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�ص البحث ملخَّ

ّ بوصفه جزًءا مهمٍّ من الراث اإلسالمّي عموًما، والشيعّي خصوًصا،  الراث احللِّ
ة مرشقة، وكنوز معرفيَّة متأللئة، متثَّلت بذخائر املصنَّفات، ونفائس  قد حظَي بآثار فكريَّ
ف��ات، التي خطَّته��ا أنامل كبار علمء الدي��ن، وأعاظم فقهاء املس��لمني، من أعالم  املؤلَّ
ه��ذه املدينة املعطاء، ويف خمتلف فنون العلم، وصنوف املعرفة، ولضخامة هذا املوروث 
العلمّي الكبري، وس��عة آفاق��ه العلميَّة، مل يكن ليخلو من وقوع اخللط واخلبط يف أس��مء 
فيها، وضبط وإتق��ان عنواناهتا،  ة نس��بتها إىل مؤلِّ بع��ض الكتب واملصنَّف��ات، ويف صحَّ
بالشكل الذي يزيح شائبة هذا األمر، ويدرأ عنه خطر الوقوع يف السهو واالشتباه، ومن 
��ني يف قتل احلس��ني( املنسوب خطأ إىل  نمذج ذلك، الكتاب املوس��وم ب�)املرع الشَّ
الس��يِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس )ت 664ه�(، الذي سنحاول يف بحثنا 

.ة نسبة هذا الكتاب إليه، أو نفيه عنه هذا بيان مدى صحَّ
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Abstract

The Hillian heritage is an important part of the Islamic 

heritage in general, and the Shiite heritage in particular, and 

it has had bright intellectual effects, and glittering treasures 

of knowledge, exemplified by the relics of the works and the 

treasures of books, which were drawn up by the hands of the 

great religious scholars and the greatest Muslim jurists, scholars 

of this generous city, And in the various arts of science, the 

classes of knowledge and the enormity of this great scientific 

legacy and the broadness of its scientific horizons, it was not 

without the occurrence of error and confusion in the names of 

some books and works, and the correctness of attributing them 

to their authors, and controlling and perfecting their titles, in a 

way that removes the impurity of this matter, and avoids danger 

Falling into forgetfulness and suspicion, Among the examples 

of this is the book marked (Al-Masra`a Al-Shin fi Qatl  Al-Hosain) 

erroneously attributed to Sayed  Radhi Al-Din Ali bin Musa Ibn 

Tawus (D. 664 AH),What we will try in this research to show the 

validity of attributing this book to him, or denying it
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مة املقدِّ

احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني نبيِّنا األعظم 
د وعىل آله الطيِّبني الطاهرين، الغرِّ امليامني، وبعد.. حممَّ

فال خيفى عىل كلِّ ذي لبٍّ ما أخذته امللحمة احلسينّيَّة العظيمة، صلوات اهلل وسالمه 
عىل مس��طِّرها، ومذكي جذوهتا، اإلمام أيب عبد اهلل احلس��ني، من األثر الواضح، يف 
رهيا،  ة، وما خطَّته أقالم أعالمها ومفكِّ ة اإلسالميَّة، وخطورة قضيَّتها املصرييَّ تاريخ األمَّ
ة، وعىل م��دى األزمان والعصور،  ة والعقديَّ عىل اخت��الف أهوائهم ومش��ارهبم الفكريَّ
يف تصوير وقعة عاش��وراء التضحية، عاش��وراء البطولة والف��داء، تلك الوقعة األليمة، 
عة، وفظاعة جرائمها، التي أتت عىل س��يِّد الش��هداء، وأهل  وجمريات أحداثها املروِّ

.بيته وأصحابه امليامني النجباء، الذين كانوا خري أهل، وخري أصحاب

ة يف  فكانت وما زالت تلك النهضة احلسينيَّة، والتضحية العاشورائيَّة، رصخة مدويَّ
تاريخ اإلس��الم واإلنس��انيَّة مجعاء، منذ قيام ثورهتا وإىل أن يرث اهلل األرض وَمن عليها، 
ت عنوانا ش��اخمًا وطريًقا مهيًعا  وأنش��ودة يتغنَّى هبا األحرار يف كلِّ زماٍن ومكان، ما انفكَّ
إىل اخلل��ود، ونيل رضا اخلالق املعبود س��بحانه وتعاىل، يس��لكه الثائرون يف رفض الظلم 

واالستبداد، وحماربة البدع واألهواء، ونرة احلقِّ املبني، والدفاع عن الدين القويم.

وقد ان��ربى لتدوين أحداث ما جرى يف كربالء، وتس��جيل وقائعها املفجعة، مجلة 
خني واألخباريِّني، عىل مدى العصور والدهور، وم��ن ِكاَل الفريَقني، يقف يف  م��ن املؤرِّ
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خ الكبري واإلخبارّي الش��هري أبو خمنف لوط بن حييى بن س��عيد األزدّي  متهم املؤرِّ مقدِّ
 ،)الغامدّي الكويّف املتوىفَّ )س��نة 157ه�(، الذي صنَّف كتابه الشهري )مقتل احلسني
مني،  خني م��ن املتقدِّ الكت��اب ال��ذي أخذ ص��داه الواس��ع يف مصنَّف��ات العل��مء واملؤرِّ
ري��ن، لقرب زمنه، وأمانة نقله للقضايا واألحداث، فكانوا عيااًل عليه يف تدوين  واملتأخِّ
أحداث تلك الفاجعة املوجعة التي زلزلت قواعد الدين، وعصفت باإلسالم واملسلمني، 
د ب��ن جرير الطربّي )ت 310ه�(، وابن  أمث��ال ابن قتيبة الدينورّي )ت 276ه�(، وحممَّ
عبد ربَّه األندلّي )ت328ه�(، وعّل بن احلس��ني املس��عودّي )ت 345ه�(، والش��يخ 

املفيد )ت413ه�( يف كتابه اإلرشاد، وغريهم ممَّن تالهم)1(.

��َي�ر واألخب��ار، ونقلة اآلثار، يف ه��ذا الباب، فكانوا  ث��مَّ توالت مصنَّفات أهل السِّ
، ومآس��يه، بني إمجاٍل وتفصي��ٍل، يف كتبهم ومصنَّفاهتم،  يف رسدهم ألحداث يوم الطفِّ

. ومنهم من أفرده بتصنيٍف مستقلٍّ

ة يف هذا الباب، ما تزال  وقد كان لعلمء مدرسة احِللَّة، آثاٌر واضحة، ومصنَّفاٌت مهمَّ
 )بعضها إىل يومنا هذا حملَّ نظر العلمء، وموضع اهتممهم، ك�كتاب )مقتل احلس��ني
ّ )ت620ه���()2(، وكتاَب�ي )مثري  د بن مع��د احِللِّ للعامل اجلليل الس��يِّد صف��ّي الدين حممَّ
 ّ ��د ابن نم احِللِّ ��ار( للعامل النبيه الفاضل الش��يخ جعفر بن حممَّ األح��زان( و)ذوب النضَّ
)ت680ه���(، ومه��ا مطبوعان، وممَّن كتب يف ه��ذا الباب أيًضا، الع��امل العابد، والورع 
ّ )ت664ه�(،  الزاهد الس��يِّد ريّض الدين عّل بن موس��ى ابن طاووس احلس��نّي احِل��لِّ
ة. وله يف  ف��كان له كتابه الش��هري ب�)الله��وف عىل قتىل الطف��وف(، املطبوع طبعات ع��دَّ
بعض كتب��ه األخرى أبواب وفصول تتعلَّق بواقعة الط��فِّ أيًضا وجمريات أحداثها، كم 
ه  نه مقتل اإلمام احلس��ني بش��كٍل خمتر، وس��مَّ يف كتاب��ه )إقبال األعمل( الذي ضمَّ
ب�)اللطيف يف التصنيف يف رشح الس��عادة بشهادة صاحب املقام الرشيف(، وقد طبع يف 
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، نرش دار  ّ مة كتاب املجالس احلس��ينيَّة، بتحقيق األخ الباحث أمحد عّل احِللِّ هامش مقدِّ
يقة الشهيدة، سوريا، وغري ذلك من تصانيفه األُخر. الصدِّ

��ني يف قتل احلس��ني(، نَسَبه  هذا وممَّا ُينس��ب له أيًضا كتاب بعنوان )املرع الشَّ
ء من أهل التحقيق والتدقيق، ممَّن طاعته  رين، وكان أحد الباحثني األجالَّ إليه أحد املتأخِّ
ّ )دام تأييده( قد  ��ق أمحد عّل احِللِّ َحتم، وإس��عافه غنم، وهو األخ العزيز الباحث املحقِّ
دين  الَتَمس من العبد الفقري راقم هذه الس��طور دراسة خمطوطة هذا الكتاب- بعد أن زوَّ
ة نس��بتها إىل الس��يِّد ابن طاووس، فأجبت��ه ممتثاًل لرغبته  رهت��ا- وبيان مدى صحَّ بمصوَّ
��ة البضاعة وقر الصناعة، وقد جعلت هذه الدراس��ة  الرشيف��ة، مع م��ا أنا عليه من قلَّ
ة، منها ترمجة موجزة للس��يِّد ريّض الدي��ن ابن طاووس،  مبحًثا يش��تمل عىل حماور ع��دَّ
يته  ووص��ف املخطوطة، ث��مَّ ما هي أه��م امللحوظات املتعلِّق��ة بمتن املخطوطة، وس��مَّ
ني« إىل ريضِّ الّدين(، راجًيا أن أكون  صني يف نفي نس��بة كتاب »املرع الشَّ ب�)القول الرَّ

قد وفِّقت يف خدمة تراثنا اإلسالمّي املجيد، واهلل من وراء القصد.

م احلرام سنة 1442هـ 27 حمرَّ
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د ر�سي الدين علي ابن طاوو�ص ال�سيِّ

ه��و الع��امل الفاضل، والنبي��ل الكامل، ق��دوة الزاهدين، وأفض��ل الورعني، نقيب 
��ني، الس��يِّد ريّض الدين عّل بن س��عد الدين موس��ى بن جعفر اب��ن طاووس)3(  العلويِّ
)4(، أحد أعالم العلمء ومن نوابغهم يف القرن السابع اهلجرّي، الذي أغنانا  ّ احلسنّي احللِّ
فات��ه الرائع��ة، وتصانيفه املاتعة، التي نافت عىل ال���)60( مصنَّفا يف خمتلف صنوف  بمؤلَّ
املعرف��ة، الس��يم يف علم الزهد واألخ��الق، ولد كم جاء عنه يف مدين��ة احِللَّة الفيحاء 
م احلرام )س��نة 589ه�( ونش��أ يف أرسة ُعِرفت بالعلم والتقى، ثمَّ  يف منتصف ش��هر حمرَّ
ام بن أيب فراس  ه الش��يخ اجلليل ورَّ ه ألمِّ تتلمذ عىل مجلة من أس��اطني علمء عره كجدِّ
ّ )ت 605ه�(، ووالده الس��يِّد س��عد الدين موسى ابن طاووس )حدود 610ه�(،  احِللِّ
 ّ د بن جعفر ب��ن نم احِللِّ وكذل��ك ع��ىل ش��يخ الطائفة يف زمانه الش��يخ الفقيه الع��امل حممَّ
ء، حتَّى بلغ ش��أًوا عظيًم من العلم، سم به إىل مصاف  )ت645ه�(، وغريهم من األجالَّ
ة ال��ورع والتقوى، وقد  الفقه��اء املجتهدين، والعلمء العاملني، مع ما ُعرف به من ش��دَّ
تتلمذ عليه وروى عنه مجلة من كبار العلمء، وأعالم الفضالء أمثال الشيخ املعظَّم مجال 
مة الشيخ  ، ت726ه�(، ووالد العالَّ ّ مة احِللِّ ر، املعروف ب�)العالَّ الدين احلس��ن ابن املطهَّ
، وابن أخي املرَجم الس��يِّد غياث  ّ ر احللِّ الفقيه س��ديد الدين يوس��ف بن عّل ابن املطهَّ
د بن أمحد  الدين عبد الكريم ابن طاووس )ت693ه�(، والشيخ اجلليل مجال الدين حممَّ

ابن صالح السيبّي، وغريهم.
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وكان مش��ارًكا يف خمتل��ف العل��وم واملعارف اإلس��الميَّة، كعلم ال��كالم والعقائد 
والفق��ه والتفس��ري واحلديث والرج��ال والتاري��خ، إالَّ أنَّ الغالب عليه��ا يف علم الزهد 
فاته املش��هورة كت��اب )اإلقبال بصالح األع��مل(، وكتاب )فالح  واألخالق، فمن مؤلَّ
ة(، و)امللهوف ع��ىل قتىل الطف��وف(، و)الطرائف يف معرفة  الس��ائل(، و)كش��ف املحجَّ

مذاهب الطوائف(، وغريها.

ت��ويفِّ هذا الع��امل العيل��م )عطَّر اهلل مث��واه( يف اخلامس من ش��هر ذي القعدة س��نة 
ا مرقده الرشيف فذكروا فيه أقوااًل منها: إنَّه ُأقرب  )664ه�(، عن مخسة وسبعني عاًما. أمَّ
يف بغ��داد، ومنها: إنَّ قربه يف النجف األرشف بجوار أمري املؤمنني، وثالًثا: إنَّ مدفنه 
كان يف احِللَّة، وفيها مزار عامر ُينس��ب إليه، وقد بس��طنا القول يف هذا املوضوع يف كتابنا 

)مزارات احِللَّة الفيحاء(، فمن شاء االطِّالع، فلرياجع.



386

ني( عن ر�سّي الدين )ابن طاوو�ص 664هـ( القول الر�سني يف نفي ن�سبة كتاب )امل�سرع ال�سَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

املحور الثاين

و�سف ن�سخة املخطوطة

• تقع نسخة املخطوطة يف )165( ورقة.	

• ى ب�)املرع 	 ل منهم املس��مَّ املخطوط��ة عبارة ع��ن جمموعة تضمُّ كتاَب��ني، األوَّ
رة الورقة رقم )1(، وانتهاًء  ��ني يف قتل احلس��ني(، ويبدأ متنه من مصوَّ الشَّ
ببط��ن الورقة رق��م )113(، والثاين منهم، فهو املوس��وم ب�)أخ��ذ الثار عىل يد 
السادة األخيار إبراهيم والثقفّي املختار(، ويبدأ من بطن الورقة رقم )113(، 

وينتهي بظهر الورقة رقم )165(، وهي متثِّل آخر املخطوطة.

• أوراق النس��خة غ��ري مرقَّم��ة، ويس��تدلُّ ع��ىل أوراقه��ا م��ن خالل م��ا يعرف 	
ب�)التعقيب��ة()5( أو )الركاب��ة(، وقد اعتمدُت يف ذكر أرق��ام األوراق عىل أرقام 

رة. الصور يف املصوَّ

• عدد السطور يف الصحيفة الواحدة )13( سطًرا.	

• النسخة خالية من ذكر اسم الناسخ وتاريخ الفراغ من النسخ.	

• النسخة خالية من احلوايش و التعليقات.	

•  النس��خة خالي��ة م��ن بالغ��ات الس��مع والق��راءة؛ لغ��رض الضب��ط واملقابلة 	
والتصحيح.
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املحور الثالث

يف منت الكتاب

بع��د إعمل الفكر، وإنعام النظر، يف متن خمطوطة الكتاب املذكور، ودراس��ة حمتواه 
بيشٍء من التفصيل، تبنيَّ لنا أنَّ نس��بته إىل السيِّد ريّض الدين ابن طاووس، حملُّ نظر، 
ة، وليس من الش��يعة  فه كان من علمء العامَّ ��ا أنَّ مؤلِّ وال تص��حُّ مطلًق��ا، بل املظنون قويًّ
اإلماميَّ��ة، فض��اًل عن أن يكون للس��يِّد ريّض الدين ابن ط��اووس، وذلك جلملة من 

األمور، أمّهها:

1 . ة لَصاَلته ع��ىل النبّي األعظم ��ف أنَّه من عل��مء العامَّ الظاه��ر من لغة املؤلِّ
خالي��ة من ذك��ر اآلل، وتعقيبه اس��َمي اإلم��ام أمري املؤمنني واإلمام احلس��ني 
ب���)ريض اهلل عنهم(، ودعائه لإلمام الص��ادق ب�)ريض اهلل عنه(، وتركه الدعاء 
عن��د ِذكره لإلماَمني زين العابدين والباق��ر، إالَّ ما ندر، وهذا ما ال يقول 
به أحد من علمء الشيعة اإلماميَّة، فضاًل عن السيِّد ريّض الدين ابن طاووس، 
ة من أهل البيت وتقديسهم، وبذل حبِّهم  الذي ش��حن كتبه بإجالل األئمَّ

ومودَّهتم، وشواهدها يف مصنَّفاته كثرية.

مة الكتاب من ذكر املنهج، وتفصيل أبوابه، وذكر اسمه، وذكر الغاية . 2 خلوُّ مقدِّ
م��ن تأليف��ه، ويف بعضها ذك��ر فهرس بمطال��ب الكتاب، كم هو املش��هور من 

أسلوب السيِّد ريّض الدين ابن طاووس، ومنهجيَّته يف كتبه ومصنَّفاته.
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عدم تشكيل النصِّ إىل فقرات، ومناقشتها يف بعض املوارد، والتعليق عليها كم . 3
ة والتحقيق يف  هو املعروف من أس��لوب السيِّد ابن طاووس الذي ُعرف بالدقَّ

كتبه وآثاره، ككتابه اللهوف وغريه.

صياغة الكالم واأللفاظ يف هذا الكتاب ال ترتقي إىل ما ُعرف به الس��يِّد ريّض . 4
الدي��ن اب��ن طاووس م��ن الفصاح��ة والبيان، ك��م يف كتابه الله��وف عىل قتىل 
الطفوف، ال��ذي ُيعدُّ من أوائل تصانيفه يف هذا الب��اب، فإن كان هذا الكتاب 
فاته، فكان ينبغ��ي أن يكون أكثر نضوًجا وبياًنا يف لغته وأس��لوبه من  م��ن مؤلَّ
فه بمرور الس��نني واألع��وام، وهذا   كتاب��ه اللهوف؛ لف��رض تراكم خربة مؤلِّ

ما ال نلمسه يف هذا الكتاب.

ع��دم ِذك��ر رواة األخبار، أو أس��انيدها، إالَّ م��ا ندر، وليس كم ه��و احلال يف . 5
مصنَّف��ات الس��يِّد ابن ط��اووس ال��ذي كان يف حال عدم ِذكره الس��ند يش��ري 
 إىل اس��م راوي اخل��رب، أو إىل املص��در املأخ��وذ عنه؛ مل��ا ُعرف به م��ن الضبط 

واإلتقان.

قي��ام مؤلِّف الكتاب باس��تعمل ألفاظ مل نعهدها يف كتب الس��يِّد ابن طاووس . 6
كقوله: )قال صاحب احلديث( دون اإلفصاح عن اس��مه واس��م املصدر. بل 
فاته يصل إىل  إنَّ ضبط الس��يِّد ابن طاووس للمصدر املنقول منه يف أغلب مؤلَّ
وص��ف املجلَّد وعدد أوراقه، وصفته، وحجمه، وما ش��اكل ذلك، فضاًل عن 

فه والتعريف بحاله. ذكر مؤلِّ

اعت��مد املؤلِّف عىل قول أيب خمنف مصدًرا ش��به وحي��د يف ذكر أخبار الكتاب، . 7
ويف بعضه��ا ع��ىل م��ا روي عن أيب عب��د الرمحن عب��د اهلل بن أمحد ب��ن حنبل، 
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وُمس��نده، وقيامه بالريضِّ عليه، ممَّا يش��ري إىل احت��مل أن يكون املؤلِّف حنبّل 
املذهب، وهو خالف ما كان عليه السيِّد ريّض الدين ابن طاووس، وما ُعرف 
فاته؛ ملا كان عليه من ش��موليَّة الثقافة  عه��ا يف مؤلَّ د مصادره، وتنوِّ ب��ه من تع��دُّ
 وس��عة االطِّ��الع، وامتالكه خزان��ة كتب عام��رة بذخائر املصنَّف��ات ونفائس 

املخطوطات.

ة واحدة . 8 عدم ورود اس��م السيِّد ريّض الدين ابن طاووس يف الكتاب سوى مرَّ
ل��ه، وهو خالف ما اش��تهرت به كتبه من تكرار اس��مه املب��ارك عند ِذكر  يف أوَّ
تعاليق��ه وآرائه وتعقباته عىل الروايات واألخبار، ولعلَّ وروده هنا كان إليراد 
ن��صٍّ نقل��ه مؤلِّف الكتاب من أحد مصنَّفات الس��يِّد ابن ط��اووس، أو وقوع 

سقط يف العبارة أدَّى إىل االشتباه بنسبة الكتاب إليه.

خلوِّ مؤلفات السيِّد ريّض الدين ابن طاووس من ذكر اسم هذا الكتاب أو . 9
اإلشارة إليه يف عداد تصانيفه، كم هو املعروف من طريقته وأسلوبه يف كتاباته، 

دون أدنى تريٍح أو تلويٍح بنسبته إليه.

بعد بذل ما يف الوسع مل أعثر عىل َمن نسب هذا الكتاب إىل السيِّد ابن طاووس . 10
سوى الباحث إتان كلربك يف كتابه )كتابخانه ابن طاووس()6(، وعنه صاحب 

كتاب )أنيس النفوس يف تراجم آل طاووس()7(.

، أو نسبتها . 11 بعض نصوص الكتاب أوردها املؤلِّف دون إس��نادها إىل راٍو معنيَّ
إىل مصدر، وهذا خالف منهج السيِّد ابن طاووس يف آثاره ومصنَّفاته.

الغالب عىل مت��ن الكتاب ركاكة األلفاظ وضعف صياغته��ا البالغيَّة، وعدم . 12
ة، وهذا خالف ما ُعرفت به كتابات الس��يِّد  خضوعه��ا لقواعد اإلم��الء العامَّ
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ريّض الدي��ن ابن ط��اووس، من اجلودة والرصانة، وق��وة العرض، وبراعة 
األسلوب، وانتقاء األلفاظ، وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وغري ذلك من 

مزايا الكاتب اجليِّد.

ني بأحواله  ة بيانه، كثرًيا ما تش��تبه عىل غ��ري املختصِّ ولق��د كان لفصاحت��ه وقوَّ
د  دعوات��ه امللهمة مع األدعية الص��ادرة عن املعصومني، فعن الس��يِّد حممَّ
باقر اخلوانس��ارّي، يف معرض ذكره هلذا األمر، قوله: »ومنها كونه من مجلة 
َهدة املس��تجايب الدعوة بنصِّ املوافقني لن��ا واملخالفني، ومنها كونه  الَعَب��دة الزَّ
يف فصاحة املنطق وبالغة الكالم، بحيث تش��تبه كثرًيا عبارات دعواته امللهمة 

.)8(»وزياراته امللقمة بعبارات أهل بيت العصمة

ضنا ب��يشٍء من التفصيل ألهمِّ خصائص قلم��ه الرشيف، و منهجيَّته  وقد تعرَّ
املبارك��ة يف كتاَبين��ا )تدوين الس��رية الذاتية يف ت��راث الس��يِّد ريّض الدين ابن 
، اخلصائص  ّ طاووس(، و)كتابات الس��يِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس احِللِّ

واملنهج()9(، فمن أراد االطِّالع فلرياجع.

13 . اد ل م��ن الكتاب، يف خ��رب لقاء اإلمام الس��جَّ م��ا ج��اء يف آخر اجل��زء األوَّ
��د ابن احلنفيَّ��ة، ونقتط��ف منه موض��ع احلاجة: »ث��مَّ إنَّ  ��ه الس��يِّد حممَّ بعمِّ
 ،فأخ��ربه بقتل أبيه د بن احلنفيَّة ��ه حممَّ  زي��ن العابدين أقبل عىل عمِّ
وما ُصنع فيه، فبكى حتَّى ُغيش عليه، ثمَّ دعا بدرعه فلبسه وتقلَّد سيفه وركب 
ج��واده وصعد اجلبل والن��اس يش��اهدونه؛ فانفلق اجلبل نصَف��ني فدخل فيه 

وانطبق عليه بقدرة اهلل تعاىل«)10(.

ون��صُّ اخل��رب ال ريب فيه ُيش��مُّ منه عقي��دة الكيس��انيَّة، وادِّعاؤه��م غيبة ابن 
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احلنفيَّة، وهو خالف مذهب الس��يِّد ابن ط��اووس العقدّي االثني عرشّي، 
فكيف يتَّفق إيراده ملثل هكذا أخبار، وتركها دون أدنى تعليٍق أو تعقيٍب.

ل القس��م الث��اين من املخطوط��ة، وهو الكتاب املوس��وم ب�)أخذ . 14 م��ا جاء يف أوَّ
ثنا الشيخ  ه: »حدَّ الثار عىل يد الس��ادة األخيار إبراهيم والثقفّي املختار(، ونصُّ
الصال��ح بن عب��د امللك عن ع��ّل الصرييّف ع��ن أيب اهليثم.. ال��خ«)11(. وقوله 
ثن��ي ي��دلُّ عىل رواية صاحب الكتاب عن الش��يخ املذك��ور- وعىل فرض  حدَّ
نس��بته للمؤلِّف نفسه- فلم أجد الس��يِّد ابن طاووس، أو ممَّن ترجم له، قد 

ذكر هذا الشيخ يف عداد مشاخيه، أو أشار إىل روايته عنه.

اش��تمل الكتاب عىل مجلة من الروايات التي يسودها التشويش واالضطراب، . 15
وال أص��ل هلا يف كتب املقاتل والتاريخ املش��هورة، وقد ُتعدُّ بعضها من ش��واذِّ 

األخبار.

االخت��الف الكبري يف نصوص الروايات واألخب��ار املنقولة عن لوط بن حييى . 16
أيب خمنف بني هذا الكتاب وبني ما وصل إلينا يف طيِّ كتب التاريخ املش��هورة، 
ٍف ُم�خلٍّ يف بعض النصوص، وهذا خالف منهج السيِّد ريّض  مع وجود ترُّ
ي الدقَّة يف إي��راد النصوص  الدي��ن ابن طاووس ال��ذي ُعرف بالضبط وحت��رِّ
واألخبار، يصل إىل حدِّ وصف املجلَّد وحال أوراقه، وعددها، وبيان نسخها، 
وما يتعلَّق هبا. ومن أمثلة ما أورده مؤلِّف الكتاب عن أيب خمنف لوط بن حييى، 
ما ذكره يف خرب استشارة الوليد بن عتبة مروان بن احلكم يف طلب البيعة ليزيد، 
ه؛ ألنَّه  قائال: »َأنَفَذ من وقته وساعته واستدعى مروان بن احلكم، وكان قد والَّ
كان أمرًيا قبله عىل املدينة، ومنهم من قال إنَّه كان أمرًيا بدمش��ق، فلمَّ رآه رفع 
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 مكانه وأكرمه، ثمَّ قرأ عليه كتاب يزيد وما قاله يف حقِّ البيعة من هؤالء األربعة، 
وم��ا قد أمره ب��ه فيهم، وش��اوره فيم يفعله فيه��م، فقال له م��روان: إنَّ الرأي 
عن��دي أن تنفذ إليهم يف س��اعتك وحتضهم عندك، فإذا ص��اروا يف قبضتك 
تأخ��ذ البيعة عليهم قبل أن يبلغهم أنَّ معاوية قد مات فال تأمنهم أن يأخذ كلُّ 

واحٍد منهم الرياسة لنفسه«)12(.

ا املشهور عن أيب خمنف يف هذا اخلرب، قوله:» فلمَّ جاء نعي معاوية إىل الوليد  أمَّ
قرأ عليه كتاب يزيد واستش��اره، فقال: أرى أن تبعث الس��اعة إىل هؤالء النفر 
متهم فُضبت  فتدعوه��م إىل البيعة، فإن بايعوا قبل��ت ذلك منهم، وإن َأَبوه قدَّ
م إن علموا هبا وثب كلُّ امرئ منهم  أعناقهم قبل أن يعلموا بوفاة معاوية، فإهنَّ

يف ناحية، فأظهر اخلالف واملنابذة ودعا إىل نفسه«)13(.

وم��ن أمثلته��ا أيًضا ما زعم نقله ع��ن أيب خمنف، يف خرب مراس��لة أهل الكوفة 
لإلم��ام احلس��ني، وقوله: »قال أبو خمنف: فلم يزال��وا أهل الكوفة يف هرج 
 ومرج ومشاورة حتَّى اجتمعوا بسيِّدهم ورئيسهم هانئ بن عروة املذحجّي
��ان اعلم إنَّ صاح��ب هؤالء القوم قد م��ات- يعنون به  وقال��وا ل��ه: يا أبا الديَّ
معاوية- وقد ول األمر من بعده يزيد ابنه، وقد قصدناك لُتشري علينا فيم نفعله 
برأيك. فقال هلم: الرأي عندي أن تكتبوا إىل سيِّدكم وابن سيِّدكم احلسني بن 
ع��ّل صلوات اهلل عليه وس��المه وتكون الكتب كلُّها عىل لس��ان رجٍل واحٍد، 
وتس��ألونه القدوم عليكم، واملصري إليكم، فعند ذلك اجتمع رؤس��اء الكوفة 
ا  مجيعهم وكتبوا إىل احلس��ني كتاًبا يقولون فيه: بس��م اهلل الرمحن الرحيم أمَّ
د املصطفى وعّل املرتىض أقِدم علينا ورِس إلينا يكون لك ما لنا  بع��د يا ابن حممَّ
تنا وعهد اهلل لك يف أعناقنا أن نذبَّ عنك  وعليك ما علينا، فإنَّ ذلك الوفا بذمَّ
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بأس��يافنا ونطعن برماحنا ونجاهد بني يديك بمجهودن��ا، وأحكم فينا بحكم 
ك صىلَّ اهلل عليه ]وآله[ وسلَّم فإنَّا بذلك راضون.. الخ«)14(. جدِّ

��ا املش��هور عن أيب خمنف يف هذا اخل��رب، قوله: »فلمَّ بلغ أه��ل الكوفة هالك  أمَّ
معاوي��ة أرجف أهل الع��راق بيزيد وقالوا قد امتنع حس��ني وابن الزبري وحلقا 
ة، فكتب أهل الكوفة إىل حس��ني وعليهم النعمن ابن بشري. قال أبو خمنف  بمكَّ
��د بن برش اهلمدايّن قال: اجتمعت الش��يعة  اج بن عّل عن حممَّ ثن��ي احلجَّ فحدَّ
يف منزل س��ليمن ب��ن رصد، فذكرنا ه��الك معاوية فحمدنا اهلل علي��ه فقال لنا 
سليمن ابن رصد: إنَّ معاوية قد هلك وإنَّ حسينًا قد تقبَّض عىل القوم ببيعته، 
ة وأنتم ش��يعته وش��يعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنَّكم نارصوه  وقد خرج إىل مكَّ
ه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهل والفش��ل فال تغروا الرجل من  وجماهدو عدوِّ
ه ونقتل أنفس��نا دونه. قال: فاكتبوا إليه، فكتبوا  نفس��ه. قالوا: ال بل نقاتل عدوَّ
إليه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم( للحسني بن عّل من سليمن بن رصد واملسيَّب 
اد وحبيب بن مظاهر وشيعته من املؤمنني واملسلمني  ابن نجبة ورفاعة ابن شدَّ
ا بعد  من أهل الكوفة سالم عليك، فإنَّا نحمد إليك اهلل الذي ال إله إالَّ هو، أمَّ
ها  ة فابتزَّ ك اجلبَّار العنيد الذي انتزى عىل هذه األمَّ فاحلم��د هلل الذي قصم عدوَّ
ر عليها بغري رًض�ى منها، ثمَّ قتل خيارها واس��تبقى  أمره��ا وغصبها فيئها وتأمَّ
رشارها، وجعل مال اهلل ُدولة بني جبابرهتا وأغنيائها، فبعًدا له كم بعدت ثمود 
، والنعمن بن بش��ري  إنَّه ليس علينا إمام، فأقبِل لعلَّ اهلل أن جيمعنا بك عىل احلقِّ
يف قر اإلمارة لسنا نجتمع معه يف مجعة وال نخرج معه إىل عيد، ولو قد بلغنا 
أنَّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتَّى نلحقه بالش��ام إن شاء اهلل، والسالم ورمحة 

اهلل عليك.. الخ«)15(.
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إىل غ��ري ذلك من ش��واهد هذه االختالف��ات الواضحة يف نص��وص األخبار 
املنسوبة إىل أيب خمنف لوط بن حييى األزدّي.

ما نلمس��ه يف الكتاب بني السطور من مدٍح خفي ملعاوية بن أيب سفيان، كقوله . 17
ًثا عن صلة معاوية لإلمام احلس��ني: »كان يبعث إليه يف كلِّ سنة ألف  متحدِّ
ألف دينار، س��وى عروض وهدايا من كلِّ صنف«. وقوله أيًضا يف ذكر وصيَّة 
ا الرابع فإنَّه احلس��ني بن عّل بن أيب طالب ريض اهلل  معاوي��ة لولده يزيد: »وأمَّ
ة حتَّى خيرجه إليك... إىل قوله: واعلم يا بني أنَّ أباه  عنه��م، فإنَّه ال تدع��ه األمَّ
ك وأخاه خري من أخيك  ه خري من جدِّ ه خري من أمِّك وجدُّ خ��ري من أبيك وأمُّ
وخاله خري من خالك.. الخ«، وهذا النصُّ خمالف ملا ورد يف املصادر التارخييَّة 
املعت��ربة عن��د ِكاَل الفريَقني. وال يعرف يف مؤلَّفات الس��يِّد اب��ن طاووس امليل 
ة  إىل ه��ذا املنهج، ولعلَّ من املناس��ب مراجعة منهجه وأس��لوبه يف كتبه العقديَّ
كالطرائ��ف والطرف والتحص��ني، وغريها ملعرف��ة موقفه م��ن معاوية ويزيد 

.وأذناهبم من قتلة العرة الطاهرة

تي القارصة، يف مراجعة هذا الكتاب ودراس��ة متنه، وكم يقال  هذا ما انتهت إليه مهَّ
.) ف�)جهد ال�ُمقلِّ خري من عذر ال�ُمخلِّ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.
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ني الصحيفة األوىل من كتاب املرصع الشَّ
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ني الصحيفة األخرة من كتاب املرصع الشَّ
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ل  الصحيفة األوىل من كتاب )أخذ الثار عىل يد السادة األخيار إبراهيم والثقفّي املختار(، ومتثل أوَّ
القسم الثاين من املخطوطة
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الصحيفة األخرة من كتاب )أخذ الثار عىل يد السادة األخيار إبراهيم والثقفّي املختار(، ومتثل آخر 
املخطوطة
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ني مصورة ظهر الورقة رقم )7( من كتاب املرصع الشَّ
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ني رة ظهر الورقة رقم )112( من كتاب املرصع الشَّ مصوَّ
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هوام�ص البحث

مة(. : 17 )املقدِّ )1( ينظر: وقعة الطفِّ
)2( امللتقطات املفيدة: خمطوط.

ة اللغ��ة إنَّ االختيار أن  )3( يف ت��اج الع��روس للزبي��دّي: )345/8( يف مادة )طوس( نق��اًل عن بعض أئمَّ
��ا الطائر فُيكتب بواَوين، وقد نبَّه عىل ذلك س��محة  ُيكت��ب )ط��اووس( َعَلًم بواو واحدة، كداوود، أمَّ
ق الس��يِّد عبد الستَّار احلس��نّي )دام توفيقه(، يف تعليقته عىل كتاب تأسيس الشيعة الكرام  مة املحقِّ العالَّ
لعل��وم اإلس��الم )36/1- اهلامش(، إالَّ أّن الغري��ب يف األمر عدم التزام الزبيدّي نفس��ه بذلك حني 

يستطرد يف كالمه عن هذه املادة، فنراه يرسم لفظ )طاووس( بواوين وليس بواو واحدة.
)4( تنظ��ر ترمجته: األصيّل: 131، تاريخ اإلس��الم. 177/49، أمل اآلم��ل: 205/2، لؤلؤة البحرين: 
235، منتهى املق��ال: 73/5، 320/7، الكنى واأللقاب: 392/1، أعيان الش��يعة: 6/13، تكملة 
أمل اآلمل: 127/4، طبقات أعالم الشيعة )األنوار الساطعة(: 116/4، خامتة املستدرك: 439/2، 
روضات اجلنَّ��ات: 313/4، معجم رجال احلديث: 202/13، األع��الم. 26/5، معجم املؤلِّفني: 

248/7، تاج العروس: 347/8، وغريها كثري.
)5( )التعقيب��ة(: وه��ي عبارة عن كلمة أو أكثر ملا يف صدر الصحيفة املنفصلة عمَّ قبلها، وتوضع يف اس��فل 
الصحيفة الس��ابقة عليها، خارج السطر األخري، فتكون )التعقيبة( كاحللقة املوصلة للسابقة بالالحقة: 

علم حتقيق النصوص: 76.
)6( كتابخانه ابن طاووس: 78.

)7( أنيس النفوس: 227.
)8( روضات اجلنَّات: 318/4، تدوين السرية الذاتيَّة: 154.

)9( ينظر: تدوين السرية الذاتية: 25، كتابات السيِّد ريّض الدين ابن طاووس: 49.
ني: ورقة 112ظ. )10( املرع الشَّ
ني: ورقة 113ظ. )11( املرع الشَّ

ني: ورقة 10ظ. )12( املرع الشَّ
)13( أنساب األرشاف: 300/5، تاريخ الطربّي: 250/4، املنتظم: 323/5.

ني: 15. )14( املرع الشَّ
: 107، تاريخ الطربّي: 262/4، اإلرشاد: 36/2 بإجياز. )15( وقعة الطفِّ
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فهر�ص امل�سادر

ابن اجلوزّي: أبو الفرج عبد الرمحن بن عل )ت597هـ(.
د ومصطف��ى عبد القادر عط��ا، دار الكتب  1. املنتظ��م يف تاري��خ املل��وك واألمم: دراس��ة وحتقيق حممَّ

العلميَّة، بريوت، لبنان، ط1، 1412ه�.
د بن تاج الدين عّل احلسنّي )حدود 720هـ(. ابن الطقطقّي: صفي الدين حممَّ

2. األصيّل يف أنس��اب الطالبيِّني: مجع وترتيب وحتقيق الس��يِّد مهدي الرجائّي، نش���ر مكتبة املرعيّش، 
سة، ط1، 1418ه�. قم املقدَّ

أبو خمنف: لوط بن ييى األزدّي الغامدّي الكويّف )ت 157هـ(.
 ،د هادي اليوس��فّي الغروّي، نرش املجمع العاملّي ألهل البيت ، حتقيق الش��يخ حممَّ 3. وقعة الطفِّ

دار التعارف، بريوت، ط3، 1433ه�/2012م
األركايّن: حممود البهبهايّن احلائرّي.

4. أنيس النفوس يف تراجم آل طاووس: نرش دار اهلدى، قم، ط1، 1382ه�.ش.
إتان گلربگ )معاص(

5. كتابخان��ه اب��ن طاووس )فاريّس(، ترمجة: س��يِّد عّل قرائي، رس��ول جعفريان، ن��رش مكتبة آية اهلل 
العظمى املرعيّش النجفّي، 1371ش

آقا بزرك: الشيخ حمسن الطهرايّن )ت 1389هـ(.
6. طبقات أعالم الشيعة: تقديم عّل نقي منزوي، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، ط1، 1430ه�، 

2009م.
البحرايّن: الشيخ يوسف بن أمحد الدّرازّي )ت1186هـ(.

د صادق بحر العلوم، مطبعة النعمن، النجف األرشف،  7. لؤلؤة البحرين، حتقيق وتعليق الس��يِّد حممَّ
ط2، 1969م.

البالذري: امحد بن ييى بن جابر )ت 279هـ(.
د محيد اهلل، دار املعارف، مر. 8. أنساب األرشاف، حتقيق الدكتور حممَّ
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د رضا احلسينّي )معاص(. اجلالّل: السييِّد حممَّ
س��ة املرتىض للثقافة واإلرش��اد، مركز املرتىض إلحياء الراث،  9. علم حتقيق النصوص، إصدار مؤسَّ

النجف األرشف، ط1، 1433ه�/2012م
د باقر بن زين العابدين املوسوّي األصبهايّن )ت1313هـ(. اخلوانسارّي: املرزا السييِّد حممَّ

سة  10. روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات: دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان، مؤسَّ
إسمعيليان، إيران.

اخلوئّي: فقيه الطائفة اإلمام السييِّد أبو القاسم املوسوّي )ت 1413هـ(.
11. معجم رجال احلديث: مطبعة اآلداب، النجف األرشف، ط1، 1978م.

د بن احلسن )ت1104هـ(. احلر العامّل: حممَّ
12. أمل اآلمل: حتقيق الس��يِّد أمحد احلسينّي، مكتبة األندلس، ش��ارع املتنبِّي، بغداد، مطبعة اآلداب، 

النجف األرشف.
د بن أمحد بن عثَن )ت 748هـ(. الذهبّي: شمس الدين حممَّ

13. تاريخ اإلسالم، حتقيق د. عمر عبد السالم تدمرّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط1، 1407ه�.
د مرتضـى الواسطّي احلنفّي )ت1205هـ(. الزبيدّي: حمبُّ الدين السييِّد حممَّ

14. تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وحتقيق عّل شريي، دار الفكر، 1414ه�/1994م.
الزركّل: خر الدين بن حممود الدمشقّي )ت 1396هـ(.

15. األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط5، 1980م.

الصدر: السييِّد حسن السييِّد هادي املوسوّي )ت1354هـ(.
خ الع��ريّب، بريوت،  ��اغ، دار املؤرِّ ��اغ، وعدنان الدبَّ  16. تكمل��ة أم��ل اآلمل: حتقيق عب��د الكريم الدبَّ

ط1، 1429ه�/2008م.
د بن جرير )ت 310هـ(. الطربي: حممَّ

17. تاريخ األمم وامللوك، دار املعارف، مر.
العامّل: السييِّد حسن بن حمسن األمني )ت 1399هـ(.

18. أعيان الشيعة، حتقيق وختريج حسن األمني، دار التعارف، بريوت، 1403ه�/1983م.
د رضا )ت 1359هـ(. ّي: الشيخ عبَّاس بن حممَّ القميِّ

د هادي األمينّي، نرش مكتبة الصدر، طهران. 19. الكنى واأللقاب، تقديم حممَّ
كحالة: عمر رضا )ت1408هـ(.

20. معجم املؤلِّفني، نش�ر مكتبة املثنَّى، ودار إحياء الراث العريّب، بريوت.
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راِث ا ىن بالتُّ
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د بن النعَن العكربّي البغدادّي )ت413هـ(. د بن حممَّ املفيد: حممَّ
ط1،  ب��ريوت،  للمطبوع��ات،  األعلم��ّي  س��ة  مؤسَّ العب��اد،  ع��ىل  اهلل  حج��ج  إىل  اإلرش��اد   .21

1429ه�/2008م.
د تقي الطربيّس )ت1320هـ(. النورّي: املرزا الشيخ حسني بن حممَّ

س��ة آل البيت  إلحياء الراث، قم، إيران، ط1،  22. خامتة مس��تدرك الوس��ائل: حتقيق ونرش مؤسَّ
1415ه�.

وتوت: السييِّد حيدر موسى احلسينّي )املؤليِّف(.
23.تدوين السرية الذاتية يف تراث السيِّد ريّض الدين ابن طاووس، مراجعة وضبط مركز تراث احِللَّة، 
سة، دار الكفيل للطباعة والنرش  قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنس��انيَّة، العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

والتوزيع، ط1، 1440ه�/2019م.
سة النرباس للطباعة  ّ )اخلصائص واملنهج(، مؤسَّ 24.كتابات السيِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس احِللِّ

والنرش، النجف األرشف، ط1، 1441ه�/2020م.
25.امللتقطات املفيدة من تراث مدرسة احِللَّة املجيدة، خمطوط.


