ّ ّ
ّ
الفكري الداعم
التي�ار
لنفي إيمان أيب طالب
طريق ناجية بن كعب عن علي بن أيب طالب يف املصادر
ً
أنموذجا-
القرون الثالثة األوىلمحمد رضا اخلاقاين

[[[

ّ
امللخص:
إ ّن مسألة إميان أيب طالب مسأل ٌة طاملا دفعت علامء الشيعة إىل ات ّخاذ املوقف منها.
متكلّمو اإلمام ّية من أوان إيجاد املدرسة الكالم ّية الشيع ّية سعوا إىل دفع الشّ بهات عن هذه
املسألة بأدلّة مختلفة من ترصيح األمئة بإميان أيب طالب وغريهم من الصحابة،
إىل نقل األشعار املنسوبة إليه الدالّة عىل إميانه .بقبول ما سعت علامء اإلماميّة إىل
تقدميه ،ال ب ّد لنا أن نُق ّر بكذب الروايات الدالّة عىل كفر أيب طالب؛ فإن قلنا بوجود
الجعل والتدليس ،نواجه مسألة ذات ثالثة أبعاد :األحاديث املجعولة ،الفئة الجاعلة والدافع
إىل الجعل .تبحث هذه الدراسة عن حال ناقيل هذه األحاديث ،وبيان انتامءاتهم الفكريّة،
وتكشف عن التيّار الفكري الداعم لفكرة كفر أيب طالب .من جملة هذه الروايات هو
حديث ناجية بن كعب(ت؟) عن عيل بن أيب طالب ،هذه الرواية بالنظر إىل ناقلها
خاصة تتمثّل يف صدورها عن ابن أيب طالب وهو أ ّول إمام لإلمام ّية.
األ ّول لها أهم ّية
ّ
الكلامت املرجعية :أبو طالب ،بنو العباس ،بنو أمية ،يونس بن بكري ،سفيان الثوري،
أبو إسحاق السبيعي ،اإلرجاء ،أهل الحديث
[[[ -محقق وعضو اللجنة العلمية يف مركز األبحاث العقائدية ،قم املقدسة.
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املقدمة:
إ ّن مسألة إميان أيب طالب مسألة طاملا حاولت اإلمامية الدفاع عنها ودرء الشبهات

عن ساحتها بشتّى األدلّة واالحتجاجات .إ ّن األمئة ومتكلمي اإلمام ّية-يف عرص
الحضور والغيبة -سعوا إىل الدفاع عن أيب طالب ،ونتيجة لذلك ثبت عدم صحة ما
جاء يف مصادر العا ّمة بشأن عدم إميان أيب طالب .وحني نتكلّم عن الكذب والجعل
نواجه مسألة ذات أبعاد ثالثة :األحاديث املجعولة ،الفئة الجاعلة ،والدافع إىل الجعل .هذا
البحث يهت ّم بالكشف عن الفئة الجاعلة ،ويتبعها الدافع عىل جعل األخبار بشأن كفر أيب

طالب ،حيث اهت ّم البحث برواية منقولة عن ناجية بن كعب(ت؟) عن أمري املؤمنني يف
مصادر العا ّمة خالل القرون الثالث األوىل الهجرية.

إنّنا يف هذا البحث ،بعد تعيني طرق هذه الرواية وأسانيدها ،نسعى إىل تحديد اإلنتامء

لكل واحد من نقلة هذا الحديث ،من خالل تقديم صورة عن حياته السياسية
الكالمي ّ

والكالمية .وهذه الصورة تعتمد عىل حالهم يف املصادر التي تهت ّم بالرتاجم والرجال،
وتعتمد عىل دراسة الروايات املنقولة عنهم يف املصادر الحديثية؛ إذ األحاديث املرويّة

عن الشخص تكشف عن اعتقاده .وبعد تقديم هذه الصورة نحاول أن نق ّدم إطاللة عن البيئة
الفكريّة التي انترشت فيها فكرة كفر أيب طالب ،ونوضّ ح الدوافع لنقل األخبار الداعمة

يختص بالر ّواة دون املؤلّفني الذين نقلوا هذه األخبار يف كتبهم ،فالبحث عن
لها .إ ّن بحثنا
ّ
حال املؤلّفني يتطلّب مجاالً غري هذا.

إ ّن األحاديث الدالة عىل عدم إميان أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة األوىل يربو

كل ما كان له
عددها عن  100حديث ،سواء يف املصادر الحديثيّة أو التاريخيّة؛ فإننا بحثنا ّ

بغض النظر عن كون املصدر تاريخ ًّيا أو حديث ًّيا ،فالرؤية إىل هذه
سند يف هذه املصادر
ّ
املصادر يف بحثنا هي رؤية تاريخيّة رصفة .وقد اخرتنا حديث ناجية بن كعب عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب؛ أله ّميته ،إذ فيه يوصف أبو طالب بالشيخ الكافر

خاصة.
الضّ ال ،كام أ ّن الرواية عن أمري املؤمنني يف هذا املضمون يعطيه أهميّة
ّ
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هذا البحث مبثابة الخطوة األوىل ملحاولة الكشف عن الت ّيار الفكري الداعم لنفي إميان

أيب طالب ،فال ّ
حا ورصان ًة تحتاج إىل بحث
شك أ ّن الوصول إىل نتيجة أكرث وضو ً

أشمل وأوفر يف هذا املجال.

أ ّو ًل :حديث ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة األوىل:
إ ّن األحاديث الدالة عىل عدم إميان أيب طالب باإلسالم تنقسم إىل أنواع ع ّدة ،منها ما ورد

عن طريق ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب؛ فمضمونها هو أ ّن عل ًّيا يأيت بخرب وفاة أبيه
ويصفه بـ«الشيخ الكافر الضال» ،فيأمره النبي مبواراة جثته .جاءت هذه األحاديث بطرق

السبيعي عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب» ،وعليه
مختلفة اشرتك فيها «أبو اسحاق َّ

نق ّدم الطرق حسب املصادر:

1.جاء يف سرية ابن إسحاق(ت151هـ) :يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن أبيه أيب

اسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

2.جاء يف مسند أيب داود الطياليس(ت204هـ) :شعبة بن الحجاج عن أيب إسحاق السبيعي

عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

3.جاء يف التفسري من سنن سعيد بن منصور(ت227هـ) :أبو األحوص الكويف عن أيب

إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

4.جاء يف الطبقات الكربى البن سعد(ت230هـ) :الفضل بن دكني عن سفيان الثوري عن

أيب إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

5.جاء يف مص ّنف ابن أيب شيبة(ت235هـ) :وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أيب
[[[ـ ابن اسحاق ،كتاب السري واملغازي.239:

[[[ـ أبو داود الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس.113/1:

[[[ـ سعيد بن منصور ،التفسري من سنن سعيد بن منصور.282-281/5:
[[[ـ محمد بن سعد ،الطبقات الکربی.99/1:
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إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[ ،وأبو األحوص عن أيب إسحاق عن
ناجية بن كعب عن عيل[[[.
6.جاء يف مسند أحمد(ت241هـ) :محمد بن جعفر الغُن َدر عن شعبة عن أىب إسحق عن
ناجية بن كعب عن عيل[[[ ،ووكيع عن سفيان الثوري عن أيب إسحق عن ناجية بن كعب عن

عيل[[[.

ثان ًيا :ترجمة رواة الحديث:
يف سبيل الكشف عن الت ّيار الفكري الداعم لفكرة عدم إميان أيب طالب ،نُقدم عىل ترجمة
ر ّواة الحديث عن ناجية بن كعب عن أمري املؤمنني:
ناجية بن كعب األسدي(ت؟):
ا ُختلف فيه أنّه ناجية بن كعب األسلمي (تويف يف حكم معاوية) ،أو ناجية بن خفاف(ت؟)
أو ناجية بن كعب األسدي[[[؛ لكن ما هو الظاهر من خالل الرتاجم وإسناد الروايات أنّه

يف روى عن عامر وأيب مسعود وعيل بن أيب طالب،[[[
ناجية بن كعب األسدي ،فهو كو ّ
ورمبا اختلط عىل الشبسرتي حاله[[[.
حال وثاقته أو جرحه أيضً ا مختلف فيه؛ فوث ّقه العجيل الكويف (ت 261هـ)[[[ ،ونُقل عن

[[[ـ عبد الله ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 470/2 :و 32/3و.368/6
[[[ـ املصدر نفسه.32/3 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،مسند أحمد.153/2 :
[[[ـاملصدر نفسه.332/2 :

[[[ـانظر :أحمد بن عبدالله أبونعيم األصبهاين ،معرفة الصحابة 347/4:و350؛عيل بن محمد ابن أثري ،أسد الغابة يف
معرفة الصحابة521-520/4:؛ابن حجر العسقالين ،لسان امليزان407/7:؛یحیى بن رشف النووي ،تهذيب األسامء
و اللغات335:؛ يوسف بن عبد الرحمن املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال255-254/29:؛ محمد بن عيل
الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1752-1751/3:

[[[ـ ابن سعد ،الطبقات الکربی249/6 :؛ الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم210/6 :؛ ابن حجر
العسقالين ،تهذيب التهذيب.401-399/10 :
[[[ـانظر :عبد الحسین الشبسرتی ،التبيني يف أصحاب اإلمام أمري املؤمنني  و الرواة عنه.239/3 :
[[[ـأحمد بن عبد الله العجيل الكويف ،معرفة الثقات.308/2 :
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يحيى بن معني (ت 233هـ) صالحه ،و نعته أبو حاتم الرازي (ت 277هـ) بالشيخ[[[ .وض ّعفه
جا بأ ّن حديثه عن عيل ال يشبه ما ح ّدث عنه أقرانه[[[ ،كذلك
ابن حبان (ت 354هـ) محت ًّ
ض ّعفه الجوزجاين (ت 259هـ) ،وقد علّل ذلك العسقالين (ت 852هـ) بتشيّعه[[[ .لكن روى
ابن شاهني (ت 385هـ) أن شعبة (ت 160هـ) رآه يلعب بالشطرنج[[[.
مل تصلنا معلومات عن حياة ناجية ،كام مل نعلم تاريخ وفاته[[[؛ لكن نتمكن من خالل

عم جاء عن
الروايات املروية عنه أن نعرف شيئًا عن انتامئه الفكري .إ ّن ناجية روى إضافة ّ
عيل بن أيب طالب روايات منها :ما عن التيمم[[[ ،وما عن التفسري[[[ ،وقراءة من القراءات[[[.
هناك ما رواه ناجية عن ابن مسعود (ت  32أو 33هـ) ما فيه رائحة الجرب[[[ .إ ّن ناجية بن كعب
ُرمي بالتش ّيع -كام مىض -كذلك أنّه روى عن عيل بن أيب طالب ،لكن ليس هناك أخبار
خاصة أنه يُع ّد من الكوفيني ،فالرواية عن عيل تبدو
عن كيفيّة عالقته مع أمري املؤمنني
ّ
طبيعيّة.
عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق َّ
السبيعي (ت126هـ):

اسمه عمرو بن عبد الله بن عيل بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع بن سبع بن صعب بن
معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد ابن جشم بن خريان بن نوف بن همدان ،من
أصل ميني سكن الكوفة .ولد يف عام 35هـ وتويف بني  126و129هـ[.[[1
[[[ـابن أيب حاتم الرازي ،الجرح والتعديل.486/8 :

[[[ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،الثقات.57/3 :

[[[ـابن حجر العسقالنی ،اإلصابة يف متييز الصحابة.395/6 :
[[[ـابن شاهني ،تاريخ أسامء الثقات.243 :

[[[ـ اميكن أن يكون وفاته بعد سنة 90هـ ،إذ روى عنه شعبة الذي ُولد بني عامي  80إىل 83هـ .انظر :الذهبي ،تاريخ
االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.423-422/9 :
[[[ـعبد الرزاق الصنعاين ،املصنف.238/1 :

[[[ـمحمد بن عيىس الرتمذي ،الجامع الكبري.111/5 :
[[[ـالفراء ،معاين القرآن.331/1 :

[[[ـمنوذجاً لذلك :ابن أيب عاصم الشيباين ،السنة.111/1 :

[[[1ـابن سعد ،الطبقات الکربی 312-311/6:؛العسقالين ،تهذيب التهذيب .64-63/8:
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له روايات يف الكتب الستة ،وث ّقه الكثري كابن معني ،والعجيل ،وابن حبان وأيب حاتم[[[؛
لك ّنه ُرمي بالتدليس[[[ وقيل عنه أنّه أفسد حديث الكوفة[[[ ،فرمبا ذلك إشارة إىل تدليسه.
قليال أواخر عمره[[[ ،كام ت ُرك
ي ً
قيل عنه يشبه الزهري (ت125هـ) بكرثة رواياته[[[ ،وأنّه تغ ّ
مجلس حديثه حيث يقول سفيان بن عيينة (198-107هـ)« :ح ّدثنا أبو اسحاق يف املسجد
وليس معنا ثالث»[[[.
اجتامعي يف الكوفة أكرث من الدور السيايس؛ له مسجد يف
يبدو أ ّن أبا اسحاق له دو ٌر
ٌّ
الكوفة يُعرف باسمه وقد رآه السمعاين (ت562هـ)[[[ .كانت له مكانة علميّة ،حيث ورد عنه

أنّه كان يدور عليه العلم والحديث يف الكوفة[[[ ،وقد اجتهد يف علم القراءات[[[ .كام أنّه كان
يُع ّد من فقهاء عرص الوليد بن عبدامللك (حكم 99-86هـ)[ [[1وعمر بن عبد العزيز(حكم
101-99هـ)[ [[1ويزيد بن عبد امللك (حكم 105-101هـ)[ ،[[1وهشام بن عبد امللك (حكم
125-105هـ)[.[[1
[[[ـ عيل بن عمر الدارقطني ،ذكر أسامء التابعني و من بعد هم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري و
مسلم 261/1:؛ الرازي ،الجرح والتعديل 243-242/6:؛ ابن حبان ،الثقات 177/5:؛ العجيل الكويف ،معرفة
الثقات .179/2:
[[[ـابن حجر العسقالين ،طبقات املدلسني42 :؛سبط ابن األعجمي ،التبيني ألسامء املدلسني.44 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال244/1 :؛شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان اإلعتدال.270/3 :
[[[ـ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة82/2 :؛ الذهبي ،ميزان
اإلعتدال.270/3 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال270/3 :؛شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،املغني يف الضعفاء.147/2 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.270/3 :

[[[ـعبد الکریم بن محمد السمعانی ،األنساب.70-68/7 :

[[[ـيوسف بن عبدالله ابن عبدالرب ،جامع بيان العلم وفضله456 :؛مبارك بن عبد الجبار ابن الطيوري ،الطيوريات:
.26/5
[[[ـأحمد بن عيل املقریزی ،إمتاع األسامع مبا للنبي من األحوال و األموال و الحفدة و املتاع.308/4 :

[[[1ـ أحمد بن إسحاق الیعقوبی ،تاريخ اليعقويب 292/2 :وإن جاء هناك اسحاق السبيعي فرمبا ذلك ناشئ عن
التصحيف.
[[[1ـاملصدر.309/2 :
[[[1ـاملصدر.315/2 :
[[[1ـاملصدر.392/2 :
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كان له عالقة حسنة مع بني أم ّية يف حكم معاوية (حكم 60-41هـ) ،حيث غزا يف والية زياد
[[[
با يف هذه الغزوات ورد أبو اسحاق أصبهان
بن أبيه (ت53هـ) ست أو سبع غزوات[[[ ،ور ّ
وخراسان[[[؛ كذلك غزا الروم يف عهد معاوية -عىل رواية ابنه يونس -وورد عىل معاوية[[[.
فرض له معاوية عطاء بدأ من  300درهم وقد أدركه أبو بكر ابن أيب عياش (ت190هـ) وعطاؤه
 1000درهم من الزيادات[[[؛ فذلك ّ
يدل عىل استمرار العالقة الحسنة مع بني مروان أيضً ا ،لك ّنه
يبدو أنّها ّ
تعثت شيئًا ،يدلّنا إىل ذلك خروج أيب اسحاق عىل برذون يطلب عطاءه من يوسف
بن عمر الثقفي ( ُويل العراق 126-120هـ) حيث قد ُمنع منه قبل قدوم يوسف بزمان[[[ .ات ّصل
يف وقت مع عبد الله بن الزبري (ت75هـ) ويبدو حسن عالقته معه[[[ وقد روى عنه وعن غريه
يف ذم املختار الثقفي (ت 67هـ)[[[ ،كام أنّه كان يف خراسان عند ثورة املختار[[[ وقد خرج بعد
حيادي
موقف
ذلك إىل كرمان حني دخل ابن األشعث (ت 85هـ) الكوفة[ .[[1كان أليب اسحاق
ٌ
ٌّ
تجاه الثورات عىل بني أمية.
ربا ذلك ناشئ عن تفضيله عل ًّيا عىل عثامن
ُرمي أبو اسحاق بالتش ّيع[ [[1و ُع ّد من رجاله[[[1؛ ّ
حيث كان لهذه العقيدة انتشار يف الكوفة ،-والشاهد عليه أ ّن أبا إسحاق مل يرو شيئًا يف[[[ـانظر :أحمد بن عبدالله أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء339/4 :؛خیر الدین الزرکيل ،األعالم.81/5 :
[[[ـعبد الله بن محمد أبو الشيخ ،طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها.336/1 :

[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.312-311/6 :

[[[ـعيل بن الحسن ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.205/46 :
[[[ـاملصدر.206/46 :

[[[ـسليامن بن خلف الباجي املاليك ،التعديل والتجريح.1101-1100/3 :

[[[ـ محمد ابن سعد ،الطبقات الکربی137/6 :؛ یعقوب بن سفيان الفسوي ،املعرفة والتاریخ632/2 :؛ ابن أيب
عاصم الشيباين ،اآلحاد واملثاين.36/2 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 189/6 :و 191و205؛ أحمد بن يحيى
البالذري ،أنساب األرشاف.446/6 :

[[[ـ عيل بن الجعد البغدادي ،مسند ابن الجعد75 :؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سري أعالم النبالء:
.397/5
[[[1ـمحمد بن جرير الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.338-337/6 :
[[[1ـعبد الله بن مسلم ابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[1ـمحمد بن عبد الکریم الشهرستاين ،امللل والنحل.224/1 :

105

 106العقيدة

 106الملف

فضل عثامن ،وبخالفه روى الكثري يف فضل عيل ،[[[كذلك روى روايات يف مناقب أيب
بكر وعمر[[[؛ وتوجد يف بعض رواياته رائحة اإلرجاء[[[ .نجده أنّه ات ّصل بأصحاب عيل(ع)
كالحارث بن عبدالله الهمداين (ت65هـ)[[[ وعاصم بن ضمرة (ت75هـ)[[[ وسويد بن غفلة
(ت80هـ)[[[ ،دعى بعض أصحاب عيل(ع) إىل عرسه منهم عامرة بن عبد الكويف (ت؟)
وهبرية بن يريم الشبامي (ت66هـ)[[[ .رمبا بعد هذه العالقات اتّصل بعض االتّصال بعيل
بن الحسني ومحمد بن عيل الباقر ،كذلك سمع خطبة الحسن بن عيل بعد
وفاة أمري املؤمنني لك ّنه مل يرض بروايته[[[ .روى عن السجاد والباقر يف ذم الخلفاء
وفضل أهل البيت ،[[[لكن يف أ ّول لقاء مع الباقر مل تكن عليه مسحة التش ّيع ،إذ
كان ميسح عىل الخفني فنهاه .[[1[ع ّده املفيد من ثقات عيل بن الحسني ،[[1[لك ّننا
مل نجد هذا الشأن يف أخباره املرويّة عنه وكذلك يف كرثة مواقفه معه .ورد عن أيب
اسحاق يف املصادر الشع ّية روايات أكرثها يف أخبار أمري املؤمنني وخطبه ،مل يكن فيه
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 366/6 :و368؛ أحمد بن حنبل ،فضائل
الصحابة 231/1 :و 594/2و 598و 599و785؛أحمد بن حنبل ،مسند أحمد.18/2 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 204/1 :و 231و339؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
.538/1
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.348/4 :

[[[ـ انظر اإلسناد يف :محمد ين يعقوب الكليني ،الكايف 141/1 :و 326/5و423/7؛ محمد بن عيل بن بابويه،
األمايل 31 :و 184و.419

[[[ـانظر اإلسناد يف :الكليني ،الكايف.423/7 :

[[[ـانظر اإلسناد يف :حسني بن حمدان الخصيبي ،الهداية الكربى.161 :
[[[ـالفسوي ،املعرفة والتاریخ.624/2 :

[[[ـعيل بن حسني أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین61 :؛عبدالحميد بن هبة الله ابن أيب الحديد ،رشح نهج
البالغة.30/16 :

[[[ـتقي بن نجم أبو الصالح الحلبي ،تقريب املعارف244 :؛محمد باقر بن محمد تقي املجليس ،بحار األنوار:
.218/23
[[[1ـالنعامن بن محمد ابن حيون ،رشح األخبار يف فضائل األمئة األطهار 281/3 :؛محمد بن محمد املفيد،
اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد.161/2 :
[[[1ـمحمد بن محمد املفيد ،اإلختصاص.83 :
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ما ّ
خواص أصحاب األمئةُ .[[[روي أنّه خرج لقتل الحسني،[[[
يدل عىل كونه من
ّ
لكن ميكن يف العبارة احتامل التصحيف وخروجه من الكوفة عند مقتل الحسني؛ كام
عم وقع بني الحسني وبني أم ّية ،فيام جرى بينه وبني شمر بن
ميكن استظهار اعتزاله ّ
ذي الجوشن[[[ .من األمارات عىل عدم كونه من الشيعة استشهاد مؤمن الطاق (ت 160أو
بعد180هـ) بقول أيب اسحاق يف مناظرته مع ابن أيب حذرة[[[ ،أضف إىل ذلك اتفاق رجاليي
الشيعة عىل كونه عاميًّا[[[.
هناك ما ّ
يدل عىل اتّصاله بزيد بن عيل (ت بني 122-120هـ) دون جعفر الصادق(ع) ،مل
نجد له رواية عن جعفر بن محمد ،ويف الحني إنّه رأى زي ًدا ومل ير يف أهله أعلم منه[[[؛

ذكره سفيان الثوري (ت161هـ) من الشيعة منضمًّ إىل سلمة بن كهيل (ت122هـ) ومنصور
بن املعتمر(ت132هـ)[[[ ،واأل ّول معدود من البرتية[[[ والثاين من الخشبية[[[ وكالهام زيديّان.
عب عنه
ّ
ربا هذا االتّصال بزيد وخروجه عن روحه املحافظة التي طاملا ّ
متسك بها ،هو ما ّ
الذهبي بالتغيري الذي أ ّدى إىل ترك مجلسه؛ أل ّن سفيان بن عيينة مولود يف عام 107هـ ،وعىل
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :محمد بن حسن الصفار ،بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد 305/1 :؛ الكليني،
الكايف 30/1 :و 33و 141و 339و 107/2و 316و 326/5و423/7؛محمد بن إبراهیم النعامين ،الغيبة137-136 :؛ابن
بابويه ،األمايل419 :؛ محمد بن عيل ابن بابويه ،التوحيد 31 :و181؛ املفيد ،اإلختصاص283 :؛ محمد بن محمد
املفید ،الفصول املختارة72-70 :؛محمد بن حسن الطويس ،األمايل 11-10 :و 34و 123و 227و 248و 252و-457
 458و.515
[[[ـمحمد بن جریر الطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .182 :
[[[ـانظر :محمد ابن سعد ،الطبقات الكربى( الطبقة الخامسة من الصحابة).449/1 :

[[[ـأحمد بن عيل الطربيس ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج .378/2 :هذا ّ
أوال املقام العلمي واملقبولية
يدل عىل أمرينً :
العامة أليب اسحاق لدى جمهور الكوفيني نظرا ً إىل أن املناظرة وقعت يف الكوفة ،ثانياً أ ّن أبا اسحاق السبيعي مل
يكن محسوباً من الشيعة آنذاك؛ لذلك مؤمن الطاق قال وقع اإلتفاق عليه احتجاجاً عىل ابن أيب حذرة(املؤلف).

حكم املريزا يف “الكنى”
[[[ـ محمد بن إسامعيل املازندراين ،منتهى املقال يف أحوال الرجال .136/5 :حىك ُ
ويف “الوسيط”.محمد تقي التسرتي ،قاموس الرجال119/8 :؛أبوالقاسم الخويئ ،معجم رجال الحديث و تفصيل
طبقات الرواة.122/14 :
[[[ـيوسف بن يحيى الصنعاين ،نسمة السحر بذكر َمن تشيع و شعر.178/2 :
[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.257 :

[[[ـسعد بن عبد الله األشعري القمي ،املقاالت والفرق10 :؛محمد بن عمر الكيش ،اختيار معرفة الرجال.204 :
[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.408/5 :
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أقل التقادير قد حرض مجلس أيب اسحاق يف حوايل عام 122-120هـ ،فهذه الفرتة هي فرتة
ّ
تحركات زيد بن عيل ومقتله.
بالنتيجة ميكن القول بأ ّن أبا اسحاق السبيعي يف حياته الكالم ّية م ّر بأدوار مختلفة :ات ّصاله
ربا هذا االت ّصال
مبعاوية ،ات ّصاله بابن الزبري ،وات ّصاله بأصحاب أمري املؤمننيّ .
األخري صار سب ًبا لعالقته بعيل بن الحسني ومحمد بن عيل ،وكذلك ات ّصاله بزيد بن
وربا يف هذا الظرف اعرتف بغدر معاوية ّ
وذل الناس[[[.
عيل؛ ّ
يونس ابن أيب إسحاق َّ
الس ّ
بيعي(ت159هـ):

يونس ابن أيب اسحاق أبو إرسائيل السبيعي ،من مح ّديث الكوفة؛ تويف يف عام 159هـ يف
[[[
الكوفة.
كان كثري الحديث روى عن عا ّمة رجال أبيه وقد وث ّقه البعض[[[ كام وث ّقه ابن حبان
والعجيل[[[ ،وقد قيل فيه :يف حديثه لني واضطراب ،ال يحتج به ضعيف[[[؛ كام ذُكر يف
املدلّسني وقد حذف الحارث األعور من حديث «أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة»[[[.

[[[

ُع ّد من علامء عرص املنصور (حكم 158-137هـ)[[[ ،واملهدي (حكم 169-158هـ)[[[،
[[[ـابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.51/16 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.344/6 :

[[[ـيحيى ابن معني ،تاريخ ابن معني برواية الدارمي60 :؛عبد الحي بن أحمد ابن العامد ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب268/2 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال.483-482/4 :

[[[ـابن حبان ،الثقات.651-650/7 :

[[[ـالعجيل الكويف ،معرفة الثقات.377/2 :

[[[ـانظر :أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال519/2 :؛العقييل ،الضعفاء458-457/4 :؛الرازي ،الجرح والتعديل:
244-243/9؛الذهبي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة402/2 :؛الذهبي ،املغني يف الضعفاء564/2 :؛
العسقالين ،تهذيب التهذيب434-433/11 :؛الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1948-1947/3 :
[[[ـالعسقالين ،طبقات املدلسني.37 :
[[[ـالیعقوبی ،تاريخ اليعقويب.391/2 :
[[[ـاملصدر.403/2 :
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كام ذكره ابن حبان من مشاهري علامء الكوفة[[[ .قيل عنه كان يق ّدم عثامن عىل عيل،[[[
مع هذا لك ّنه ذُكر من أصحاب الصادق[[[؛ فلم يكن مثة أمارات من اتّصاله باإلمام
الصادق يف الروايات الشيعيّة .ال يوجد عنه الكثري يف الدور السيايس ،نعلم أنّه شارك
يزيد بن املهلب (ت102هـ) يف غروه جرجان عام 98هـ[[[ ،كام نجد أنّه أُرسل إىل ختم بيت
املال يف الكوفة بأمر أيب سلمة الخالل (ت132هـ)[[[ ،وينجم عن ذلك مكانته االجتامعية
يف الكوفة ،إن مل نقل برضاه عن العباسيني .مل يرو عن ثوير بن أيب فاختة(ت؟)؛ لرفضه
والحال أ ّن أباه وابنه ارسائيل (ت160هـ) رووا عنه[[[ ،كام يظهر أنّه ليس له عالقة حسنة مع
أبيه أيب اسحاق (ت126هـ)؛ إذ أمىل حديثه عىل ارسائيل دون يونس[[[ .آخر خرب عن حياته
السياسية هو أنّه كان ممن خرج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (ت145هـ)[[[.
له روايات فيها يشء من العقيدة الجربية[[[ ،لك ّنها مل تصل إىل ح ّد رميه بها؛ كام له روايات

عن الجلوس يف الفنت[ [[1ووجوب اتباع اإلمام أيًّا كان ولو عب ًدا حبشيًّا[ ،[[1فخروجه عىل
املنصور مع إبراهيم بن عبدالله يجعلنا يف شك من أمره.
[[[ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار.265 :

[[[ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب.434/11 :

[[[ـمحمد بن الحسن الطويس ،رجال الطويس.306 :
[[[ـخليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط.314 :
[[[ـ أخبار الدولة العباسیة.368 :

[[[ـ انظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ112/2 :؛ أحمد بن عيل النجايش ،رجال النجايش118 :؛ التسرتي ،قاموس
الرجال 497/2 :و160/11؛ الخويئ ،معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة199/21 :؛ عبدالله املامقاين،
تنقيح املقال يف علم الرجال.421/13 :
[[[ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب.262/1 :

[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.306 :
[[[ـعبد الله ابن مبارك ،الزهد والرقائق.126 :

[[[1ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار447/7 :؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
434-433/6؛سليامن بن األشعث أبو داود ،سنن أيب داود.124/4 :

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار419/6 :؛الرتمذي ،الجامع الكبري261/3 :؛
الشيباين ،اآلحاد واملثاين77/6 :؛الشيباين ،السنة.506/2 :
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يونس بن ُبكري (ت199هـ):
يف .اشتهر بروايته مغازي ابن اسحاق
هو يونس بن بكري بن واصل ،موىل بني شيبان كو ّ
(ت151هـ) ،تويف عام 199هـ يف الكوفة[[[.
ترضابت اآلراء يف جرحه وتعديله؛ بعض يرونه ثقة صادقًا ،وأخرى يرون عدم االحتجاج
بحديثه .قيل إ ّن السبب يف جرحه كان اتّباعه السلطان وايصال كالم ابن اسحاق (ت151هـ)
[[[
باألحاديث ،وميله عن الطريق.
حمالً [[[-قد أخذ عن ابن اسحاق
جمالً -أو ّ
ال نعلم الكثري عن حياة يونس ،إال أنّه كان ّ
(ت151هـ) سريته يف ال ّري[[[ .كان عىل ديوان مظامل جعفر بن يحيى الربميك (ت187هـ)،
ويبدو أ ّن ذلك كان بعد عام 180هـ ،كام أنّه وطّد عالقته مع العباسيني إىل ح ّد حافظ بعد
وفاته ابنه بكر بن يونس(ت؟) عىل قربه مع العباسيني[[[ .أُتّهم باإلرجاء يف أكرث من موطن[[[-
كام يراه كذلك بعض املعارصين[[[ ،-فإرداف إرجائه مع ات ّباعه للسلطان يوصلنا إىل كون
إرجائه إرجاء سياس ًّيا[[[؛ ومن املمكن أنّه أخذ اإلرجاء من أيب حنيفة (ت150هـ) وعمر بن
[[[
ذر (ت152هـ) الت ّصاله بهام والرواية عنهام ،كام أنّه ذُكر من الحنفية.
يبدو أ ّن يونس التقى باإلمام الكاظم يف موسم الحج ،وقد قال له إنّه حظى عند السلطان
مكانة ونعت قربه له[[[1؛ وروى حديثًا عن اإلمام الصادق يف أ ّن القرآن ليس بخالق وال
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.368/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.497-493/32 :

[[[ـقارن :املصدر493/32 :؛و شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سري أعالم النبالء.245/2 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.490-489/13 :
[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.497-493/32:

[[[ـانظر :العقييل ،الضعفاء461/4 :؛العسقالين ،تهذيب التهذيب436-434/11 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال-477/4 :
.478

[[[ـجعفر السبحاين التربيزي ،بحوث يف امللل و النحل 311/1 :و.30/9

حكم عىل ما جرى بني عيل(ع) وعثامن إىب يوم القيامة.
[[[ـ املقصود باإلرجاء السيايس هو اتّباع السلطان وترك ال ُ

[[[ـ انظر :عبد القادر بن محمد ابن أيب الوفاء ،الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية649/3 :؛ الذهبي ،سري أعالم
النبالء.245/2 :

[[[1ـحسین بن محمد الحلواين ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر.124-123 :
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مخلوق[[[ .ميكن ملح التجسيم والجرب يف بعض رواياته[[[ ،كام نتمكّن من وجدان ما يدعم
ربا كان ناظ ًرا
اإلرجاء من قسميه السيايس[[[ واإلمياين[[[؛ فام قيل عنه من ميله عن الطريق ّ
لتب ّنيه فكرة اإلرجاء .يراه الذهبي (ت748هـ) شيع ًّيا ،فهو منفرد يف رأيه نظ ًرا لتأخره[[[؛ لكن
حاول بعض الباحثني أن يثبتوا تش ّيع يونس بن بكري[[[ ،والعمدة يف إثبات ذلك هو ما نقله
السيد بن طاووس (ت664هـ) يف كتابه مهج الدعوات ومنهج العبادات ،حيث جاء فيه دعاء
علّمه اإلمام الرضا ليونس بن بكري[[[ ،فمن شكل مخاطبته لإلمام ومفاد الدعاء
حاً إذ جاء يف املصدر املذكور ذكر عن أصل يونس
يُحكم بتش ّيعه؛ لك ّن ذلك ال يبدو صحي ً
بن بكري والحال أنّه مل يُذكر له إال زيادات املغازي ،فباملراجعة إىل القطعة املوجودة من
جا مبا رواه عن ابن اسحاق؛
ّ
السري واملغازي البن اسحاق (ت151هـ) برواية يونس نجده مز ً
بغض ال ّنظر عن اختصاص اسم «أصل» باملص ّنفات الروائ ّية الشيع ّية ،كذلك احتامل
هذا
ّ
التصحيف يف اسم يونس بن بكري كام وقع يف غري املورد[[[ .أضف إىل ذلك أ ّن ابن اسحاق
كتم اسم عبد الغفار بن القاسم (ت؟) واملنهال بن عمرو (ت بعد110هـ) عن يونس بن
بكري يف قض ّية يوم الدار[[[؛ فعبد الغفار بن القاسم كان من الشيعة يروي باليا عثامن[،[[1
كام ذُكر من أصحاب السجاد والباقر والصادق ونُعت بالثقة حيث كان له مص ّنفات[،[[1
كذلك قيل عن منهال بن عمرو إنّه س ّيئ املذهب[ ،[[1كام ذُكر من أصحاب الحسني والسجاد
[[[ـعبد الله بن أحمد ،السنة.152/1 :

[[[ـمحمد بن إسامعيل البخاري ،خلق أفعال العباد59 :؛محمد بن يزيد ابن ماجة ،سنن ابن ماجه.281/5 :
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 135/1 :و 419و.444

[[[ـمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني.495/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم489/13 :؛الذهبي ،املغني يف الضعفاء.562/2 :
[[[ـانظر:حسین مرادینسب« ،یونس بن بکیر از پیشگامان شیعه در سیره نگاری» ،ص .86-171
[[[ـعيل بن موىس ابن طاووس ،مهج الدعوات ومنهج العبادات.256-253 :

[[[ـقارن :الكليني ،الكايف397/2 :؛وعبد عيل بن جمعة الحويزي ،تفسري نور الثقلني.3473 :
[[[ـابن إسحاق ،كتاب السري واملغازي.146-145 :

[[[1ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني.143/2 :
[[[1ـانظر :النجايش ،رجال النجايش247-246 :؛الطويس ،رجال الطويس 118 :و 140و.241
[[[1ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.572/28 :
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والصادق .[[[والحال أنّه يوجد اسمهام يف رواية الطربي (ت310هـ) عن سلمة بن
الفضل (ت191هـ)[[[ ،فسلمة بن فضل سمع سرية ابن اسحاق يف ال ّري كام سمعه يونس،
لك ّنه كان قاض ًيا ذا ميول شيعية[[[؛ مضافًا إىل أ ّن يف رواية يونس عن ابن اسحاق نجد حذفًا
قياسا مع ما رواه سلمة بن فضل عنه.
لدور عيل بن أيب طالبً 
أبو األحوص الكويف (ت179هـ):
هو سالم بن سليم أبو األحوص الكويف الحنفي ،موىل لبني حنيفة[[[ .نُعت بكرثة العبادة
كل من ابن حبان
والحفظ واإلثبات يف الحديث ،بل صاحب س ّنة واتباع له  4000حديث .وث ّقه ٌّ
[[[
والعجيل وغريهام ممن عنى بالجرح والتعديل[[[ ،إال أنّه ذُكر له خطأ يف حديث واحد.
إ ّن حياته السياسيّة واالجتامعية غامضة ج ًدا فال نعلم شيئًا عن مواقفه السياسية واالجتامعية،
عاش معظم حياته يف عهد بني العبّاس فقد كان مجلس درسه عام ًرا بالتالميذ[[[؛ بقاؤه يف
الكوفة أبان حكم بني العباس وعامرة مجلس درسه ينجم عن حسن عالقته مع الجهة
الحاكمة .مل يوجد يشء عن عقائده الكالميّة ،فبدراسة الروايات املرويّة عنه نتمكّن من
ملح عقيدة الجرب[[[ والتجسيم[[[ ،كام يوجد يشء من اإلرجاء السيايس[ .[[1مل يُرو يشء عن
أيب األحوص يف فضائل عثامن ،فهذا يدفعنا إىل القول بأنّه كان يق ّدم عل ًّيا عىل عثامن.
[[[ـالطويس ،رجال الطويس 105 :و 119و.306
[[[ـالطربي ،تاريخ األمم وامللوك.321-319/2 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال307/11 :؛الذهبي ،سري أعالم النبالء.50/9 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.356/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.285-282/12 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.177/2 :

[[[ـانظر :العجيل الكويف ،معرفة الثقات.444/1 :

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس 127/1 :و142؛ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث
واآلثار158/6 :؛عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ،سنن الدارمي156/1 :؛مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم-2039/4 :
2040؛جعفر بن محمد الفريايب ،كتاب القدر 52 :و 153و.156

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس369-368/1 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة 502/2 :و.529

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار351/6 :؛أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة:
219/1؛الشيباين ،السنة.618/2 :
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هناك ما ُروي عنه بذ ّم غل ّو الشيعة يف عيل كام فعل ذلك النصارى[[[ ،كام ذُكر ممن
[[[
كانوا يحملون عىل عيل.
وفقًا ملا مىض ومع قلّة املعلومات عن حياة أيب األحوص ميكن أن نثبت أنّه كان من أهل
الحديث املعتقدين بالجرب والتجسيم ،يربطه عالقة حسنة مع بني العباس نظ ًرا لعدم تو ّرطه
باألحداث السياسيّة.
سفيان الثوري(ت161هـ):
هو سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أيب بن عبد
الله بن منقذ بن نرص بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن
ّ
وتوف يف
طابخة بن إلياس بن مرض بن نزار ،ويك ّنى أبا عبد الله؛ ُولد يف الكوفة سنة 97هـ
[[[
البرصة عام 161هـ هاربًا من السلطان.
كان سفيان يتوقّد ذكاء حيث صار إما ًما وهو شاب ،أخذ عن  600شيخ وروى عنه نحو
 1000شخص[[[؛ كان زاه ًدا[[[ وث ّقه الجميع[[[ ،إال أنّه كان يدلّس عن األعاظم[[[ ومل يرو
[[[
أسس مذه ًبا فقه ًّيا مل نعلم عنه إال أنه كان له أتباع يف همدان والدينور
باللفظ بل باملعنى[[[ّ .
وأصفهان[ [[1ونواحي نجد يف اليمن[.[[1
[[[ـأبو الشيخ ،طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها.342/2 :

[[[ـالطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.208 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.350/6 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.225-224/10 :

[[[ـانظر :محمد بن اسحاق ابن نديم ،الفهرست260 :؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء 356/6 :و86/7؛
عبدالرحمن بن عيل ابن الجوزي ،صفة الصفوة100-97/3 :؛مبارك بن محمد ابن األثري ،املختار من مناقب األخيار:
.556-540/2
[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.169-164/11 :
[[[ـالعسقالين ،طبقات املدلسني.32 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـالسمعانی ،األنساب.148/7 :

[[[1ـمحمد بن أحمد املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم.395 :
[[[1ـاملصدر.96 :

113

 114العقيدة

 114الملف

هناك معلومات كثرية -ويف بعض األحيان متناقضة -عن حياة سفيان السياسية؛ يبدو أ ّن
عالقته مع بني العباس مل تكن حسنة بل تورط مع الجهة الحاكمة وتحدي ًدا مع املنصور
(حكم 137هـ-158هـ) وابنه املهدي(حكم 158هـ-196هـ) .هرب سفيان من الكوفة إثر
طلب املنصور حيث ُدعي يك يكون قاض ًيا فأىب[[[؛ هذا ما ذكرته املصادر لكن رمبا مل
تكن صحيحة؛ إذ نعلم أ ّن عالقة سفيان وأصحابه كانت جيّدة مع محمد بن عبدالله النفس

جى خروج محمد ويراه
الزكية (ت145هـ) وإبراهيم بن عبدالله (ت145هـ) .كان سفيان يرت ّ

خاصة أصحاب سفيان بني يدي إبراهيم وقد تأسف عن مقتل
املهدي[[[ ،كام قُتل جمع من
ّ

تأسفا شدي ًدا حيث قال« :ما أظن الصالة تقبلّ ،
إل أ ّن الصالة خري من تركها»[[[ .هذه
إبراهيم ّ

العالقة مع املعارضة آنذاك يدفع املنصور إىل طلب سفيان أين كان ،فقد أمر بقتله[[[ .هذه

الفرض ّية تبدو صحيحة حينام نجد خروج سفيان من الکوفة كان يف 144هـ[[[ ال يف 155هـ

أو أ ّن سفيان هرب من الكوفة مرات ع ّدة -إذ هناك قرائن عن هروب سفيان من الكوفة يفسنة 144هـ أي سنة قبل-أو أثناء -قيام محمد وإبراهيم ابني عبدالله.

مم كان مع أبيه املنصور؛ ألنّه قد هرب منه أيضً ا؛
مل تكن عالقة سفيان مع املهدي أحسن ّ

قيل إ ّن سفيان دخل عىل املنصور فرفض أن يكون صاحبًا له فخرج بطريقة غري الئقة ملقام
ل القضاء[[[ ،أو قيل إ ّن املنصور
الخليفة[[[ ،كذلك قيل إنّه ُ
حبس ورشيك إثر رفضهام تو ّ

كل ذلك بالض ّم
كتب لسفيان بقضاء الكوفة فرمى سفيان العهد يف دجلة وهرب إىل برصة[[[ّ .
[[[ـالسمعانی ،األنساب.153/3 :

[[[ـانظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین 184 :و.257
[[[ـ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.329-328 :

[[[ـأحمد بن عيل الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد160/9 :؛جالل الدين السيوطي ،تاریخ الخلفاء.312-311 :
[[[ـالزرکيل ،األعالم.104/3 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.161-160/9 :
[[[ـالبالذري ،أنساب األرشاف.316/11 :

[[[ـعيل بن الحسني املسعودي ،مروج الذهب و معادن الجوهر.323-322/3 :
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مع عالقته مع عيىس بن زيد (ت169هـ)[[[ الذي كان ميثّل املعارضة يف زمن املهدي،

يجعل سفيان مغضوبًا عليه من ِقبل الخليفة.

قيل عن سفيان إنّه كان يف الرشطة يحرس جذع زيد (ت بین  ،[[[)122-120لك ّنه مل يب ُد
حا؛ إذ كان عمر سفيان آنذاك بین  23و 25عا ًما ،فإن كان إما ًما وهو شاب ،ال يليق له
صحي ً
قياسا مع مكانته االجتامعية وحسن إقبال عيىس بن
أن يكون يف الرشطة بل ال يكون مالمئًا ً
زيد له.
أيًّا كان سبب تدهور عالقة سفيان مع بني العباس فهو مل يرض جوارهم بأيّة حال ،فدفعه

ذلك إىل كُره بغداد عاصمة الخالفة حيث كان يرى املتعبّد فيها كاملتعبّد يف الكنيف.

[[[

أ ّما عن حياة سفيان الكالمية ،ميكن القول بأنّه كان من أهل الحديث الذين ال يرجعون إىل
القياس جل ّيه وخف ّيه ما وجدوا أث ًرا؛ هذا كالم الشهرستاين (ت548هـ)[[[ دون أن يشري إىل

مذهب سفيان .يف املقابل نجد أ ّن أبا حنيفة (ت150هـ) كان شيخًا لسفيان ،روى كالهام
عن اآلخر[[[؛ كام نجد أ ّن سفيان أخذ علم أيب حنيفة وروى كتبه ومدحه[[[ ،كذلك ارتىض
حب عيل وعثامن يف قلوب نبالء الرجال[[[ حيث كان إذا دخل
اإلرجاء السيايس بجمع ّ
البرصة ح ّدث بفضائل عيل(ع) ،وإذا دخل الكوفة ح ّدث بفضائل عثامن[[[؛ ويف خرب جالسه
الفضل بن دكني (ت 218أو219هـ) مثان سنني يف الكوفة مل يسمعه قال يف عثامن حسنة
[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.352-350 :

[[[ـ مطهر بن طاهر املقديس ،البدء و التاریخ51/6 :؛ الطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب.148 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد 36/1 :و.49-48
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.243/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.225-224/10 :

[[[ـ انظر :ابن أيب الوفاء ،الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية228-227/2 :؛ عبد الرحمن بن عيل ابن الجوزي،
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک.728/1 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـاملصدر.237/10 :
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أو سيئة[[[ .رمبا كان هكذا رأي سفيان يف أيب حنيفة قبل أن يظهر اإلرجاء يف اإلميان ،فبعد
[[[
كل مقام ومقال[[[ حيث كفّر املرجئة فلم يشهد جنازتهم.
ذلك سفيان قدح به يف ّ
إ ّن بعض املصادر ترى سفيان زيديًّا[[[ ،كام بعض املصادر الشيعيّة تراه من البُرتية[[[ ويراه
يجل زي ًدا مح ّب ًة ألهل
بعض من الخشبية[[[؛ ويف املقابل ُعلّل تصنيفه بالزيدية عىل أنّه كان ّ
البيت ومخالف ًة ملا قام به بنو أمية[[[ .رمبا رميه بالتشيع أيضً ا جاء من هذا الباب حيث نجد

بجانبه سلمة بن كهيل (ت122هـ) الزيدي[[[ ،أو من جهة تفضيله عليًّا عىل عثامن حيث
روى حديثًا واح ًدا يف فضل عثامن[[[؛ مهام كان األمر إ ّن سفيان كان يتشيّع لك ّنه ترك ذلك
[[[1
حني التقى بأيوب السختياين (ت131هـ) وعبد الله بن عون (ت150هـ).
ارتبط سفيان الثوري باإلمامني الباقر والصادق؛ فقد سأل الباقر عن الجريدتني
النبي  يف مسجد الخيف[ ،[[1واستالم الحجر حني
وسأل الصادق عن خطبة
ّ
الطواف[ [[1وحد الرسقة[ [[1والتعزير[ .[[1مل يكن ارتباطه معه يف األسئلة الفقه ّية
[[[1

[[[ـالفسوي ،املعرفة والتاریخ.728/1 :

[[[ـانظر :البالذري ،أنساب األرشاف316/11 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة.199-184/1 :

[[[ـ انظر :ابن سعد ،الطبقات الکربی343/6 :؛ الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم228/10 :؛
البالذري ،أنساب األرشاف.316/11 :
[[[ـابن نديم ،الفهرست.253 :

[[[ـاألشعري القمي ،املقاالت والفرق.6 :

[[[ـجوزيف فان إس ،علم الكالم واملجتمع.317/1 :

[[[ـانظر :ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة 371/6 :و.274/15
[[[ـابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة494/1 :؛كذلك لسكوته عن عثامن ،انظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ.728/1 :

[[[1ـالطربي ،تاريخ األمم وامللوك.657/11 :
[[[1ـانظر :الكليني ،الكايف.152/3 :
[[[1ـانظر :املصدر.404-403/1 :
[[[1ـانظر :املصدر.404/4 :
[[[1ـانظر :املصدر.229/7 :
[[[1ـانظر :املصدر.243/7 :
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فحسب ،بل دخل عليه وهو مطلوب من ِقبل السلطان[[[ ويف حني آخر سأله أن يوصيه[[[.
يف املقابل نجد أ ّن سفيان نسب األكاذيب لإلمام الصادق يف البرصة[[[ ،كذلك نعته

اإلمام الباقر هو وأبا حنيفة بالصا ّد عن سبيل الله[[[ .كان سفيان ميتنع رواية فضائل عيل

بن أيب طالب(ع) بسبب الشيعة.

[[[

أي حال سفيان الثوري يُص ّنف من ضمن أهل الحديث ،م ّر بأدوار كالمية مختلفة يف
عىل ّ

حياته .مل يكن له ارتباط مع الجهة الحاكمة ،بني أمية كانت أو بني العباس.
الفضل بن ُدكني(ت 218أو 219هـ):

هو أبو نعيم الفضل بن ُدكني بن حامد بن زهري موىل آلل طلحة بن عبيد الله التيمي،

ّ
وتوف يف الكوفة عام 218هـ أو 219هـ[[[ .وث ّقه كل من اهتم بالجرح
ُولد يف سنة 130هـ،
والتعديل[[[ مع كونه شيعيًّا دون غل ّو وسب.

[[[

شيكًا مع عبد السالم بن حرب (ت187هـ) يف دكان واحد يبيعان امل ُالء أي
كان الفضل َ

املالحف[[[ .كان له مواقف سياسية يف عهد املأمون العبايس (حكم 218-198هـ) حيث

ح ًبا
قيل إنّه خرج مع أيب الرسايا (ت199هـ)[ .[[1دخل بغداد وح ّدث بها ويبدو أنّه كان مر ّ

[[[ـالطويس ،األمايل ،480-479 :وهنا قرينة عن كون سفيان هارباً من الكوفة قبل 155هـ.
[[[ـمحمد بن عيل ابن بابويه ،الخصال.169/1 :

[[[ـانظر :الكيش ،اختيار معرفة الرجال.333-330 :
[[[ـانظر :الكليني ،الكايف.393-392/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.369-368/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.220-197/23 :

[[[ـالذهبي ،املغني يف الضعفاء190/2 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال.351-350/3 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.340/15 :
[[[1ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.448 :
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به هناك إذ ُجعل له كريس عظيم يح ّدث عليه[[[ ،فكان يأخذ شيئًا من السلطان[[[ .له موقف
مع املأمون عىل إثر النهي عن املنكر يف بغداد ،فإنّه عند دخوله بغداد عام 204هـ أمر
مبنعه؛ إ ّن املأمون أعجبته شخصية الفضل يف هذه الجلسة فقال« :من نهى مثلك أن يأمر
ّ
نشك يف خروج الفضل مع أيب الرسايا .كان للفضل
باملعروف»؟[[[ هذا املوقف يجعلنا

رشف -برأي أهل الحديث -يف محنة القرآن؛ إذ أىب أن يكتم اعتقاده بعدم خلقه،
موقف م ّ
ّ
وتوف[[[ بعد ذلك يراه الذهبي (ت748هـ) أنّه قُتل إثر طعنة يف
والطريف أنّه نجى من ذلك

عنقه.

[[[

كان الفضل يُرمى بالتش ّيع والرفض من قبل املجتمع البغدادي ،فكان يجيب بيشء من

التكتّم واإليهام[[[؛ هذا اإليهام دفع البعض إىل القول بتشيعه[[[ .مل يكن هذا األمر املستند

الوحيد يف رميه بالتش ّيع ،بل يراه أبو داود (ت275هـ) -يف ما نُقل عنه -شديد التش ّيع[[[ ،وص ّنفه
ابن قتيبة (ت276هـ) من الشيعة[[[ ،ويراه الذهبي شيعيًّا دون سب وغل ّو؛ كذلك كان يفضّ ل

عل ًّيا(ع) عىل عثامن[ .[[1إ ّن الفضل روى عن كبار املرجئة ،أيب حنيفة (ت150هـ) وعمر بن

تربأ من أيب حنيفة يف مجلس املحنة ورماه بالزندقة؛ إذ كان يفتي
ذ ّر (ت153هـ)[ [[1لك ّنه ّ

[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.346/12 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.347/15 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.346-345/12 :
[[[ـانظر :املصدر.345/12 :

[[[ـانظر :الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم347-340/15 :؛الذهبي ،سري أعالم النبالء. 157-142/10 :
[[[ـانظر :عيل بن الحسني أبوالفرج اإلصفهاين ،األغاين120/15 :؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.347-346/12 :
[[[ـانظر :محمد بن عيل الطربي اآلميل ،بشارة املصطفی لشیعة املرتضی.86 :
[[[ـابن العامد ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.94/3 :
[[[ـابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[1ـعبد الله بن محمد نايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[1ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب270/8 :؛الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم340/15 :؛املزي،
تهذيب الكامل يف أسامء الرجال197/23 :؛الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1355/3 :
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برمي الجمرة بالزجاج ويقول بخلق القرآن[[[؛ مع ذلك كان يرى اإلرجاء السيايس[[[ .جاء ذكر
عن الزيدية ال ُدكينية نسبة إىل الفضل بن ُدكني[[[ ،كام ُع ّد الفضل من الزيدية البرتية[[[ فهذا
يالئم ما قال عنه الذهبي واعتقاده باإلرجاء السيايس.
وكيع بن اجلراح(ت 196أو 197هـ):
هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو

بن عبيد بن رؤاس بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةُ ،ولد يف سنة  128أو 129هـ،
[[[
وتوف يف  196أو 197هـ راج ًعا من مكة[[[؛ ُوصف بأنّه كان ً
ّ
عاملا فقيها ف ُوث ّق.
ُع ّد وكيع من الصوفية والز ّهاد[[[ ،مع كون أبيه عىل بيت مال املهدي (حكم 169-158هـ)

رسا من مال أبيه وأ ّمه[[[؛ كان مدم ًنا عىل النبيذ ويفتي
والرشيد (حكم 193-170هـ) فكان مو ً
[[[
ل القضاء يف عهد الرشيد بسبب كربه وضعف برصه[[[1؛ هذا هو املوقف
بحلّه  .امتنع من تو ّ
جل له فلم نعلم شيئًا عن مواقفه السياسية.
السيايس الوحيد الذي ُس ّ

فربا القول بحلّية النبيذ أيضً ا من هذا الباب.
كان وكيع يفتي بقول أيب حنيفة (ت150هـ)[ّ [[1
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.345/12 :
[[[ـنايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[ـمحمد بن أحمد الخوارزمي ،مفاتیح العلوم41 :؛عيل بن محمد ابن أثري ،الكامل يف التاريخ.445/6 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.223/1 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.365/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.484-462/30 :

[[[ـراجع :عبدالوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء و الصوفية):
116-115/1؛زين الدين محمد عبدالرئوف املناوي ،طبقات الصوفية( الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية):
477-476/1؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.371-368/8 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد474/13 :؛ابن قتيبة ،املعارف507 :؛ابن سعد ،الطبقات الکربی. 357-356/6 :

[[[ـ انظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد477-476/13 :؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق80-79/63 :؛ الذهبي،
تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم 442-441/13 :و448؛الذهبي ،سري أعالم النبالء.142/9 :
[[[1ـمحمد بن خلف وكيع ،أخبار القضاة 30 :و606؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.472/13 :
[[[1ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد475/13 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.76/63 :
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حكم
ريا[[[ ،لك ّنه ُرمي بالكفر و ُ
ح ّدث وكيع يف بغداد والشام ومكة فكان اإلقبال عليه كث ً
عليه بالقتل إثر نقل رواية فيام يختص بحال النبي بعد وفاته ،فف ّر من مكة ورجع إىل
[[[
الكوفة[[[؛ كان ذلك بني  184و186هـ .جلس مكان سفيان الثوري (ت161هـ) بعد وفاته
وح ّدث حني كان له 33عا ًما[[[ .ع ّده الشهرستاين (ت548هـ) من الزيدية ال ُبرتية[[[ ،وقيل عنه
أنّه كان يق ّدم عل ًيا عىل عثامن ويعتقد باإلرجاء السيايس[[[؛ سمع الذهبي (ت748هـ)
عن كتاب فضائل الصحابة لوكيع بن الجراح فقد ق ّدم فيه باب فضائل عيل عىل فضائل
عثامن ،فكان فيه تشيّع يسري ال يرض فقد كان كوفيًّا يف الجملة[[[؛ نجد يف شيوخه معروف
بن خربوذ (ت بني 160-141هـ) وأبا حمزة الثاميل (ت يف خالفة املنصور) الشيعيني وعمر
بن ذر (ت153هـ) املرجئ[[[ ،مع هذا كان يدافع عن معاوية ويراه قامئً ا بطلب دم عثامن[[[.
كان يعادي أبا حنيفة ويذم أخذه بالرأي -مع كونه يفتي بقوله ،[[1[-كام عادى الجهمية ومن
[[[1
يقول بخلق القرآن فكفّرهم جمي ًعا[ .[[1بالقراءة لرواياته نجد ما ّ
يدل عىل اإلرجاء السيايس

[[[ـانظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق 60 /63 :و.71-70

[[[ـانظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ176-175/1 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق102-101/63 :؛الذهبي ،تاريخ
االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.454-450/13 :
[[[ـابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.69/63 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد473/13 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.69/63 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.222/1 :
[[[ـنايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.154/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.484-462/30 :

[[[ـ انظر :عيل بن محمد أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة387/3 :؛ ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث
واآلثار.187/6 :

[[[1ـعبد الله بن أحمد ،السنة.277/1 :

[[[1ـانظر :الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم444/13 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة 258-229/1 :و2
.532/454/

[[[1ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 113/1 :و 116و221؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
291-289/2؛الشيباين ،السنة.619/2 :
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حيث يروي فضائل طريف حرب الجمل من عيل وطلحة والزبري[[[ ،كذلك يف فضائل
عيل وعثامن[[[؛ كام نجد عند رواياته ما ينجم عن عقيدة الجرب[[[ والتجسيم بإثبات
الرؤية[[[ -وإن كان يف رواية عن عائشة ينفي الرؤية[[[ ،-كذلك ما ّ
يدل عىل امتناع التأويل
والسؤال عن الكيف[[[.
شعبة بن احلجاج(ت160هـ):
هو شعبة بن الحجاج بن ورد من األزد .موىل لألشاقر عتاقه ويكنى أبا بسطامُ .ولد بني
عامي  80و81هـ يف الواسط ونشأ هناك ،ث ّم ذهب إىل الكوفة والبرصة وبغداد وح ّدث فيها،
وت ُويف سنة 160هـ يف البرصة[[[ .كان يف بدأ األمر مالز ًما للطرماح (ت؟) يطلب الشعر
ث ّم اتّجه إىل الحديث ،فكان عامل ًا بالشعر[[[ .اتّفق الجميع عىل وثاقته[[[ وعلمه فكان أ ّول
من جرح وعدل ثم تبعه األخرون ،روى عن  400شيخ من التابعني[ [[1فقد جمع حديث
[[[1
امل َرصين الكوفة والبرصة[ .[[1كان يف عداد املتعبّدين والزهاد والصوفية.
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة :يف فضائل عيل(ع) ،600-563/2 :ويف فضائل طلحة:
 ،748-745/2ويف فضائل الزبري.734/2 :
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار.346/6 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،مسند أحمد 247-246/1 :و72-71/2؛ محمد بن إسامعيل البخاري،
صحيح البخاري171/6 :؛ابن ماجة ،سنن ابن ماجه57/1 :؛الفريايب ،كتاب القدر.55 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :البخاري ،صحيح البخاري 123/6 :و127/9؛ مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم139/1 :
و440؛الشيباين ،السنة 194/1 :و256؛عبد الله بن أحمد ،السنة 229/1 :و.241
[[[ـانظر :البخاري ،صحيح البخاري.140/6 :
[[[ـانظر :عبد الله بن أحمد ،السنة.267/1 :

[[[ـانظر :ابن سعد ،الطبقات الکربی207/7 :؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.257/9 :
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.258/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.495-479/12 :
[[[1ـانظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء.228-202/7 :
[[[1ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.260/9 :

[[[1ـ انظر :أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء144/7 :؛ ابن الجوزي ،صفة الصفوة235/3 :؛ الشعراين،
الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء و الصوفية)106/1 :؛املناوي ،طبقات الصوفية(
الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية).319/1 :
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كان له عالقة حسنة مع املهدي العبايس (حكم 169-158هـ) حيث اغتفر دين أخي شعبة

للديوان وقد اهداه ألف جريب يف البرصة تركها شعبة[[[ .كان من أتباع إبراهيم بن عبدالله بن
الحسن (ت145هـ) وقد خرج معه.

[[[

ع ّده الشهرستاين (ت548هـ) من مص ّنفي الشيعة[[[ ،وقيل عنه أنّه كان يرى رأي الرافضة

ناقال عن أيب الفضل السليامين
فرتكه عند مجيئه إىل البرصة[[[ ،كذلك قال الذهبي (ت748هـ) ً

(ت404هـ) إنّه كان يق ّدم عل ًيا عىل عثامن[[[؛ هذا التش ّيع رمبا نشأ بعد مالزمته للطرماح

فوالؤه الشيعي معروف[[[ .قيل عنه إنّه روى عن اإلمام الصادق ،[[[لكن مل يوجد لذلك

أثر يف املصادر الشيعية؛ هناك يف املصادر السنية روايات عن جعفر بن محمد رواه
شعبة يف أحكام الصدقة وغسل الجنابة[[[ ،كذلك قيل إنّه روى عن الصادق أنّه كان

ّ
يتول الشيخني [[[.كان له عالقة حسنة مع أيب حنيفة (ت150هـ)[ ،[[1لك ّنه يختلف معه يف
اإلميان ،فريى اإلميان يزداد وينقص بالعمل -كام يظهر من قراءة رواياته[ .-[[1ميكن أن
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.257/9 :

[[[ـ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین323 :؛ حميد بن أحمد املحيل ،الحدائق الوردية يف مناقب األمئة
الزيدية.306/1 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.224/1 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.261/9 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.588/2 :

[[[ـراجع :املفيد ،اإلختصاص.141-138 :

[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.479/12 :

[[[ـانظر :أحمد بن حسني البيهقي ،السنن الكربى133/4 :؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.200/3 :

نقال عن الشايف للمرتىض :التسرتي ،قاموس الرجال422/5 :؛املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال-51/35 :
[[[ـ ً
.53
[[[1ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.260/9 :

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس164-163/2 :؛البغدادي ،مسند ابن الجعد57/1 :؛ابن
أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار167/6 :؛ البخاري ،صحيح البخاري164/8 :؛ مسلم بن حجاج ،صحيح
مسلم.77/1 :
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كل من العقيدة بالجرب[[[ والتجسيم[[[ يف روايات شعبة ،كام هناك الكثري مام ّ
يدل عىل
نجد ّ
اإلرجاء السيايس[[[.
ُ َ
محمد بن جعفر الغندر (ت 193أو 194هـ):
هو محمد بن جعفر املعروف بغُن َدر موىل هذيل ،كان حياته يف البرصة وتويف فيها عام
 193أو 194هـ[[[ .لزم شعبة 20سنة وروى كل رواياته[[[ ،وث ّقه الجميع عىل غفلة فيه يف غري
العلم[[[؛ لك ّن أبا حاتم الرازي-فيام نقله الذهبي -يرى حديثه يف غري شعبة يُكتب لكن ال
[[[
حتج به.
يُ ّ
كان محمد ابن امرأة شعبة (ت160هـ)[[[ ،سامه ابن جريج (ت بعد 150هـ) غُن َد ًرا؛ ألنّه

كان يشغب عليه ،فأهل الحجاز يس ّمون املشاغب غندرا[[[ .ال نعلم شيئًا عن حياة غندر،
فيبدو أنّه مل يخرج من البرصة يف طلب الحديث .هناك حكايات كثرية عن غفلته ومواقفه
جالسا عىل املنارة يف ّرق زكاته ،فقيل له :لِ َم تفعل هذا؟ فقال:
جا لذلك أنّه كان
ً
الغريبة؛ منوذ ً

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس104-103/1 :؛أحمد بن حنبل ،مسند أحمد494/1 :؛
البخاري ،صحيح البخاري135/9 :؛ الرتمذي ،الجامع الكبري20/4 :؛ الشيباين ،السنة 59/1 :و43/2؛ عبد الله بن
أحمد ،السنة.390/2 :
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس395/1 :؛ مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم162/1 :
و2113/4؛أبو داود ،سنن أيب داود234/4 :؛الشيباين ،السنة 188/1 :و 196و.200

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس193-191/1 :؛ أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة:
 116/1و 219و222-221؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد292-290/2 :؛ أبو داود ،سنن أيب داود211/4 :؛ ابن ماجة،
سنن ابن ماجه95/1 :؛الشيباين ،اآلحاد واملثاين.182/1 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی216/7 :؛السمعانی ،األنساب.83/10 :
[[[ـابن الجوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک.227/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.9-5/25 :
[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.100/9 :
[[[ـابن حبان ،الثقات.50/9 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.353/13 :
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أرغّب الناس يف الزكاة[[[! هناك قصص فكاهية يف حياته أنكر بعضها.

[[[

كل ما رواه
عن فكره الكالمي أيضً ا ال نتمكّن من الفصل بينه وبني شعبة ،إذ غندر روى ّ
كل من
حكم بني ال ّناس فيام اختلفوا يف حديث شعبة؛ عىل هذا نجد ّ
شعبة ،فكان كتابه
ً
الجرب والتجسيم واإلرجاء السيايس يف رواياته.
ثالثًا :إطاللة عىل البيئة الفكريّة التي انترشت فيها فكرة عدم إميان أيب طالب:
بال ّنظر إىل املنظومة الفكريّة الشيعيّة نجد أ ّن أغلب الروايات التي صدرت من أهل
حا -صدرت من
البيت يف خصوص إميان أيب طالب ،معظمها-داللة وترصي ً
اإلمام الصادق ،أي يف الفرتة بني 114هـ إىل 148هـ؛ حيث هناك روايات عن اإلمام
الباقر والكاظم والرضا يف هذا الشأن[[[ .نعم ،هناك رواية عن الصادق عن آبائه

عن أمري املؤمنني يرينا وجود تساؤالت حول إميان أيب طالب .[[[فبعد عرص
الصادق نجد مص ّنفات شيع ّية بخصوص إميان أيب طالب .[[[لك ّننا مل نجد هذا
املوضوع لعب دو ًرا يف الرساالت الواردة بني عيل بن أيب طالب ومعاوية ،فإ ّن مسألة
ٍ
مستمسك بيد معاوية؛ يك يقلّل من شأن أمري املؤمنني،
كفر أيب طالب كان خري
بل بالعكس نجد أ ّن عليًّا يتفاخر بأبيه عىل أيب سفيان[[[ كام نجد ما يشعر من اعرتاف
معاوية بإميان أيب طالب.[[[
مل نجد شيئًا من انتشار فكرة كفر أيب طالب فرتة الحكم األموي -مع وجود شواهد
[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.9/25 :

[[[ـ انظر :ابن الجوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک228/9 :؛ عبد الرحمن بن عيل ابن الجوزي ،أخبار
الحمقى واملغفلني101 :؛عيل بن محمد أبو حيان التوحيدي ،البصائر والذخائر.159/7 :

[[[ـانظر :الكليني ،الكايف 442/1 :و449-445؛فخار بن معد املوسوي ،إميان أيب طالب( الحجة عىل الذاهب إىل
كفر أيب طالب) 68-67 :و.144-103
[[[ـانظر :الطويس ،األمايل 305 :و.702

[[[ـانظر :النجايش ،رجال النجايش 87 :و 65و 186و265؛محمد بن حسن الطويس ،الفهرست 29 :و.96

[[[ـ للرسائل وتفاخر عيل(ع) انظر :البالذري ،أنساب األرشاف282-277/2 :؛ أحمد بن داود الدينوري ،األخبار
الطوال.187 :

[[[ـانظر :عباس بن بکار الضبي ،أخبار الوافدين من الرجال من أهل البرصة و الکوفة علی معاوية بن أيب سفيان.19 :

ّ
ّ
الفكري الداعم لنفي إيمان أيب طالب
التي�ار

الملف

125

التمسك بهذه الفكرة يف العهد العبايس
لوجود تساؤالت عن هذا األمر آنذاك ،-لك ّننا نجد
ّ
وتحدي ًدا عرص املنصور (حكم 158-137هـ) ،حيث يؤكّد عىل هذا االعتقاد يف بيان تفاضل
بني العباس عىل بني أيب طالب يف رسالته التي أرسلها ملحمد النفس الزكية (ت145هـ)[[[؛
هذا األمر يرينا بوضوح أ ّن فكرة كفر أيب طالب أصبحت مستمسكًا لبيان األحق ّية
بالخالفة حني صار األمر إىل الخالف بني بني هاشم ،ال كام كان األمر حيث كان الخالف
بني بني هاشم وبني أمية .لكن هناك أمر يجعلنا نفكّر بأ ّن هذه الفكرة مل تكن وليدة عرص
العباسيني ،بل هناك جذور أمويّة لها؛ فاألمر يتعلّق مبا كتبه محمد النفس الزكية إىل منصور،
فقد قال :فأنا ابن أرفع ال ّناس درجة يف الج ّنة وأهونهم عذابًا يف ال ّنار[[[! هذا األمر يدلّنا إىل
أ ّن هذه الفكرة أخذت جذورها قبل الدولة العباسية ،لك ّنها مل تظهر إىل حينها ،فهنا يتّضح
دليل وجود الخارجني مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله يف ثورتهام يف ناقيل حديث كفر
أيب طالب.
ات ّضح لنا حني دراستنا طرق الرواية الدالّة عىل كفر أيب طالب أ ّن أغلب من ورد يف
سندها إ ّما أنّه يف مظا ّن كونه زيديًّا برتيًّا ،أو أنّه كان له عالقة حسنة مع بني العباس؛ فام م ّر
من رسالة محمد النفس الزكية الذي خرج معه أهل الحديث الكوفيون الذين غالبهم زيديون،
يوضّ ح لنا دليل وجود من هو زيدي يف أسانيد الرواية التي ّ
تدل عىل كفر أيب طالب.
أ ّما ما يتعلّق باإلرجاء السيايس وتفضيل عيل عىل عثامن ،فناتج عن البيئة الكوفية
التي ترى عل ًيا أفضل من عثامن ،وعن البيئة الفكريّة ألهل الحديث الذين يتوقفون يف
الحكم عىل صحابة الرسول.
إ ّن نظرنا إىل أسانيد الروايات التي ّ
تدل عىل كفر أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة
اسم الم ًعا لكرثة تك ّرره يف األسانيد ،وهو ابن شهاب الزهري (ت125هـ)
األوىل ،نجد
ً
الذي يراه هشيم بن بشري (ت183هـ) رشطيًّا لبني أمية[[[؛ فوجوده قرينة عىل كون جذور هذه

الفكرة يف عرص بني أمية.

[[[ـانظر :البالذري ،أنساب األرشاف102-98/3 :؛الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.569-568/7 :
[[[ـ فإ ّن هذا القول يشري بوضوح إىل حديث الضحضاح.

[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.226/7 :
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ال ّ
جا ،فوجود املص ّنفات
شك أ ّن فكرة كفر أيب طالب يف عرص بني العباس قد القت روا ً
تدل عىل إميان أيب طالب والروايات الصادرة عن املعصومنيّ 
الشيع ّية التي ّ
تدل

عىل ذلك ،فقد وصل األمر إىل ح ّد أن املأمون -فيام اشتهر عنه -قال بإميان أيب طالب.[[[
النتيجة:

خفي ألهل الحديث يف نرش فكرة عدم إميان
ات ّضح لنا من خالل ما م ّر أ ّن هناك دو ًرا غري
ّ
أيب طالب؛ حيث يوجد َمن هو يُدرج تحت قامئة أهل الحديث الكالسيكيني ،كام
هناك دور -يف هذا الطريق تحدي ًدا -للزيديّة ال ُبرتية من الكوفيني .كام وجدنا أ ّن هذه الفكرة
جا يف عهد بني العباس الذين واجهوا قيام ثورات من البيت الهاشمي ،فدعموا
وجدت روا ً
يبق
االعتقاد بكفر أيب طالب إلظهار التعارض الفكري مع هذه الثورات .باملقابل مل َ
الفكر الشيعي مكتوف األيدي ،فقام هذا الفكر متمثّالً بأمئّة الهدى وأتباعهم لدفع هذه
اال ّدعاءات وهذا االعتقاد.
إ ّن ما تق ّدم كان مبنزلة الخطوة األوىل ملحاولة كشف التيّار الفكري الداعم لفكرة نفي
إميان أيب طالب(ع) ،فال ّ
ّ
وأدق يف سبيل الوصول إىل
شك أنّه يجب إجراء بحوث أشمل
نتائج أكرث رصانة ودقة.

[[[ـابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.74/14 :
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املصادر:
	.1أبو الشيخ ،عبد الله بن محمد .طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها4 .
ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1412 ،
	.2أبو الصالح الحلبي ،تقي بن نجم .تقريب املعارف 1 .ج .ط  .1إيران-قم:
الهادي.1404 ،
	.3أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن حسني .مقاتل الطالبیین 1 .ج .ط  .3لبنان-بريوت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.1419 ،
	.4أبو حيان التوحيدي ،عيل بن محمد .البصائر والذخائر 10 .ج .لبنان-بريوت :دار
صادر.1419 ،
	.5——— .اإلمتاع واملؤانسة 3 .ج .لبنان-بريوت :املکتبة العرصية.1424 ،
	.6أبو داود ،سليامن بن األشعث .سنن أيب داود 4 .ج .لبنان-بريوت :املكتبة
العرصية ،بال تا.
	.7أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن الحسني .األغاين 25 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.1415 ،
	.8أبو نعيم ،أحمد بن عبدالله .حلية األولياء و طبقات األصفياء 11 .ج .ط  .1مرص-
القاهرة :دار أم القرى ،بال تا.
	.9أبو نعيم األصبهاين ،أحمد بن عبدالله .معرفة الصحابة 5 .ج .ط  .1لبنان-بريوت:
دار الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1422 ،
	.10أحمد بن حنبل .فضائل الصحابة 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة،
.1403
	.11——— .مسند أحمد 45 .ج .ط  .1مؤسسة الرسالة.1421 ،
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	.12——— .العلل ومعرفة الرجال 3 .ج .ط  .2السعودية -الرياض :دار الخاين،
.1422
	.13ابن أيب الحديد ،عبدالحميد بن هبة الله .رشح نهج البالغة 10 .ج .ط  .1إيران-
قم :مكتبة آية الله املرعيش النجفي.1404 ،
	.14ابن أيب الوفاء ،عبد القادر بن محمد .الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية 5 .ج.
ط  .2بال مك :مؤسسة الرسالة ،بال تا.
	.15ابن أثري ،عيل بن محمد .الكامل يف التاريخ 13 .ج .لبنان-بريوت :دار صادر،
.1385
	.16——— .أسد الغابة يف معرفة الصحابة 6 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الفكر،
.1409
	.17ابن األثري ،مبارك بن محمد .املختار من مناقب األخيار 6 .ج .ط  .1اإلمارات-
العني :مركز زايد للرتاث و التاريخ.1424 ،
	.18ابن األعجمي ،سبط .التبيني ألسامء املدلسني 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية.1406 ،
	.19ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عيل .أخبار الحمقى واملغفلني 1 .ج .لبنان-
بريوت :دار الفکر اللبناين.1410 ،
	.20——— .املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک 19 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الکتب العلمية.1412 ،
	.21ابن الجوزي ،عبدالرحمن بن عيل .صفة الصفوة 4 .ج .ط  .3لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1423 ،
	.22ابن الطيوري ،مبارك بن عبد الجبار .الطيوريات 5 .ج .بال مك :بال إسم ،بال تا.
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	.23ابن العامد ،عبد الحي بن أحمد .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 11 .ج .ط
 .1سوريا-دمشق :دار ابن کثري.1406 ،
	.24ابن بابويه ،محمد بن عيل .الخصال 2 .ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف
الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1362 ،
	.25——— .األمايل 1 .ج .ط  .1إيران-طهران :کتابچی.1376 ،
	.26——— .التوحيد 1 .ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمیة
بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1398 ،
	.27ابن حبان ،أبو حاتم محمد البستي .الثقات 9 .ج .ط  .1الهند-حيدر آباد :مؤسسة
الكتب الثقافية.1393 ،
	.28——— .املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني 3 .ج .ط  .1سوريا-
حلب :دار الوعي.1396 ،
	.29——— .مشاهري علامء األمصار 1 .ج .ط  .1مرص-املنصورة :دار الوفاء للطباعة
والنرش والتوزيع.1411 ،
	.30ابن حيون ،النعامن بن محمد .رشح األخبار يف فضائل األمئة األطهار 3 .
ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
.1409
	.31ابن سعد ،محمد .الطبقات الكربى( الطبقة الخامسة من الصحابة) 2 .ج .ط .1
السعودية -الطائف :مكتبة الصديق ،بال تا.
	.32ابن شاهني .تاريخ أسامء الثقات 1 .ج .ط  .1الكويت :الدار السلفية.104 ،
	.33ابن طاووس ،عيل بن موىس .مهج الدعوات ومنهج العبادات 1 .ج .ط  .1إيران-
قم :دار الذخائر.1411 ،

129

 130العقيدة

 130الملف

	.34ابن عبدالرب ،يوسف بن عبدالله .جامع بيان العلم وفضله 1 .ج .لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية.1421 ،
	.35ابن عساكر ،عيل بن الحسن .تاريخ مدينة دمشق 80 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الفكر.1415 ،
	.36ابن قتيبة ،عبد الله بن مسلم .املعارف 1 .ج .ط  .2مرص-القاهرة :الهیئة املرصیة
العامة للکتاب.1992 ،
	.37ابن ماجة ،محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه 5 .ج .ط  .1بال مك :دار الرسالة
العاملية.1430 ،
	.38ابن مبارك ،عبد الله .الزهد والرقائق 1 .ج .لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية ،بال
تا.
	.39ابن معني ،يحيى .تاريخ ابن معني برواية الدارمي 1 .ج .سوريا-دمشق :دار
املأمون للرتاث ،بال تا.
	.40ابن نديم ،محمد بن اسحاق .الفهرست 1 .ج .ط  .1لبنان  -بريوت :دار املعرفة،
بال تا.
	.41ابن أيب شيبة ،عبد الله .املصنف يف األحاديث واآلثار 7 .ج .ط  .1السعودية-
الرياض :مكتبة الرشيد.1409 ،
	.42ابن إسحاق ،محمد بن إسحاق بن يسار .كتاب السري واملغازي 1 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار الفكر.1398 ،
	.43ابن سعد ،محمد .الطبقات الکربی 9 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الکتب العلمية،
.1410
	.44األشعري القمي ،سعد بن عبد الله .املقاالت والفرق 1 .ج .إيران-طهران:
عطايئ.1341 ،
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	.45الباجي املاليك ،سليامن بن خلف .التعديل والتجريح 3 .ج .املغرب-مراكش:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،بال تا.
	.46البخاري ،محمد بن إسامعيل .خلق أفعال العباد 1 .ج .السعودية -الرياض :دار
املعارف ،بال تا.
	.47——— .صحيح البخاري 9 .ج .بال مك :دار طوق النجاة.1422 ،
	.48البغدادي ،عيل بن الجعد .مسند ابن الجعد 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة
نادر.1410 ،
	.49البالذري ،أحمد بن يحيى .أنساب األرشاف 13 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الفكر.1417 ،
	.50البيهقي ،أحمد بن حسني .السنن الكربى 10 .ج .لبنان-بريوت :دار الفكر ،بال تا.
	.51الرتمذي ،محمد بن عيىس .الجامع الكبري 6 .ج .لبنان-بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.1998 ،
	.52التسرتي ،محمد تقي .قاموس الرجال 12 .ج .ط  .2إيران-قم :جامعة املدرسني
يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1410 ،
	.53الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد الله .املستدرك عىل الصحيحني 4 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية.1411 ،
	.54الحسيني ،محمد بن عيل .التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة 4 .ج .ط  .1مرص-
القاهرة :مكتبة الخانجي.1418 ،
	.55الحلواين ،حسین بن محمد .نزهة الناظر و تنبیه الخاطر 1 .ج .ط  .1إيران-قم:
مدرسة اإلمام املهدي علیه السالم.1408 ،
	.56الحويزي ،عبد عيل بن جمعة .تفسري نور الثقلني 5 .ج .ط  .4إيران-قم:
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اسامعيليان.1415 ،
	.57الخصيبي ،حسني بن حمدان .الهداية الكربى 1 .ج .لبنان-بريوت :مؤسسة
البالغ14198 ،هـ.
	.58الخطيب البغدادي ،أحمد بن عيل .تاريخ بغداد 24 .ج .ط  .1لبنان  -بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1417 ،
	.59الخويئ ،أبوالقاسم .معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة 24 .ج .ط .5
بال مك :بال إسم.1413 ،
	.60الخوارزمي ،محمد بن أحمد .مفاتیح العلوم 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
املناهل.1428 ،
	.61الدارقطني ،عيل بن عمر .ذكر أسامء التابعني و من بعد هم ممن صحت روايته
عن الثقات عند البخاري و مسلم 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية،
.1406
	.62الدارمي ،عبد الله بن عبد الرحمن .سنن الدارمي 4 .ج .ط  .1السعودية :دار
املغني للنرش والتوزيع.1412 ،
	.63الدينوري ،أحمد بن داود .األخبار الطوال 1 .ج .إيران-قم :الرشيف الريض،
.1368
	.64الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد .تاريخ االسالم ووفيات املشاهري
واألعالم 52 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار الكتاب العريب.1413 ،
	.65الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد .ميزان اإلعتدال 4 .ج .ط  .1لبنان-بريوت:
دار املعرفة.1382 ،
	.66——— .الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة 2 .ج .ط  .1السعودية-
جدة :دار القبلة للثقافة االسالمية-مؤسسة علوم القرآن.1413 ،
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	.67——— .سري أعالم النبالء 23 .ج .ط  .9لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1413 ،
	.68——— .املغني يف الضعفاء 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية،
.1418
	.69الرازي ،ابن أيب حاتم .الجرح والتعديل 9 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.1371 ،
	.70الزرکيل ،خیر الدین .األعالم 8 .ج .ط  .8لبنان-بريوت :دار العلم للماليني،
.1989
	.71السبحاين التربيزي ،جعفر .بحوث يف امللل و النحل 9 .ج .إيران-قم :مؤسسة
النرش اإلسالمي -مؤسسة اإلمام الصادق ع ،بال تا.
	.72السمعانی ،عبد الکریم بن محمد .األنساب 13 .ج .ط  .1الهند-حيدر آباد :دائرة
املعارف العثامنیة.1382 ،
	.73السيوطي ،جالل الدين .تاریخ الخلفاء 1 .ج .ط  .1سوريا-دمشق :دار البشائر،
.1417
	.74الشبسرتی ،عبد الحسین .التبيني يف أصحاب اإلمام أمري املؤمنني و الرواة
عنه 4 .ج .ط  .1إيران-قم :املكتبة التاريخية املختصة.1403 ،
	.75الشعراين ،عبدالوهاب .الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف
مناقب العلامء و الصوفية) 2 .ج .ط  .1مرص-القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.1426 ،
	.76الشهرستاين ،محمد بن عبد الکریم .امللل والنحل 2 .ج .ط  .3إيران-قم:
الرشيف الريض.1364 ،
	.77الشيباين ،ابن أيب عاصم .السنة 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :املكتب اإلسالمي،
.1400
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	.78——— .اآلحاد واملثاين 6 .ج .ط  .1السعودية -الرياض :دار الراية.1411 ،
	.79الصفار ،محمد بن حسن .بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد 1 .ج .ط .2
إيران-قم :مکتبة آیة الله العظمی املرعيش النجفي (ره).1404 ،
	.80الصنعاين ،عبد الرزاق .املصنف 11 .ج .ط  .2الهند :املجلس العلمي.1403 ،
	.81الصنعاين ،يوسف بن يحيى .نسمة السحر بذكر َمن تشيع و شعر 3 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار املؤرخ العريب.1999 ،
	.82الضبي ،عباس بن بکار .أخبار الوافدين من الرجال من أهل البرصة و الکوفة علی
معاوية بن أيب سفيان 1 .ج .لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1403 ،
	.83الطربيس ،أحمد بن عيل .اإلحتجاج علی أهل اللجاج 2 .ج .ط  .1إيران-مشهد:
نرش املرتضی.1403 ،
	.84الطربي اآلميل ،محمد بن جریر .املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب 1 .ج .ط  .1إيران-قم :کوشانپور.1415 ،
	.85الطربي اآلميل ،محمد بن عيل .بشارة املصطفی لشیعة املرتضی 1 .ج .ط .2
العراق-النجف :املطبعة الحيدرية.1383 ،
	.86الطربي ،محمد بن جرير .تاريخ األمم وامللوك 11 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار
الرتاث.1387 ،
	.87الطويس ،محمد بن الحسن .رجال الطويس 1 .ج .ط  .3إيران-قم :جامعة
املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1427 ،
	.88الطويس ،محمد بن حسن .الفهرست 1 .ج .ط  .1العراق-النجف :مكتبة
املرتضوية ،بال تا.
	.89——— .األمايل 1 .ج .ط  .1إيران-قم :دار الثقافة.1404 ،
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	.90الطياليس ،أبو داود .مسند أيب داود الطياليس 4 .ج .ط  .1مرص :دار هجر،
.1419
	.91العجيل الكويف ،أحمد بن عبد الله .معرفة الثقات 2 .ج .ط  .1السعودية-املدينة
املنورة :مكتبة الدار.1405 ،
	.92العسقالين ،ابن حجر .طبقات املدلسني 1 .ج .ط  .1األردن-عامن :مكتبة
املنار ،بال تا.
	.93——— .تهذيب التهذيب 12 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار صادر.1325 ،
	.94العسقالين ،ابن حجر .لسان امليزان 7 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة األعلمي،
.1390
	.95العسقالنی ،ابن حجر .اإلصابة يف متييز الصحابة 8 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الکتب العلمية.1415 ،
	.96العقييل .الضعفاء 4 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية.1418 ،
	.97الفراء .معاين القرآن 1 .ج .ط  .1مرص :دار املرصية للتأليف والرتجمة ،بال تا.
	.98الفريايب ،جعفر بن محمد .كتاب القدر 1 .ج .ط  .1السعودية :أضواء السلف،
.1418
	.99الفسوي ،سعقوب ن سفيان .املعرفة والتاریخ 3 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة
الرسالة.1401 ،
	.100الكيش ،محمد بن عمر .اختيار معرفة الرجال .محمد بن حسن الطويس 1 .ج .ط
 .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1427 ،
	.101الكليني ،محمد ين يعقوب .الكايف 8 .ج .ط  .4إيران-طهران :دار الكتب
اإلسالمية.1407 ،
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	.102املازندراين ،محمد بن إسامعيل .منتهى املقال يف أحوال الرجال 7 .ج .ط .1
إيران-قم :مؤسسة آل البيت.1416 ،
	.103املامقاين ،عبدالله .تنقيح املقال يف علم الرجال 36 .ج .ط  .1إيران-قم :موسسة
آل البيت إلحياء الرتاث.1431 ،
	.104املجليس ،محمد باقر بن محمد تقي .بحار األنوار 111 .ج .ط  .2لبنان-بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب.1403 ،
	.105املحيل ،حميد بن أحمد .الحدائق الوردية يف مناقب األمئة الزيدية 2 .ج .ط .1
اليمن-صنعاء :مكتبة بدر.1423 ،
	.106املزي ،يوسف بن عبد الرحمن .تهذيب الكامل يف أسامء الرجال 35 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1400 ،
	.107املسعودي ،عيل بن الحسني .مروج الذهب و معادن الجوهر 4 .ج .ط  .2إيران-
قم :دار الهجرة.1409 ،
	.108املفيد ،محمد بن محمد .اإلختصاص 1 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر العاملي
أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.109——— .اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد 2 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر
العاملي أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.110املفید ،محمد بن محمد .الفصول املختارة 1 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر
العاملي أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.111املقديس ،محمد بن أحمد .أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم 1 .ج .ط  .3مرص-
القاهرة :مكتبة املدبويل.1411 ،
	.112املقديس ،مطهر بن طاهر .البدء و التاریخ 6 .ج .مرص-بورسعيد :مکتبة الثقافة
الدينية ،بال تا.
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	.113املقریزی ،أحمد بن عيل .إمتاع األسامع مبا للنبي من األحوال و األموال و
الحفدة و املتاع 15 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الکتب العلمية.1420 ،
	.114املناوي ،زين الدين محمد عبدالرئوف .طبقات الصوفية( الكواكب الدرية يف
تراجم السادة الصوفية) 5 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار صادر.1999 ،
	.115املوسوي ،فخار بن معد .إميان أيب طالب( الحجة عىل الذاهب إىل كفر أيب
طالب) 1 .ج .ط  .1إيران-قم :دار سيد الشهداء للنرش.1410 ،
	.116النجايش ،أحمد بن عيل .رجال النجايش 1 .ج .ط  .6إيران-قم :جامعة
املدرسني يف الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1418 ،
	.117النعامين ،محمد بن إبراهیم .الغيبة 1 .ج .ط  .1إيران-طهران :مکتبة الصدوق،
.1397
	.118النووي ،یحیى بن رشف .تهذيب األسامء و اللغات 1 .ج .ط  .1السورية-دمشق:
دار الرسالة العاملية.1430 ،
	.119الیعقوبی ،أحمد بن إسحاق .تاريخ اليعقويب 2 .ج .لبنان-بريوت :دار صادر ،بال
تا.
	.120خليفة بن خياط .تاريخ خليفة بن خياط 1 .ج .ط  .2دمشق ،بريوت :دار القلم،
مؤسسة الرسالة.1397 ،
	.121سعيد بن منصور .التفسري من سنن سعيد بن منصور 5 .ج .ط  .1دار الصميعي
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