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ملخص البحث:

السرية  روايات  لتصحيح  التارخيية  املصادر  نقد  الدراسة  هذه  تستعرض 
النقد واملقارنة  ملنهج  الشيعة، وفقًا  أعيان  كتابه  السيد حمسن االمني يف  النبوية عند 
نقد  عىل  الدالة  النقدية  األلفاظ  يستعرض  ان  للباحث  كان  هذا  وعىل  والتحليل، 
املصادر التارخيية، واألحداث التي أوردها يف كتابه، وصوالً إىل بيان هل كان مؤيدًا 
أم كان خمالفًا أم ناقدًا هلا؟ األمر الذي يدفع الباحث إىل املقارنة والتحليل بني األخبار 

ومدى مصداقيتها، والقدرة عىل الربط بني تلك االحداث.

إىل  األول  املحور  يف  تطرقت  حماور،  مخسة  اىل  الدراسة  هذه  قسمت  وقد   
للسيد حمسن  العلمية  املكانة  فيه:  فبينت  الثاين  املحور  اما  لغًة واصطالحًا،  النقد   :
االمني العاميل، من حيث اسمه ونسبه ونشأته ومؤلفاته العلمية، اما املحور الثالث: 
فاختص بموضوع نقد اخطاء املؤرخني، وبحثت يف املحور الرابع: ترجيح الروايات 
وتصحيحها، بموازنة العديد من النصوص، واملفاضلة فيام بينها وترجيح الصحيح 
منها، واخريًا تناولت يف املحور اخلامس: السهو واالشتباه الذي يقع به املؤرخون، 

تتلّخص يف االشتباه والسهو يف عرض الرواية التارخيية.
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Abstract

 Such a study surveys the criticism of the historical sources to rectify 
the narratives of the prophetic chronicle of Seid. Mohssan Al-
Ameen`s Shiite Dignitaries according to the criticism, comparison 
and explication . Here , the researcher is to review the critical 
utterances of the historical sources and the events and his opinion 
whether was he against or with or rather criticizing them ? That 
is why the researcher reverts to comparison and explication to 
determine the extent of their credibility and concomitance . 
         The study consists of four axes; the first axis highlights  the 
scientific status of Mr. Mohsen al-Amin, in terms of his name, rank, 
origin, and scientific writings. The second axis deals with criticism 
of historians’ mistakes. The third is to extirpate  the  narratives . 
Finally the fourth axis  summarizes the suspicion and omissions in 
the presentation of the historical narratives .
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املقدمة:

يأخذ هذا النوع من الدراسات أمهية يف جمال الكتابة التارخيية، إذ ُيربز لنا 
جانبا مهام من اجلوانب املنهجية التي سلكها مؤرخونا الكبار؛ ملا هلا من مشاركة يف 
جمال الرتاث الفكري احلضاري العريب اإلسالمي، أضف إىل ذلك قلة الدراسات 
الدراسات  هذه  وتوظيف   ، االمني  حمسن  السيد  عند  التارخيي  النقد  تناولت  التي 

واإلفادة منها يف منهجية الكتابة التارخيية.

نقد  والتحليل يف  باملقارنة  النقد  ابراز ملكة  السيد حمسن االمني يف  اسهم   
املصادر والروايات التارخيية، وتتأّتى امهية هذه الدراسة من شهرة مؤلف الكتاب؛ 
إذ حيتل املنزلة العلمية املرموقة بني العلامء، فهو عامل ومؤرخ وحمقق ومدقق، وكتابه 
يعد من اهم املؤلفات التي تناولت تراجم اعالم الشيعة، وهذه االمهية التي ُخّص 
للمصادر  نقد  من  حيتويه  بام  والتعمق،  الدراسة  عىل  الباحث  شجعت  الكتاب  هبا 
التي استخدمها يف كتابه؛ سواء التثبيت والتعضيد لتلك املصادر، او بيان اخلطأ لكي 
والروايات،  لألخبار  النقدي  والتحليل  املقارنة  عن  فضاًل  املصادر،  تلك  تصحح 
واصدار األحكام بصحتها، وهذا قلام نجده عند املؤرخني، فقد وجدناه يتثّبث يف 
عرض االخبار وال يعجل بإيراد أخباٍر أخرى اال بعد أن حيللها وينقدها، ويعطي 
رأيه بتلك االخبار، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء عىل املنهج النقدي التحلييل يف 
تصحيح الروايات التارخيية عند السيد حمسن األمني يف كتابه »أعيان الشيعة«، واتبع 
الباحث فيه منهج البحث التارخيي الذي يعتمد عىل النقد والتحليل واالستنتاج يف 

عرض املادة العلمية اخلاصة باملوضوع.
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اوالً: املكانة العلمية للسيد حمسن االمني العاميل.

جبل  بالد  من  شقراء  قرية  يف  العاميل  احلسيني  االمني  حمسن  السيد  ولد   
عامل سنة 1284هـ/ 1867م)1(، يرجع نسبه اىل حسني ذي الدمعة بن زيد بن عيل 
بن احلسني بن عيل بن ايب طالب )2(، ابوه السيد عبد الكريم االمني  كان تقيًا 
املقدس وزار  نقيًا، صاحلًا، قوامًا، طيب الرسيرة، حج بيت اهلل احلرام، وزار بيت 
املشاهد املقدسة يف العراق، والدته ابنة العامل الشيخ حممد حسني فلحة املييس، كانت 
من فضليات النساء عاقلة صاحلة ذكية مدبرة عابدة مواظبة عىل االوراد واالدعية، 

وكان لوالديه الفضل يف تربيته وحثه عىل طلب العلم)3(.

واما جده ألبيه السيد عيل فكان فقيهًا عاملًا رئيسًا ذا شهرة، وكذلك جده   
تقيًا،  ورعًا،  فاضاًل،  صاحلًا،  عاملًا،  كان  العاميل  فلحة  حسني  حممد  الشيخ  المه 

شاعرًا، ذائع الصيت)4(.

بدأ السيد حمسن دراسته يف مسقط رأسه يف جبل عامل وعىل يد استاذه الشيخ موسى 
رشاره، ويف سنة 1408هـ/ 1891م ذهب اىل النجف االرشف ودرس عىل يد كبار 
رضا  اغا  الشيخ  1905م()5(،  1323هـ/  طه)ت  حممد  الشيخ  منهم:  العلامء 
اهلمداين)ت1322هـ/1904م()6(، واآلخوند اخلراساين )ت1329هـ/1911م()7(، 

والشيخ حممد باقر نجم آبادي)8(.

اشتهر السيد حمسن االمني بالفكر االصالحي؛ فقد التحق سنة1461هـ/1942م 
باملجمع العريب العلمي يف دمشق)9(، وكان مولعًا باالطالع فاشتهر بمؤلفاته القيمة، 
ومن أبرزها موسوعته الكبرية أعيان الشيعة وكتبه يف اخلطابة واألدب، ومن مؤلفاته 
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العلمية منها: لواعج االشجان يف مقتل احلسني، أصدق االخبار يف قصة االخذ 
بالثأر، الدر الثمني يف اهم ما جيب معرفته عىل املسلمني، جوامع املواعظ، احلصون 
التبرصة،  رشح  االيساغوجي،  رشح  الشيعة،  حق  يف  املنار  اورده  ما  رد  يف  املنيعة 
النبوية، يف  العرتة  السنية يف مناقب ومصائب  رشح ديوان ايب فراس)10(، املجالس 
عجائب  الترصيف)11(،  علم  يف  املنيف  السالم(،  عليهم  البيت)  أهل  أئمة  رحاب 
أحكام أمري املؤمنني)12(، املفاخرة بني العلم واملال، املفاخرة بني العلم والقلم، 
حاشية املطول، صفوة الصفو يف علم النحو، املولد النبوي الرشيف، حوايش العروة 
اخلزاعي،  دعبل  العرفية،  عىل  الرشعية  املوازين  تطبيق  يف  البهية  الدرة  الوثقى، 
مناسك احلج، رشح التبصري، حوايش املعامل، اساس الرشيعة، حذف الفضول عن 
علم االصول، معادن اجلواهر، حوايش امايل املرتىض، مفتاح اجلنات، حاشية مفتاح 

الفالح، أرجوزة يف الراجعات)13(، وغريها من املؤلفات العلمية.

توىف السيد حمسن االمني يف بريوت سنة 1371هـ/ 1951م .  

ثانيًا: النقد لغًة واصطالحًا:

النقد يف اللغة: مشتق من فعل) َنَقَد ( ويقال: نقدت الدراهم وانتقدهتا: إذا خلصتها 
من الزيف، والنقد : متييز الدراهم وتشخيص الزيف منها، وناقدت فالنًا اذا ناقشته 

يف األمر)14(.

يلقطه  كان  إذا  ينقده  الطائر احلب  ونقد  بأصبعه،  نقره  إذا  نقدًا  ينتقده  اليشء  ونقد 
التقاطًا، واإلنسان ينتقد اليشء بعينه، وهو خمالسة النظر لئال يفطن له)15(. 

 أما النقد اصطالحاً: هو دراسة الرواة واملرويات لتمييز جيدها من رديئها، وعلوم 
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احلديث كلها تعترب نتاجًا هلذه املهمة التي اضطلع هبا املحدثون واحلفاظ، ومن أبرز 
هذه العلوم علام اجلرح والتعديل وعلل احلديث)16(.

ويتضح من ذلك ارتباط املعنى اإلصطالحي باملعنى اللغوي ارتباطا وثيقًا.  

يف  الواردة  األخطاء  تصحيح  إىل  هيدف  الذي  هو  التارخيي:  النقد  أما   
الدراسات التارخيية، والبحث عن حقيقة اليشء من حيث كونه أصياًل أو زائفًا)17(، 
مكان  من  املعنى  حيث  من  أحيانًا  ختتلف  ألهنا  الكلامت،  معاين  حتديد  عن  فضاًل 
آلخر)18(، وهبذا فقد قسم  النقد اىل قسمني: النقد اإلجيايب وهيدف إىل التحقق من 
التارخيي  النص  بقراءة  التامة  والعناية  كتبه،  بام  املؤلف  قصد  ومن  األلفاظ  معنى 
وحمتوياته، أما النقد السلبي فيهدف اىل حقيقة ان املؤرخني خيطئون ويصيبون فيجب 
التمييز بني تزوير املؤرخ وكذبه وبني خطأ ارتكبه أو معلومة ُخدع هبا، وينضوي حتت 
هذا النوع النقد السلبي اهلادف إىل التشهري بمؤرخ ما ألهداف خاصة وشخصية، 
الفكرية  أو  السياسية  اجتاهاته  بسبب  باملؤرخ  املس  سوى  النقد  هذا  هدف  وليس 

وبسبب دوره الفكري الذي يقوم به يف املجتمع)19(.

ثالثًا: نقد اخطاء املؤرخني:

ال يتوقف النقد التارخيي لدى املؤرخني عند اقتناص العثرات يف مضمون 
وقع  ما  عن  فضال  التارخيية،  املصادر  نقد  إىل  تعداه  بل  سندها،  يف  أو  الروايات 
عرضها  وعدم  التارخيية،  للرواية  عرضهم  يف  اخطاء  من  السابقون  املؤرخون  فيه 
من  صحيح  هو  ما  بيان  يف  موقفه  املؤرخ  ُيبدي  وهنا  والنقد،  والتحقيق،  للتحليل 
رأي  خطأ  ووضوح  رأيه؛  صحة  تعّضد  التي  باألدلة  ذلك  معّزًزا  الروايات،  تلك 

اآلخرين. 
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احللبي  الدين  برهان  االمني،  حمسن  السيد  نقدهم  الذين  املؤرخني  ومن 
به احللبي يف  السرية احللبية )ت1044هـ/ 1635م(، حني يذكر ما جاء  صاحب 
مسألة ُكتاب الوحي، قائاًل :)حكى صاحب السرية احللبية عن بعضهم كان معاوية 
وزيد بن ثابت مالزمني للكتابة بني يدي رسول اهلل ص يف الوحي وغريه ال عمل 

هلام غري ذلك()20(.

ومـــــــن ثـم يذكر الســــــيد حمســــــــن االمني رواية اوردهــــــــا ابـن   
حجر)ت852هـ/1449م(. لسان امليزان، مطبعة يف االصابة تنص: »قال املدائني 
وبني  بينه  فيام  ص  للنبي  يكتب  معاوية  وكان  الوحي  يكتب  ثابت  بن  زيد  كان 

العرب«)21(.

بقوله:  فيبدأ  احللبية،  السرية  صاحب  هبا  جاء  التي  الرواية  هذه  فيصحح 
املقرتن  رأيه  يعطي  وبعدها  الوحي،  يف  جهالته  عىل  دليل  هذا  قوله  إذ  )بعضهم( 
بأدلة وشواهد تارخيية، بان قوله ال يعارض قول املدائني ويف االستيعاب البن عبد 
الرب)ت463هـ/1070م( بأن معاوية أحد الذين كتبوا لرسول اهللa، قائال: »فال 
يعارض قول املدائني ويف االستيعاب معاوية أحد الذين كتبوا لرسول اهللa، ولو 
ابن  الوحي لذكره ثم قال يف االستيعاب«)22(، وكذلك ذكر رواية عن  كان يكتب 
عباس تعطي لنا صفه من صفات معاوية التي ال تتالءم عقال بكاتب وحي حسب 
قوهلم: »عن ابن عباس أن رسول اهلل ص بعث إىل معاوية يكتب له فقيل إنه يأكل ثم 

بعث إليه فقيل إنه يأكل فقال رسول اهلل ص ال أشبع اهلل بطنه)23( .

ومن مجلة تلك االخطاء رواية ذهاب النبي حممد اىل ورقة بن نوفل؛ لكي   
الرواية؛ ألهنا  فقد رد هذه  الوحي)24(،  نزول  بعد  رآه  ملا  قلبه  منه ويطمئن  يستعلم 
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خمالفة للمنطق والعقل، ويصحح السيد حمسن االمني، ما جاء يف كتاب جممع البيان 
للطربيس)ت 548هـ/   1153م( بقوله: »أقول ويف هذا أيضا ما فيه كام سبق عن 
جممع البيان من أن اهلل تعاىل ال يوحي إىل رسوله إال بالرباهني النرية ومل يكن ورقة 

أعرف باهلل وبآياته منه حتى يأيت إليه ويستثبت منه«)25( .

ونجد هذا ايضًا يف رواية احتباس الوحي عن النبي حممد aفقد جاء يف   
جممع البيان رواية مفادها؛ أن الوحي احتبس عن النبي aمخسة عرش يومًا، عن ابن 
عباس وقيل اثني عرش يوما، وعن ابن جريح وقيل أربعني يوما عن مقاتل ،قال ابن 
عباس فقال املرشكون إن حممدا قد ودعه ربه وقاله ،ودعه: تركه ،وقاله :أبغضه ولو 

كان أمره من اهلل لتتابع عليه الوحي)26(.

وتتابعت االقاويل عن هذه الرواية، فقيل: إن سبب النزول ان امرأة من   
قريش وهي ام مجيل)27(، قالت ما أرى شيطانك اإل ودعك، وهذا ما ذكره الطربيس 
يف جممع البيان عن البخاري ومسلم، وهنالك قول آخر انه ابطأ الوحي عن النبي 

aفجزع جزعًا شديدًا فقالت خدجية قد قالك ربك ملا يرى من جزعك)28(.

من  يتعجب  ال  أنه  االوىل  الرواية  من  االمني  حمسن  السيد  موقف  وكان   
ذلك  له  القائل  إن  الصواب  »أقول  قائاًل:  غريهم  او  املرشكني  لسان  عىل  ورودها 

املرشكون أو أم مجيل أو اجلميع«)29(.

السيدة خدجية مناٍف  القول عىل لسان  ان  الروايات عن   ولكن ما تذكره 
فيصحح   ،aللنبي املنارصين  من  خدجية  السيدة  كانت  فقد  التارخيية،  لألحداث 
هذه الرواية قائاًل: »أما خدجية فكانت أعرف بمقام رسول اهلل a من أن تقابله هبذا 
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الكالم وكانت عادهتا إذا رأت منه ما هيمه أن تسليه ال أن تزيد يف مهه وجتاهبه بقوهلا 
: قد قالك ربك«)30(.

النبي حممدa بني عبد املطلب، ونزول قوله تعاىل:   اما بخصوص دعوة 
Q()31(، وبلغهم ما امر اهلل تعاىل به من املؤازرة وعىل أن    P   O(
االمام  فنهض  مجيعا،  عنها  القوم  فأحجم  فيكم؛  وخليفتي  ووصيي  أخي  يكون 
فيكم  وخليفتي  ووصيي  أخي  هذا  »إن  ص:  النبي  فقال  اهلل  نبي  يا  انا   عيل

فاسمعوا له وأطيعوا«)32(.

وحديث  كذب  »أهنا  بقوله:  تيمية  ابن  رواية  االمني  حمسن  السيد  فيورد   
موضوع وأن من له أدنى معرفة باحلديث يعلم ذلك »)33(، فينتقده بقوله: »أقول ال 
شئ أعجب من قدح ابن تيمية... وقوله أن من له أدنى معرفة باحلديث يعلم ذلك 
مع أن من عنده أدنى معرفة يعلم أن قدح ابن تيمية فيه مل يستند إىل معرفة بل إىل 

التحامل عىل عيل وأهل بيته والنصب«)34(.

واثبته  ذكره  قد  احلديث  هذا  ان  يؤكد  القدح،  هذا  سبب  حدد  ان  وبعد 
بالشواهد التارخيية لكال الطرفني؛ فقد ذكره الطربي يف تارخيه وتفسريه، والثعلبي 
الطويس يف  القمي،  بابويه  ابن  منهم:  وثقاهتم  الشيعة  تفسريه، فضاًل عن علامء  يف 
ابن قيمة  انتقاده بإصدار حكمه عىل  الرواية يوجه  لتلك  جمالسه، ويف هناية حتليليه 

.)35(
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رابعًا: تصحيح وترجيح الروايات:

 اعتمد السيد حمسن االمني عىل الكثري من الروايات الشفوية التي تناقلها 
الرواة، فوجدوا أمامهم جمموعًة من الروايات املتضاربة حول حادثٍة تارخيية معينة، 
فكان البد من استيعاهبا وإخضاعها لعدة مقاييس ومعايري يف إمكانية تصديقها أو 
تكذيبها، ومل يكن ذلك مستبعدًا، فقد برزت شخصيته التارخيية من خالل موازنة 

العديد من النصوص، والتفاضل فيام بينها وترجيح الصحيح منها.

كانت  التي  األحداث  عىل  املتفرج  موقف  االمني  حمسن  السيد  يقف  ومل 
تتعدد  فعندما  حكمه،  فيها  وأصدر   وفكره،  نظره،  فيها  عمل  بل  لدهيم،  تتجمع 
الروايات واالقوال يف أمر من األمور فإنه خيتار الرأي الذي يميل إليه، أو يف بعض 
األحيان يبسط رأيه حول قضية من القضايا، ثم يرجح الرأي الذي يرجحه مدعاًم 

بالشواهد واألدلة املؤيدة.

ومـن املؤرخني الذين نقدهم السيد حمسن االمني، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي
) ت911هـ/ 1505م()36(، حني يذكر ما جاء به السيوطي يف مسألة أول من صنف 
املغازي  أول من صنف يف  األوائل:  السيوطي يف  »قال  قائاًل:  والسري،  املغازي  يف 

عروة بن الزبري، أول من مجع مغازي رسول اهلل a حممد بن إسحاق«)37(.

فيه عروة شاذ  ألف  أول من  إن  قائال :)وقوله  فينتقده ويعد روايته شاذه 
إذ ال يعرفه أهل العلم ولذلك ذكره صاحب كشف الظنون بلفظ القيل مشريا إىل 
تضعيفه مع أنه ينافيه قول السيوطي نفسه كام سمعت: أول من مجع املغازي حممد بن 
إسحاق ولو أريد اجلمع بان ابن إسحاق مجع مغازي رسول اهلل a خاصة وعروة 
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صنف يف األعم لنافاه أن ابن إسحاق صنف يف مطلق املغازي يف االسالم()38(.

ونلحظ أن السيد حمسن االمني قد اعتمد عىل صاحب كتاب كشف الظنون 
حاجي خليفة)ت 1067هـ/ 1657م(، وهي من املراجع احلديثة، كذلك نجد ان 
اوهلا  مراحل  بعدة  مر  قد  واملغازي  السري  تدوين  ان  اغفل  قد  االمني  السيد حمسن 
عارصوا  الذين  التابعني  عرص  ففي  الثانية  املرحلة  واما  الصحابة،  بعض  إمالءات 
94هـ/712م(  حوايل  الزبري)ت  بن  عروة  كتبه  ما  ومنها  عنهم  واخذوا  الصحابة 
اسموها مغازي رسول اهلل)39(، اما املرحلة الثالثة يف عرص اتباع التابعني ومن جاء 
بعدهم وكان اشمل كتاب يف السري واملغازي هو ما ألفه حممد بن اسحاق)ت151 
أو 152هـ/761 أو762م()40(، إذ غطى به عىل مجيع املؤرخني السابقني )41(، اضافة 
اىل ذلك نجد ان السيد حمسن االمني مل ينقدها بل اكتفى بذكره انه سمع هذه الرواية 

بعبارة )سمعت( ومل يعلق عليها وهذا مما يؤاخذ عليه.

اما يف مسألة وضع االذان واالقامة، فيذكر ابن سعد يف طبقاته، وابن هشام 
بعض  رآها  رؤيا  اإلقامة  و  االذان  وضع  سبب  »إن  قائال:  ذلك  سبب  سريته،  يف 
األنصار« وقد حكم  عىل ذلك بأنه »باطل ال يلتفت إليه فان األحكام الرشعية ما 

كان يرشعها ص باملنامات ان هو إال وحي يوحى«)42(. 

هنالك  ان  اىل  يشري  الرواية،  ان يصحح  قبل  انه  االحيان  ونجد يف بعض 
اليها،  يشري  التي  للكلامت  الصحيح  املعنى  اعطاء  يف  االختصاص  اهل  من  تومها 
أهل  بعض  من كالم  يتوهم  ما  »وان  قائاًل:  واللواء  الراية  كلمة  نجده يف  ما  وهذا 
اللغة من احتاد الراية واللواء ليس بصواب«)43(، ومن ثم يصحح الرواية التارخيية 
التي ختص السرية النبوية وباخلصوص ما جاء يف من محل اللواء او الراية يف معركة 
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بدر، وينقل تلك الرواية التي رصح هبا كل من ابن اسحاق وابن سعد، بأن تلك 
الرايات كانت يف معركة خيرب، وهذا ما نصه: »إن ما حيكى عن ابن إسحاق وابن 

سعد من أن الرايات حدثت يوم خيرب مردود هبذه الروايات«)44(.

عىل  التارخيي  والشاهد  الدليل،  ويعطي  الرواية،  تلك  يصحح  ثم  ومن 
صحتها، بالتفصيل لكي يقطع الشك بتلك الرواية، فضاًل عن ذكره املصادر التي 
وان  بدر،  يوم    مع عيل  كانت  األكرب  العلم  الراية وهي  »ان  قائاًل:  منها،  اخذ 
مصعب بن عمري وهو مهاجري كان معه لواء املهاجرين هذه حال املهاجرين، أما 
األنصار فالظاهر أن لواء األوس كان مع احلباب بن املنذر ولواء اخلزرج مع سعد 
ما ذكر يف  ينايف ذلك  بذلك وال  الترصيح  اهلدى  احللبية عن  السرية  بن معاذ، ويف 
وقعة بدر من أن سعد بن معاذ كان واقفا بالسالح عىل باب العريش جلواز أن يكون 
محل اللواء يف الطريق فقط وحينئذ فتكون األلوية ثالثة والراية واحدة وهو املوافق 
لالعتبار فان الراية العظمى جيب أن تكون بيد عيل ألهنا ال تعطى إال ملتميز يف 
الشجاعة وعيل وإن كان من املهاجرين إال أن كونه صاحب الراية جيعله الرئيس عىل 
اجلميع فاستحسن أن يكون للمهاجرين لواء أيضا فأعطى ملصعب بن عمري وهو 
الذي أعطي اللواء يوم أحد ألنه من بني عبد الدار ألن لواء املرشكني كان مع بني 
عبد الدار فقتل مصعب وأعطي عيل اللواء مع الراية وجعل لألنصار لواءان أحدمها 

لألوس مع احلباب واآلخر للخزرج مع سعد)45(.

ومن الروايات التي ردها السيد حمسن االمني؛ ما جاء يف اخبار وقعة أحد 
، فقد اورد عدة روايات حول مسألة عدد من قتلهم االمام عيل من بني عبد 
الدار يف هذه املعركة؛ فبعد ان يستعرض تلك الروايات يرجح االصح واالقرب اىل 
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الصواب قائاًل: »وبعد ما رأينا اختالف املؤرخني فيمن عدا طلحة واثنني معه من 
أصحاب اللواء يف عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث ال يكاد يتفق اثنان 
منهم كابن سعد والطربي والواقدي وابن اسحق وابن األثري وغريهم كام عرفت 
يف  الناس  يف  فاش  هو  الذي  طالب  أيب  بن  عيل  عىل  التحامل  يكون  أن  نستبعد  ال 
كل عرص محل البعض عىل نقل ما ينايف قتله مجيع أصحاب اللواء وما علينا اال أن 
نأخذ بالرواية الصحيحة املتقدمة عن الباقر  أنه قتل أصحاب اللواء التسعة مع 

اعتضادها أيضا بغريها وترك ما يعارضها«)46( .

ويتبني من النص السابق انه قد رفض مجيع تلك الروايات السابقة ولكن 
بجزئياهتا من حيث عدم ذكرها العدد الصحيح، ومن قتلهم ، فضاًل عن ترتيبهم، 
االمام  رواية  عىل  اعتامده  بالتوثيق  رأيه  اثبت  وقد  الصحيحة،  الرواية  واعطى 

الباقر كوهنا تعد من اوثق الروايات وعىل لسان امام معصوم.

ود  بن  عمرو  مع  بقي  من  يذكر  عندما  واضحًا  التارخيية  الرواية  تصحيح  ونجد 
الذي  اخلطاب،  بن  رضار  بينها  من  اسامء  ستة  فيورد  اخلندق،  معركة  يف  العامري 
وغريهم  1022م(،  413هـ/  واملفيد)ت  922م(،  ت310هـ/  الطربي)  ذكره 
من املؤرخني، فيقول: »ورضار هذا ليس أخا عمر بن اخلطاب كام يدل عليه كالم 
الطربي واملفيد السابق وقال صاحب السرية احللبية وتبعه زيني دحالن انه أخو عمر 
بن اخلطاب الشرتاكهام يف اسم األب وهو غلط ألن عمر هو ابن اخلطاب بن نفيل 
بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب العدوي 
كام ذكره أصحاب كتب الصحابة وغريهم وهذا رضار بن اخلطاب بن مرداس أخو 

بني حمارب بن فهر الفهري كام ذكره الطربي وتبعه املفيد«)47(.
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ويتضح مما سبق موقف السيد حمسن االمني من الرواية السابقة، فيصححها 
الرواية  يذكر  ثم  ومن  واخلطأ،  الغلط،  ذلك  هبا  وقع  التي  املصادر  يذكر  ان  بعد 
الروايات  نقد  يف  والصحيح  السليم  العلمي  املنهج  هو  وهذا  بنسبها،  الصحيحة 

التارخيية.

خامسًا: السهو واالشتباه الذي يقع فيه املؤرخون:

من خالل تتبع السيد حمسن االمني يف كتابه أعيان الشيعة، َتبني أن النواحي 
عرض  يف  املؤرخ  به  يقع  الذي  والسهو  االشتباه  يف  تتلّخص  النقد  فيها  يقع  التي 

الرواية التارخيية.

 ، انتقاده االختالف يف والدة سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء   ومن ذلك 
 « اهنا:  ذكر  املتهجد  مصباح  كتابه  يف  الطويس  الشيخ  ان  األمني  السيد  ذكر  فقد 
بسنتني«)48(،  املبعث  بعد  اآلخرة  مجادى  من  العرشين  اجلمعة  يوم  بمكة  ولدت 
بخمس  املبعث  بعد  »ولدت   : إهنا  قاال  أهنام  فيذكر  اشوب  شهر  وابن  الكليني  اما 
 وهو املشهور بني أصحابنا«)49(، ونجد عند ابن  سنني وهو املروي عن الباقر 
اخلشاب)ت567هـ/ 1172م( يف كتابه تاريخ مواليد االئمة)50( :)ولدت بعد النبوة 
العاميل يعطي رأيه  السيد حمسن  البيت()51(. ونجد ان  تبني  بخمس سنني وقريش 
يف هذه الرواية قائاًل:) لعله اشتباه من الراوي أو سهو من النساخ فبناء الكعبة كان 
قبل النبوة ال بعدها ويدل عليه ما يف مقاتل الطالبيني أهنا ولدت قبل النبوة وقريش 
تبني الكعبة()52(، ويواصل السيد حمسن العاميل يف ذكر الروايات التارخيية عن مولد 
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الرب يف االستيعاب  املستدرك وابن عبد  قائاًل: »وروى احلاكم يف   السيدة فاطمة
أهنا ولدت سنة إحدى وأربعني من مولد النبي ص أي بعد البعثة بسنة، ويف اإلصابة 
ولدت بعد البعثة بسنة، وأكثر علامء أهل السنة تروي أهنا ولدت قبل البعثة بخمس 
تلك  بنقد  رأيه   يعطي  التارخيية،  الروايات  مجيع  يستعرض  ان  وبعد  سنني«)53(. 
تلك  اصحاب  من  واالنتقاص  التشهري  اىل  هيدف  ال  علمي  وبأسلوب  الروايات 

الروايات قائاًل: »ولعله وقع اشتباه من الرواة بني كلمتي قبل وبعد«)54(. 
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اخلامتة:

العلمية، -  بناء مادته  الكثري من املصادر يف  السيد حمسن االمني عىل  اعتمد 
تلك  مع  تعامل  فقد  عنها،  املنقولة  االخبار  تلك  يف  نظرة  له  كانت  لكنه 
االخبار عىل اهنا جزئيات ختضع للنقد، لذا مل يتحرج من مناقشتها، وكشف 

اوهامها، بمعنى مناقشة مصادره املكتوبة تصويبًا ألخطائها.

عىل -  الروايات  بعض  تفضيل  يف  النقدي  األسلوب  الدراسة  أوضحت 
غريها، ويف ترجيح الروايات التي تكون جديرة بالرتجيح، اي عدم ذكر 
الرواية عىل علتها، وانام القيام بالتحليل واملقارنة، وبعدها القيام بإصدار 
احلكم عليها، إضافة اىل ذلك نجد أن مؤرخنا يصحح األخطاء واألغالط 

التي وردت يف الروايات التارخيية.

يف -  الرفض  أو  والتضعيف  التشكيك  منهج  االمني  حمسن  السيد  استعمل 
نجده  وهلذا  متحيص،  دون  من  الوثوق  عدم  أي  التارخيية،  الرواية  عرض 

يذكرها مجيعها مشككًا بصحتها.

سلك السيد حمسن االمني املنهج الصحيح الذي يعتمد عىل األمانة العلمية - 
يف نقده للروايات، فال يدلو برأيه إال إذا كان متأكدًا من صحة تلك الرواية؛ 

لكي يفسح املجال أمام القارئ للتحقق من تلك الرواية.

 وضوح الشخصية العلمية يف نقد ما وقع به املؤرخون من أغالط وأخطاء - 
التي  التارخيية  باألدلة  رأيه  داعاًم  التارخيية،  للروايات  عرضهم  يف  واشتباه 

ُتعضد صحة رأيه.
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10- آ قا برزك الطهراين، الذريعة، ج7/ ص25، ج13/ ص136، ص265.
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11- االميني، معجم املطبوعات النجفية، ص300، ص352.

12- االمني، عجائب احكام امري املؤمنني، ص2.

13- االمني، اعيان الشيعة، ج10/ ص474-472.

14- ابن منظور، لسان العرب ، ج426-425/3.

15-املصدر نفسه، ج3/ ص426-425.

16-  اخلطيب البغدادي، أصول احلديث، ص 262.

17- ضاحي، حمارضات يف منهج البحث التارخيي، ص118. 

18- خليل سعيد، منهج البحث التارخيي، ص166 . 

19- عثامن، منهج البحث التارخيي، ص 117-145؛ رستم، مصطلح احلديث، ص 41-12.

20- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 224.

21- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 224.

22- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 224.

23- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 224

24- ينظر: الطربيس، تفسري جممع البيان، ج10/ ص398.

25- األمني، أعيان الشيعة ، ج 1 / ص 225.

26- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 225.

هناية  يف  كانت  هلب،  أيب  زوجة  حرب  بن  سفيان  ايب  اخت  امية،  بن  حرب  بنت  مجيل  أم   -27
ينظر:  الصالة.  اىل  اذا خرج   aالنبي فتطرحه يف طريق  الشوك  لرسول اهللa، وحتمل  العداوة 
الطويس، التبيان، ج10/ ص428؛ البغوي، تفسري البغوي، ج4/ ص543؛ الطربيس، تفسري 
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جوامع اجلامع، ج3/ ص870؛ املباركفوري، حتفة االحوذي، ج9/ ص210.

28- األمني، أعيان الشيعة ، ج 1 /ص 225

29- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 225.

30- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 225.

31- سورة الشعراء: اية 214.

32- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 230 – 232.

33- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 230 – 232.

34- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 230 – 232.

35- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 230 – 232.

36- جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر بن حممد السيوطي، ولد يف سنة )849هـ/ 1445م( 
من ام تركية، ونشأ يتياًم فحفظ القرآن و )عمدة االحكام( و )منهاج النووي( ملحيي الدين النووي 
املحيل  اجلالل  عن  واخذ  القرآن،  وختم  مالك،  ألبن  النحو(  )الفية  و  1277م(  676هـ/  )ت 
والزين العقبي وحرض جملس احلافظ ابن حجر، وأجيز باإلفتاء والتدريس، وذكر تلميذه الداودي 
يف ترمجته أسامء شيوخه فبلغ عددهم )51( عاملًا وذكر مؤلفاته التي فاقت )500( مؤلف والتي 
الالمع، ج4/ ص65-67؛  الضوء  السخاوي،  ينظر:  أقطار األرض رشقًا وغربًا.  اشتهرت يف 

زيدان، تأريخ آداب اللغة العربية، ج3/ ص250-244.

37- األمني، أعيان الشيعة،ج 1 / ص 153 – 154.

38- األمني، أعيان الشيعة،ج 1 / ص 153 – 154.

39- ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج5 / ص178؛ الذهبي ، سري اعالم النبالء، ج2 / 
ص421 ؛ الدوري، بحث يف نشأة علم التاريخ ، ص 21؛ االعظمي، مغازي الرسول ، ص27. 

الكربى، ج7 /  الطبقات  ابن سعد،  ؛  النبوية، ج2 / ص201  السرية  ابن هشام،  ينظر:   -40
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ص321 ؛ ابـن النديم، الفهرست، ص902؛ ابن العامد ، شذرات الذهب ، ج1/ ص230.   

41- ابن هشام، السرية النبوية، ج4/ ص15 ؛ السخاوي، االعالن بالتوبيخ ، ص88 . 

42- األمني، أعيان الشيعة،ج 1 / ص 239.

43- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 247.

44- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 247.

45- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 247.

46- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 385 – 387.

47- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 396 – 397.

48- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.

49- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.

50-  ابن اخلشاب، تاريخ مواليدووفياهتم االئمة، ص1.

51- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.

52- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.

53- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.

54- األمني، أعيان الشيعة، ج 1 / ص 306 – 307.
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املصادر واملراجع:

-  القرآن الكريم:

امحد  بن  حبان  بن  حممد  حاتم  ابو  حبان،  ابن 

التميمي،  معبد  بن  معاذ  بن  حبان  بن 

البستي )ت 354هـ/ 965م(.

حيدر - 1  ( العثامنية،  املعارف  دائرة  الثقات، 

آباد، 1973م(.

بن  امحد  الدين  شهاب  الفضل  ابو  حجر،  ابن 

عيل بن حممد  العسقالين)ت 852هـ/ 

1449م(.

لسان امليزان، مطبعة جملس دائرة املعارف - 2

العثامنية)حيدر آباد، 1329هـ(.

عبد  حممد  ايب  الشيخ  احلافظ  اخلشاب،  ابن 

ت567هـ/  البغدادي)  النرص  بن  اهلل 

1172م(.

مكتبة - 3 ووفياهتم،   االئمة مواليد  تاريخ 

آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ) قم، 

1406هـ(.

أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلكان،  ابن 

681هـ/  )ت  إبراهيم  بن  حممد  بن 

1282م(

الزمان، 4-  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   

صادر دار  عباس،  إحسان  حتقيق: 

) بريوت،1994م(.

الداوودي، حممد بن عيل بن أمحد، شمس الدين 

املالكي )ت 945هـ/ 1538م(.

العلمية) - 5 الكتب  دار  املفرسين،  طبقات 

بريوت، بال .ت(.

بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  الذهبي، 

أمحد بن عثامن بن َقاْيامز )ت 748هـ/ 

1347م(

املشاهري - 6 ووفيات  اإلسالم  تاريخ 

السالم  عبد  عمر  حتقيق:  واألعالم، 

العريب،)  الكتاب  دار  التدمري، 

بريوت،1993 م(.

سري أعالم النبالء، دار احلديث) القاهرة، - 7

2066م(.

الدين  شمس  حممد  اخلري  ابو  السخاوي، 
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)ت902هـ/1496م( 

االعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ،مطبوع - 8

مع كتاب روزنثال ، علم التاريخ عند 

املسلمني ، )بغداد ، 1963( .

البرصي  منيع  بن  حممد  سعد،  ابن 

)ت230هـ/844م( :

السالم - 9 عبد   : حتقيق   ، الكربى  الطبقات 

هارون ، )بريوت، 1979 ( .

أبى  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي: 

بكر )ت 911هـ/1505م(.

اللغويني - 10 طبقات  يف  الوعاة  بغية 

الفضل  ابو  حممد  حتقيق،  والنحاة، 

)لبنان،  العرصية  املكتبة  ابراهيم، 

1979م(. 

الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد 

اهلل )ت 764هـ/ 1363م(.

أمحد - 11 حتقيق:  بالوفيات،  الوايف 

دار  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط 

إحياء الرتاث) بريوت، 2000م(.

)ت  احلنبيل  احلي  عبد  الفالح  ابو   ، العامد  ابن 

1089هـ/1678م( :

شذرات الذهب يف اخبار من ذهب ، - 12

ط2 ، )بريوت ، 1979 (.

بن عبد  املعايل حممد  أبو  الدين  الغزي، شمس 

الرمحن بن )ت 1167هـ/ 1754م(

ديوان اإلسالم، حتقيق: سيد كرسوي - 13

العلمية،) بريوت،  الكتب  حسن، دار 

1990م(.

الطربيس، أبو عيل الفضل بن 

احلسن)ت548هـ/1153م(.

من - 14 جلنة  حتقيق:  البيان،  جممع  تفرس 

األخصائيني،  واملحققني  العلامء 

مؤسسة األعلمي)بريوت، 1995 م(.

تفسري جوامع اجلامع، حتقيق: مؤسسة - 15

النرش  مؤسسة  االسالمي،  النرش 

املدرسني)  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

قم، 1421هـ(.

بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الطويس، 
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عيل)ت460هـ/1067م(

السيد - 16 حتقيق:  الرجال،  معرفة  اختيار 

البيت  آل  مؤسسة  الرجائي،  مهدي 

قم،   ( الرتاث  إلحياء  السالم  عليهم 

1404هـ(.

الفهرست، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، - 17

مؤسسة النرش الفقاهة)1417هـ(.

بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

774هـ/  )ت  الدمشقي  القريش  كثري 

1373م(.

شريي، - 18 عيل  حتقيق:  والنهاية،  البداية 

دار إحياء الرتاث العريب) 1988م(.

املبارك  بن  أمحد  بن  املبارك  املستويف،  ابن 

اإِلربيل)ت  اللخمي  موهوب  بن 

637هـ/ 1240م(.

سيد - 19 بن  سامي  حتقيق:  إربل،  تاريخ 

للنرش)  الرشيد  دار  الصقار،  مخاس 

العراق، 1980م(.

ابن منجويه، أبو بكر أمحد بن عيل بن حممد بن 

إبراهيم)ت 428هـ/ 1037م(.

عبد - 20 حتقيق:  مسلم،  صحيح  رجال 

بريوت،  املعرفة)  دار  الليثي،  اهلل 

1407هـ(.

الوراق  اسحق  بن  حممد   ، النديم  ابن 

)ت385هـ/995م( .

الفهرست ، ) طهران ، 1971م( .- 21

النجايش، ابو العباس امحد بن عيل بن امحد بن 

العباس االسدي الكويف)ت 450هـ/ 

1058م(

النرش - 22 مؤسسة  النجايش،  رجال 

املدرسني)  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

قم، 1416هـ(.

الذهبي  ايوب  بن  امللك  عبد   ، هشام  ابن 

)ت218هـ/833م( :

عبد - 23 مهام   : حتقيق   ، النبوية  السرية 

الرحيم واخرون ، )عامن ، 1988م ( .

اليافعي، عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عيل 

بن سليامن )ت 768هـ/ 1367م(.
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مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما - 24

يعترب من حوادث الزمان، دار الكتب 

العلمية،) بريوت، 1997م(.

اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت 

ياقوت الرومي احلموي )ت626هـ/ 

1229م(

إىل - 25 األريب  إرشاد  األدباء)  معجم 

إحسان  حتقيق:  األديب(،  معرفة 

اإلسالمي،)  الغرب  دار  عباس، 

بريوت، 1993 م(.

املراجع الثانوية

االعظمي ، حممد صادق

مغازي الرسول a لعروة بن الزبري ، - 26

)الرياض ، 1981 م(.

األميني، حممد هادي

مطبعة - 27  ، النجفية  املطبوعات  معجم 

النعامن) النجف االرشف، 1966م(.

األنصاري، حممد عيل

 املوسوعة الفقهية امليرسة، جممع الفكر - 28

االسالمي) قم، 1422هـ(. 

آقا بزرگ الطهراين )ت 1389هـ/ 1969م(

دار - 29 الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة  

االضواء ) بريوت، بال. ت(.

احلر العاميل، حممد بن احلسن )ت 1104هـ/ 

1693م(

أمحد - 30 السيد  حتقيق:  اآلمل،  أمل 

بغداد،   (، االندلس  مكتبة  احلسيني، 

بال. ت(.

اخلميني، روح اهلل املوسوي)ت 1409هـ/ 

1989م(

حتقيق: - 31 والتقليد،  االجتهاد 

اإلمام  آثار  ونرش  تنظيم  مؤسسة 

العروج مؤسسة  اخلميني، 

) 1418هـ(.

الدوري ، عبد العزيز 

بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب - 32

، )بريوت ، 1983 م( .

الروزدري، املوىل عيل) ت1312هـ/ 
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1895م(

الشريازي، - 33 املجدد  اهلل  آية  تقريرات 

الرتاث إلحياء   البيت آل  مؤسسة 

) قم، 1409هـ(.

زيدان، جرجي 

تعليق: - 34 العربية،  اللغة  آداب  تأريخ 

شوقي ضيف، دار اهلالل)مرص، د.ت(.

سعيد، خليل 

منهج البحث التارخيي، )بغداد د.ت(.- 35

الشاكري، حسني

واألدب، - 36 والسنة  الكتاب  يف  عيل 

حتقيق: فرات االسدي) 1418هـ(.

النامزي)ت  عيل  الشيخ  الشاهرودي، 

1405هـ/ 1985م(

حتقيق: - 37 البحار،  سفينة  مستدرك 

الشيخ حسن بن عيل النامزي، مؤسسة 

جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

املدرسني)بقم، 1419هـ(.

ضاحي، فاضل جابر

التارخيي، - 38 البحث  منهج  يف  حمارضات 

دار الضياء،)2008م(

العاميل، حمسن االمني)ت1371هـ/ 1952م(

األمني، - 39 حسن  حتقيق:  الشيعة،  أعيان 

)بريوت،  للمطبوعات  التعارف  دار 

بال.ت(

40 - ، املؤمنني  أمري  أحكام  عجائب 

مركز  كريم،  حسون  فارس   : حتقيق 

االسالمية)  للدراسات  الغدير 

2000م(.

عثامن، حسن 

املعارف - 41 دار  التارخيي،  البحث  منهج 

)القاهرة 1976( . 

املازندراين، موسى احلسيني

العقد املنري، مكتبة الصدوق) طهران، - 42

1382هـ(.




