسمعت صوتا يقول وأنا ثّم طلعت الشم

 باٍك:

ـــــــول ـــــــروا آل الـرس  اصـب

 

 .(6)ولـرخ البجـــــُقتــــل الفــــ 

 نـــــــزل الــــــروح األمـيـــــن     

 

 بـــبــكــــــاء وعـــويـــــــل 

ثّم بكى وبكيت، ثّم حّدثت الذين كانوا مع احلسني، فقالوا: لقد سمعنا ما سمعت  

 . (4)«×املعركة، فكنّا نرى أّنه اخلرض ونحن يف

 خالصة احلكم السندي يف هذا اخلرب

وهذا السند ضعيف عىل كال املبنيني؛ ويكفي يف ذلك جهالة وضعف بعض 

رجاله، فمثالً: أمحد بن حييى بن زكريا القطان، جمهول عند الشيعة، ومل أقف له عىل ذكر 

الشيعة، وليس له ذكر عند أهل السنّة، عند أهل السنّة، ومتيم بن هبلول، جمهول عند 

وعيل بن عاصم، ضعيف عند أهل السنة، وليس له ذكر عند الشيعة، واملذكور عند 

                                         

 ( ويف كتاب األمايل وكذلك كامل الدين للشيخ الصدوق: )النحول( بدل البجول.8)

وُانظر: . 8822ـ 8822ص، 3قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخلرائج واجلرائح: ج (4)

الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين ومتام النعمة:  .494ـ 492الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص

 .232ص
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. وهكذا بقيّة الرجال بني (8)الشيعة خمتلف الطبقة عن ذاك كام أوضح السّيد اخلوئي

هبذا السند اجلهالة واخلالف بني الفريقني، فال يسلم السند عىل مبنى أّي منهام، فاخلرب 

 ضعيف.

أضف إىل ذلك ففي اخلرب ما يدّل عىل ضعفه أيضًا، وهو أّن ابن عباس كان أعمى، 

فكيف متّكن من رؤية سيالن الدم وانكساف الشمس وما إىل ذلك من األُمور املذكورة 

 يف الرواية؟!

مضافًا ملِا سيأيت يف بعض األخبار بأّن ُأّم سلمة رأت حتّول الرتبة دمًا ورصخت، 

وجاءها الناس وكان ممّن جاء مستفّسًا عن الوضع هو ابن عباس يقوده قائده، ممّا يدل 

 عىل أّن ابن عباس قد عرف اخلرب من ُأّم سلمة!

 ـ خرب يزيد بن أبي زياد 5
روى أبو الشيخ يف كتاب )السنّة( كام نقله الزرندي يف نظم درر السمطني، بسنده 

قتل احلسني وأنا ابن مخس عرشة سنة، فصار شهدت م»إىل يزيد بن أيب زياد، قال: 

الورس يف عسكرهم رمادًا، وامحّرت السامء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله، حتى بدت 

الكواكب نصف النهار، وظّن الناس أّن القيامة قد قامت، ومل ُيرفع حجر يف الشام إاّل 

 .(4)«رؤى حتته دم عبيط

مل يصل إلينا، فلم نقف عىل سنده،  لكن من املؤسف أّن كتاب السنّة أليب الشيخ

 فيكون اخلرب مرسالً.

 

                                         

 .21ص، 83معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، ُانظر:  (8)

 .441حممد بن يوسف، نظم درر السمطني: صالزرندي احلنفي،  (4)
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 خرب مرسل عن الشعيبـ  6
ملّا ُقتل احلسني اسوّدت الدنيا ثالثة »أورده سبط ابن اجلوزي، قال: وقال الشعبي: 

 .(8)«أيام، ورمت السامء رماًل أمحر

 ومن الواضح أّن اخلرب املرسل حمكوم بالضعف.

 الشيعةب ـ الروايات الواردة عند 

 رواية أبي خمنفـ  3
وانكسفت الشمس إىل ثالثة »... أرسلها ابن شهر آشوب عن أيب خمنف يف رواية:  

 .(2)، والبحراين(3)، وعنه املجليس(4)«أسبات

 وهي مرسلة بال سند حمكومة بالضعف.

وقد فّّس املجليس املقصود من ثالثة أسبات، أي: ثالثة أسابيع بدأت من السبت، 

 ×ه )إىل ثالثة أسبات(، أي: أسابيع، وإّنام ذكر هكذا؛ ألهّنم ذكروا أّن قتلهقول» قال: 

 .(2)«كان يوم السبت، فابتداء ذلك من هذا اليوم

 رواية رجل من أهل بيت املقدسـ  7
تقّدم ذكر هذه الرواية سابقًا، وقد أخرجها ابن قولويه بسنده إىل أيب نرص، عن 

وانكسفت الشمس ثالثة »... ل جاء فيه: رجل من أهل بيت املقدس يف خرب طوي

                                         

 .824ص، 1سبط بن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، مرآة الزمان: ج (8)

 .481ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (4)

 .312ص، 22املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: جُانظر:  (3)

 .884ص، 2عاجز: جالبحراين، هاشم بن سليامن، مدينة املُانظر:  (2)

 .312ص، 22املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (2)
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 .(8)«أيام

 وقد عرفنا سابقًا أّن هذا السند ضعيف؛ لوجود عّدة جماهيل فيه.

 خالصة حكم هذه احلادثة

اتضح أّن هذه احلادثة وردت بعّدة طرق عند أهل السنّة، بعضها صحيحة كخرب 

 أيضًا كام تقّدم.أيب قبيل، وخرب خليفة بن صاعد، كام أهّنا وردت من طرق الشيعة 

غري أّنه مل يرد يف خرب خليفة، وخرب ُأّم حيّان إشارة إىل كسوف الشمس، بل اقترص 

الرواة عىل ذكر الظالم الذي حصل يف الكون يف ذلك اليوم، وكام قّدمنا سابقًا، فإّن 

 الظالم مالزم النكساف الشمس، فاألظهر أّن املراد من األخبار هو يشء واحد.

ّنه يوجد غري أيب قبيل قد رّصح بالكسوف، وهو ما أشار إليه ابن حجر ثّم الظاهر أ

العسقالين، حني ذكر خرب أيب قبيل يف كسوف الشمس، وأوضح أّن غري أيب قبيل رواه 

 . (4)«روى البيهقي عن أيب قبيل وغريه أّن الشمس ُكسفت يوم ُقتل احلسني»أيضًا، فقال: 

 خرب الصدوق والراوندي، وكذلك يزيد كام أّن ابن عباس رّصح بالكسوف كام يف

 بن أيب زياد كام يف خرب أيب الشيخ.

فاّتضح أّن القدر املشرتك من اخلرب هو حصول ظاهرة االنكساف، وقد وردت يف 

 كتب الفريقني، ممّا ُيشّكل قرينة ُأخرى تقّوي مسألة الوثوق بحصول احلادثة. 

ما رّصح به الرشبيني، حيث قال:  كام أّن هذه احلادثة ُتعدُّ من املشهورات، وهو

 . (3)«وكذا اشتهر أهّنا كسفت يوم ُقتل احلسني، وأّنه ُقتل يوم عاشوراء»

                                         

 .848ـ 841كامل الزيارات: ص ( ابن قولويه، جعفر بن حممد،8)

 .12ص، 2ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، التلخيص احلبري: ج (4)

 .341ص، 8الرشبيني، حممد بن أمحد، مغني املحتاج: ج (3)
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وأّما ما يتعّلق بفرتة االنكساف واالختالف يف ذلك فغري ضار بعد اّتفاق األخبار 

عىل أصل ظاهرة االنكساف، ولرّبام يكون منشأ االختالف راجع إىل اختالف 

  العامل.األماكن، واهلل

 معنى انكساف الشمس

عرفنا قبل قليل أّن األخبار تارًة ذكرت الظالم وُأخرى ذكرت االنكساف، فهل 

من املمكن حصول االنكساف حقيقة َأم األمر ال يعدو حصول الظالم، وتوهم الرواة 

 أّن الشمس انكسفت؟

األرض  من املعروف علميًّا أّن انكساف الشمس بمعنى حيلولة القمر بينها وبني

ال حيصل إاّل يف أواخر الشهور العربية، وال يمكن حصول ذلك قبل يوم السابع 

حصل يف يوم العارش من املحّرم فمن جهة علمية  ×والعرشين قطعًا، ومقتل احلسني

 ال يمكن حصول الكسوف.

إاّل أّنه قد يقال بأّننا ما دمنا نتكّلم عن حوادث إعجازية خارقة للعادة، فال معنى 

اب العلمي، فكام أّن مطر السامء دمًا ُيعترب خارجًا عن األُطر الطبيعية، فكذلك للحس

 لتنكسف الشمس خارج األُطر الطبيعية.

أّنه ال تنكسف ’ غري أّن هذا الكالم مردود روائيًا أيضًا، فقد ورد عن النبي

رو الشمس ملوت أحد، رواه الكليني يف الكايف، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عم

، يقول: إّنه ملّا ُقبض ×سمعت أبا احلسن موسى»بن سعيد، عن عيل بن عبد اهلل، قال: 

جرت فيه ثالث سنن: أّما واحدة، فإّنه ملّا مات انكسفت ’ إبراهيم ابن رسول اهلل

’ الشمس. فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اهلل. فصعد رسول اهلل
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قال: يا أهّيا الناس، إّن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل  املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثمّ 

 .(8)«ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته... ]له[جيريان بأمره مطيعان 

إاّل أّن املجليس يرى أّن الرواية خمتّصة بمحض املوت مامل ترافقه أسباب ُأخرى، 

ة واستحقوا العذاب أي بمحض املوت، بل إذا كان ذلك بسبب فعل األُمّ »فقال فيها: 

والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك، فال ينايف ما ُروي يف األخبار من انكسافهام لشهادة 

احلسني )صلوات اهلل عليه(، ولعنة اهلل عىل قاتله، فإهّنا كانت بفعل األُّمة امللعونة، 

، فإّنه مل يكن بفعل ×واستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخالف فوت إبراهيم

 .(4)«األُّمة

بينام يلتزم الشيخ حسن زادة آميل بالرواية دون تأويل، ويرى عدم حتقق الكسوف 

مل يكن االنكساف عىل معناه الواقعي احلقيقي املعروف بني الناس، »احلقيقي، فيقول: 

أعني: انكساف الشمس بحيلولة القمر بينها وبني األرض؛ ملِا ثبت بالربهان اليقيني 

رصاد من قديم الدهر إىل اآلن، املعاضد باملشاهدة أيضًا، من أّن الريايض املبتني عىل األ

الشمس ال تنكسف إاّل يف أواخر الشهور العربية، وال يصادف احليلولة قبل اليوم السابع 

والعرشين قطعًا، كام أّن انخساف القمر يكون يف أواسط الشهر فقط، وال يقع قبل الليلة 

قت اجتامعهام دائاًم، واالنخساف يف استقباهلام كذلك، الثالثة عرش حتاًم، فاالنكساف يف و

فإذا مل يكن انكسافها عىل معناه، فاجلدير أن يقال أّن الشمس أظلمت بتلك الواقعة 

اهلائلة؛ ملِا دريت من أّن للذنوب تأثريات يف تغيري األحوال الكونّية، وأّما أّن الشمس بامذا 

 أظلمت حينئٍذ فعلمه مستور عنّا.

                                         

 .411ص، 3عقوب، الكايف: جالكليني، حممد بن ي (8)

 .831ص، 82مرآة العقول: جاملجليس، حممد باقر،  (4)
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الشيخ األجل قطب الدين الراوندي& يف آخر كتابه اخلرائج واجلرائح  وقد روى

، قال: آيتان تكونان قبل قيام القائم مل يكونا منُذ هبط آدم ×عن اإلمام أيب جعفر الباقر

إىل األرض، تنكسف الشمس يف النصف من شهر رمضان والقمر آخره، فعند ذلك 

 .(8)«يسقط حساب املنّجمني

خالل ما قّدمناه وأوضحناه أّن الكسوف حاصل، وال معنى والراجح عندنا من 

للتمّسك باملعطيات العلمية مادام الكالم يف حوادث وُأمور خارجة عن نواميس 

الطبيعة، وإذا أنكرنا الكسوف رغم داللة الروايات عليه، فال معنى أيضًا أْن نتمّسك 

 ة أيضًا.بالظالم ونقول إّن رّسه خمفي، فهو خارج عن األُطر الطبيعي

ثّم إّن كتب الفريقني رّصحت بانكساف الشمس ملوت إبراهيم، وقد مات يف اليوم 

العارش أيضًا عىل ما سيأيت، أضف إىل ذلك، فإّن العلامء يبحثون مسألة ما إذا اّتفق 

حصول الكسوف مع العيد، ومن املعلوم أّن العيد إّما يكون أّول الشهر وهو عيد 

 و عيد األضحى.الفطر، أو عارش الشهر وه

وكيف ما كان، فاحلادثة حاصلة وما أبرزناه من كلامت ال يوجد فيها نفي للحادثة 

بقدر ما فيها توجيه للمراد، وهل أّن الكسوف حصل َأم أّن الدنيا أظلمت ألمر خفي 

غري الكسوف؟ وكالمها ُيعّد حادثة كونية غري طبيعية، وهو املراد األّول من البحث كام 

 ال خيفى.

د رّصح مجلة من علامء أهل السنة بإمكانية حصول الكسوف يف أوائل الشهر، وق

 عند بحثهم مسألة اجتامع العيد والكسوف:

فإن قيل: كيف جيتمعان والكسوف يف العادة ال يكون إاّل يف آخر »قال ابن عابدين:  

                                         

 .12آميل، حسن حسن زاده، دروس معرفة الوقت والقبلة: ص (8)
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ا كسفت يوم من الشهر، والعيد أّول يوم، أو يوم العارش؟ قلنا: ال يمتنع، فقد ُروي أهّن 

يوم مات إبراهيم ابن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم(، وموته كان يوم العارش من ربيع 

 .(8)«األّول

اسُتشكل بأّن أهل اهليئة أحالوا اجتامع العيد والكسوف؛ ألّن »وقال الدسوقي: 

أو  الكسوف ال يكون إاّل يف التاسع والعرشين من الشهر، والعيد إّما أّول يوم من الشهر،

عارشه، واحلاصل أهّنم يقولون: إّن الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبني الشمس، وال 

تكون احليلولة إاّل عند اجتامع القمر مع الشمس يف منزلة واحدة، ويف عيد الفطر يكون 

بينهام منزلة كاملة ثالث عرشة درجة، ويف عيد األضحى نحو مائة وثالثني درجة، 

 جتامع العيد والكسوف.وحينئٍذ فال يتأتى ا

ورّد ابن العريب عليهم: بأّن هلل أْن خيلق الكسوف يف أّي وقت شاء؛ ألّن اهلل فاعل  

 خمتار، فيترصف يف كّل وقت بام يريد.

ويف حاشية الرسالة لح: أّن الرافعي نقل أّن الشمس كسفت يوم مات احلسني،  

ولد النبي )صىّل اهلل عليه وكان يوم عاشوراء، وورد أهّنا كسفت يوم مات إبراهيم 

وسّلم(، وكان موته يف العارش من الشهر عند األكثر، وقيل: يف رابعه، وقيل: يف رابع 

 .(4)«عرشه...

فرع: اعرتضت طائفة عىل قول الشافعي: اجتمع عيد وكسوف. »وقال النووي: 

العرشين. وقالت: هذا حمال، فإّن الكسوف ال يقع إاّل يف الثامن والعرشين، أو التاسع و

 فأجاب األصحاب بأجوبة:

                                         

 .818ص، 4املحتار: ج مني بن عمر، حاشية ردّ أابن عابدين، حممد  (8)

 .212ص، 8الدسوقي، حممد بن عرفة، حاشية الدسوقي: ج (4)
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أحدها: أّن هذا قول املنجمني، وأّما نحن، فنجّوز الكسوف يف غريمها، فإّن اهلل تعاىل  

عىل كّل يشء قدير. وقد ُنقل مثل ذلك، فقد صّح أّن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم 

ب(: أّنه تويّف يف ابن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم(، وروى الزبري بن بكار يف )األنسا

 العارش من شهر ربيع األّول. وروى البيهقي مثله عن الواقدي.

وكذا اشتهر أّن قتل احلسني )ريض اهلل عنه( كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن  

 .(8)«أيب قبيل: أّنه ملّا ُقتل احلسني، كسفت الشمس

                                         

 .291ص، 8يى بن رشف، روضة الطالبني: جالنووي، حي (8)
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 ثالثًا: حيطان دار اإلمارة تسايل دمًا
حّدثني أمحد بن حممد بن حييى بن »ال: قال أبو القاسم البغوي: أورده املزي، ق

سعيد، قال: حّدثنا زيد بن احلباب، قال: حّدثني أبو حييى مهدي بن ميمون، قال: 

سمعت مروان موىل هند بنت املهّلب، قال: حّدثني بواب عبيد اهلل بن زياد: أّنه ملّا جيء 

 .(8)«ار اإلمارة تسايل دماً برأس احلسني، فوضع بني يديه، رأيت حيطان د

 .(3)، وابن العديم(4)وأخرجه من طريقه ابن عساكر

حّدثني بواب »وأورده الطربي يف ذخائره عن مروان موىل هند بنت املهّلب، قال: 

أّنه ملّا جيء برأس احلسني بني يديه رأيت حيطان دار اإلمارة تسايل  عبيد اهلل بن زياد:

 . وابن بنت منيع هو نفسه أبو القاسم البغوي.(2)«منيع خّرجه ابن بنت]وقال:[  دمًا.

وأورده الصاحلي الشامي من طريق البغوي أيضًا، لكنّه ذكر أّن الراوي املبارش هو 

، وليس بواب عبيد اهلل، والظاهر أّنه تصحيف خمالف لبقيّة (2)أيوب بن عبيد اهلل

 النقوالت املتعّددة عن بواب عبيد اهلل.

 رجال السند

                                         

 .232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (8)

 .449ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (4)

 .4434ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر:  (3)

 .822، ذخائر العقبى: صالطربي، أمحد بن عبد اهلل (2)

 .228ص، 88الصاحلي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد: جُانظر:  (2)
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السند ال كالم فيه إال من جهة الراوي املبارش، فأمحد بن حممد بن حييى بن  وهذا

، وانتهى الذهبي إىل (4)، وزيد بن احلباب وثقه مجع، وفيه كالم يسري(8)سعيد القطان، ثقة

، ومروان موىل هند بنت (2)، وأبو حييى مهدي بن ميمون ثقة(3)أّنه ثقة وغريه أقوى منه

فلم نعرفه، لكن أغلب الظن أّنه  ،ق سوى بواب عبيد اهلل بن زياد، ومل يب(2)املهّلب ثقة

كان من أعداء أهل البيت باعتبار عمله هلذا الطاغية، ومع ذلك يروي هذا اخلرب، ممّا 

 ُيعطي للخرب قوة.

 خالصة احلكم السندي عىل هذا اخلرب

واب عبيد اهلل اّتضح أّن هذا السند رجاله إىل الراوي املبارش كّلهم ثقات، إاّل أّن ب

بن زياد جمهول مل نعرفه، لكن أغلب الظن أّنه كان من أعداء أهل البيت باعتبار عمله 

هلذا الطاغية، كام ذكرنا، وحينئذ، فال موجب لكذبه يف خرب عىل خالف هواه 

ومصلحته، فروايته هلذا اخلرب، تعطيه قوة، وتزيد من احتاملية مطابقته للواقع بنسبة 

 كبرية.

                                         

األرنؤوط، شعيب بن . 49، ص8، هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيلُانظر:  (8)

 .22ص، 8اد، حترير التقريب: جار عوّ حمرم، ومعروف، بّش 

 .321ـ 322، ص3صدر السابق: جاملُانظر:  (4)

 .328ـ 321، ص8الذهبي، حممد بن أمحد، تذكرة احلفاظ: ج (3)

 . 498ـ 491ص 81، هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيلُانظر:  (2)

 .824، ص8، تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيلُانظر:  (2)
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 : الورس صار رمادًارابعًا
 .(8)...«نبات كالسمسم ليس إاّل باليمن »والورس )بفتح الواو وسكون الراء(: 

وقد ورد هذا اخلرب بلفظ )دمًا( بدل رمادًا عند أيب خمنف عىل ما أرسله عنه ابن 

. (4)«وملّا ُقتل احلسني صار الورس دماً »شهر آشوب، حيث نقل عن أيب خمنف يف رواية: 

 .(2)، والبحراين(3)يسوعنه املجل

 لكّن الظاهر أّنه من خطأ النُّّساخ، مع أّن اخلرب مرسل ال يعّول عليه.

 وقد ورد يف حتّوله رمادًا عّدة أخبار، منها:

 خرب جّدة سفيان بن عيينةـ  3
قال أبو بكر احلميدي: عن سفيان بن عيينة، عن جّدته ُأّم أبيه: »أورده املزي، قال: 

 .(2)«اد رمادًا، ولقد رأيت اللحم كأّن فيه النار حني ُقتل احلسنيلقد رأيت الورس ع»

، أخربنا عبد (4)ومن طريق احلميدي، أخرجه البيهقي، قال: أخربنا أبو احلسني

 .(9)، حّدثنا أبو بكر احلميدي به(1)، حّدثنا يعقوب(2)اهلل

                                         

 .222القاموس املحيط: صالفريوز آبادي، حممد بن يعقوب،  (8)

 .481ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (4)

 .312ص، 22املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: جُانظر:  (3)

 .884ص، 2البحراين، هاشم بن سليامن، مدينة املعاجز: جُانظر:  (2)

 .232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا(2)

 د بن احلسني بن الفضل القطان.أبو احلسني، حمم (4)

 عبد اهلل بن جعفر بن درستويه النحوي. (2)

 يعقوب بن سفيان احلافظ. (1)

 .224ص، 4نظر: البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: جاُ  (9)
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 .(8)وبعّدة طرق أخرجه ابن عساكر عن أيب احلسني القطان بالسند السابق

حّدثنا عل بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسامعيل، ثنا »وأخرجه الطرباين، قال: 

سفيان، حّدثتني جّديت ُأّم أيب، قال: رأيت الورس الذي ُأخذ من عسكر احلسني صار 

 .(4)«مثل الرماد

 .(3)وأخرجه أيضًا ابن العديم يف ُبغيته

ر لسفيان جّدته، فقال: قالت حّدثني أيب، قال: ذك»وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: 

 . (2)«صار اللحم كذا، وصار الورس أسود ـ يعني يوم ُقتل احلسني ـ:

 رجال السند

ومن الواضح صحة سند اخلرب إىل جّدة سفيان، فرجال سند البيهقي إىل جّدة 

، (2)سفيان كّلهم من الثقات املعروفني، فأبو احلسني بن الفضل القطان جُممع عىل ثقته

، ويعقوب بن سفيان الفسوي حافظ ثقة (4) بن جعفر بن درستويه ثقة أيضاً وعبد اهلل

، وأبو بكر احلميدي هو عبد اهلل بن (2)معروف صاحب كتاب املعرفة والتاريخ وغريها

 .(1)الزبري بن عيسى احلميدي، ثقة إمام، من أثبت الناس يف سفيان بن عيينة

ز هو البغوي احلافظ، شيخ وكذلك رجال الطرباين، فإّن عيل بن عبد العزي

                                         

 .431ص، 82ينة دمشق: جدنظر: ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ ماُ  (8)

 .889ص، 3م الكبري: جاملعج الطرباين، سليامن بن أمحد، (4)

 .4439ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جنظر: ابن العديم، عمر بن أمحد، بُ اُ  (3)

 .221ص، 8العلل ومعرفة الرجال: ج ،أمحد ،بن حنبلا (2)

 .334ـ 338ص، 82سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (2)

 .234ـ 238ص، 82: جاملصدر السابقنظر: اُ  (4)

 .332ـ 342ص، 34هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا :نظراُ  (2)

 .283ـ 284ص، 82: جاملصدر السابق (1)
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الطرباين، وعّم احلافظ املعروف عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي. قال 

ثقة، لكنّه يطلب عىل التحديث، ويعتذر بأّنه ». وقال الذهبي: (8)«ثقة مأمون»الدارقطني: 

 .(4)«حمتاج

 .(3)وإسحاق بن إسامعيل هو الطالقاين، ثقة

د فهو يرويه عن أبيه أمحد بن حنبل الثقة اإلمام احلافظ وكذلك سند عبد اهلل بن أمح

 املعروف إمام املذهب.

 .(2)وأّما سفيان بن عيينة الذي تدور عليه األسانيد فهو ثقة ثبت حافظ إمام

رواه الطرباين ورجاله إىل جّدة سفيان »لذا قال فيه اهليثمي يف طريق الطرباين: 

 .(2)«ثقات

ترمجة هلا، غري أّن رواية البيهقي هلا من دون إشارة إىل لكن جّدة سفيان مل نقف عىل 

ضعف اخلرب توجب القول بصحته، كام أوضحنا سابقًا من أّن البيهقي التزم يف كتبه 

 بنقل الصحيح سوى ما أشار إليه وبنّي ضعفه.

أضف إىل ذلك فإّن ابن عيينة من املُتقنيني ومن الذين يتحرون األخبار، ومن 

أهّنم ال يرسلون إاّل عن ثقة، كام أّنه مل يتوقف أحد يف مشاخيه إذا الذين ثبت عنهم 

                                         

الذهبي، حممد   .99سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي للدارقطني: صالسلمي، حممد بن احلسني، ( 8)

 .444ص، 4اظ: جتذكرة احلفّ بن أمحد، 

 .823ص، 3عتدال: ج( الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان اال4)

تقريب ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .432ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (3)

 .29ص، 8التهذيب: ج

 .229ص، 8نظر: الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جاُ  (2)

 .892ص، 9، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب  (2)
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 .(8)حّدث بالسامع

فال يبعد حينئٍذ القول بصّحة هذا السند، خصوصًا أّنه رواه عن جّدته التي 

عارصها وعرفها، فمن املستبعد جّدًا أْن يروي عنها هكذا خرب مع علمه بضعفها، فال 

 بّد أْن تكون ثقة عنده.

حّدثنا »ورد املعنى املتقّدم بلفظ آخر عن ُأّم عيينة أيضًا: أخرجه أبو نعيم، قال: وقد 

عبد اهلل بن حممد بن جعفر من أصله، ثنا حممود بن أمحد الفرج، ثنا حممد بن املنذر 

أّن  البغدادي سنة اثنتني وثالثني ومائتني، ثنا سفيان بن عيينة، حّدثتني جّديت ُأّم عيينة:

 .(4)«مل ورسًا، فهوى قتل احلسني بن عل، فصار ورسه رماداً محاالً كان حي

 .(2)، وابن عساكر(3)ومن طريقه اخلطيب

وقال حممد بن املنذر البغدادي، عن سفيان بن »وأورده يف هتذيب الكامل، قال: 

أّن مّحاالً كان حيمل ورسًا، فهوى قتل احلسني، فصار  عيينة: حّدثتني جّديت ُأّم عيينة:

 .(2)«داً ورسه رما

فهو طريق آخر إىل ابن عيينه مضافًا للطرق الصحيحة الثالثة املتقّدمة، وليس فيه 

عّلة ظاهرة سوى أّن حممد بن املنذر، ذكره اخلطيب وغريه  ومل يذكروه بجرح وال 

                                         

 .91ص، 4إحتاف النبيل: ج، السليامين، مصطفىنظر: اُ  (8)

بو نعيم أنظر: اُ  .813ـ 814ص، 4: جأصبهانذكر أخبار أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل،  (4)

 .442ص، 4األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: ج

رسه . لكنّه جاء بلفظ: )فصار و41ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (3)

كام نقلنا  ،ّساخ، خصوصًا أّنه رواها عن أيب نعيم، وعند أيب نعيم رماداً والظاهر أّنه من خطأ النُّ  .دماً(

 أعاله.

 .438ص ،82ينة دمشق: جدنظر: ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ ماُ  (2)

 .322ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (2)
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 .(8)تعديل، وكان قد حّدث يف أصفهان

 خالصة احلكم عىل السند

عن جّدته يمكن القول باعتباره بلحاظ وبام تقّدم يتبنّي أّن اخلرب برواية سفيان 

 أمرين:

 األّول: رواية البيهقي له وسكوته عنه.

الثاين: أّنه يمكن القول بوثاقة جّدة سفيان بناًء عىل حتّري سفيان يف النقل، وعدم 

إرساله إاّل عن الثقات، وعدم الوقوف عىل مشايخ ضعاف له ممّن حّدث عنهم، مع 

 أمر خارج عن نظم الكون الطبيعية.خصوصية كونه يروي عن جّدته 

 خرب أبي حفصة السلولي ـ  7
أخربنا الفضل بن دكني، قال: حّدثنا عقبة بن أيب حفصة »أخرجه ابن سعد، قال: 

]أي: ُيفَرك[  السلويل، عن أبيه، قال: إْن كان الورس من ورس احلسني، ليقال به هكذا

 .(4)«فيصري رماداً 

ا أبو حممد السلمي، أنا أبو بكر اخلطيب )ح(، أخربن»وأخرجه ابن عساكر، قال: 

وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر، قاال: أنا أبو احلسني، أنا عبد اهلل، نا 

يعقوب، نا أبو نعيم، نا عقبة بن أيب حفصة السلويل، عن أبيه، قال: إن كان الورس من 

                                         

اخلطيب البغدادي،  .814ص، 4هان: جبثني بأصطبقات املحدّ د اهلل بن حممد، ابن حيّان، عبنظر: اُ  (8)

 .41ص، 2تاريخ بغداد: جأمحد بن عيل، 

الطبقة اخلامسة يف من قبض ) ابن سعد طبقاتلاجلزء املتمم ، ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى (4)

ن سعد، حممد، ترمجة اب. 219ص، 8ج(:وهم أحداث األسنان (م اهلل عليه وسلّ صىّل )رسول اهلل 

 .98: ص(من طبقات ابن سعد) ×اإلمام احلسني
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 .(8)«ورس احلسني، يقال به هكذا، فيصري رماداً 

 .(4)ه ابن العديم من طريق أبو احلسني بسنده ومتنه سواءوأخرج

 .  (3)وأخرجه اخلوارزمي بسنده إىل يعقوب بن سفيان، وساقه بسنده ومتنه

 رجال السند

 .(2)أّما الفضل بن دكني، فهو حافظ ثقة ثبت

وعقبة بن أيب حفصة السلويل، لعّله عقبة بن إسحاق، بقرينة رواية أيب نعيم الفضل 

عنه، فقد ذكر الرازي يف اجلرح والتعديل، عقبة بن إسحاق السلويل، وقال: بن دكني 

روى عن إسامعيل بن أيب خالد، وليث بن أيب سليم، وأبى رشاعة، روى عنه ابن »

 .(2)«إدريس، وإسحاق بن منصور، وأبو نعيم، سمعت أيب يقول ذلك

الثة من الثقات عنه، فابن أيب حاتم مل يذكر فيه جرحًا ال تعديالً، وبضميمة رواية ث

وهم عبد اهلل بن إدريس، والفضل بن دكني، وإسحاق بن منصور، فال يبعد القول 

 بوثاقته حينئٍذ، وال أقل من كونه صدوقًا حسن احلديث.

أّما أبو حفصة فلم يتبنّي لنا َمن هو، فلعّله أبو حفصة موىل عائشة، وقد ذكره 

 .(4)الرازي من دون جرح وال تعديل

                                         

 .431ص، 82ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج (8)

 .4421ـ 4439ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر:  (4)

 .813ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (3)

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  .324ص، 8اظ: جتذكرة احلفّ ُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

 .88ص، 4تقريب التهذيب: ج

 .311ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (2)

 .343ص ،9، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنُانظر: ا (4)
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 كم عىل السندخالصة احل

واخلالصة: إّن هذا السند ضعيف؛ لعدم الوقوف يقينًا عىل املراد من أيب حفصة، 

 بل كذلك عدم االطمئنان من كون عقبة بن أيب حفصة هو عقبة بن إسحاق.

لكن هذا ال يمنع من كون هذا اخلرب التارخيي ُيعترب قرينة قوية تتقّوى به بقيّة 

 احلادثة. األخبار الدالة عىل حصول وحتقق

 خرب يزيد بن أبي زيادـ  1
 رواه عنه جرير بن عبد احلميد، وعن جرير روي بطريقني:

ُقتل  حّدثنا جرير، عن يزيد بن أيب زياد، قال:»طريق حييى بن معني، قال:  األّول:

احلسني بن عل ويل أربع عرشة سنة، وصار الورس الذي كان يف عسكرهم رمادًا، 

 .(8)«نحروا ناقًة يف عسكرهم، فكانوا يرون يف حلمها النريانوامحّرت آفاق السامء، و

، (2)، وأورده املزي يف هتذيبه(3)، واخلوارزمي(4)وأخرجه من طريقه ابن عساكر

 .(2)والذهبي يف سريه

والسند جيد كام تقّدم سابقًا، فجرير بن عبد احلميد ثقة، ويزيد أيضًا ثقة عىل كالم 

 مّر فيه مفّصالً.

حّدثنا أمحد بن إسحاق، ثنا حممود بن »جه أبو نعيم األصبهاين، قال: أخر الثاين:

                                         

 .348ص، 8ابن معني، حييى، تاريخ ابن معني برواية الدارمي: ج (8)

 .431ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مُانظر:  (4)

 (النريان)، لكنه ذكر بدل كلمة 813ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (3)

 .)املرار(

 .232ـ 232ص، 4هتذيب الكامل: جعبد الرمحن،  يوسف بن ،ملزيُانظر: ا (2)

 .383ص، 3سري أعالم النبالء: جُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (2)
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أمحد بن الفرج، ثنا حممد بن املنذر البغدادي سنة اثنتني وثالثني ومائتني، ثنا جرير بن عبد 

شهدت مقتل احلسني بن عل، وأنا ابن مخس عرشة  احلميد، عن يزيد بن أيب زياد، قال:

 .(8)«اداً سنة، فصار الورس يف عسكرهم رم

وهذا الطريق إىل جرير فيه ضعف من جهة حممد بن املنذر البغدادي؛ إذ مل يرد فيه 

توثيق، فقد ذكره اخلطيب وغريه، ومل يذكروه بجرح وال تعديل، وكان قد حّدث يف 

 .(4)أصبهان

وكيفام كان، فهو ُيزيد الطريق السابق قّوًة ويؤّكد صّحة الطريق إىل يزيد بن أيب 

 زياد.

أّن اخلرب ورد مرساًل عند أيب الشيخ، فقد روى يف كتاب )السنّة( كام نقله كام 

شهدت مقتل »الزرندي يف نظم درر السمطني، بسنده إىل يزيد بن أيب زياد، قال: 

احلسني، وأنا ابن مخس عرشة سنة، فصار الورس يف عسكرهم رمادًا، وامحّرت السامء 

واكب نصف النهار، وظّن الناس أّن لقتله، وانكسفت الشمس لقتله حّتى بدت الك

 .(3)«القيامة قد قامت، ومل ُيرفع حجر يف الشام إاّل رؤَى حتته دم عبيط

لكن من املؤسف أّن كتاب السنّة أليب الشيخ مل يصل إلينا، فلم نقف عىل سنده، 

 فيكون اخلرب مرسالً.

 خالصة احلكم عىل حادثة حتّول الورس رماداً 

                                         

بو نعيم أنظر: اُ  .813ص، 4هان: جبصأذكر أخبار أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل،  (8)

 .441ص، 4األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل، معرفة الصحابة: ج

اخلطيب البغدادي،  .814ص، 4هان: جبثني بأصطبقات املحدّ بن حيّان، عبد اهلل بن حممد، ُانظر: ا (4)

 .41ص، 2تاريخ بغداد: جأمحد بن عيل، 

 .441الزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السمطني: ص (3)
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رويت بطرق عّدة عن ثالثة من الرواة، وهم: جّدة سفيان، تبنّي أّن هذه احلادثة 

ويزيد بن أيب زياد، وأبو حفصة السلويل، ومن حيث السند فخرب يزيد سنده جيد، 

وخرب جّدة سفيان يمكن املصري إىل قبوله، وخرب أبو حفصة يزيدمها قّوة، ويف اجلملة 

 فإّن هذه األخبار تتقّوى مع بعضها البعض.

 ادثةدالالت هذه احل

وهذه احلادثة ال خترج عن سياق احلوادث املتقّدمة، يف أهّنا ُتبنّي احلزن الشديد 

هبذه الكيفية، وما رافقه من غضب  ×الذي حّل بالسامء واألرض عىل مقتل احلسني

إهلي عىل هؤالء القوم؛ بحيث تغرّي العامل بأرسه، وحتى نبات الورس الذي اصطحبوه 

 .معهم احرتق وحتّول إىل رماد
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 خامسًا: طبخوا اإلبل فصارت مثل العلقم
 وهذا اخلرب ورد عند السنّة والشيعة باختالف يف اللفظ: 

، أخربنا عبد اهلل، حّدثنا يعقوب، (6)أخربنا أبو احلسن»فأخرجه البيهقي، قال: 

بن مّرة، قال: أصابوا  (7)حّدثنا سليامن بن حرب، حّدثنا مّحاد بن زيد، قال: حّدثني محيد

إباًل يف عسكر احلسني يوم ُقتل، فنحروها وطبخوها، قال: فصارت مثل العلقم، فام 

 .(3)«استطاعوا أْن يسيغوا منها شيئاً 

ومن طريق البيهقي وغريه أخرجه ابن عساكر، وكذلك ابن العديم، لكنهام ذكرا 

 .(2)أّن الراوي املبارش هو مجيل بن مّرة، وليس محيد بن مّرة

 .(2)«قال: مّحاد بن زيد، عن مجيل بن مّرة...»هبي وغريمها، قالوا: وأورده املزي والذ

 .(4)«وأخرج البيهقي عن مجيل بن مّرة...»وأورده السيوطي، قال: 

                                         

 هذه الظاهر أّن الصحيح هو أبو احلسني حممد بن الفضل القطان، بقرينة الروايات السابقة عىل (8)

الرواية، وبقرينة أّن شيخ البيهقي الذي يروي عن عبد اهلل بن جعفر هو أبو احلسني حممد بن الفضل 

 القطان، وبقرينة أّن ابن عساكر وابن العديم نقلوها عن البيهقي برواية القطان املشار إليه.

 ة بقرائن أوضحناها يف ترمجة الرجل.الظاهر هو مجيل بن مرّ  (4)

 .224ص، 4أمحد بن احلسني، دالئل النبوة: جالبيهقي،  (3)

غية . وابن العديم، عمر بن أمحد، بُ 438ص، 82ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (2)

 .4428ص، 4الطلب يف تاريخ حلب: ج

تاريخ الذهبي، حممد بن أمحد، . 232ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا (2)

سري أعالم ُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد، . 84ص، 2جهـ(، 11ـ 48دث وفيات )حوااإلسالم: 

 .383ص، 3النبالء: ج

 .844ص، 4السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، اخلصائص الكربى: ج (4)
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 .(8)وأخرجه اخلوارزمي بسنده إىل مّحاد بن زيد، عن مجيل بن مّرة أيضاً 

 رجال السند

ات، وقد تقّدمت وسند هذا اخلرب إىل الراوي املبارش صحيح، رجاله كّلهم ثق

 اإلشارة إىل مجيعهم سابقًا.

وأّما الراوي املبارش، فهو مجيل بن مّرة وليس محيد بن مّرة؛ ذلك أّن ُكتب الرتاجم 

ذكرت يف شيوخ مّحاد بن زيد مجيل بن مّرة، ومل يذكروا محيد بن مّرة، وكذلك فإّن كّل 

ا الرواية عن مجيل بن مّرة، َمن نقل الرواية سواء من طريق البيهقي أو غريه إّنام ذكرو

 كابن عساكر، وابن العديم، واملزي، والذهبي، والسيوطي، وغريهم. 

، وذكره ابن حبّان يف (3)، وحييى بن معني(4)ومجيل بن مّرة ثقة، وّثقه النسائي

 .(4)، وابن حجر(2)، وتبعهم عىل توثيقه الذهبي(2)الثقات

 خالصة احلكم عىل السند

  صحيح اإلسناد.فتبنّي أّن هذا اخلرب

 تنويه

قد اختُلف يف هذه الرواية سندًا متنًا، فقد أخرجها ابن اجلوزي وكذلك سبطه من 

                                         

 .813ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (8)

 .838ص، 2كامل: جهتذيب اليوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (4)

 .281ص، 4، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنُانظر: ا (3)

 .824ص، 4الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ ُانظر:  (2)

 .492ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: جُانظر:  (2)

 .844ص، 8تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (4)
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أنبأنا أبو احلسني بن عبد اجلبار، أنبأنا احلسني بن عل : »(8)طريق عبد الوهاب بن املبارك

بن سهل،  الطناجريي، ثنا عمر بن أمحد بن شاهني، ثنا أمحد بن عبد اهلل بن سامل، ثنا عل

، قال: ُنحرت (7)ثنا خالد بن خداش، ثنا مّحاد بن زيد، عن مجيل بن مّرة، عن أيب الويص

اإلبل التي مُحل عليها رأس احلسني وأصحابه، فلم يستطيعوا أكلها، كانت حلومها أمّر 

 .(3)«من الصرب

 فاالختالف يف السند وقع يف الراوي املبارش، فهنا الراوي املبارش ليس مجيل بن

مّرة، بل رواه عن أيب الويضء، واالختالف يف املتن وقع يف أّن رواية البيهقي عن مجيل 

 ×بن مّرة حتّدثت عن مطلق اإلبل، ومل تقيّدها باإلبل التي مُحل عليها رأس احلسني

 كام يف هذه الرواية.

 . (2)كام أّن )أبو الويضء( الراوي املبارش عند ابن اجلوزي ثقة أيضاً 

ب منه عند الشيعة، فنقل ابن شهر آشوب مرسالً، عن أيب خمنف يف وقد ورد قري

                                         

 .8413ـ 8414ص، 2اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  .ة متقنقوهو حافظ ث (8)

هكذا يف املطبوع من كتاب املنتظم، وأّما يف املطبوع من كتاب الرّد عىل املتعصب العنيد، فجاء باسم:  (4)

فقد روى عنه مجيل  ،اد بن نسيب القييسوهوعبّ  ،أبو الوصني، والظاهر أّن الصحيح هو أبو الويضء

، بل يف أيضًا يوجد اختالف وخلط يف الراوي املبارش كام مرّ تذكرة اخلواص سخ ة، ثّم إّن يف نُ بن مرّ 

ّساخ. ه من إضافات النُّ ومروان بن الوضني، ولعلّ  ،سخ جعلهام اثنان: فقال: أبو الويضبعض النُّ 

 ،488ص 4ج: (يق حسني تقي زادةحتق)اخلواص  ةنظر: سبط ابن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، تذكراُ 

الرد عىل املتعصب  : ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل،نظر أيضاً اُ و .442وطبعة دار نينوى: ص

 .324ص، 2مم: جيف تاريخ امللوك واألُ  املنتظم ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، .22العنيد: ص

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن  .22يد: صالرد عىل املتعصب العنابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل،  (3)

 ة. سبط ابن اجلوزي، يوسف بن فرغيل، تذكر324ص، 2مم: جاملنتظم يف تاريخ امللوك واألُ عيل، 

 .442وطبعة دار نينوى: ص ،488ص 4ج: (حتقيق حسني تقي زادة)اخلواص 

 .821ـ 849ص، 82هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيا :نظراُ  (2)
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ملّا ُدخل بالرأس عىل يزيد، كان للرأس طيب قد فاح عىل كّل طيب، وملّا نحر »رواية: 

 .(8)«اجلمل الذي مُحل عليه رأس احلسني كان حلمه أمّر من الصرب

 .(3)، والبحراين(4)وأورده عنه املجليس

  هو واضح.وهذه الرواية مرسلة كام

لكن إْن قلنا: إّن رواية البيهقي هي املقّدمة عىل رواية ابن اجلوزي، فهذه الرواية ال  

، وملّا طبخوها ×تنافيها؛ فرواية البيهقي نّصت عىل أهّنم أصابوا إباًل يف عسكر احلسني

، ×كانت كالعلقم، وهذه تنّص عىل أهّنم نحروا اجلمل الذي مُحل عليه رأس احلسني

مه أمّر من الصرب، فهذا اجلمل بالنتيجة هو أحد اإلبل التي كانت يف عسكر فكان حل

، ومل يذكر أّي من اخلربين متى كان النحر والطبخ، فمن غري املعلوم أّنه كان ×احلسني

بعد الواقعة مبارشة، حتى يقال أّن الرؤوس مل ُترفع عىل اجلامل بعُد، فرّبام كان يف اليوم 

 بعدها، فيكون هذا اجلمل هو من مجلة تلك اإلبل ال غري.الثاين أو الثالث أو 

وإْن كانت رواية ابن اجلوزي هي املقّدمة، فمن الواضح أّن مرسلة املناقب مؤيدة 

 هلا.

أّما ملاذا ال يمكن اجلمع بني رواية ابن اجلوزي ورواية البيهقي؛ فذلك ألهّنا يف 

 مها روايتني. احلقيقة رواية واحدة تدور عىل مجيل بن مّرة، وليس

والنتيجة أّن بعض األبل التي ُنحرت كان حلمها أمّر من الصرب، فسواء كانت التي 

أو غريها ليس ذو فائدة إضافية، فاحلادثة عىل كّل حال  ×رفع عليها رأس احلسني

تدخل ضمن احلوادث اخلارجة عن األُطر الطبيعية؛ ولذا ال منفعة كثرية حتصل يف 

                                         

 .481ص، 3ن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: جاب (8)

 .312ص، 32املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: جُانظر:  (4)

 .884ص، 2البحراين، هاشم بن سليامن، مدينة املعاجز: جُانظر:  (3)
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يهقي ورواية ابن اجلوزي، إاّل يف حتديد الراوي املبارش الذي الرتجيح بني رواية الب

روى احلادثة، فطبق رواية ابن اجلوزي، فإّن الراوي املبارش ال شّك يف معارصته 

وسمع منه، وكان من  ×للحادثة؛ ألّنه كان معارصًا ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 .(4)ج بالنهروان، وحّض معه وقعة اخلوار(8)فرسانه عىل رشطة اخلميس

وأّما طبق رواية البيهقي، فالراوي املبارش هو مجيل بن مّرة، فقد يقال بعدم 

 هـ(.48هـ(، ووقعة الطّف كانت يف سنة )848معارصته؛ ألّن وفاته كانت يف سنة )

لكن عند التأّمل، فالقول باملعارصة هو املتعنّي، فلو فرضنا أّن عمره كان ثامنون 

و عمر طبيعي للراوي آنذاك، فيكون عمره يف واقعة الطّف يف سنة حني الوفاة، وه

 حدود العرشين سنة، فهو معارص للحادثة حينئٍذ.

فحيُث إّنه روى خربًا يتعّلق باحلادثة، وإمكانية معارصته هلا حاصلة وطبيعية، 

فالنفي حينئٍذ حيتاج لإلثبات، كأْن نعلم أّن وفاته كانت يف سن مبكر ـ مثاًل ـ فيكون 

ه منقطعًا، ومع عدم املعرفة بعمره احلقيقي، وإمكان املعارصة باعتبار أّن عمر خرب

 الثامنني هو عمر طبيعي جّدًا، فيُعّد خربه متّصالً ال منقطعًا.

وقد َنضمُّ إىل ذلك قرينة احتاملية وليست قطعية، وهي من خالل ترمجة أيب  

كام تقّدم أّنه كان معارصًا ألمري  الويضء، فقد رّصحوا برواية مجيل بن مّرة عنه، وذكروا

، وكان عىل رشطته، وقد اشرتك يف بعض حروبه، ممّا قد يوّلد انطباعًا أّنه ×املؤمنني

كان كبري السن يف تلك املّدة؛ بحيث صار قائدًا لرشطة اخلميس، فقد تكون وفاته 

عنه توجب  حينئٍذ بعد عاشوراء بمّدة قليلة، ويرتتب عىل ذلك أّن رواية مجيل بن مّرة

                                         

 .38ص، 4التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل، :نظراُ  (8)

 .814ص، 88تاريخ بغداد: جدادي، أمحد بن عيل، اخلطيب البغ :نظراُ  (4)
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معارصة مجيل حلادثة عاشوراء، وأّن والدته كانت سابقة لذلك؛ ليتمّكن من الرواية 

 عنه.

إاّل أّن هذه قرينة احتاملية كام أسلفنا، فقد يكون أبو الويضء تويّفَ وهو يف سن 

 متقّدم أيضًا.

وكيف ما كان، فظاهر الرواية هو معارصة الراوي للحادثة وال يوجد ما ينفي 

 ذلك.

وأّما ما يمكن أْن نستفيده من هذا اخلرب، فمن الواضح أّنه حيمل يف طياته عّدة من 

 الدالالت أبرزها: 

، ونوعًا من العقاب ×إّن احلادثة ُتعدُّ نوعًا من الغضب اإلهلي عىل قتلة احلسني

 هلم؛ بحيث إّن هذه األبل مل هينأوا هبا، بل كان طعمها شديد املرورة مثل العلقم.

التكّلم عن الدالالت العاّمة املشرتكة يف كّل احلوادث يف الفصل األخري إْن وسيأيت 

 شاء اهلل.
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 حتّول الرتبة إىل دم عبيط سادسًا:
 وهذه الروايات وردت من طرق ووجوه عديدة عند الشيعة والسنّة:

 أّوالً: الروايات من طرق الشيعة

 ×عالمات قتل احلسني بأّن من’ وهي قسامن: يتضّمن األّول: إخبارات النبي

هي حتّول تربته إىل دم، وأّما الثاين: فهي ما تضّمنت حتقق حادثة حتّول الرتبة إىل دم، 

ـ باعتبار ما أطلعه اهلل عىل الغيب ـ ’ وكالمها يصبّان يف جمرى واحد، فإّن إخبار النبي

تصل لنا ال يمكن أْن يتخّلف، فمجرد ثبوت إخباره يثبت حتقق تلك الواقعة حتى لو مل 

 أخبار يف حتققها خارجًا.

ومثل هذه اإلخبارات خارجة عن دائرة البداء؛ ألّن ذلك يؤدي إىل تكذيب 

 وعدم الوثوق بإخباره.’ النبي

وأّما املوارد التي أخرب فيها صلوات اهلل عليه وآله، ومل يتحقق ما أخرب به، كإخباره  

؛ وذلك ’ يستلزم عدم الوثوق بهيف وقت معنّي ومل يتحّقق؛ فإّنه ال (8)بموت اليهودي

ألّنه صلوات اهلل عليه وآله جاء بالشاهد والدليل عىل صدق دعواه حينام كشف للناس 

 وأراهم اإلفعى التي كان حيملها اليهودي..

ال ’ خصوصّا أّن الفرتة الزمنية بني اإلخبار وإقامة الدليل عىل صدق إخباره 

                                         

 .2ص 2( انظر: الكليني، حمّمد بن يعقوب، الكايف: ج8)
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بتحول الرتبة يتعّلق بفرتة ما ’ ، فإّن إخبارهتتجاوز اليوم الواحد، بخالف ما نحن فيه

 بعد وفاته؛ األمر الذي يتعذر معه إقامة الشاهد عىل صدق دعواه فيام لو حصل البداء.

والغرض أّننا سنورد هنا ما وقفنا عليه من روايات سواء كانت إخبارية عن 

 ، أو التي تتضّمن حصول احلادثة:’النبي

 رواية أنس بن مالكـ  3
أخربنا ابن خشيش، قال: حّدثنا حممد بن عبد اهلل، قال: »الطويس، قال:  أخرجها

حّدثنا أمحد بن حممد بن سعيد أبو العباس اهلمداين، قال: حّدثنا إبراهيم بن عبد اهلل 

اخلصاف النحوي، قال: حّدثنا حممد بن سلمة بن أرتبيل، قال: حّدثنا يونس بن أرقم، 

أّن عظياًم من عظامء املالئكة  ، عن أنس بن مالك:عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد

فأذن له، فبينام هو عنده إذ دخل عليه ’ استأذن رّبه )عّز وجّل( يف زيارة النبي

وأجلسه يف حجره، فقال له امللك: أحتّبه؟ قال: أجل أشّد ’ ، فقّبله النبي×احلسني

قتل ابني هذا؟! قال: نعم، وإْن احلّب، إّنه ابني. قال له: إّن ُأّمتك ستقتله. قال: ُأّمتي ت

شئت أريتك من الرتبة التي ُيقتل عليها. قال نعم. فأراه تربة محراء طيبة الريح، فقال: إذا 

صارت هذه الرتبة دمًا عبيطًا فهو عالمة قتل ابنك هذا. قال سامل بن أيب اجلعد: ُأخربت 

 .(8)«×أّن امللك كان ميكائيل

 رجال السند

 م سابقًا أّنه ثقة من أبناء العاّمة.أّما ابن خشيش، فتقدّ 

وحممد بن عبد اهلل، هو أبو املفّضل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل بن 

                                         

 .382مايل: صاأل ، حممد بن احلسن،الطويس (8)
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كثري الرواية، حسن احلفظ، غري أّنه »املطلب الشيباين، خمتلف فيه، قال فيه الطويس: 

 .(8)«ضّعفه مجاعة من أصحابنا

ثّم خلط، ورأيت جّل أصحابنا يغمزونه  وكان يف أّول أمره ثبتاً »وقال النجايش: 

وُيضّعفونه... رأيت هذا الشيخ، وسمعت منه كثريًا، ثّم توقفت عن الرواية عنه إاّل 

 .(4)«بواسطة بيني وبينه

فمن غري الواضح أّن الشيخ الطويس يرى تضعيفه مع ترصحيه بأّنه حسن احلفظ، 

( 91معرفة أّن الرجل تويّفَ وله ) كام أّن النجايش يرى أّنه كان ثبتًا ثّم خلط، وعند

، فلربام يكون املراد باخللط هو التغرّي باحلفظ، ومعه سيكون الرجل حسن (3)عاماً 

نقل العالمة »احلديث، خصوصًا أّنه أكثر عنه اخلزاز القمي مرتمحًا عليه؛ قال النامزي: 

يف فصل الكنى يف  املامقاين تضعيفه يف آخر عمره عن مجاعة، ثم قال: ونقل املوىل الوحيد

ترمجة أبى املفضل الشيباين، أّنه أكثر الثقة اجلليل عل بن حممد اخلزاز من ذكره مرتمحًا 

عليه يف كتابه الكفاية )يعنى كفاية األثر( قال: ويظهر منه أنه شيخه، وحينئذ فيكون 

 .(2) «الرجل من احلسان

 .(2)وعّده الشيخ الزنجاين من أعاظم املشايخ، ثقة جليل

أمحد بن حممد بن سعيد، هو احلافظ ابن عقدة، وأمره يف الثقة واجلاللة وعظم و

                                         

 .484الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: ص (8)

 .394في الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ  (4)

 . ُانظر: اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،(هـ312( ووفاته يف سنة )هـ492نة )والدته كانت يف س (3)

نظر: الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: اُ  .244ص، 2ج :تاريخ بغداد

 .811ص، 2ج

 .811ص، 2نظر: الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: جاُ  (2)

 .411، ص84مع يف الرجال: ج( الزنجاين، موسى، اجلا2)
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 .(8)احلفظ أشهر من أن يذكر

إبراهيم بن عبد اهلل »وإبراهيم بن عبد اهلل اخلصاف النحوي، قال فيه الزنجاين: 

اخلصاف النحوي، أبو إسحاق، وقع يف الطرق، ويف طريق النجايش إىل حممد بن احلسن 

يروي عن خاّلد بن عيسى وغريه، روى عنه ابن عقدة، وجعفر بن حممد بن الروايس، 

 . (4)«الليث، وظاهر النجايش االعتامد عليه، وحديثه جيد

 .(3)وحممد بن سلمة بن أرتبيل، ثقة جليل القدر فقيه 

وأحاديثه »ويونس بن أرقم، جمهول مل يذكروه، لكن ترمجه الزنجاين، وقال: 

 .(2)«جّيدة

سليامن بن مهران، ثقة جليل القدر من خواص اإلمام  األعمش، هو

 .(2)×الصادق

 .(4)سامل بن أيب اجلعد، ثقة، من خواص أمري املؤمنني

سيئًا؛ إذ  ×أّما أنس بن مالك، فهو من الصحابة، وإْن كان موقفه من أمري املؤمنني

ّن روايته هذه ورد أّنه كتم الشهادة يف حديث الغدير، ودعا عليه األمري حني ذاك، إاّل أ

اخلرب ُتعدُّ قرينة عىل صدقه فيه، إذ ليس فيها ما يدعو إىل أْن يقول خالف احلقيقة، 

وخيرتع هذه احلادثة الكونية من ِقبله، فإّن املناسب بلحاظ سوء موقفه مع أمري 

                                         

 .23الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست: صُانظر:  (8)

 .849ص، 8الزنجاين، موسى، اجلامع يف الرجال: ج (4)

 .333في الشيعة: صنظر: النجايش، أمحد بن عيل، فهرست أسامء مصنّ اُ  (3)

 .222ص ،88الزنجاين، موسى، اجلامع يف الرجال: ج (2)

الشاهرودي، عيل النامزي،  .492ص، 9معجم رجال احلديث: جبو القاسم، اخلوئي، أنظر: اُ  (2)

 .821ص، 2مستدركات علم رجال احلديث: ج

  .82ـ 82ص، 9معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (4)
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 أْن ينفي هذه األُمور عن البيت العلوي، ال أْن يثبتها من عنده. ×املؤمنني

 

 السندخالصة احلكم عىل 

واخلالصة: إّن السند من جهة أنس ال شائبة فيه بنظرنا، لكن تبقى مشكلة جهالة 

يونس بن أرقم ال غري، وبناًء عىل ما ذكره الشيخ الزنجاين من أّن أحاديث يونس جيّدة، 

 سيكون سند هذا احلديث جيد معترب.

 ×رواية أبي اجلارود عن الباقرـ  7
&، قال: حّدثنا حبيب بن احلسني التغلبي، قال: حّدثنا أيب»أخرجها الصدوق، قال: 

، قال: ×حّدثنا عّباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر

 يف بيت ُأّم سلمة  )ريض اهلل عنها(، فقال هلا: ال يدخل عل أحد.’ كان النبي

، ’وهو طفل، فام ملكت معه شيئًا حتى دخل عىل النبي ×فجاء احلسني 

يبكي، وإذا يف يده ’ خلت ُأّم سلمة عىل أثره، فإذا احلسني عىل صدره، وإذا النبيفد

يا ُأّم سلمة، إّن هذا جربئيل خُيربين أّن هذا مقتول، وهذه ’: يشء يقّلبه، فقال النبي

الرتبة التي ُيقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دمًا فقد ُقتل حبيبي. فقالت ُأّم 

، سْل اهلل أن يدفع ذلك عنه. قال: قد فعلت، فأوحى اهلل )عّز وجّل( سلمة: يا رسول اهلل

إيّل: أّن له درجة ال يناهلا أحد من املخلوقني، وأّن له شيعة َيشفعون فُيشّفعون، وأّن 

املهدي من ولده، فطوبى لـَمن كان من أولياء احلسني، وشيعته هم ـ واهلل ـ الفائزون يوم 

 .(8)«القيامة

                                         

 .413الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (8)
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 لسندي عىل هذه الروايةخالصة احلكم ا

هذه الرواية ضعيفة من حيث السند؛ فحبيب بن حسني التغلبي جمهول، وأبو 

 .(8)اجلارود فيه كالم كثري، واألكثر عىل تضعيفه، غري أّن السيّد اخلوئي يرى وثاقته

إال أّن الضعف السندي ال يعني عدم حتقق تلك احلادثة؛ ذلك لورود احلادثة من 

الفريقني كام سيأيت، وقد تقّدمت رواية أنس وليس فيها عّلة كام  طرق ُأخرى يف كتب

 ذكرنا.

 ، عن عمر بن أبي سلمة، عن ُأّمه ُأمّ سلمة×رواية عبد اهلل بن عباس، عن ُأمّ سلمة، والباقر ـ  1
أخربنا ابن خشيش، قال: حّدثنا حممد بن عبد اهلل، »أخرجها الشيخ الطويس، قال: 

د بن خمّلد اجلعفي من أصل كتابه بالكوفة، قال: حّدثنا حممد بن قال: حّدثنا عل بن حمم

سامل بن عبد الرمحن األزدي، قال: حّدثني غوث بن مبارك اخلثعمي، قال: حّدثنا عمرو 

بن ثابت، عن أبيه أيب املقدام، عن سعيد بن جبري، عن عبد اهلل بن عباس، قال: بينا أنا 

، فخرجت ’عاليًا من بيت ُأّم سلمة زوج النبيراقد يف منزيل إذ سمعت رصاخًا عظياًم 

يتوّجه يب قائدي إىل منزهلا، وأقبل أهل املدينة إليها الرجال والنساء، فلاّم انتهيت إليها 

قلت: يا ُأّم املؤمنني، ما بالك ترصخني وتغوثني؟ فلم جتبني، وأقبلت عىل النسوة 

 معي، فقد واهلل ُقتل سّيدكن اهلاشميات، وقالت: يا بنات عبد املطلب، اسعدنني وابكني

وسّيد شباب أهل اجلنّة، قد واهلل ُقتل سبط رسول اهلل ورحيانته احلسني. فقيل: يا ُأّم 

يف املنام الساعة شعثًا ’ املؤمنني، ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول اهلل

نتهم، مذعورًا، فسألته عن شأنه ذلك، فقال: ُقتل ابني احلسني وأهل بيته اليوم، فدف

                                         

معجم رجال اخلوئي، أبو القاسم،  .44 ـ 22ص، 49تنقيح املقال: جاملامقاين، عبد اهلل، نظر: اُ  (8)

 .332ـ 334ص، 1احلديث: ج
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والساعة فرغت من دفنهم. قالت: فقمت حتى دخلت البيت، وأنا ال أكاد أن أعقل، 

فنظرت فإذا برتبة احلسني التي أتى هبا جربئيل من كربالء، فقال: إذا صارت هذه الرتبة 

فقال: اجعل هذه الرتبة يف زجاجة ـ أو قال: يف ’. دمًا، فقد ُقتل ابنك. وأعطانيها النبي

ن عندك، فإذا صارت دمًا عبيطًا، فقد ُقتل احلسني. فرأيت القارورة اآلن قارورة ـ ولتك

وقد صارت دمًا عبيطًا تفور. قال: وأخذت ُأّم سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها، 

، فجاءت الركبان بخربه، وأّنه ُقتل يف ×وجعلت ذلك اليوم مأمتًا ومناحًة عىل احلسني

 ذلك اليوم.

منزله،  ×أيب: فدخلت عىل أيب جعفر حممد بن عل قال عمرو بن ثابت، قال 

فسألته عن هذا احلديث، وذكرت له رواية سعيد بن جبري هذا احلديث، عن عبد اهلل بن 

 : حّدثنيه عمر بن أيب سلمة، عن ُأّمه ُأّم سلمة. ×عباس، فقال: أبو جعفر

أيت رسول قال ابن عباس: يف رواية سعيد بن جبري عنه، قال: فلاّم كانت الليلة ر

يف منامي أغرب أشعث، فذكرت له ذلك وسألته عن شأنه. فقال يل: أمل تعلم أيّن ’ اهلل

 فرغت من دفن احلسني وأصحابه؟! 

: أّن جربئيل جاء إىل ×قال عمرو بن أيب املقدام: فحّدثني سدير، عن أيب جعفر

 .(8)«، قال أبو جعفر: فهي عندنا×بالرتبة التي ُيقتل عليها احلسني’ النبي

 رجال السند

أّما ابن خشيش، وحممد بن عبد اهلل، فقد تقّدم الكالم عنهام، واألّول ثقة، والثاين 

 خمتلف فيه، وعرفنا أّن بعضهم انتهى إىل حسن حديثه، بل وثقه الزنجاين عىل ما مر.

عيل بن حممد بن خمّلد اجلعفي، مل يذكروه، وله كتاب، وهذه الرواية من أصل 

                                         

 .384ـ 382مايل: صاأل ، حممد بن احلسن،الطويس (8)
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 كتابه.

 سامل بن عبد الرمحن األزدي، جمهول. وحممد بن 

 وغوث بن مبارك اخلثعمي، مل يذكروه. 

 .(8)وعمرو بن ثابت، ثقة عند مجلة من العلامء 

وأبو املقدام، ثابت بن هرمز، خمتلف فيه، ووثقه السيّد اخلوئي بناًء عىل وروده يف  

 .(4)تفسري القمي

 .(3)وسعيد بن جبري، تابعي من األجاّلء 

 .(2) بن عباس، صحايب ثقة جليل القدروعبد اهلل 

وكام عرفنا فإّن عمرو بن ثابت له طريق آخر، فقد رواها عن أبيه، عن الباقر، عن 

 عمر بن أيب سلمة، عن ُأّم سلمة.

فال إشكال يف الطريق بني عمرو بن ثابت وُأّم سلمة، إاّل أّن الطريق إىل عمرو فيه 

 ثالثة من املجاهيل.

 لسندخالصة احلكم عىل ا

 واخلالصة: إّن الرواية ضعيفة؛ جلهالة ثالثة من الرواة.

أورد هذا اخلرب ابن شهر آشوب يف مناقبه باختالف يسري يف اللفظ، وذكر أّنه  تنويه:

رواه عن الغزايل يف كيمياء السعادة، وابن بطة يف كتاب اإلبانة من مخسة عرش طريقًا، 

                                         

 .43ص، 4نظر: الشاهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: جاُ  (8)

 .312، ص312ص، 2معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (4)

 .22ص، 2اهرودي، عيل النامزي، مستدركات علم رجال احلديث: جنظر: الشاُ  (3)

 .424ـ 422ص، 88معجم رجال احلديث: جاخلوئي، أبو القاسم، نظر: اُ  (2)
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 .(8)س: وذكرهوابن حبيش التميمي واللفظ له، قال ابن عبا

فإْن تّم ما ذكره ومل يكن من سهو القلم، فستكون الرواية مروّية بخمسة عرش 

 طريقًا، وهذا املقدار حيّقق االستفاضة املوجبة لالطمئنان.

 ×رواية ُأخرى مرسلة عن الباقرـ  4
، عن ُأّم سلمة )ريض اهلل عنها(، ورد مرساًل يف ×كام أّن اخلرب عن اإلمام الباقر

لثاقب يف املناقب بألفاظ خمتلفة، وبقصة ُأخرى ختتلف عن سابقتها، حصلت كتاب ا

بالرتبة التي  ×، وفيها خُترب ُأّم سلمة اإلمام احلسني×ألُّم سلمة مع اإلمام احلسني

أيضًا أعطاها من تلك  ×، كام أّن اخلرب فيه تكملة بأّن احلسني’أودعها إّياها الرسول

ّم سلمة رأت بأّن ما يف القارورة قد حتّول دمًا عند مقتل الرتبة فمزجتهام معًا، وأّن أُ 

 ، فقد جاء يف اخلرب:×احلسني

ملّا أراد احلسني )صلوات اهلل عليه( اخلروج »عن الباقر )صلوات اهلل عليه(، قال: 

إىل العراق، بعثت إليه ُأّم سلمة )ريض اهلل عنها(، وهي التي كانت ربته، وكان أحّب 

أرق الناس عليه، وكانت تربة احلسني عندها يف قارورة دفعها إليها  الناس إليها، وكانت

 ’.رسول اهلل

 فقالت: يا بني، أُتريد أْن خترج؟ فقال هلا: يا ُأّمه، ُأريد أْن أخرج إىل العراق.

 فقالت: إيّن أذكرك اهلل تعاىل أْن خترج إىل العراق. قال: ومِلَ ذلك يا ُأّمه؟ 

: ُيقتل ابني احلسني بالعراق. وعندي يا بني يقول’ قالت: سمعت رسول اهلل

 ’.تربتك يف قارورة خمتومة دفعها إيّل رسول اهلل

فقال: يا ُأّماه واهلل، إيّن ملقتول، وإيّن ال أفّر من القدر واملقدور، والقضاء املحتوم، 

                                         

 .483ص، 3ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: جُانظر:  (8)
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 واألمر الواجب من اهلل تعاىل.

 فقالت: وا عجباه، فأين تذهب وأنت مقتول؟

، إْن مل أذهب اليوم ذهبت غدًا، وإْن مل أذهب غدًا لذهبت بعد غد، وما فقال: يا ُأّمه

من املوت ـ واهلل يا ُأّمه ـ ُبد، وإيّن ألعرف اليوم واملوضع الذي ُأقتل فيه، والساعة التي 

 ُأقتل فيها، واحلفرة التي ُأدفن فيها، كام أعرفك، وأنظر إليها كام أنظر إليك.

أحببت أْن أريك مضجعي ومكاين، ومكان أصحايب  قالت: قد رأيتها؟! قال: إنْ 

 فعلت. فقالت: قد شئتها.

فام زاد أْن تكّلم بسم اهلل، فُخفضت له األرض حّتى أراها مضجعه ومكانه، ومكان 

أصحابه، وأعطاها من تلك الرتبة، فخلطتها مع الرتبة التي كانت عندها، ثّم خرج 

  مقتول يوم عاشوراء.احلسني )صلوات اهلل عليه(، وقد قال هلا: إيّن 

فلاّم كانت تلك الليلة التي صبيحتها ُقتل احلسني بن عل )صلوات اهلل عليهام( فيها، 

يف املنام أشعث باكيًا مغربًا، فقالت: يا رسول اهلل، مايل أراك باكيا ’ أتاها رسول اهلل

 ، وأصحابه الساعة.×مغربًا أشعث؟ فقال: دفنت ابني احلسني

ة )ريض اهلل عنها(، فرصخت بأعىل صوهتا، فقالت: وا ابناه. فانتبهت ُأّم سلم

 فاجتمع أهل املدينة وقالوا هلا: ما الذي دهاك؟

فقالت: ُقتل ابني احلسني بن عل )صلوات اهلل عليهام(. فقالوا هلا: وما علمك 

 ؟]بذلك[

أّنه  قالت: أتاين يف املنام رسول اهلل )صلوات اهلل عليه( باكيًا أشعث أغرب، فأخربين

دفن احلسني وأصحابه الساعة. فقالوا: أضغاث أحالم. قالت: مكانكم، فإّن عندي تربة 
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 .(8)«، فأخرجت هلم القارورة، فإذا هي دم عبيط×احلسني

 لكن اخلرب مرسل، واملرسل حمكوم بالضعف.

وبنحو آخر أرسل الراوندي يف خرائجه هذا اخلرب عن ُأّم سلمة مع اختالف 

ملّا أراد اخلروج،  ×أّن اإلمام احلسني»ة عىل ما يبدو، فقد جاء فيه: واختصار يف احلادث

، يقول: ُيقتل ابني ’قالت له ُأّم سلمة: ال خترج إىل العراق، فقد سمعت رسول اهلل

 العراق، وعندي تربة دفعها إيّل يف قارورة.]أرض[   احلسني ب

لونني أيضًا، وإْن أحببت فقال: واهلل إيّن مقتول كذلك، وإْن مل أخرج إىل العراق يقت

أْن ُأريِك مضجعي، ومرصع أصحايب. ثّم مسح بيده عىل وجهها، ففسح اهلل يف برصها 

حّتى أراها ذلك كّله، وأخذ تربة فأعطاها من تلك الرتبة أيضًا يف قارورة ُأخرى، 

 : فإذا فاضتا دمًا، فاعلمي أيّن قد ُقتلت.×وقال

راء نظرت إىل القارورتني بعد الظهر فإذا مها قد فقالت ُأّم سلمة: فلاّم كان يوم عاشو

 . (4)«فاضتا دمًا، فصاحت

والرواية مرسلة أيضًا، وبنحوها روى عيل بن يونس العاميل مرساًل عن ُأّم سلمة 

 .(3)أيضاً 

 رواية املفيد عن ُأّم سلمة ـ  5
قالت: قال الشيخ املفيد: وروي بإسناد آخر عن ُأّم سلمة ـ ريض اهلل عنها ـ أهّنا 

من عندنا ذات ليلة، فغاب عنّا طوياًل، ثّم جاءنا وهو أشعث أغرب ’ خرج رسول اهلل»

                                         

 .331ابن محزة، حممد بن عيل، الثاقب يف املناقب: ص (8)

 .422ص، 8راوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخلرائج واجلرائح: جقطب الدين ال (4)

 .829ص، 4العاميل، عيل بن يونس، الرصاط املستقيم: جُانظر:  (3)
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ويده مضمومة، فقلت: يا رسول اهلل، ما يل أراك شعثًا مغربًا ؟! فقال: ُأرسي يب يف هذا 

الوقت إىل موضع من العراق يقال له كربالء، فُأريت فيه مرصع احلسني ابني ومجاعة من 

تي، فلم أزل ألقط دماءهم فها هي يف يدي، وبسطها إيّل فقال: خذهيا ولدي وأهل بي

واحتفظي هبا، فأخذهتا فإذا هي شبه تراب أمحر، فوضعته يف قارورة وسددت رأسها 

من مّكة متوجهًا نحو العراق، كنت أخرج تلك  ×واحتفظت به، فلاّم خرج احلسني

أبكي ملصابه، فلاّم كان يف اليوم العارش  القارورة يف كّل يوم وليلة فأشّمها وأنظر إليها، ثمّ 

ـ أخرجتها يف أّول النهار وهي بحاهلا، ثّم عدت  ×من املحّرم ـ وهو اليوم الذي ُقتل فيه

إليها آخر النهار، فإذا هي دم عبيط، فصحُت يف بيتي وبكيت، وكظمت غيظي؛ خمافة أْن 

للوقت حّتى جاء الناعي  يسمع أعداؤهم باملدينة، فيرسعوا بالشامتة، فلم أزل حافظة

 .(8)«ينعاه، فحقق ما رأيت

 رواية الطربي الشيعي عن ُأّم سلمةـ  6
إّن ُأّم سلمة أخرجت يوم ُقتل »وأرسله الطربي الشيعي، عن ُأّم سلمة بلفظ: 

احلسني بكربالء، وهي باملدينة قارورة فيها دم، فقالت: ُقتل واهلل احلسني. فقيل هلا: من 

دفع إيّل رسول اهلل من تربته، وقال يل: إذا صار هذا دمًا فاعلمي أّن  أين علمِت؟ قالت:

 .(4)«ابني قد ُقتل، فكان كام قال

 فالرواية من جهة السند حمكومة بالضعف أيضًا.

وهبذا يتّضح أّن آحاد إسناد هذه الروايات ضعيفة، لكنّها روايات متعّددة مسنودة 

 ما يعّزز حتقق احلادثة واقعًا.بروايات ُأخرى من طرق أهل السنّة، وهذا 

                                         

 .838ص، 4اإلرشاد: جاملفيد، حممد بن حممد،  (8)

 .811الطربي، حممد بن جرير، دالئل اإلمامة: ص (4)
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 تأّمالت يف رواية الرتبة من طرق الشيعة

عند التأّمل يف الروايات أعاله نجد أّن الروايات املسندة ثالث روايات، وأّما ـ  8

البقيّة فمرسالت، لكن متوهنا خمتلفة عن بعضها، ممّا يدّلل عىل أهّنّن لسن رواية واحدة، 

واحدة منهّن، ولذا اختلف النقل، والتعّدد يف النقل يعزز بل هناك رواة خمتلفني لكّل 

 من ثبوت احلادثة.

من الواضح أّن هناك اختالفًا يف متون الروايات املتقّدمة، وهو ملخص ـ  4

 بالشكل التايل:

، بأّن ُأّمته ستقتل ولده ’ـ اقترصت الرواية األُوىل عىل إخبار املََلك للنبي أ

صارت هذه الرتبة دماً  إذا»وكشف له عن عالمة قتله، قال: احلسني، وناوله من تربته، 

 «.عبيطاً، فهو عالمة قتل ابنك هذا

ومل تتعّرض هذه الرواية إىل حتقق أو حصول تلك احلادثة، لكن حيث إّن املُخرب هو 

، فكان ’امللك املعصوم من السامء، وكان الغرض هو كشف األُمور املستقبلية للنبي

اإلخبار ولزوم حصوله، فهو ال يتناىف مع ما دّل عىل حصوله  ال بّد من حتقق هذا

 ووقوعه، بل كالمها يصبّان يف معنى واحد.

ب ـ إّن الرواية الثانية جاءت مكّملة للرواية األُوىل وتصّب يف بوتقتها، فبعد أْن 

عىل أرسار السامء بواسطة امللك، جاء وأخرب ُأّم سلمة بام كشفه اهلل له ’ اّطلع النبي

إّن هذا جربئيل خُيربين أّن هذا مقتول، وهذه الرتبة التي ُيقتل »ن الغيب، فقال هلا: م

. وهبذا يكون الّّس الساموي «عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دمًا، فقد ُقتل حبيبي

قد وصل إىل األرض يف عملية متهيد واستعداد ملِا سيحصل من مأساة إنسانية، يكون 

 ’.رمضحيتها ابن الرسول األك

جـ ـ إّن الرواية الثالثة جاءت لتُكمل دور الروايتني األّوليتني لتعرض أمامنا قّصة 
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التحّقق، ووقوع اإلخبار، وحصول احلادثة، فقد حان الوقت لتتحول تلك الرتبة 

الطاهرة إىل دم عبيط؛ لتؤذن بدخول عهد جديد يف اإلسالم، فقد احتوشت سيوف 

اعوا له إاًل وال ذّمة، فارتعد الكون بأرسه، فام كان من الغدر ذلك اجلسد الطاهر، ومل ير

ُأّم سلمة إاّل النوح واللطم والبكاء، فاجتمع عليها أهل املدينة، ويف مقّدمتهم ابن 

 ، وبام حتقق يف ذلك اليوم.’عباس، فحّدثتهم بام أخرب به النبي

سلسلة من  إذن فالروايات األُوىل والثانية والثالثة يصّدق بعضها بعضًا، وهي

 األخبارات يكّمل بعضها البعض اآلخر.

د ـ إّن بعض املتون حصل فيها اختالف شديد، فمثالً: يف رواية ابن عباس أّن ُأّم 

، ففزعت ×يف املنام أشعث أغرب، وأخربها بقتل احلسني’ سلمة رأت النبي

ما  ، وقريب من هذا×وذهبت للقارورة، فرأهتا حتّولت دمًا، فعرفْت بمقتل احلسني

 ، الواردة يف الثاقب يف املناقب.×ورد يف املرسل عن الباقر

 لكن رواية الشيخ املفيد ُتعطي معنى آخر، وختتلف عن بقيّة الروايات بثالثة ُأمور:

 ×ُأرسي به إىل كربالء، والتقط دم احلسني’ تضّمنت الرواية أّن النبي األّول:

ألمحر، ومل تتضّمن أّن هناك ملكًا وأصحابه وأعطاه ألُّم سلمة، فكانت شبه الرتاب ا

 وناوله الرتاب. ×وأخربه بقتل احلسني’ أتى إىل النبي

إّن ُأّم سلمة كانت تتفقد القارورة باستمرار صباحًا ومساًء، ويف يوم  الثاين:

عاشوراء رأهتا أّول النهار فلم تتغرّي، ثّم رأهتا آخر النهار فوجدهتا متغرّية، فعلمت 

أشعث أغرب، وأخربها ’ ذا يعني أهّنا مل تَر يف املنام أّن النبي، وه×بمقتل احلسني

، ثّم توجهت للرتبة، بل إهّنا تفقدت الرتبة يف آخر النهار ووجدهتا قد ×بقتل احلسني

 تغرّيت.

إّن ُأّم سلمة مل ترصخ وتعول، ومل جيتمع الناس عندها، بل كتمت غيظها؛  الثالث:
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ا، بخالف ما تقّدم من رصخيها واجتامع الناس لدهيا خمافة أْن يسمع األعداء هبا فيشمتو

 بام فيهم ابن عباس وقائده.

إّن رواية الشيخ املفيد تسوق األحداث بنحو جديد آخر خيتلف عن  واخلالصة:

، لكنّها تتفق معهن بالنتيجة، وهي: إّن ×رواية ابن عباس، وعن املرسل عن الباقر

 الرتبة حتّولت إىل دم أمحر يوم عاشوراء.

فإْن كان هذا االختالف موجب لرفع اليد عن أحد القسمني من هذه الروايات، 

فال شّك يف أّننا سوف نرفع اليد عن رواية الشيخ املفيد؛ ألهّنا مرسلة أّوالً، واحتواء 

؛ حيث إّن الروايات عديدة من الفريقني تؤكد ’متنها عىل غرابة من جهة إرساء النبي

ن تربة كربالء، ومن جهة كتامن ُأّم سلمة غيظها خوفًا من نزول امللك عليه، وإعطائه م

شامتة األعداء، فهذا بعيد أيضًا، ومن غري املتصّور أّن ُأّم سلمة مع معرفتها بقدر 

عن قتله، ورؤيتها للرتاب املتحّول دمًا، ’ وقيمته، ومعرفتها بإخبار النبي ×احلسني

سوى اخلوف من شامتة األعداء،  ومع ذلك تكتم اخلرب وال ترصخ وال تعول، ال ليشء

كام أّن املدينة مليئة بدور بني هاشم والعلويني، ومن املستبعد أْن جيرأ أحد ويشمت هبم 

 .×ملقتل احلسني

إْن قلنا ـ كام هو غري بعيد ـ  بأّنه يمكن التمسك بالقدر املشرتك من  واخلالصة:

 اية الشيخ املفيد ال غري.الروايات، وهو حتّول الرتبة إىل دم فبه، وإاّل فتطرح رو

وأّما رواية الطربي فقد احتوت عىل إضافة جديدة، وليس فيها ما يتناىف مع رواية  

أيضًا أعطاها من تربة  ×، فقد تضّمنت أّن احلسني×ابن عباس ومرسلة الباقر

 كربالء، وأهّنا وضعت كّل تربة يف قارورة، وأّما باقي األحداث فهي متقاربة.

ذكرنا ست روايات، ثالث منها مسندة وثالث منها مرسلة، والنتيجة: نحن 

واملسندات فيهام اثنتان نصتا عىل اإلخبار بأّن الرتبة ستتحّول إىل دم، والثالثة تناولت 
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 حتقق الواقعة يف يوم عاشوراء.

واملرسالت كّلها حتّدثت عن حتقق الواقعة بصور ال ختلو من االختالف، بل زادت 

ية الشيخ املفيد، مع اتفاق الكّل عىل حتّول الرتبة إىل دم يف يوم سعة االختالف يف روا

 عاشوراء.

وهذا املعنى حيث إّنه ورد هبذا العدد يف كتب الشيعة، وورد أيضًا بطرق ومضامني 

متعددة عند أهل السنّة، فال يبعد حدوثه واقعًا؛ إذ إّن االتفاق ال يمكن حصوله يف 

 أصل. هكذا ُأمور حساسة إذا مل يكن هلا
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 الروايات عند أهل السّنة

 رواية أبي وائل عن ُأّم سلمةـ  3
حّدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حّدثني عّباد بن زياد »أخرجها الطرباين، قال: 

األسدي، ثنا عمرو بن ثابت، عن األعمش، عن أيب وائل شقيق بن سلمة، عن ُأّم سلمة، 

ام( يلعبان بني يدي النبي )صىّل اهلل عليه قالت: كان احلسن واحلسني )ريض اهلل عنه

، فقال: يا حممد، إّن ُأّمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. ×وسّلم( يف بيتي، فنزل جربيل

فأومأ بيده إىل احلسني، فبكى رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم(، وضّمه إىل صدره، ثّم 

رتبة، فشّمها رسول اهلل )صىّل قال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم(: وديعة عندك هذه ال

اهلل عليه وسّلم(، وقال: ويح كرب وبالء. قالت: وقال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه 

وسّلم(: يا ُأم سلمة، إذا حتّولت هذه الرتبة دمًا، فاعلمي أّن ابني قد ُقتل. قال: فجعلتها 

ّولني دمًا ليوم  ُأّم سلمة يف قارورة، ثّم جعلت تنظر إليها كّل يوم وتقول: إّن يوماً  حُتَ

 . (8)«عظيم

 .(3)، وابن العديم(4)ومن طريق الطرباين أخرجها ابن عساكر

 ، وغريهم ُكثُر.(2)، واهليثمي يف املجمع(2)وأوردها املزي يف التهذيب

                                         

 .811ص، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، (8)

 .894ص، 82ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: جُانظر:  (4)

 .4299ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ ُانظر:  (3)

 .219ص، 4هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيُانظر: ا (2)

 .819ص، 9، جممع الزوائد: جبكراهليثمي، عيل بن أيب ُانظر:  (2)
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فأخذته، »وقد روى الزرندي احلنفي تتّمة لتلك الرواية، فقال: فقالت ُأّم سلمة: 

 .(8)«م ُقتل احلسني وقد صار دماً فجعلته يف قارورة، فأصبته يو

 رجال السند

أّما عبد اهلل بن أمحد، فثقة ثبت معروف، وعبّاد بن زياد األسدي، قال فيه أبو داُود: 

صدوق، ُرمي »، وقال ابن حجر: (4)صدوق، وروى عنه عّدة من الثقات واملحّدثني

 .(3)«بالقدر والتشّيع

احلال فيه وتبنّي أّنه صدوق حسن  وعمرو بن ثابت، فيه كالم كثري، وقد حّققنا

احلديث، وغاية ما ُأخذ عليه إّنام هي ُأمور خارجة عن حمّل التوثيق كالتشيّع والرفض 

وغريها؛ لذا قال فيه ابن داُود أّنه صدوقًا يف احلديث، وليس يف حديثه نكارة، بل ال 

 .(2)يشبه حديثه أحاديث الشيعة

 خذ عليه أّنه ُمدّلس.واألعمش ثقة جليل القدر، وغاية ما أُ 

غري أّن جاللة قدر األعمش وكونه من أئّمة احلديث، جعلت الكثري من العلامء 

يغّضون الطرف عن الروايات التي عنعن فيها، وحيملوهنا عىل االّتصال ما مل يتبنّي فيها 

وحديث سفيان، وأيب إسحاق، واألعمش، ما مل »االنقطاع؛ لذا قال احلافظ الفسوي: 

 .(2)«ه ُمدّلس يقوم مقام احلّجةُيعلم أنّ 

ويظهر أّن اإلمام أمحد يرى االحتجاج برواية األعمش املعنعنة، قال أبو داُود: 

                                         

 .482الزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السمطني: ص (8)

 .843ـ 844ص، 82هتذيب الكامل: جيوسف بن عبد الرمحن،  ،ملزيانظر: اُ  (4)

 .244ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (3)

 .892ـ 811السنّة: صدراسة يف حديث السفينة عىل مباين أهل الرمحة، حكمت،  :نظراُ  (2)

 .82ص، 3( الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ: ج2)
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سمعت أمحد ُسئل عن الرجل ُيعرف بالتدليس، حيتّج فيام مل يقل حّدثني أو سمعت؟ »

ّج قال: ال أدري. فقلت: األعمش متى تصاد له األلفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي: أّنك حتت

 .(8)«به

 بل إّن رواياته يف الصحيحني وهي معنعنة.

لذا فإّن العالئي، وابن حجر ذكروه يف الطبقة الثانية من طبقات املُدّلسني، وهم: 

َمن احتمل األئّمة حديثهم، وأخرجوا هلم يف الصحيح؛ إلمامتهم وقّلة تدليسهم يف 

 ع َأم مل يرّصحوا.، وهؤالء ُيقبل حديثهم سواء رّصحوا بالسام(4)جنب ما رووا

والنتيجة: إّن الكثري من العلامء يأخذون برواية األعمش املعنعنة، ما مل يتبنّي هلم 

لكن العلامء جروا عىل متشية رواية األعمش املعنعنة، ما مل »االنقطاع فيه، قال األلباين: 

 .(3)«يظهر االنقطاع فيها

صحابة دون غريهم، كام أّن البعض قرص تدليس األعمش فيام إذا روى عن ال

 .(2)منهم الشيخ شعيب األرنؤوط، والدكتور بّشار عّواد

وشقيق بن سلمة، أبو وائل، من رجال الستّة، ثقة خمّضم، بل قال ابُن عبد الرّب: 

 .(2)«أمجعوا عىل أّنه ثقة»

                                         

 .899د ألمحد بن حنبل: ص، أمحد بن حنبل، سؤاالت أيب داوُ ابن حنبل( 8)

بن حجر . ا883العالئي، خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: صُانظر: ( 4)

 . 33ص، 83دّلسني: ص، طبقات املُ بن عيل العسقالين، أمحد

 .213ص، 2حاديث الضعيفة: ج( األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األ3)

 .21ص، 8اد، حترير التقريب: جار عوّ نظر: األرنؤوط، شعيب بن حمرم، ومعروف، بّش ( اُ 2)

ابن حجر العسقالين،  .382ص، 2هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (2)

 .248ص، 8تقريب التهذيب: جبن عيل، أمحد 
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 خالصة احلكم عىل السند

اد، ولو فرضنا وهبذا يتّضح أّن هذا السند معترب ال غبار عليه، فالرواية حسنة اإلسن

 أّن فيه ضعفًا، فإّن له طرقًا ُأخرى يتقّوى هبا كام يأيت.

 رواية عمر بن أبي سلمة عن ُأّم سلمةـ  7
أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم »أخرجها الشجري، قال:  

حّدثنا أبو بقراءيت عليه، قال: أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حّيان، قال 

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، قال: حّدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، قال حّدثنا 

حممد بن جعفر بن حممد بن عل بن احلسني، قال سمعت عبد الرحيم بن حممد بن عمر 

بن أيب سلمة، يذكر عن أبيه، عن جّده، عن ُأّم سلمة )ريض اهلل عنها(، قالت: جاء 

، فقال: إّن ُأّمتك تقتله ـ يعني ÷، فدخل عليه احلسن واحلسني’يإىل النب ×جربيل

ـ بعدك، ثّم قال: َأال ُأريك من تربة مقتله؟ قالت: فجاءه بحصيات فجعلهّن  ×احلسني

، قالت ُأّم سلمة: سمعت قائاًل ×يف قارورة، فلاّم كان ليلة قتل احلسني’ رسول اهلل

 يقول: 

ـــيناً  ـــاًل حس ـــاتلون جه ـــا الق  أهّي

 

ـــ  ـــلـأبش ـــذاب والتنكي  روا بالع

ــن داُود  ــان اب ــىل لس ــتم ع ــد ُلعن  ق

 

ـــل  ـــاحب اإلنجي ـــى وص  وموس

 .(8)«: ففتحت القارورة، فإذا قد حدث فيها دمقالتقالت: فبكيت،  

 .(4)وأخرجه اخلوارزمي من طريق أيب طاهر حممد بن أمحد بالسند املتقّدم

بكيت، وفتحت القارورة، ف»وأورده الزرندي احلنفي عن ُأّم سلمة، وجاء يف آخره: 

                                         

 .882ص، 4الشجري، حييى بن احلسني، األمايل اخلميسية: ج (8)

 .812ص، 4: ج×نظر: اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنياُ  (4)
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 .(8)«فإذا احلصيات قد جرت دماً 

 رجال السند

 .(4)أّما أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم، فهو إمام حمّدث ثقة

وأّما أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيّان، فهو املعروف بأيب الشيخ 

 .(3)األصبهاين، حافظ ثقة ثبت معروف

بن عمرو بن عبد اخلالق، هو احلافظ البزار صاحب املسند، قال فيه  وأبو بكر أمحد

 .(2)«وكان ثقة حافظًا، صنّف املسند، وتكّلم عىل األحاديث، وبنّي عللها»اخلطيب: 

احلافظ العاّلمة أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي، »وقال الذهبي: 

 .(2)«صاحب املسند الكبري املعلل

، وحممد بن (4)يد اجلوهري، من رجال مسلم واألربعة، ثقة حافظإبراهيم بن سع

قال يل إبراهيم »جعفر بن حممد، الظاهر أّنه ثقة؛ ألّن البخاري ذكره يف تارخيه، وقال: 

. وهذا القول يدّل عىل أّن الرجل (2)«بن املنذر: كان إسحاق أخوه أوثق منه، وأقدم سنّاً 

 ثقة أيضًا.

                                         

نظر: ابن حجر اهليتمي، أمحد بن اُ  .482الزرندي احلنفي، حممد بن يوسف، نظم درر السمطني: ص (8)

 .244ـ 242ص، 4رقة: جحممد، الصواعق املح

 .439ص، 82سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (4)

 .922ص، 3اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (3)

 .92ص، 2تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  (2)

 .422ـ 423ص، 4اظ: جتذكرة احلفّ الذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

ابن حجر العسقالين،  .812ص، 8هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (4)

 .22ص، 8تقريب التهذيب: جأمحد بن عيل، 

 .22ص، 8التاريخ الكبري: ج البخاري، حممد بن إسامعيل، (2)
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ية مجاعة عنه، ومل يذكر فيه جرحًا وال تعديالً، فقال: وذكره ابن أيب حاتم بروا

روى عن أبيه، روى عنه عتيق بن يعقوب الزبريي، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، »

ويعقوب بن محيد بن كاسب، وأمحد بن حممد بن الوليد بن برد األنطاكي، وحممد بن أيب 

 .(8)«عمر العدين

من دون جرح، ورواية عّدة من العدول  فبقرينة ذكر البخاري، وابن أيب حاتم له

عنه، واملفاضلة بينه وبني أخيه، بأّن أخاه أوثق منه، يكون الرجل ثقة أو ال أقّل من كونه 

 صدوقًا حسن احلديث.

وأّما عبد الرحيم بن حممد بن عمر بن أيب سلمة، فالظاهر هو عبد الرمحن؛ ألّن ابن 

 .(4)عن أبيه حممد يف عّدة من الروايات حممد هو عبد الرمحن، وقد ورد ذكره بروايته

 .(3)كام أّن اخلوارزمي نقل الرواية أعاله من طريق عبد الرمحن، وليس عبد الرحيم

وعبد الرمحن هذا ذكره البخاري، وابن أيب حاتم الرازي من دون جرح وال 

 . وقد ذكرنا سابقًا أّن مجلة من العلامء يرون أّن ذلك أمارة التوثيق.(2)توثيق

  .(4)، وأخرج له يف صحيحه(2)ام أّن ابن حبّان ذكره يف ثقاتهك

 فالرجل يمكن االعتامد عليه، وال أقل من كون حديثه حسنًا.

                                         

 .441ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (8)

ان، حممد، صحيح ابن ابن حبّ  .824ص، 8التاريخ الكبري: ج : البخاري، حممد بن إسامعيل،ُانظر (4)

 .88ص، 84ان: جحبّ 

 .811ـ 812ص، 4: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسنيُانظر:  (3)

بن أيب حاتم الرازي، عبد ا .324ص، 2التاريخ الكبري: ج ُانظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، (2)

 .418ص، 2، اجلرح والتعديل: جبن حممد الرمحن

 .11ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ ُانظر:  (2)

 .88ص، 84ان: جان، حممد، صحيح ابن حبّ ابن حبّ ُانظر:  (4)
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 .(8)وحممد بن عمر بن أيب سلمة، ذكره البخاري من دون جرح وال تعديل

 .(4)«ال أعرفه سمعت أيب يقول:» وذكره الرازي، وقال:

حممد بن عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد، »ال: وذكره ابن حبّان يف الثقات، وق

 .(3)«يروى عن أبيه، وله صحبة، روى عنه ابنه أبو بكر بن حممد

وقول ابن حبّان: وله صحبة، الظاهر أّنه يرجع عىل أبيه عمر بن أيب سلمة؛ ألّن 

 عمر صحايب صغري، فال يعقل أْن يكون ابنه حممد صحايب أيضًا.

لبخاري عنه، وذكر ابن حبّان له يف الثقات، وعدم واخلالصة: إّنه مع سكوت ا

 وجود جرح فيه، يمكن االعتامد عليه.

 كام أسلفنا فيكون ثقًة عدالً. (2)أّما عمر بن أيب سلمة فهو صحايب

 ، صحابية.’وُأّم سلمة، هي ُأّم املؤمنني زوج النبي

 خالصة احلكم عىل السند

 متعاضد مع غريه من األحاديث.وهبذا يتّضح أّن هذاحلديث جيد اإلسناد، وهو 

 رواية عبد املطلب بن حنتب عن ُأّم سلمةـ  1
أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عبد اهلل بن علوان »أخرجها ابن العديم، قال: 

 األسدي، قال: أخربنا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الكشميهني.

يوسف بن آدم املراغي،  وأخربنا عل بن عبد املنعم بن عل بن احلداد، قال: أخربنا

                                         

 .824ص، 8التاريخ الكبري: ج ُانظر: البخاري، حممد بن إسامعيل، (8)

 .81ص، 1ل: ج، اجلرح والتعديبن حممد بن أيب حاتم الرازي، عبد الرمحنا (4)

 .343ص، 2الثقات: ج ، حممد،انابن حبّ  (3)

 .281ص، 8تقريب التهذيب: جُانظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (2)
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قاال: أنبأنا أبو بكر حممد بن منصور بن حممد السمعاين، قال: أخربنا الشيخ أبو غالب 

حممد بن احلسن، قال: أخربنا أبو عل بن شاذان، قال: أخربنا عبد اخلالق بن احلسن 

ثنا السقفي، قال: حّدثنا إسحاق بن احلسن احلريب، قال: حّدثنا حييى احلامين، قال: حّد 

سليامن بن بالل، عن عمرو بن أيب عمرو، عن املطلب بن حنطب، عن ُأّم سلمة، قالت: 

، فقال يل: احفظي الباب ال يدخل عّل أحد. فسمعت نحيبه، ’دخل عل النبي

فدخلت، فإذا احلسني بني يديه، فقلت: واهلل يا رسول اهلل، ما رأيته حني دخل. فقال: إّن 

ل يل: يا حممد أحُتّبه؟ فقلت: يا جربيل، أّما ِمن حّب الدنيا، جربيل كان عندي آنفًا، فقا

فنعم. قال: فإّن ُأّمتك ستقتله بعدك، تريد ُأريك تربته يا حممد؟ فدفع إيّل هذا الرتاب. 

 .(8)«قالت ُأّم سلمة: فأخذته، فجعلته يف قارورة، فأصبته يوم ُقتل احلسني وقد صار دماً 

وُروي أّن النبي )صىّل اهلل عليه وسّلم( أعطي ُأّم »ال: وأوردها ابن األثري خمترصًا، ق

سلمة ترابًا من تربة احلسني، محله إليه جربيل، فقال النبي )صىّل اهلل عليه وسّلم( ألُّم 

سلمة: إذا صار هذا الرتاب دمًا، فقد ُقتل احلسني. فحفظت ُأّم سلمة ذلك الرتاب يف 

 .(4)«اب دمًا...قارورة عندها، فلاّم ُقتل احلسني صار الرت

 رجال السند

وكان له فهم ومعرفة، وعناية تاّمة »أّما عبد الرمحن فهو ثقة، قال فيه الذهبي: 

 . (3)«باحلديث، وفيه دين وصالح، ومعرفة بفقه الشافعي

والكشهميني جمهول، لكن جهالته منجربه بورد احلديث من طريق آخر كام تقّدم، 

 نتهيان إىل السمعاين.فإّن ابن العديم رواه من وجهني ي

                                         

 .4291ـ 4292ص، 4غية الطلب يف تاريخ حلب: جابن العديم، عمر بن أمحد، بُ  (8)

 .93ص، 2، الكامل يف التاريخ: جابن األثري، عيل بن أيب الكرم (4)

 .313ص، 44سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (3)
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والسمعاين، أبو بكر حممد بن منصور بن حممد، هو والد السمعاين صاحب 

 .(8)األنساب، حافظ ثقة معروف

 .(4)«ثقة»والشيخ أبو غالب حممد بن احلسن الباقالين، ذكره ابن نقطة، وقال: 

كتبنا عنه وكان صدوقًا صحيح »وأبو عيل بن شاذان، ترمجه اخلطيب، وقال:  

تاب، وكان يفهم الكالم عىل مذهب األشعري... وكتب عنه مجاعة من شيوخنا كأيب الك

بكر الربقاين، وحممد بن طلحة النعايل، وأيب حممد اخلالل، وأيب القاسم األزهري، وعبد 

العزيز األزجي، وغريهم. سمعت أبا احلسن بن رزقويه يقول: أبو عل بن شاذان ثقة. 

 .(3)«بن شاذان من أوثق َمن بّرأ اهلل يف احلديث وسمعت األزهري يقول: أبو عل

 .(2)وعبد اخلالق بن احلسن السقفي، وّثقه الربقاين، واخلطيب البغدادي 

 .(2)وإسحاق بن احلسن احلريب، ثقة حّجة 

أّما حييى احلامين، فقد اضطربت فيه كلامت العلامء بني موّثق ومضّعف، بل تعّددت  

 التوثيق والتضعيف.فيه كلامت أمحد بن حنبل بني 

وقد وّثقه مجلة من العلامء، منهم: ابن نمري، والبوشنجي، والرمادي، وابن معني،  

، ولعّلنا من خالل كالم ابن معني، (4)وغريهم، وضعفه النسائي، وابن املديني، وغريهم

                                         

تذكرة الذهبي، حممد بن أمحد،  .311ص، 3األنساب: جالسمعاين، عبد الكريم بن حممد، نظر: اُ  (8)

 .8442ـ 8444ص، 2اظ: جاحلفّ 

 .283ص، 4تكملة اإلكامل: جابن نقطة، حممد بن عبد الغني،  (4)

 .419ـ 411ص، 2تاريخ بغداد: ج، اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل (3)

 .844ص، 88: جاملصدر السابقُانظر:  (2)

 .891ص، 8الذهبي، حممد بن أمحد، ميزان االعتدال: جُانظر:  (2)

يوسف بن عبد  ،ملزي. ا818ـ 823ص، 82تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل،  :نظراُ  (4)

هتذيب ن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، اب .232ـ 289ص، 38هتذيب الكامل: جالرمحن، 

 .481ـ 483ص، 88التهذيب: ج
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وابن عدي نستطيع أْن نصل إىل نتيجة أّن الرجل صدوقًا، حسن احلديث، خصوصًا 

ابن احلامين، صدوق »مسلم، وقد أرّص ابن معني عىل توثيقه، فقال فيه:  أّنه من رجال

 .(8)«مشهور، ما بالكوفة مثل ابن احلامين، ما يقال فيه إاّل من حسد

فابن معني عىل اطالع تام بالرجل، وما قيل فيه، إاّل أّنه يرى أّن ذلك بسبب احلسد، 

سمعت »فعن أمحد بن زهري، قال:  وكّل كلامته تدل عىل أّنه متيّقن من وثاقة الرجل،

حييى بن معني، يقول: حييى بن عبد احلميد احلامين ثقة، وما كان بالكوفة يف أيامه رجل 

 .(4)«حيفظ معه، هؤالء حيسدونه

سألت حييى بن معني، عن حييى »وعن أيب جعفر، حممد بن عثامن بن أيب شيبة، قال: 

 .(3)«بن عبد احلميد فقال: ثقة

سمعت حييى يقول: أبو حييى احلامين، وابنه »مد الدوري، قال: وعن عباس بن حم

 .(2)«ثقة. قال عباس: ناظرناه يف هذا غري مّرة

سمعت حييى بن معني يقول: أبو حييى »ويف رواية أخرى عن الدوري، أّنه قال:  

احلامين ثقة، وحييى بن عبد احلميد احلامين ثقة. قال عباس: مل يزل حييى يقول هذا حتى 

 .(2)«تما

سمعت حييى بن معني ـ وُسئل عن حييى بن عبد »وعن صالح بن حممد، قال: 

 .(4)«صاحب حديث صدوق»احلميد احلامين ـ فقال: 

                                         

 .434ابن معني، حييى، تاريخ ابن معني برواية الدارمي: ص (8)

 .822ص، 82تاريخ بغداد: جاخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، نظر: اُ  (4)

 املصدر السابق. نظر:اُ  (3)

 : املصدر السابق.نظراُ  (2)

 ابق.: املصدر السنظراُ  (2)

 .822، ص82: املصدر السابق: جنظراُ  (4)
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ُسئل حييى بن معني، عن حييى بن احلامين، فقال: »وعن عبد اخلالق بن منصور، قال: 

 . (8)«صدوق ثقة

حييى بن عبد احلميد احلامين، كنّا عىل باب »وعن عبد اهلل بن حممد بن منيع، قال: 

فجاء حييى بن معني عىل بغلته فسأله أصحاب احلديث ـ يعني أن حُيّدثهم ـ فأبى، وقال: 

 .(4)«ثقة ابن ثقة جئت ُمسّلاًم عىل أيب زكريا، فدخل ثّم خرج، فسألوه عنه. فقال:

سألت حييى بن معني عن احلامين، فقال: ثقة. »وعن أيب هارون اهلمداين قال: 

 .(3)«قلت: يعنى يقولون فيه. فقال: حيسدونه، هو واهلل الذي ال إله إاّل هو ثقةف

فهذه الكلامت بيّنة وظاهرة يف أّن ابن معني يعرف احلامين جيّدًا، ويعرف أّن بعض 

 العلامء يضّعفه، لكنّه مرص عىل أّن الرجل ثقة.

يف مسنده، وأحاديثه،  ومل أرَ »وقال فيه ابن عدي، بعد أْن ذكر األقوال املختلفة فيه: 

 .(2)«أحاديث مناكري فأذكرها، وأرجو أّنه ال بأس به

م بالتشيّع، والطعن يف معاوية،  والظاهر أّن منشأ تضعيفه يتعّلق بالعقيدة، فقد اهتُّ

وقد محل عليه بعضهم لتشّيعه »ويف هذا يقول العامل السنّي املعارص حسن السّقاف: 

أيب سفيان، وقوله عنه: إّنه مات عىل غري ملة اإلسالم، املحمود، ولطعنه يف معاوية بن 

ومع ذلك وصفه احلافظ الذهبي يف سري أعالم النبالء بقوله: احلافظ اإلمام الكبري، أبو 

زكريا ابن املحّدث الثقة أبى حييى احلامين الكويف، صاحب املسند الكبري. فتضعيفهم ال 

                                         

 .822، ص82: املصدر السابق: جنظراُ (8)

 .822، ص82: املصدر السابق: جنظراُ (4)

 .431ص، 2: جالرجال بن عدي، الكامل يف ضعفاء عبد اهلل، اجلرجاين (3)

 .439ص، 2ج: املصدر السابق (2)
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 .(8)«قيمة له البتة؛ ألّنه قد تبنّي سببه

 ملُحَقق علميًا أّن العقيدة غري مؤثرة يف التوثيق والتضعيف.وا

واخلالصة: إّنه مع الترصيح بوثاقة الرجل، ومع الترصيح من ابن معني بأّن 

تضعيفهم له بسبب احلسد، ومع كون الرجل متّهم بالتشيّع، وأّنه يطعن يف معاوية، ال 

كامل، فاجلمع بني األمرين يمكن التمّسك بالتضعيفات، كام أّنه ال يمكن طرحها بال

 يقتيض أّن الرجل صدوقًا حسن احلديث.

 .(4)وأّما سليامن بن بالل فثقة، وّثقه أمحد، وابن معني، وابن سعد، وغريهم

. وقال الذهبي: (3)«ثقة ربام وهم»وعمرو بن أيب عمرو، قال فيه ابن حجر:  

 . (2)«صدوق»

 .(2)«تأحد الثقا»واملطلب بن حنطب، قال عنه الذهبي:  

لكن تعقبه حمررا التقريب . (1)«صدوق، كثري التدليس واإلرسال»وقال ابن حجر: 

بل ثقة، وروايته عن الصحابة منقطعة )مرسلة( »بّشار عّواد وشعيب األرنؤوط، فقاال: 

إاّل سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن األكوع، وَمن كان قريبًا منهم، ومل يتهمه أحد 

م يريدون بالتدليس اإلرسال، وقد وّثقه أبو زرعة الرازي، بالتدليس، لكن يظهر أهّن 

ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وذكره ابن حّبان يف الثقات، وقد ضّعفه ابن سعد؛ 

                                         

 .843ص، 3ت: جتناقضات األلباين الواضحاالسقاف، حسن بن عيل،  (8)

 .822ـ 822ص، 2هتذيب التهذيب: ج: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، نظراُ  (4)

 .228ص، 8تقريب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (3)

 .12ص، 4الذهبي، حممد بن أمحد، الكاشف: ج (2)

 .382ص، 2سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

 .819، ص4العسقالين، أمحد بن عيل، تقريب التهذيب: ج ابن حجر( 4)
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 .(8)«بسبب كثرة إرساله

 وُأّم سلمة، صحابية. 

فالسند معترب إىل ُأّم سلمة، واملطلب بن حنطب وإْن كان عاّمة ما يرويه منقطع عن 

، وهذا يعني (4)هـ(841بة، إاّل أّنه من املمكن مالقاته ألُّم سلمة، فهو حي لسنة )الصحا

 لو فرضنا أّن عمره ناهز الثامنني، سيكون عاش عرشين سنة يف حياة ُأّم سلمة.

 خالصة احلكم عىل السند

 اّتضح أّنه يمكن عّد هذا السند من األسانيد اجليّدة املعتربة.

 رواية شرحبيلـ  4
تلك ’ ثّم أخذ النبي»... اخلوارزمي، قال: قال رشحبيل بن أيب عون: أوردها 

القبضة التي أتاه هبا امَلَلك، فجعل يشّمها ويبكي، ويقول يف بكائه: اللهّم ال تبارك يف قاتل 

ولدي، وأصله نار جهنّم، ثّم دفع تلك القبضة إىل ُأّم سلمة، وأخربها بقتل احلسني 

سلمة، خذي هذه الرتبة إليك، فإهّنا إذا تغرّيت وحتّولت دمًا  بشاطئ الفرات، وقال: يا ُأمّ 

 . (3)«عبيطًا، فعند ذلك ُيقتل ولدي احلسني

 وهذه الرواية مرسلة مل نقف هلا عىل سند، فهي ضعيفة من هذه اجلهة.

 مرسلة عن سلمى املدنية عن ُأّم سلمةـ  5
رفع »مى املدنيّة، قالت: أوردها اخلوازمي يف مقتله، قال: وجاء يف املراسيل أّن سل

                                         

 .314ص، 3اد، حترير التقريب: جار عوّ األرنؤوط، شعيب بن حمرم، ومعروف، بّش  (8)

 .382ص، 2سري أعالم النبالء: جُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

 .432ص، 8: ج×اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني (3)
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إىل ُأّم سلمة قارورة فيها رمل من الطّف، وقال هلا: إذا حتّول هذا دمًا ’ رسول اهلل

عبيطًا، فعند ذلك ُيقتل احلسني. قالت سلمى: فارتفعت واعية من حجرة ُأّم سلمة، 

يف املنام،  فكنت أّول َمن أتاها، فقلت هلا: ما دهاك يا ُأّم املؤمنني؟ قالت: رأيت رسول اهلل

والرتاب عىل رأسه، فقلت: مالك؟ قال: وثب الناس عىل ابني فقتلوه، وقد شهدته قتياًل 

الساعة. فاقشعّر جلدي وانتبهت وقمت إىل القارورة، فوجدهتا تفور دمًا. قالت سلمى: 

 .(8)«ورأيتها موضوعة بني يدهيا

 والرواية مرسلة، وحمكومة بالضعف كام هو واضح.

ية عن سلمى، عن ُأّم سلمة وردت مسندة بصورة خمترصة يف مصادر غري أّن الروا

حّدثنا أبو سعيد األشج، أخربنا أبو خالد األمحر، »عّدة، فقد أخرجها الرتمذي، قال: 

أخربنا رزين، قال حّدثتني سلمى، قالت: دخلت عىل ُأّم سلمة وهي تبكى، فقلت: ما 

وسّلم( ـ تعنى يف املنام ـ وعىل رأسه  ُيبكيك؟ قالت: رأيت رسول اهلل )صىّل اهلل عليه

 .(4)«وحليته الرتاب، فقلت: مالك يا رسول اهلل؟ قال شهدت قتل احلسني آنفاً 

 ، وغريهم.(2)، واآلجري(3)وأخرجها الطرباين

، إّنام هي ×وهذه الرواية تبنّي أّن منشأ معرفة وعلم ُأّم سلمة بمقتل احلسني 

وعىل رأسه وحليته الرتاب، وأخربها بأّنه شهد  ،’الرؤية التي رأهتا للرسول الكريم

آنفًا، ومل تكمل أّن ُأّم سلمة قامت وذهبت إىل القارورة التي أودعها  ×قتل احلسني

 عندها، ورأت القارورة قد حتّولت دمًا.’ النبي

                                         

 .881ـ 819ص، 4: جاملصدر السابق (8)

 .343ص، 2الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي: ج (4)

 .423ص، 43املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد،ُانظر:  (3)

 .4822ـ 4822ص، 2الرشيعة: جُانظر: اآلجري، حممد بن احلسني،  (2)
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ويبدو أّن ذلك من فعل الرواة، فكثريًا ما حيصل أّن بعض الرواة ينقلون القصة 

رصون عىل قسم منها، ولعّل الرواية املرسلة املتقّدمة ترّجح أّن كاملة، وبعضهم يقت

املسندة اقترصت عىل جزء من القّصة، خصوصًا أّن مسألة املنام وذهاب ُأّم سلمة بعده 

 إىل القارورة، قد ورد يف كتب الفريقني كام أوضحنا.

 نقف وكيف ما كان، فإّن هذه الرواية أيضًا حمكومة بالضعف؛ وذلك ألّن سلمى مل

سلمى البكرية، من بكر بن وائل، موالة هلم، روت »عىل حاهلا، فهي جمهولة، واسمها 

 .(8)«عن عائشة، وُأّم سلمة. وعنها رزين اجلهني، ويقال البكري

 خالصة احلكم عىل روايات ُأّم سلمة عند أهل السنّة

عاضدة مع اّتضح أّن الطرق الثالثة املسندة التي ذكرناها كّلها حسنة اإلسناد ومت

بعضها، واشرتكت يف املضمون املشار إليه، وهو حتّول الرتبة إىل دم، فاحلديث 

بمجموع طرقه يكون صحيحًا لغريه، ومع التنّزل عن ذلك فال أقّل من كونه حسنًا 

 لغريه.

ومضافًا للطرق الثالثة املسندة، فقد أوردنا روايتني مرسلتني مل نقف عىل إسنادمها 

 رق الثالثة.تتضامن وتؤّيد الط

 خالصة احلكم عىل حادثة حتّول الرتبة إىل دم

تبنّي أّن هذه احلادثة وردت بطرق متعّددة يف كتب الفريقني، فقد وردت عند 

الشيعة من طريق ُأّم سلمة، وأنس بن مالك، ووردت عند السنّة من عّدة طرق عن ُأّم 

ريقني أّوالً، ولتعّدد طرقها سلمة، فيمكن القول إّن احلادثة ثابتة؛ لورودها يف كتب الف

                                         

 .324ص ،84هتذيب التهذيب: جابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل،  (8)
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ثانيًا، وجلودة بعض طرقها عند الشيعة، بل وجودة عّدة من طرقها وفق منهج أهل 

السنّة ثالثًا، وقد ذكرنا سابقًا أّن نقل الرواية ـ خصوصًا مع جودة اإلسناد ـ عند الفرقة 

ة عىل األُخرى مع مالحظة اختالف األهواء وامليوالت والعقائد، ُيشّكل قرينة قوي

 صّحتها، فكيف مع اّتفاق الفريقني عىل النقل وبطرق متعّددة.

 ×شبهة: احلديث ضعيف؛ ألّن ُأّم سلمة توّفيت قبل مقتل احلسني

، فال يمكن صدور تلك ×قد يقول قائل: بأّن ُأّم سلمة توّفيت قبل مقتل احلسني

 الروايات عنها، فتكون كّلها ضعيفة ال يمكن التمّسك هبا.

 اجلواب

ُذكر غري صحيح، فإّنه من غري املقطوع به أّن وفاة ُأّم سلمة قبل مقتل  ما

، حتّى نضّعف تلك الروايات عىل ضوئه، فقد اختلف يف سنة وفاهتا، ×احلسني

. والظاهر أّن (4) هـ(48. وقيل: سنة )(8)هـ(41هـ(. وقيل: سنة )29فقيل: يف سنة )

؛ لداللة األخبار املتقّدمة عىل ×سنياألخري هو الصحيح، وأهّنا توّفيت بعد مقتل احل

، فقد ورد عن شهر بن ×ذلك، ولوجود أخبار ُأخرى تؤّيد بقاءها بعد مقتل احلسني

 .(3)«أتيُت ُأّم سلمة ُأعّزهيا بقتل احلسني بن عل»حوشب، أّنه قال: 

والسند معترب متعاضد ورد بحسب ما وقفنا عليه من طريقني عن شهر، وكّل 

احلسن لذاته أو الضعيف ضعفًا خفيفًا، يرتفع عند املعاضدة لدرجة طريق متأرجح بني 

                                         

 .8948ص، 2نظر: ابن عبد الرّب، يوسف بن عبد اهلل، االستيعاب: جاُ  (8)

 .481ص، 4سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد، نظر: اُ  (4)

 .إسامعيل بن نشيط ،وقد رواها عن شهر .89ص، 2املستدرك: ج احلاكم النيسابوري، عبد اهلل، (3)

د أبو اجلحاف داوُ  ،وقد رواها عن شهر. 328ص ،4الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم األوسط: ج

 بن أيب عوف، والسند يف أقل حاالته حسن لغريه بضميمة الطريقني.
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 احلسن عىل ما عليه التحقيق.

حّدثني شهر بن حوشب، »وأخرج أمحد، والطرباين عن عبد احلميد بن هبرام، قال: 

سمعت ُأّم سلمة زوج النبي )صىّل اهلل عليه وسّلم( حني جاء نعى احلسني بن عل،  قال:

 .(8)..«لعنت أهل العراق.

فالسند جيد إىل شهر، وشهر وإْن اختُلف فيه إاّل أّن التوثيقات فيه قوية جّدًا، 

وحديثه ال ينزل عن مرتبة احلسن عىل التحقيق؛ ولذا ذكره الذهبي يف كتابه: )ذكر َمن 

أّن »ُتكّلم فيه وهو ُموّثق أو صالح احلديث(، وذكر حمقق الكتاب عبد اهلل الرحييل: 

 .(4)«ه، والعمل عىل حتسني حديثه عند علامء احلديثالرجل خمتلف في

 .(3)«إسناده حسن»وقال الشيخ محزة أمحد الزين معّلقًا عىل احلديث: 

، أي: يف سنة ×والغرض أّن هذه شواهد عىل أّن وفاة ُأّم سلمة بعد مقتل احلسني

سني، وبعضهم أّرخ موهتا يف سنة تسع ومخ»هـ(، واختار هذا الرأي الذهبي، وقال: 48)

 .(2)«فوهم أيضًا، والظاهر وفاهتا يف سنة إحدى وستني )ريض اهلل عنها(

’ وذهب ابن عساكر إىل هذا الرأي أيضًا، فقد روى أّن ُأّم سلمة زوج النبي

وهذا هو »ماتت سنة إحدى وستني، حني جاء نعي احلسني، وقال بعد ذلك: 

 .(2)«الصحيح

                                         

، 3املعجم الكبري: ج الطرباين، سليامن بن أمحد، .892ص، 9ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد: ج (8)

 .811ص

ـ 442: ص(حتقيق الرحييل)ديث ق أو صالح احلم فيه وهو موثّ كلّ َمن تُ الذهبي، حممد بن أمحد،  (4)

444. 

 .421ص، 81: ج(حتقيق محزة أمحد الزين)ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد   (3)

 .481ص، 4سري أعالم النبالء: جالذهبي، حممد بن أمحد،  (2)

 .488ص، 3ينة دمشق: جدابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ م (2)
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يوم العارش من الشهر األّول ـ وهو شهر ومن املعلوم أّن احلسني قد استُشهد يف ال

 هـ(.48حمّرم احلرام ـ من سنة )

 شبهة: روايات حتّول الرتبة إىل دم تتناىف مع مطر السامء دماً 

قد يتبادر إىل الذهن أّن امحرار الرتبة يتناىف مع روايات مطر السامء دمًا؛ ألّن ُأّم 

وئها هي امحرار الرتبة، سلمة كانت عالمتها الوحيدة التي رأهتا ورصخت عىل ض

وحني اجتمع عليها الناس من كّل حدب وصوب، كانوا مستغربني، ومل يروا مطرًا 

للسامء وال غريه، فأخربهتم ُأّم سلمة بام جرى، فإّما أْن تكون هذه الرواية ال صحة هلا 

 وتبقى روايات املطر ساملة، أو تكون هذه احلادثة ثابتة وروايات املطر غري ثابتة.

 مكن أن جياب عن ذلك بُأمور:وي

إّن املطر مل يكن قد حصل يف املدينة؛ بل حصل يف مناطق ُأخرى من العامل،  األّول:

فال تنايف حينئٍذ، فعالمة ُأّم سلمة وهي امحرار الرتبة ال تتناىف مع غريها، وفزع الناس 

 واستغراهبم ممّا جرى يكون أمرًا طبيعيًا.

ى من العامل وعدم مطرها يف مركز بيت الوحي بعيد لكن مطر السامء يف أنحاء ُأخر

جّدًا، فاملدينة كانت متثّل ثقل العامل اإلسالمي، وهي مركز الرسالة، وفيها بقيّة أهل 

البيت، فإْن كان هناك من مطر فال بّد أْن يكون شاماًل للمدينة، وقد رّجحنا سابقًا أّن 

 املطر شمل العامل اإلسالمي بأرسه.

يكون األمران قد حصال يف املدينة، لكن بعد فوارق زمنية قريبة، فمثالً: أْن  الثاين:

حني رأت ُأّم سلمة امحرار الرتبة مل تكن السامء قد مطرت، وبعدها بوقت قصري، وبعد 

 أن عرف الناس ماذا جرى امحّرت السامء ومطرت وحدث ما حدث.

ونزلت األمطار من املحتمل أْن تكون األُمور تزامنت فاجلو اضطرب  الثالث:

املحّملة بالغبار، ومل يلتفت الناس إىل أّن هذا دمًا، وصاحبه رصاخ ُأّم سلمة، فأقبلوا 
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 ليعرفوا األمر، فأخربهتم بام شاهدته عن الرتبة.

 رواية ابن عباس يف حتّول بعر الظباء دماً وتنافيها مع رواية ُأم سلمة

به يف املقام، ولتعارضه مع رواية ُأّم رأينا من املناسب أْن نذكر هذا اخلرب هنا؛ لتناس

 سلمة املروية عن ابن عباس كام سيتّضح.

واخلرب يف احلقيقة يتناول حادثة كونية ُأخرى غري حتّول الرتبة إىل دم عبيط، وهي 

سيالن الدم من بعر الظبا الذي احتفظ به ابن عباس، حينام كان يف مسريه مع عيل بن 

 .×أيب طالب

ذكره سابقًا يف مسألة انكساف الشمس، وعرفنا أّنه قد روته وهذا اخلرب تقّدم 

املصادر الشيعية، نقاًل عن املصادر السنيّة، وال نرى مربرًا العادة خترجيه، ونقترص هنا 

عىل نقل ما يتعّلق بموضع الشاهد للّضورة إليه، فقد ُروى يف اخلرائج عن ابن 

اًء طوياًل وبنّي البن عباس أّن اإلمام مردويه، أّن اإلمام عيل حني مّر بكربالء بكى بك

سيُقتل هنا، وأّن يف هذا املكان بعر الظباء، وهي مصفرة لوهنا لون  ×احلسني

الزعفران، فأمر ابن عباس أْن يطلبها، فوجدها ابن عباس كام وصفها اإلمام، فأخذها 

ر؟ ]هذه[ هي هي بعينها، أتعلم يا بن عباس ما هذه األباع»اإلمام وشّمها، وهو يقول: 

. ثّم إّن اإلمام أخذ من «قد شمها عيسى بن مريم، وقال: هذا الطيب ملكان حشيشها

إذا رأيتها تنفجر دمًا عبيطًا، »البعر ورّصه يف ردائه، وأمر ابن عباس كذلك، وقال له: 

فاعلم أّن أبا عبد اهلل قد ُقتل هبا ]ودفن[. قال ابن عباس: لقد كنت أحفظها، وال أحّلها 

كّمي، فبينا أنا يف البيت نائم، وقد خال عرش املحّرم إذ انتبهت، فإذا تسيل دمًا،  من طرف

فجلست وأنا باٍك، فقلت: ُقتل احلسني، وذلك عند الفجر، فرأيت املدينة كأهّنا ضباب، 

ثّم طلعت الشمس وكأهّنا منكسفة، وكأّن عىل اجلدران دمًا، فسمعت صوتًا يقول وأنا 

 باٍك: 
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 ولاصــــــربوا آل الرســــــ

 

ــــل الفــــرخ البجــــول   ُقت

 نــــزل الــــروح األمــــني 

 

ــــــــل  ــــــــاء وعوي  ببك

 
ثّم بكى وبكيت، ثّم حّدثت الذين كانوا مع احلسني، فقالوا: لقد سمعنا ما سمعت 

 . (8)«×ونحن يف املعركة، فكنّا نرى أّنه اخلرض

 وهذا اخلرب ضعيف ال يمكن التمّسك به ألُمور ثالثة:

املبنيني سواء الشيعي أو السنّي، ويكفي يف ذلك  إّن السند ضعيف عىل كال أّوهلا:

جهالة وضعف بعض رجاله، فمثالً: أمحد بن حييى بن زكريا القطان جمهول عند 

الشيعة، ومل أقف له عىل ذكر عند أهل السنّة، ومتيم بن هبلول جمهول عند الشيعة، 

له ذكر  وليس له ذكر عند أهل السنّة، وعيل بن عاصم ضعيف عند أهل السنة، وليس

، (4)عند الشيعة، واملذكور عند الشيعة خمتلف الطبقة عن ذاك كام أوضح السيّد اخلوئي

وهكذا بقيّة الرجال بني اجلهالة واخلالف بني الفريقني، فال يسلم السند عىل مبنى أّي 

 منهام، فاخلرب هبذا السند ضعيف.

عباس كان أعمى،  إّن يف اخلرب ما يدّل عىل ضعفه أيضًا، وهو أّن ابن وثانيها:

فكيف متّكن من رؤية سيالن الدم، وانكساف الشمس وما إىل ذلك من األُمور 

 املذكورة يف الرواية؟!

إهّنا معارضة خلرب ُأّم سلمة الذي تقّدم نقله  عن األمايل، بأّن ُأّم سلمة رأت  وثالثها:

لوضع هو ابن حتّول الرتبة دمًا ورصخت وجاءها الناس، وكان ممّن جاء مستفّسًا عن ا

                                         

. الصدوق، 8822ـ 8822ص، 3رائج واجلرائح: جقطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخل (8)

 .232ص. الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين ومتام النعمة: 494ـ 492حممد بن عيل، األمايل: ص

 .21ص، 83معجم رجال احلديث: جُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (4)
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عباس يقوده قائده، ممّا يدل عىل أّن ابن عباس قد كان أعمى، وأّنه قد عرف اخلرب من ُأّم 

سلمة، ومل يعلم به قبل ذلك، فكيف  رأى بعر الظبا تسيل دمًا، وعرف من خالهلا أّن 

 قد ُقتل؟! ×احلسني
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 هـ.8282، 8مؤسسة البعثة، النارش: دار الثقافة للطباعة والنشـر والتوزيع، قم، ط

بن النعامن املفيد، حتقيق: احلسني أستاد ويل ـ األمايل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد  .44

عيل أكرب الغفاري، النارش: دار املفيد للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 

 م.8993هـ/ 8282، 4ط

األمايل، الرشيف أبو القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني املرتىض، تصحيح  .43

بي، النارش: منشورات مكتبة آية اهلل وتعليق: السيد حممد بدر الدين النعساين احلل

 م.8912هـ/8342، 8العظمى املرعيش النجفي، قم، ط

األمايل، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق، حتقيق: قسم  .42

الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة، النارش: مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة 
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 هـ.8282، 8البعثة، قم، ط

مل، حممد بن احلسن املعروف باحلر العاميل، حتقيق: السيد أمحد احلسيني، أمل اآل .42

 النارش: مكتبة األندلس ـ بغداد.

اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد بن عيل بن حممد املعروف بابن العمراين، حتقيق:  .44

 م.4118هـ/8248، 8قاسم السامرائي، النارش: دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط

رشاف، أمحد بن حييى البالذري، حتقيق: د. سهيل زكار، ود. رياض أنساب األ .42

 م.8994هـ/8282، 8زركيل، النارش: دار الفكر، بريوت، ط

األنساب، أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاين، تقديم وتعليق: عبد  .41

 هـ.8211، 8اهلل البارودي، النارش: دار اجلنان، بريوت، ط

 ـ ب ـ

اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، حممد باقر املجلسـي، النارش: بحار األنوار  .49

 م.8913هـ/8213، 4مؤسسة الوفاء، بريوت ـ لبنان، ط

البداية والنهاية، ابن كثري الدمشقي، أبو الفداء، إسامعيل بن عمر، حتقيق: عيل  .31

 هـ.8211، 8شريي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

بتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحن، حجازي حمّمد رشيف بذل اإلحسان  .38

، 8احلويني األثري، النارش: مكتبة الرتبية اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي، ط

 هـ.8281

بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد بن  .34

 هـ.8321ي، طبع سنة: حممد بن مصطفى اخلادمى احلنفي، النارش: مطبعة احللب

 بستان العارفني، حييى بن رشف النووي، النارش: دار الريان للرتاث. .33

بستان الواعظني ورياض السامعني، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن  .32

حممد املعروف بابن اجلوزي، حتقيق: أيمن البحريي، النارش: مؤسسة الكتب الثقافية، 

 م. 8991هـ/8289، 4بريوت ـ لبنان، ط
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بغية الطلب يف تاريخ حلب، كامل الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة املعروف بابن  .32

 العديم، حتقيق: د. سهيل زكار، النارش: دار الفكر، بريوت. 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد  .34

 براهيم، النارش: املكتبة العرصية، لبنان. الرمحن بن أيب بكر، حتقيق: حممد أيب الفضل إ

بالغات النساء، أبو الفضل بن أيب طاهراملعروف بابن طيفور، منشورات مكتبة  .32

 بصرييت، قم ـ إيران.

البلدان، أمحد بن حممد اهلمذاين )ابن الفقيه اهلمذاين(، حتقيق: يوسف اهلادي،  .31

، 8لبنان، ط النارش: عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ

 م.8994هـ/8284

هبجة الناظرين رشح رياض الصاحلني، اهلاليل، سليم بن عيد، النارش: دار ابن  .39

 اجلوزي.

 ـ ت ـ

تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ابن معني، حييى بن معني بن عون املري، حتقيق:  .21

 د. أمحد حمّمد نور سيف، دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت.

برواية الدوري، حييى بن معني بن عون املري، املعروف بابن  تاريخ ابن معني .28

 معني، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، النارش: دار القلم، بريوت.

تاريخ أسامء الثقات، عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني البغدادي، حتقيق: صبحي  .24

 هـ.8212، 8السامرائي، املطبعة: الدار السلفية، الكويت، ط

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، حتقيق: د. عمر تاريخ اإلسالم،  .23

 هـ.8212، 8عبد السالم تدمرى، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، ط

تاريخ األُمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة  .22

 .م8913هـ/8213، 2من العلامء، النارش: مؤسسة األعلمي، بريوت، ط

تاريخ اخللفاء، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: حممد حمي  .22
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 هـ.8328، 8الدين عبد احلميد، النارش: مطبعة السعادة، مصـر، ط

التاريخ الكبري، البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية، النارش: املكتبة  .24

 اإلسالمية، ديار بكر ـ تركيا.

السيد حسني بن السيد أمحد الرباقي النجفي، حتقيق: ماجد أمحد  تاريخ الكوفة، .22

العطية، استدراكات السيد حممد صادق آل بحر العلوم، النارش: انتشارات املكتبة 

 ش.8314هـ/8242احليدرية، النجف ـ العراق، ط، 

تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، املعروف باخلطيب البغدادي، دراسة  .21

 هـ.8282، 8: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طوحتقيق

تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل، حتقيق:  .29

 هـ. 8282عيل شريي، النارش: دار الفكر، بريوت، طبعة عام 

 تاريخ واسط، أبو احلسن أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب )َبْحَشل( الرّزاز .21

، 8الواسطي، حتقيق: كوركيس عواد، النارش: عامل الكتب، بريوت ـ لبنان، ط

 هـ.8214

تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة التبرصة، السيد رشف الدين عيل  .28

احلسيني األسرتآبادي، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدي#، النارش: مدرسة اإلمام 

 ش.8344هـ/8212، 8سة، طاملهدي#، احلوزة العلمية، قم املقدّ 

التبرصة، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي  .24

 م.8914/ ه8214، 8هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط292)ت

حترير التقريب، شعيب األرنؤوط، بشار عواد، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت،  .23

 م.8992هـ/8282، 8ط

وويس املستخرج من كتاب حل اإلشكال للسيد أمحد بن موسى التحرير الطا .22

الطاووس، تأليف: الشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل، حتقيق: فاضل 

، 8اجلواهري، النارش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعشـي النجفي، قم املقّدسة، ط
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 هـ.8288

الرمحن بن أيب تدريب الراوي رشح تقريب النواوي، أبو الفضل جالل الدين عبد  .22

، 4بكر السيوطي، حتقيق: أبو قتيبة نظر الفاريايب، النارش: مكتبة الكوثر، الرياض، ط

 هـ.8282

تذكرة احلفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، تصحيح: عبد  .24

 الرمحن بن حييي املعلمي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.

ّمد بن احلسن بن حمّمد بن عيل، املعروف بابن محدون، التذكرة احلمدونية، حم .22

، 8حتقيق: إحسان عّباس وبكر عّباس النارش: دار صادر للطباعة والنرش، ط

 م.8994

تذكرة اخلواص، أبو املظفر يوسف بن فرغيل، املشهور بسبط ابن اجلوزي، النارش:  .21

 مكتبة نينوى احلديثة، طهران.

ن فرغيل، املشهور بسبط ابن اجلوزي، حتقيق: تذكرة اخلواص، أبو املظفر يوسف ب .29

 م.4111هـ/8249، 8الدكتور عامر النجار، النارش: مكتبة الثقافة الدينية، ط

تذكرة اخلواص، أبو املظفر يوسف بن فرغيل، املشهور بسبط ابن اجلوزي، حتقيق:  .41

، 4حسني تقي زادة، النارش: مركز الطباعة والنشـر للمجمع العاملي ألهل البيت، ط

 هـ.8233

التذكرة بأحوال املوتى وُأمور اآلخرة، القرطبي األنصاري، أبو عبد اهلل حممد بن  .48

 هـ.8242أمحد، النارش: مكتبة دار املنهاج ـ الرياض، طبعة عام 

، 8تذكرة املوضوعات، حمّمد طاهر بن عيل الفتني، إدارة الطباعة املنريّية، ط .44

 هـ.8323

بن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة من تاريخ ا ×ترمجة اإلمام احلسني .43

اهلل الشافعي، املعروف بابن عساكر، حتقيق: حممد باقر املحمودي، النارش: جممع 

 هـ.8282، 4إحياء الثقافة اإلسالمية ط
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من طبقات ابن سعد بن منيع، حممد بن سعد، هتذيب  ×ترمجة اإلمام احلسني .42

نارش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، وحتقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ال

 هـ.8282، 8ط

التعديل والتجريح لـَمن خّرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح، أبو الوليد  .42

سليامن بن خلف بن سعد الباجي املالكي، دراسة وحتقيق: أمحد البزار، النارش: وزارة 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية، مراكش.

الوحيد البهبهاين، منشورة عىل القرص الكمبيوتري  تعليقة عىل منهج املقال، .44

 )مكتبة أهل البيت^(.

تفسري ابن أيب حاتم )تفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه  .42

وسّلم والصحابة والتابعني(، أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم، حتقيق: أسعد حممد 

 خطيب، النارش: املكتبة العرصية، صيدا.

تفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم(، إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  .41

الدمشقي أبو الفداء، املعروف بابن كثري، تقديم: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، 

 م.8994هـ/8284النارش: دار املعرفة، بريوت، طبعة عام 

افعي تفسري البغوي )معامل التنزيل يف تفسري القرآن(، احلسني بن مسعود الش .49

 البغوي، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، النارش: دار املعرفة ـ بريوت. 

تفسري الثعلبي )الكشف والبيان(، أبو إسحاق أمحد بن حمّمد بن إبراهيم الثعلبي  .21

النيسابوري، حتقيق: أبو حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظري الساعدي، النارش: 

 م.4114هـ/8244، 8دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط

تفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، حممد بن جرير الطربي، ضبط  .28

وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، النارش: دار الفكر ـ بريوت، طبعة عام 

 هـ. 8282

تفسري القرطبي )اجلامع ألحكام القرآن(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي  .24
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محد عبد العليم الربدوين، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ـ األنصاري، تصحيح: أ

 بريوت.

تفسري القمي، عيل بن إبراهيم، تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب املوسوي  .23

 هـ.8212، 3اجلزائري، النارش: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش، قم ـ إيران، ط

افعي الطربستاين، النارش: دار التفسري الكبري، الرازي، حممد بن عمر بن حسني الش .22

 هـ.8248، 8الكتب العلمية ـ بريوت، ط

تقريب التهذيب، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  .22

هـ(، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، 124)ت

 هـ.8282، 4بريوت، ط

كامل البن ماكوال(، حمّمد بن عبد الغني بن أيب تكملة اإلكامل )تكملة لكتاب اإل .24

بكر بن شجاع، املعروف بابن نقطة، حتقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبّي، النارش: 

 هـ.8281، 8جامعة ُأّم القرى، مّكة املكرمة، ط

تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن  .22

هـ(، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين، 124ين )تأمحد بن حجر العسقال

 هـ.8312النارش: دار املدينة املنورة، 

تلخيص املتشابه يف الرسم، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، املعروف باخلطيب  .21

البغدادي، حتقيق: ُسكينة الشهايب، النارش: طالس للدراسات والرتمجة والنرش، 

 م.8912، 8دمشق، ط

م املنّة، األلباين، حممد نارص الدين، النارش: دار الراية، الرياض، املكتبة متا .29

 هـ.8219، 4اإلسالمية، عامن ـ األردن، ط

تناقضات األلباين الواضحات فيام وقع له يف تصحيح األحاديث وتضعيفها من  .11

أخطاء وغلطات، السيد حسن بن عيل السقاف، النارش: دار اإلمام النووي، عاّمن ـ 

 م. 8994ـ/ ه8284، 3ردن، طاأل
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تنقيح املقال يف علم الرجال، حممد رضا املامقاين، النارش: مؤسسة آل البيت^  .18

 هـ.8232، 8إلحياء الرتاث، قم ـ إيران، ط

هتذيب التهذيب، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  .14

 هـ.8212، 8هـ(، النارش: دار الفكر ـ بريوت، ط124)ت

ذيب الكامل، أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن املزي، حتقيق هت .13

وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، طبعة عام 

 هـ. 8283

توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، شمس الدين  .12

مشقي، حتقيق: حمّمد نعيم العرقسويس، حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد القيسـي الد

 م.8993، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ـ ث ـ

الثاقب يف املناقب، عامد الدين أبو جعفر حمّمد بن عيل الطويس، املعروف بابن  .12

، 4محزة، حتقيق: األستاذ نبيل رضا علوان، النارش: مؤّسسة أنصاريان، قم املقّدسة، ط

 هـ. 8284

ن التميمي البستي، النارش: مؤسسة الكتب الثقافية، املطبعة: الثقات، حمّمد بن حّبا .14

 م.8923هـ/8393، 8جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، ط

ثواب األعامل وعقاب األعامل، حمّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  .12

شورات الصدوق، تقديم: السيد حممد مهدي السيد حسن اخلرسان، النارش: من

 ش.8341، 4الرشيف الريض، قم ـ إيران، ط

 ـ ج ـ

جامع أحاديث الشيعة، حسني الطباطبائي الربوجردي، املطبعة العلمية ـ قم، طبعة  .11

 هـ.8399عام 

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي،  .19
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 هـ.8212 ،4حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي، عامل الكتب، بريوت، ط

 جامع الرواة، حممد بن عيل األردبييل الغروي، النارش: مكتبة املحمدي. .91

جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد اهلل بن حممد، النارش، املعروف بابن عبد  .98

 هـ.8391الرّب،: دار الكتب العلمية، طبعة عام 

السيد حمّمد اجلامع يف الرجال، آية اهلل الشيخ موسى العبايس الزنجاين، حتقيق:  .94

احلسيني القزويني بمساعدة اللجنة العلمية، النارش: مؤسسة ويل عرص للدراسات 

 هـ.8234، 8اإلسالمية، ط

اجلرح والتعديل، أبو حمّمد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي، النارش: دار إحياء  .93

 م.8924هـ/ 8328، 8الرتاث العريب، بريوت، ط

لسنة، حمّمد نارص الدين األلباين، النارش: املكتبة جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب وا .92

 هـ.8283، 8اإلسالمية، عاّمن، ط

، أبو الربكات شمس الدين حممد بن أمحد ×جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل .92

الدمشقي الباعوين الشافعي، حتقيق: الشيخ حممد باقر املحمودي، النارش: جممع إحياء 

 هـ.8282، 8الثقافة اإلسالمية، قم، ط

 ـ ح ـ
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، شمس الدين حممد عرفة الدسوقي، النارش:  .94

 دار إحياء الكتب العربية.

حاشية رّد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب  .92

حنيفة النعامن، عالء الدين حممد بن حممد أمني املعروف بابن عابدين احلسيني 

 هـ.8282لدمشقي، النارش: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت ـ لبنان، ا

حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، حسن بن حمّمد العطار  .91

 الشافعي، النارش: دار الكتب العلمية.

حقبة من التاريخ، عثامن بن حمّمد اخلميس، النارش: دار اإليامن للطبع والنرش  .99
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 والتوزيع، اإلسكندرية.

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أمحد بن عبد اهلل، املعروف بأيب نعيم األصبهاين،  .811

 هـ.8212، 2النارش: دار الكتاب العريب، بريوت، ط

 ـ خ ـ

اخلرائج واجلرائح، قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي، حتقيق ونرش: مؤسسة  .818

 هـ.8219، 8اإلمام املهدي#، ط

ة مستدرك الوسائل، حسني بن حممد تقي النوري الطربيس، حتقيق ونرش: خامت .814

 هـ.8284، 8مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط

اخلصائص الكربى )كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب(، أبو الفضل  .813

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، النارش: دار الكتاب العريب، 

 هـ.8341

األقوال يف معرفة الرجال، أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر  خالصة .812

األسدي، املعروف بالعالّمة احليّل، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، النارش: مؤسسة 

 هـ. 8282، 8نرش الفقاهة، ط

اخلالصة يف ُأصول احلديث، احلسني بن عبد اهلل الطيبي، حتقيق: صبحي  .812

 هـ.8212، 8السامرائي، عامل الكتب، ط

 ـ د ـ
الدرر السنية يف األجوبة النجدية، تأليف: علامء نجد األعالم، حتقيق: عبد الرمحن  .814

 م.8994هـ/8282، 4بن حممد بن قاسم، ط

الدر املنثور يف التفسري باملأثور، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  .812

 السيوطي، النارش: دار املعرفة، بريوت.

ال الدين يوسف بن حاتم العاميل، النارش: مؤسسة النرش الدر النظيم، الشيخ مج .811

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم ـ إيران.
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دراسة يف حديث السفينة عىل مباين أهل السنّة، د. حكمت جارح الرمحة، النارش:  .819

 ش.8392، 8مركز بني املليل، ترمجة ونشـر املصطفى، قم ـ إيران، ط

، حسن حسن زادة آميل، النارش: مؤسسة النرش دروس معرفة الوقت والقبلة .881

 هـ.8284، 2اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم ـ إيران، ط

الدروع الواقية، عيل بن موسى ابن طاووس، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت^  .888

 هـ.8282، 8إلحياء الرتاث، قم ـ إيران، ط

: قسم الدراسات دالئل اإلمامة، حمّمد بن جرير بن رستم الطربي، حتقيق .884

اإلسالمية، مؤسسة البعثة، قم، النارش: مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة، قم ـ 

 هـ.8283، 8إيران، ط

الدمعة الساكبة يف أحوال النبّي والعرتة الطاهرة، املوىل حمّمد باقر بن عبد الكريم  .883

 هـ.8211، 8البهبهاين، النارش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط

 ـ ذ ـ

ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهلل الطربي، النارش: مكتبة القديس، القاهرة، طبعة  .882

 هـ. 8324عام 

الذرية الطاهرة الدواليب، حممد بن أمحد الرازي، حتقيق: سعد املبارك احلسن،  .882

 هـ.8212، 8النارش: الدار السلفية، الكويت، ط

عروف بأيب نعيم األصبهاين، النارش: ذكر أخبار أصبهان، أمحد بن عبد اهلل، امل .884

 م.8932مطبعة بريل، ليدن، طبعة عام: 

ذكر أسامء َمن ُتكّلم فيه وهو موثق، شمس الدين، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  .882

  هـ.8214، 8حتقيق: حممد شكور أمرير املياديني، النارش: مكتبة املنار، الزرقاء، ط

أيب عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن بن هبة  ذيل تاريخ بغداد، احلافظ حمب الدين .881

(، دراسة وحتقيق: مصطفى  ه423اهلل بن حماسن، املعروف بابن النجار البغدادي )ت

، 8عبد القادر عطا، النارش: دار الكتاب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط



 اجلزء األول/ةدراسة توثيقية حتليلي ×بعد مقتل اإلمام احلسني احلوادث الكونية والكرامات الواقعة  ........  394

 م.8992/ ه8282

 ـ ر ـ

النارش: مؤسسة  (، ه213ربيع األبرار ونصوص األخيار، جار اهلل الزخمشـري ) .889

 . ه8284، 8األعلمي، بريوت ط

رجال الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: جواد القيومي  .841

 هـ.8282، 8األصفهاين، النارش: مجاعة املدّرسني، قم، ط

رجال النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد النجايش، النارش: مجاعة  .848

 هـ.8284، 2املدّرسني ـ قم، ط

رد عىل املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل، ال .844

املعروف ابن اجلوزي، حتقيق: د. هيثم عبد السالم حممد، النارش: دار الكتب العلمية، 

 هـ.8244م/4112، 8بريوت ـ لبنان، ط

سني الرسائل الرجالية، أبو املعايل حممد بن حممد إبراهيم الكلبايس، حتقيق: حممد ح .843

، 8الدرايتي، النارش: دار احلديث للطباعة والنشـر، قم ـ ايران، ط

 ش.8311هـ/8244

رسالة يف إثبات كرامات األنبياء، السجاعي، شهاب الدين أمحد بن أمحد، النارش:  .842

 م.8924هـ/8394مكتبة ايشيق، إستانبول، تركيا، سنة الطبع: 

الئل من الكتاب والسنة، ابن الروح يف الكالم عىل أرواح األموات واألحياء بالد .842

قيم اجلوزية، شمس الدين حمّمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، 

 م.8922هـ/8392النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 

روضة الطالبيني، النووي، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل  .844

 وت ـ لبنان.حممد معوض، النارش: دار الكتب العلمية، بري

روضة املتقني يف رشح من ال حيضـره الفقيه، حمّمد تقي املجلسـي األّول، عّلق  .842

عليه وأرشف عىل طبعه: السيد حسني املوسوي الكرماين والشيخ عيل پناه 
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 اإلشتهاردي، النارش: بنياد فرهنك إسالمي حاج حممد حسني كوشانپور.

النارش: منشورات الريض قم ـ  روضة الواعظني، حمّمد بن الفتال النيسابوري، .841

 إيران.

رياض الصاحلني من حديث سيد املرسلني، حييى بن رشف النووي، النارش: دار  .849

 م.8998هـ/8288، 4الفكر املعارص، بريوت ـ لبنان، ط

 ـ ز ـ
زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حمّمد، املعروف ابن  .831

، 8بد الرمحن عبد اهلل، النارش: دار الفكر ـ بريوت، طاجلوزي، حتقيق: حمّمد ع

 هـ.8212

 ـ س ـ

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خرية العباد، حمّمد بن يوسف الصاحلي الشامي،  .838

حتقيق: الشيخ عبد املعز عبد احلميد اجلزار، النارش: جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 

 م.8992هـ/8284، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مرص

سلسلة األحاديث الصحيحة، حمّمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتبة املعارف،  .834

 هـ.8282الرياض، 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حمّمد نارص الدين األلباين، النارش: مكتبة  .833

 هـ.8284، 2املعارف، الرياض، ط

اد بن عمرو السجستاين، سنن أيب داود، أبو داود، سليامن بن األشعث بن شد .832

 هـ. 8281، 8حتقيق وتعليق: سعيد حممد اللحام، النارش: دار الفكر، بريوت، ط

سنن الرتمذي، أبو عيسى حمّمد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيق وتصحيح:  .832

، 4عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرمحن حمّمد عثامن، دار الفكر، بريوت، ط

 هـ.8213

يسى حمّمد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيق: أمحد حمّمد سنن الرتمذي، أبو ع .834
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 شاكر، رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص.

سنن الدار قطني، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الدار قطني  .832

البغدادي، تعليق وختريج: جمدي بن منصور سيد الشوري، النارش: دار الكتب 

 هـ.8282نان، طبع سنة العلمية، بريوت ـ لب

السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، النارش: دار الفكر ـ  .831

 بريوت.

سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم، أبو عبد اهلل  .839

أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: د. زياد حمّمد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 

 هـ.8282، 8نورة، طامل

سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي للدارقطني يف اجلرح والتعديل الدارقطني، أبو  .821

احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطني البغدادي، حتقيق: جمدي فتحي 

 هـ.8283، 8السيد، دار الصحابة للرتاث، طنطا، ط

بن عمر بن أمحد بن سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني، أبو احلسن عيل  .828

مهدي الدارقطني البغدادي، حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل بن عبدالقادر، مكتبة 

 هـ. 8212، 8املعارف، الرياض، ط

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغريه من املشايخ يف اجلرح  .824

 والتعديل، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطني البغدادي، حتقيق:

 هـ.8212، 8موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، النارش: مكتبة املعارف، الرياض، ط

سؤاالت للعاّلمة حمّدث العرص األلباين، سأهلا له ابن أيب العينني، أمحد بن إبراهيم،  .823

 م.4114النارش: مهبط الوحي، 

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، إرشاف  .822

ريج: شعيب األرنؤوط، حتقيق: حسني األسد، النارش: مؤسسة الرسالة ـ وخت

 هـ.8283، 9بريوت، ط
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السرية النبوّية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، حتقيق: مصطفى  .822

 عبد الواحد، النارش: دار املعرفة، بريوت. 

 ـ ش ـ
، املعروف بابن شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد .824

العامد العكري احلنبيل، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، حممود األرنؤوط، النارش: دار 

 هـ. 8214، 8ابن كثري، دمشق، ط

رشح إحقاق احلق املرعيش، شهاب الدين املرعشـي النجفي، حتقيق: السيد  .822

 إبراهيم امليانجي، النارش: مكتبة املرعيش ـ قم. 

األئّمة األطهار، أبو حنيفة بن حممد بن منصور املغريب، رشح األخبار يف فضائل  .821

املعروف بالقايض النعامن، حتقيق: السيد حممد احلسيني اجلاليل، النارش: مجاعة 

 هـ.8282، 4املدّرسني ـ قم، ط

رشح الشفا للقايض عياض، رشحه املال عيل القاري، ضبطه وصّححه: عبد اهلل  .829

 م.4118هـ/8248، 8لعلمية، بريوت ـ لبنان، طحممد اخللييل، النارش: دار الكتب ا

رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت،  .821

 هـ.8398، 2ط

رشح العقيدة الواسطية، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، خرج أحاديثه واعتنى  .828

توزيع، اململكة العربية به: سعد بن فواز الصميل، النارش: دار ابن اجلوزي للنرش وال

 هـ.8248، 4السعودية، ط

رشح فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، النارش: دار الفكر،  .824

 .4بريوت، ط

رشح مشكل اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق: شعيب  .823

 م.8921هـ/8211، 8األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

البالغة، عّز الدين أبو حامد بن هبة اهلل بن حممد، املعروف بابن أيب  رشح هنج .822
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 احلديد املعتزيل، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، النارش: دار إحياء الكتب العربية.

الرشيعة، أبو بكر حمّمد بن احلسني اآلجري، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن  .822

 م. 8999هـ/8241، 4، طسليامن الدميجي، دار الوطن، الرياض

 ـ ص ـ

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن مّحاد اجلوهري، حتقيق: أمحد  .824

 هـ.8212، 2عبد الغفور عطا، النارش: دار العلم للماليني، بريوت، ط

صحيح ابن حّبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حّبان التميمي البستي، حتقيق:  .822

 هـ.8282، 4سسة الرسالة، طشعيب األرنؤوط، النارش: مؤ

صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، حتقيق  .821

وتعليق وختريج وتقديم: الدكتور حممد مصطفى األعظمي، النارش: املكتب 

 م.8999هـ/8284، 4اإلسالمي، ط

صحيح البخاري )اجلامع املسند الصحيح(، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن  .829

 هـ.8218البخاري، النارش: دار الفكر، بريوت، طبعة عام  املغرية

صحيح الرتغيب والرتهيب، حمّمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش  .841

 هـ.8248، 8والتوزيع، الرياض، ط

صحيح رشح العقيدة الطحاوية، السقاف، حسن بن عيل، النارش: دار اإلمام  .848

 هـ.8284، 8النووي ـ األردن، ط

م بشـرح النووي )املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج(، النارش: صحيح مسل .844

 هـ.8212دار الكتاب العريب، بريوت، طبعة عام 

الرصاط املستقيم، عيل بن يونس العاميل، النارش: املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار  .843

 هـ.8312، 8اجلعفرية، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، ط

س أمحد بن حممد بن عيل بن حجر املكي اهليتمي، الصواعق املحرقة، أبو العبا .842

حتقيق: عبد الرمحن بن عبد اهلل الرتكي، كامل حممد اخلراط، النارش: مؤسسة الرسالة 
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 هـ.8282، 8ـ بريوت، ط

 ـ ض ـ
الضعفاء الصغري، حمّمد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممود إبراهيم زايد،  .842

، 8لتوزيع، بريوت ـ لبنان، طالنارش: دار املعرفة للطباعة والنشـر وا

 م.8914هـ/8214

 ـ ط ـ

الطبقات الكربى )اجلزء املتّمم لطبقات ابن سعد( ]الطبقة اخلامسة يف َمن ُقبض  .844

رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم. وهم أحداث األسنان[، أبو عبد اهلل حمّمد بن سعد 

بن صامل السلمي، بن منيع البصـري البغدادي، املعروف بابن سعد، حتقيق: حمّمد 

 م.8993هـ/8282، 8النارش: مكتبة الصديق، الطائف، ط

الطبقات الكربى، )القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم(، أبو عبد اهلل  .842

حممد بن سعد بن منيع البصـري البغدادي، املعروف بابن سعد، حتقيق زياد حممد 

 هـ.8211نورة، منصور، النارش مكتبة العلوم واحلكم، املدينة امل

الطبقات الكربى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصـري البغدادي،  .841

 املعروف بابن سعد، النارش: دار صادر، بريوت.

طبقات املحّدثني بأصبهان والواردين، عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان،  .849

مؤسسة الرسالة  املعروف بأيب الشيخ، حتقيق: عبد الغفور عبد احلق البلويش، النارش:

 هـ.8284، 4ـ بريوت، ط

طبقات املدلسني، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  .821

 .8هـ(، حتقيق: د. عاصم بن عبد اهلل القريوين، مكتبة املنار، ط124)ت

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، عيل أصغر بن حمّمد شفيع الربوجردي،  .828

هدي الرجائي، النارش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العاّمة، حتقيق: السيد م

 هـ.8281، 8قم املقدسة، ط
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 ـ ع ـ
العرب يف خرب َمن غرب، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، حتقيق:  .824

 حممد السعيد بن بسيوين زغلول، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان.

بن عبد رّبه األندليس، أمحد بن حممد، النارش: دار إحياء الرتاث العقد الفريد، ا .823

 هـ.8241، 3العريب ـ بريوت، ط

العقد النضيد والدر الفريد يف فضائل أمري املؤمنني وأهل بيت النبي^، حمّمد بن  .822

احلسن القّمي، حتقيق: عيل أوسط الناطقي، النارش: دار احلديث للطباعة والنرش، 

 ش.8318هـ/8243، 8ط

العقيدة، رواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبد اهلل،  .822

 هـ.8211، 8حتقيق: عبد العزيز عز الدين السريوان، النارش: دار قتيبة، دمشق، ط

علل الرشائع، حمّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق، تقديم: السيد  .824

رات املكتبة احليدرية، النجف األرشف، حممد صادق بحر العلوم، النارش: منشو

 هـ.8312طبعة عام 

علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(، عثامن بن عبد الرمحن، املعروف بابن  .822

الصالح، تعليق ورشح وختريج: أيب عبد الرمحن صالح بن حمّمد بن عويضة، دار 

 هـ. 8284، 8الكتب العلمية، بريوت، ط

األسدي احليّل، املعروف بابن البطريق، العمدة، شمس الدين حييى بن احلسن  .821

 هـ.8212النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، طبعة عام 

العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد  .829

ن العريب، وفاة النبي )صىّل اهلل عليه وسّلم(، أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل، املعروف باب

حتقيق: حمب الدين اخلطيب، وحممود مهدي االإستانبويل، النارش: دار اجليل، بريوت 

 م.8912هـ/8212، 4ـ لبنان، ط

عيون أخبار الرضا، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق، حتقيق:  .811
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 هـ.8212حسني األعلمي، النارش: مؤسسة األعلمي، بريوت، طبعة عام 

ر، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم، املعروف بابن قتيبة الدينوري، النارش: عيون األخبا .818

 هـ.8281دار الكتب العلمية، بريوت، نرش عام 

 ـ غ ـ

غاية النهاية يف طبقات القراء، شمس الدين حمّمد بن حمّمد بن عيل ابن اجلزري،  .814

 م.4114، 8حتقيق: ج. برجسرتارس، النارش:دار الكتب العلمية، بريوت، ط

يب احلديث، أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، حتقيق: عبد الكريم إبراهيم غر .813

 هـ. 8214العزباوي، النارش: جامعة ُأّم القرى، مّكة املكرمة، طبع سنة 

غريب احلديث، إبراهيم بن إسحاق احلريب، حتقيق: د. سليامن إبراهيم حممد  .812

 هـ.8212، 8العايد، النارش: جامعة أم القرى ـ مكة املكرمة، ط

غنية امللتمس إيضاح املشتبه، اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت،  .812

، 8حتقيق: د. حييى بن عبد اهلل البكري الشهري، مكتبة الرشيد، الرياض، ط

 هـ.8244

 ـ ف ـ
الفتاوى احلديثية، أمحد بنه حممد بن حجر اهليتمي املكي، النارش: دار املعرفة،  .814

 بريوت ـ لبنان.

وى الرميل، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها: ابنه فتا .812

شمس الدين حمّمد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، النارش: املكتبة 

 اإلسالمية.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث  .811

ع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، حقوق الطبع حمفوظة العلمية واإلفتاء، مج

 للرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو  .819
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 . 4الفضل أمحد بن عيل، النارش: دار املعرفة ـ بريوت، ط

بن عبد الرمحن السخاوي، دار  فتح املغيث رشح ألفية احلديث، شمس الدين حمّمد .891

 هـ.8213، 8الكتب العلمية، لبنان، ط

الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ابن تيمية احلراين، أمحد بن عبد احلليم،  .898

حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، النارش: مكتبة دار البيان، دمشق، 

 م.8912هـ/8212

 أمحد بن حنبل، حتقيق: د. وا  اهلل حمّمد عباس، فضائل الصحابة، أبو عبد اهلل .894

 هـ.8213، 8النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

فقه احلج )بحوث استداللية يف احلج(، الشيخ لطف اهلل الصايف الگلپايگاين،  .893

 ش.8318هـ/8243، 8النارش: مؤسسة سيدة املعصومة، قم ـ إيران، ط

املعروف بابن النديم، حتقيق: رضا ـ الفهرست، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب  .892

 جتدد.

الفهرست، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: الشيخ جواد القيومي،  .892

 هـ. 8282، 8النارش: مؤسسة نرش الفقاهة، ط

الفوائد الرجالية، السيد حمّمد مهدي بحر العلوم، النارش: مكتبة الصادق، طهران ـ  .894

 ش.8343، 8إيران، ط

اة احلسان الصحاح والغرائب، عيل بن احلسن اخللعي، )خمطوط( من الفوائد املنتق .892

 برنامج جوامع الكلم. 

الفوائد، متام بن حممد الرازي، حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي، النارش: مكتبة  .891

 هـ.8284، 8الرشد، الرياض، ط

فيض القدير رشح اجلامع الصغري، حممد عبد الرؤوف املناوي، تصحيح: أمحد عبد  .899

 هـ.8282، 8الم، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، طالس
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 ـ ق ـ
قاموس الرجال، حممد تقي التسرتي، النارش: مؤسسة النشـر اإلسالمي التابعة  .411

 هـ.8289، 8جلامعة املدّرسني بقم املرشفة، ط

القاموس املحيط، حمّمد بن يعقوب الفريوزآبادي، النارش: مؤسسة الرسالة،  .418

 بريوت.

، احلمريي القمي، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت^ إلحياء قرب اإلسناد .414

 هـ. 8283، 8الرتاث، قم، ط

قصص األنبياء، قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي، حتقيق: املريزا غالم رضا  .413

 ش.8324هـ/8281، 8عرفانيان اليزدي اخلراساين، النارش: اهلادي، قم ـ إيران، ط

يث املتواترة، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر قطف األزهار املتناثرة يف األحاد .412

السيوطي، حتقيق: خليل حميي الدين، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، 

 م.8912هـ/8212، 8ط

قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، حمّمد مجال الدين القاسمي، دار  .412

 هـ.8399، 8الكتب العلمية، بريوت، ط

، ظفر أمحد العثامين التهانوي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غّدة، قواعد يف علوم احلديث .414

 هـ.8212، 2مكتب املطبوعات اإلسالمية، الرياض، ط

 ـ ك ـ

الكاشف يف معرفة َمن له رواية يف الكتب الستّة، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن  .412

، 8ـ جّدة، طأمحد الذهبي، حتقيق: حممد عوامة، النارش: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 هـ. 8283

الكايف، أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني البغدادي، تعليق: عيل أكرب الغفاري،  .411

 ش.8343، 2النارش: دار الكتب اإلسالمية، طهران ـ إيران، ط

كامل الزيارات، جعفر بن حمّمد بن قولويه القّمي، حتقيق: جواد القيومي، النارش:  .419
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. وطبعة أخرى بتحقيق: هبراد اجلعفري، هـ8282، 8مؤّسسة نرش الفقاهة، ط

 ش.8322وإرشاف: عيل أكرب الغّفاري، نرش صدوق، 

الكامل يف التاريخ، عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد، املعروف بابن األثري  .481

اجلزري، النارش: دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشـر، بريوت ـ لبنان، طبعة عام 

 م.8944هـ/8312

ء الرجال، عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حمّمد اجلرجاين، قراءة الكامل يف ضعفا .488

 هـ.8219، 3وتدقيق: حييى خمتار غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط

كتاب السنّة )ابن أيب عاصم الضحاك، أبو بكر عمرو الشيباين( ومعه ظالل اجلنة  .484

مي ـ بريوت، يف ختريج السنّة، حممد نارص الدين األلباين، النارش: املكتب اإلسال

 م.8993، 3ط

كتاب الضعفاء الكبري، أبو جعفر حمّمد بن عمرو املكي العقييل، حتقيق: د. عبد  .483

 هـ. 8281، 4املعطي أمني قلعجي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ط

كتاب الفتوح، أبو حممد أمحد بن حممد، املعروف بابن أعثم الكويف، حتقيق: عيل  .482

 هـ.8288، 8ضواء ـ لبنان، طشريي، النارش: دار األ

كرامات األولياء )كرامات أولياء اهلل عّز وجّل(، هبة اهلل بن احلسن الاللكائي  .482

 هـ.8284، 8الطربي، حتقيق: د. أمحد سعد احلامن، النارش: دار طيبة، الرياض، ط

كشف الغمة يف معرفة األئّمة، أبو احلسن عيّل بن عيسى بن أيب الفتح اإلربيل،  .484

 م.8912/ ه8212، 4ار األضواء، بريوت ـ لبنان، طالنارش: د

، حممد بن يوسف الكنجي ×كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب .482

الشافعي، حتقيق وتصحيح وتعليق: حممد هادي األميني، النارش: دار إحياء تراث 

 هـ.8212، 3أهل البيت^، ط

عروف باخلطيب الكفاية يف علم الرواية، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، امل .481

 هـ.8212، 8البغدادي، حتقيق: أمحد عمر هاشم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
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كامل الدين ومتام النعمة، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق،  .489

تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

 هـ.8212املدّرسني ـ قم، طبعة عام 

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل بن حسام الدين املتقي  .441

اهلندي، ضبط وتفسري: الشيخ بكري حياين، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، 

 هـ.8219النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، طبعة عام 

املعروف بابن الكواكب النريات، أبو الربكات حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف،  .448

الكيال الشافعي، حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي، النارش: عامل الكتب، مكتبة 

 م.8912هـ/8212، 4النهضة العربية، بريوت ـ لبنان، ط

 ـ ل ـ
الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن  .444

ح بن حمّمد بن عويضة، دار الكتب أيب بكر السيوطي، حتقيق: أبو عبد الرمحن صال

 هـ.8282، 8العلمية، بريوت، ط

اللباب يف هتذيب األنساب، عز الدين عيل بن حمّمد، املعروف بابن األثري اجلزري،  .443

 حتقيق: الدكتور إحسان عباس، النارش: دار صادر، بريوت ـ لبنان.

، دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين بن مكرم، املعروف بابن منظور .442

 . 8بريوت، ط

لسان امليزان، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  .442

، 4هـ(، النارش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت، ط124)ت

 م.8928هـ/8391

اللهوف يف قتىل الطفوف، عيل بن موسى، املعروف بابن طاووس، النارش: أنوار  .444

 هـ.8282، 8اهلدى، قم ـ إيران، ط

لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة  .442
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املرضية، حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، النارش: مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 

 م.8914هـ/8214، 4ـ دمشق، ط

 ـ م ـ 

املطبعة احليدرية،  مثري األحزان، نجم الدين جعفر بن حمّمد بن نام احليل، النارش: .441

 م. 8921هـ/8349النجف األرشف، سنة الطبع: 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار الكتب  .449

 هـ.8211العلمية، بريوت، 

 جمابو الدعوة، أبو بكر عبد اهلل بن حمّمد، املعروف بابن أيب الدنيا. .431

 ثعلب. جمالس ثعلب، أبو العباس أمحد بن حييى .438

املجروحني، حمّمد بن حبّان التميمي البستي، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، النارش:  .434

 دار الباز للنرش والتوزيع، مّكة.

جملة تراثنا، نشـرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، العدد  .433

قم ـ  هـ، النارش: مؤسسة آل إلحياء الرتاث،8214الثاين، السنة األُوىل، خريف سنة 

 إيران.

 املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين النووي، النارش: دار الفكر ـ بريوت.  .432

املحاسن واملساوئ، إبراهيم بن حمّمد البيهقي، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم،  .432

 النارش: دار املعارف، القاهرة.

طي، النارش: املحارضات واملحاورات، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيو .434

 هـ.8242، 8دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

حمّدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته، عصام موسى هادي، النارش: دار  .432

 هـ.8243، 8الصديق، ط

املحن، أبو العرب حمّمد بن أمحد بن متيم بن متام التميمي، حتقيق: د. عمر سليامن  .431

 م. 8912هـ/8212، 8عودية، طالعقييل، النارش: دار العلوم، الرياض ـ الس
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املختار من مناقب األخيار، املبارك بن حممد بن عبد الكريم بن األثري اجلزري،  .439

 حّققه وعّلق عليه: مأمون الصاغرجي، عدنان عبد ربه، حممد أديب اجلادر. 

خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية، حممد بن عيل بن أمحد بن عمر بن يعىل، أبو  .421

لدين البعيّل، حتقيق: عبد املجيد سليم ـ حممد حامد الفقي، النارش: عبد اهلل بدر ا

 مطبعة السنة املحمدية.

مدينة معاجز األئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل البشـر: السيد هاشم بن  .428

سليامن البحراين. حتقيق: الشيخ عزة اهلل املوالئي اهلمداين، النارش: مؤسسة املعارف 

 .هـ8283، 8اإلسالمية، ط

مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، سبط ابن اجلوزي، حتقيق: جمموعة من املحققني،  .424

 م.4183هـ/8232، 8النارش: الرسالة العاملية، ط

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، حممد باقر املجلسـي، النارش: دار الكتب  .423

 ش.8343هـ/8212، 4اإلسالمية، طهران ـ إيران، ط

حني، حمّمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص املستدرك عىل الصحي .422

 للحافظ الذهبي، إرشاف: د. يوسف عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة، بريوت. 

مستدركات علم رجال احلديث، الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، النارش: ابن  .422

 هـ.8284، 8املؤلف عىل نفقة حسينية عامد زاده، أصفهان، ط

محد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، النارش: دار احلديث، مسند أ .424

 م.8992، 8القاهرة، تعليق: محزة أمحد الزين، وأمحد حممد شاكر، ط

مسند أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق وتعليق: شعيب  .422

 هـ.8284، 8األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

مسند أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل، أمحد بن حنبل الشيباين، النارش: دار صادر ـ  .421

 بريوت.

مسند البزار )البحر الزخار(، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، حتقيق: د.  .429
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حمفوظ الرمحن زين اهلل، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم واحلكم ـ بريوت، 

 هـ.8219، 8املدينة، ط

ثقات، املريزا غالم رضا عرفانيان، النارش: مؤسسة النشـر اإلسالمي، مشايخ ال .421

 هـ.8282، 8ط

املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهلل بن حمّمد بن أيب شيبة الكويف،  .428

 هـ.8219، 8حتقيق وتعليق: سعيد اللحام، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، .424

هـ(، حتقيق: د. سعد بن نارص بن عبد العزيز الشرتي، 124بن حجر العسقالين )ت

 هـ.8289، 8دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط

معارج الوصول إىل فضل آل الرسول، حممد بن يوسف الزرندي، حتقيق: ماجد  .423

 بن أمحد بن عطية.

فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني منهم قدياًم وحديثًا، ابن معامل العلامء يف  .422

 هـ.8323شهر آشوب املازندراين. مطبعة فردين، طهران، 

، الشيخ حممد مهدي احلائري، ÷معايل السبطني يف أحوال احلسن واحلسني .422

 هـ.8234، 8النارش: موسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان، ط

اء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل معجم األدب .424

 8288، 8الرومي احلموي البغدادي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 م.8998هـ/

املعجم األوسط، أبو القاسم، سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: قسم التحقيق بدار  .422

 هـ.8282، طبعة عام احلرمني، النارش: دار احلرمني

معجم البلدان، أبو عبد اهلل، ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي، النارش:  .421

 هـ.8399دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طبعة عام 

املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق وختريج: محدي عبد  .429
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 . 4يب، بريوت، طاملجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العر

املعجم الوسيط، جمموعة من املؤلفني، حتقيق: جممع اللغة العربية، النارش: دار  .441

 الدعوة.

 هـ.8283، 2معجم رجال احلديث، أبو القاسم بن عيل أكرب املوسوي اخلوئي، ط .448

املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلسامعييل، أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل، حتقيق:  .444

 هـ.8281، 8منصور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط د. زياد حمّمد

معرفة الثقات، أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجيل، مكتبة الدار، املدينة  .443

 هـ.8212، 8املنورة، ط

معرفة الصحابة، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  .442

ن يوسف العزازي، النارش: دار الوطن للنرش، مهران األصبهاين، حتقيق: عادل ب

 م.8991هـ/8289، 8الرياض، ط

املعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: خليل املنصور، النارش: دار  .442

 م.8999هـ/8289الكتب العلمية، بريوت، 

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حمّمد بن اخلطيب  .444

 م.8921هـ/8322النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طبع سنة  الرشبيني،

مفتاح الفالح يف عمل اليوم والليلة من الواجبات واملستحبات واآلداب، هباء  .442

الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد البهائي احلارثي اهلمداين، النارش: منشورات 

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان.

الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسني، حتقيق: السيد أمحد صقر، مقاتل  .441

 النارش: دار املعرفة، بريوت.

، املوفق بن أمحد اخلوارزمي، حتقيق: حممد الساموي، انتشارات ×مقتل احلسني .449

 م.4181هـ/8238، 2أنوار اهلدى، ط

الغفاري، ، لوط بن حييى، املعروف بأيب خمنف، تعليق: حسن ×مقتل احلسني .421
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 املطبعة العلمية، قم.

، لوط بن حييى، املعروف بأيب خمنف، منشورات الرشيف ×مقتل احلسني .428

 .4الريض، قم ـ إيران، ط

مقدمة ابن أيب العينني عىل كتاب الضعفاء الصغري للبخاري )املطبوعة يف أول  .424

، 8الكتاب(، أمحد بن إبراهيم ابن أيب العينني، النارش: مكتبة ابن عّباس، ط

 هـ.8244

مقدمة عىل كتاب املسح عىل اجلوربني للقاسمي، أمحد حمّمد شاكر، مطبوعة يف أول  .423

، 3الكتاب، حتقيق: حمّمد نارص الدين اإلسالمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 هـ.8399

مقدمة فتح الباري )هدي الساري مقدمة فتح الباري رشح صحيح البخاري(،  .422

هـ(، دار 124ن أمحد بن حجر العسقالين )تأبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد ب

 هـ.8211، 8إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

املالحم والفتن، عيل بن موسى بن جعفر، املعروف بابن طاووس، النارش:  .422

 هـ.8284، 8مؤسسة صاحب األمر، حتقيق: مؤسسة صاحب األمر#، ط

ن أمحد بن عثامن َمن تكّلم فيه وهو موثوق أو صالح احلديث، شمس الدين حمّمد ب .424

 م.4112هـ/8244، 8الذهبي، حتقيق: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحييل، ط

َمن ال حيّضه الفقيه، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق، تصحيح  .422

وتعليق: عيل أكرب الغفاري، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني 

 .4بقم املرشفة، ط

ل أيب طالب، مشري الدين حممد بن عيل، املعروف بابن شهر آشوب مناقب آ .421

املازندراين، تصحيح ورشح ومقابلة: جلنة من أساتذة النجف األرشف، النارش: 

 هـ.8324املطبعة احليدرية، النجف األرشف، طبعة عام 

، حمّمد بن سليامن الكويف، حتقيق: ×مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب .429
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، 8ّمد باقر املحمودي، النارش: جممع إحياء الثقافة اإلسالمية،قم املقّدسة، طحم

 هـ.8243، 4هـ. وكذلك: ط8284

مناقب عيل بن أيب طالب وما نزل من القرآن يف عيّل، أبو بكر أمحد بن موسى ابن  .411

مردويه األصفهاين، مجعه ورّتبه وقدم له: عبد الرزاق حممد حسني حرز الدين، 

 ش.8314هـ/8242، 4احلديث، قم ـ إيران، ط النارش: دار

مناقب عيل بن أيب طالب، عيل بن حمّمد الواسطي املعروف بابن املغازيل، النارش:  .418

 ش.8312هـ/8244، 8انتشارات سبط النبي|، ط

املنامات، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد املعروف بابن أيب الدنيا، حتقيق: عبد  .414

 هـ. 8283، 8مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط القادر أمحد عطا، النارش:

املنتخب للطرحيي يف مجع املراثي واخلطب املشتهر بـ الفخري، الشيخ فخر الدين  .413

، 8الطرحيي النجفي، النارش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط

 هـ.8242

حممد بن املنتخب من كتاب ذيل املذيل من تاريخ الصحابة والتابعني، أبو جعفر  .412

هـ/ 8321جرير الطربي، النارش: مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، طبع سنة: 

 م.8939

املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد املعروف  .412

 هـ.8321، 8بابن اجلوزي، النارش: دار صادر، بريوت، ط

اسامعيل احلائري املازندراين، منتهى املقال يف أحوال الرجال، أبو عيل حممد بن  .414

 هـ.8284، 8حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، قم ـ إيران، ط

منهاج السنة النبوّية يف نقض كالم الشيعة القدرية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  .412

املشهور بابن تيمية، حتقيق: د. حممد رشاد سامل، النارش: مؤسسة قرطبة، بريوت، 

 هـ.8214، 8ط

املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوّي ابن مجاعة، حمّمد بن إبراهيم، حتقيق:  .411
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 هـ.8214، 4د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان، النارش: دار الفكر، دمشق، ط

املواقف، عبد الرمحن بن أمحد األجيي، حتقيق: عبد الرمحن عمرية، النارش: دار  .419

 م.8992ـ/ه8282، 8اجليل، بريوت ـ لبنان، ط

املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  .491

 هـ. 8211، طبع الوزارة، 4الكويت، ط

  موقع اآللوكة اإللكرتوين من عىل الرابط التايل: .192

 http://www.alukah.net/audio_books/11/15866. 

مد بن أمحد الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل حم .494

 م.8943، 8حتقيق: عيل حممد البجاوي، النارش: دار املعرفة، بريوت، ط

 ـ ن ـ
النبوات، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، النارش: املطبعة السلفية ـ القاهرة،  .493

 هـ.8314
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 هـ.8248، 3الصباح، دمشق، ط
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هناية اإلرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، حتقيق:  .318

 هـ.8242، 8مفيد قمحية ومجاعة، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت ط
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 ـ هـ ـ
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 عىل املوقع االلكرتوين: 

http://www.britannia.com/history/docs/676-99.html. 
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 هـ ش. 8314، 4ط

 ـ ي ـ

ينابيع املوّدة لذوي القربى، سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي، حتقيق: سيد عيل  .381
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