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٤٩٧-٢٠١٤لسنة رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

.م-١٩٥٧الحلو، محمد علي، 

الطبعـة  –. محمـد علـي الحلـو   الـسيد  تـأليف  / عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السالم الملقبـة بـسكينة        
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء-. الثالثة 

)١٥٢قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص١٧٥

.في الحاشية؛ وكذلك١٧٠–١٦٠ص : المصادر

ــ  ١١٧–٤٧، ) س(ســكينة بنــت الحــسين   . ٢. شــبهات وردود –. هـــ ١١٧–٤٧، )س(ســكينة بنــت الحــسين   . ١ . هـ
الدولــة . ٥. مــصادر –. هـــ١١٧–٤٧، )س(ســكينة بنــت الحــسين . ٤. مالنــساء المقدســة فــي االســال . ٣. ســيرة 

. عنوانال. ب . السلسلة . ألف.تاريخ–. هـ١٣٢–٤١األموية، 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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اإلهداء
ــه      ــاىل فرج ــل اهللا تع ــر عج ــدي املنتظ ــة امله إىل احلج

.الشريف

فاقبلوهــا ــــ .. يــديك إحــدى حقــائقكم املــضيعةبــني
..سيدي ــ شاهداً على مظلومياتكم

حممد علي
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٦

مقدمة الطبعة األوىل
تبقى الكتابات التارخيية حمبوسة األنفاس بني ما احتكره أهل الصنعة من 

يف إلغـاء  معـا كّام من كتابته، مبا ينـسجم وتطل   التزوير، وبني ما استحسنه احل    
ــاريخ ميتــد   مــسلّمات ــى كاهــل ت الواقــع، أو فــرض ختــيالت القــصاصني عل

.بعطاءاته منذ بزوغ فجر الرسالة إىل ما شاء اهللا له أن يقوم

وإذا أردنا أن حنسن الظن مبا سطّره هؤالء وأولئـك مـن مرويـام، فـال                
                ينبغي أن نتعامل معها حبسن ظنٍّ يفقدنا مصداقيتنا يف الرغبة إىل معرفـة احلـق

.اته، وشؤون الواقع وتطلّعاتهوجمري

عمــا ) تتفــوه(التارخييـة مكتمــة، ال حيــق هلـا أن   وهكـذا تبقــى املرويــات  
أضافته يد الوضع عليها، أو تلك النابعة من ختيالت القصاصني جماراةً لوضٍع     

ن، أو تنفيذاً لرغبة نفسية جاحمـة يف         قائمٍ سياسيل معيأو مداراةً لرتعات تكت ،
ض من هذا، وسلب حماسنه لتزويق صورة ذاك، أو رمي هذا بـداء ذاك        االنتفا

دون وازع من دين، أو حتـرج مـن عـرف، أو حـىت لـو تعـارض مـع مبتنيـات                  
شخـصية  علمية، أو أسـس منطقيـة، بـل ومبـادئ أخالقيـة، اسـتجابة ملـصاحل               
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٧...............................................................................................األوىلالطبعةمقدمة

أو طموحـات سياسـية هائجـة، تـسحق معهـا كـلّ مبـدأ، وتقتـل مـن           عارمة،  
.لة، وتوأد بسببها كلّ مكرمةخالهلا كلّ فضي

وليس يف منطق هؤالء غري اسـتدرار رضـا أسـيادهم، وإشـباع حاجـات                
.الوضع والتزوير، ونزعة الكذب والتضليل) نهِم(أوليائهم من 

وهكذا يبقى الصراع قائماً بني توجهات هؤالء، وأسس املنطـق العلمـي        
عصبة، أو مراٍء يف حقيقة أو      الذي من خالله يقرأ الواقع التارخيي دون تزلّف ل        

.جتنٍّ على واقع

مما جنته األهواء يف كتابة التاريخ، ومـا فرضـته          منوذج  أوالذي بني أيدينا    
املصاحل من تزوير، وما أفرزته صراعات التكتالت السياسية من تضليل، فخال 

أجروها على ألسن السذّج مـن النـاس، وأومهـوا ـا     ) مسلّمة(هلم ما وضعوه  
.ى من القصاصني؛ ليستظرفوا ا كتبهم، ويستلحوا ا قراءهماحلمق

وكان نـصيب هـؤالء مـن ختـيالم يف مرويـام، وطعـوم علـى أهـل            
البيت عليهم السالم، أن صوروا السيدة آمنـة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم،         

.امللقّبة بسكينة، أنها من أهل الظرافة والبطر

عاذ اهللا ــ كما هي تتعاطى التحكيم بني الشعراء فهي تتعاطى الغناء، ــ م    
واملغنني، وتترامى يف أحضان أزواجها األمويني والزبرييني دون وازع مـن ديـن    

لبين مروان وآل الزبري، فـبني مفـارق هلـا،    ) موقوفة(أو مانع من عرف، وكأنها  
لّى وبني كاره، وبني خاطٍب وبني مطلّق، وكأن مل يكن من بين هاشم كفٌء يتو  

.أمرها، أو ويلّ حيسن منعها عما ترتكبه مما خيالف الدين وينايف العرف
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة......................................................٨

دثها زوابـع ثقافيـة، يتـسكّع أصـحاا     حـ اليت ت) األهوال(يف خضم هذه   
على أبواب السلطان، ويعيشون يف دهاليز البالط، ويدفع ا هؤالء، ويتجاذا 

.دعوها لسذّج الناسليحاولوا إقحامها يف مرتكزات العامة، وي.. أولئك

مل تدم هـذه احملـاوالت اخلائبـة طـويالً حـىت قـيض اهللا لـذلك مـن يبطـل             
أحدوثتهم، ويرد مكائدهم، ليطالعنا احلجة احملقـق الـسيد عبـد الـرزاق املقـرم         
قدس سره الشريف، الذي عرف بالدفاع عـن أهـل بيـت العـصمة والطهـارة                

ادعوه من وصمة الظرافة واللهو،  عليهم السالم، فيثبت دجل الوضاعني، مما       
وتعدد األزواج اليت يلصقوا بالسيدة آمنة بنت احلسني عليهما الـسالم امللقّبـة           

سـكينة بنـت    (، فأثبت براءا عن كل مة وشـائنة، بكتابـه الرائـع             )سكينة(بـ
).احلسني عليهما السالم

هللا تعـاىل  وكتابنا هذا هو حلقـة مكملـة جلهـود العالّمـة املقـرم رضـوان ا          
ن؛ من ختيالت ترضي أهواء وعليه، وليميط اللثام عما ارتكبه هؤالء القصاص 

.أسيادهم، وتنتقص من مقامات آل البيت عليهم السالم

ولسوف يرى قراؤنا ما أحدثته السياسة من فجـوة بـني احلـق والباطـل،               
                  ـا علـى حتريـر القـارئ مـن أسـر توجهـات  وبني احلقيقيـة واخليـال، حرصـاً من

.الكتابات التارخيية املنفلتة عن قيم الدين ومبادئ العقل، ومسلّمات الوجدان
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٩

مقدمة الطبعة الثانية
ب حىت نفدت خالل أقل من      ما أن صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتا       

يف اقتنـاء  ، وقـد وجـدت  القـراء إىل طباعته ثانيةً تنفيذاً لطلبات اينعام، مما دع  
دالّةً مهمةً علـى تزايـد الـوعي اإلسـالمي بـصورة            من قبل القراء    هذا الكتاب   

ات وردودها لدى القارئ بشكل الفٍت لالنتباه، مما يـشري          هعامة، ومتابعة الشب  
بياين للصحوة الفكرية لدى شـرائح القـراء مبختلـف ألواـا     على تزايد اخلط ال 

وتعدياا الثقافية، أو انتماءاا املدرسية بل وأطيافها االجتماعية كذلك، تلك          
الصحوة اليت راهن عليها اجلميع، فبعض يرى فرضية احنسارها متامـاً أو علـى      

ثقـايف عـام يكتـسح    أقل تقدير تسيبها وانفالا عن مبادئها وقيمها إبـان عهـٍد           
عليه مـصلحته  ااجلميع، وعلى ضوء ذلك يؤسس توجهاته الفكرية اليت تمليه       

اخلاصــة أو العامــة املرتبطــة بانتماءاتــه وسياســاته، واآلخــر يــرى أن الــصحوة 
الفكرية ال ميكنها الضمور متاماً، بل لعلـها ختبـو وتتـوهج تبعـاً للظـرف العـام              

ة، وعلـى هـذا فالـصحوة تبـدو     معينـ الذي حيمل توجهاٍت فكريـة ـــ سياسـية      
خفية، أو ظاهرةً متوهجة، وهي علـى كـل حـال تبقـى شاخـصةً حتـدد                 كامنةً  
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................١٠

ــة، وهــذا يعــين أن الــص   ة حومــسرية جمتمــع بكــل طموحاتــه وتوجهاتــه الثقافي
الفكرية هلا حضورها الدائم، وتشخيصها املتميـز للمـشروع الثقـايف والفكـري           

ة الفكرية املتوثبـة لكـل      ويته تلك الصح  املطروح، ولعل هذا الكتاب أقرت أمه     
اسـتجابةً لظـروٍف سياسـية    ،ن مستحكمةً بقدر ما هـي كجديد يعاجل شبهةً مل ت 

ي العام توجهاتـه، فـأفرزت      وخطّت للرأ ) مقرراا(أملت على الذهنية العامة     
.والرتعات الثقافية الساذجة) الطائشة(من األفكار تقليديةً

اللقـاء نظـرة أخـرى      دعتين ضرورة املراجعة    وقبيل إعادة طباعة الكتاب   
ميكن من خالهلا إضافة ما ينبغي إضافته، وبالفعـل فـإنّ روىًء علميـة تتجلـى        
إبان مطالعة الكتاب تحتم ادراجهـا مـستقبالً عنـد سـنوح الفرصـة واهتباهلـا،                
وكانت نتيجة مطالعيت الكتاب ــ كقارئ ــ أن أتأمـل يف قـضيٍة خطـريٍة، وهـي               

عن حقيقة نسبة كتاب األغاين أليب الفـرج اإلصـفهاين، وإمكانيـة أن        التساؤل  
يكون الكتاب منسوباً إليه، أو أن تكون الشبهة ــ على أقل تقدير منسوبة إليه              

بة الكتــاب، وملــت إىل أن يكــون الكتــاب ســــ وتوقفــت يف القطــع بــصحة نــ
اٍت ال ميكـن  املتداول بـني أيـدينا منـسوباً أليب الفـرج اإلصـفهاين لتمريـر شـبه           

أو ) ســوقِة الثقافــِة(رواجهــا إال علــى يــد كاتــٍب شــيعي يــضمن تــسويقها إىل 
.مدعيها ليتاح هلم تسويقها مرةً أخرى

ولعل إشكاالً يرد على كوننا قد أوعزنا يف سياقات البحـث إىل مروانيـة     
أيب الفرج اإلصفهاين اليت تظهر من خالل طرح تلك الـشبهات، فـإنّ ذلـك ال      

قناعاتنا مبروانية أيب الفرج اإلصفهاين بقـدر مـا هـي حماولـٍة ـاراة        يفصح عن   
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١١.............................................................................................الثانيةالطبعةمقدمة

أو فرضوا مروانيـة أيب الفـرج، وكـان البحـث       ) حكموا(بعض الباحثني الذين    
يتدرج يف نفي الشبهِة حىت يستقر إىل التشكيك يف أصل صحة كتـاب األغـاين          

.املتداول واملنسوب أليب الفرج اإلصفهاين

.عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إال باهللا

 
– 
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١٢

تنويه
)١(أميمة، وسكينة لقب لقّبتها به أمها: أمينة، وقيل: امسها آمنة، وقيل

م بدل سكينة ورد يف الكتاب اسم السيدة آمنة بنت احلسني عليهما السال  
بنت احلسني عليهما السالم، توخياً إلثبات امسها الصحيح، ورمبا أشرنا علـى             
إثبات اسم السيدة آمنة إىل جانب اسم سكينة بنت احلسني، إشارة إىل مسايرة 
بعض األخبـار املوضـعة مبـا تقتـضيه سـرية البحـث، إمعانـاً يف إرشـاد القـارئ                   

، وحرصـاً منـا علـى    )سـكينة (بـدل  ) نـة آم(وتنبيهه إىل استخدام اسم الـسيدة      
:تداول االسم الصحيح وهو

.السيدة آمنة بنت احلسني عليهما السالم

.٣٧٨، ص١ج: وفيات األعيان البن خلكان) ١(
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١٣

وراثة نبوية
)١( 

هكذا كان مرياثه صلى اهللا عليه وآله وسلم لولديه، فورث احلسني عليه        
.هيبته وسؤددهالسالم جوده وشجاعته، وورث احلسن عليه السالم

كان هذا اإلرث النبوي يتقامسه الوريثان من قبلُ ومن بعـد، فقبـل وفـاة          
جدمها كانت بوادر اإلرث النبـوي قـد بـدت علـى الغالمـني اهلـامشيني، ومهـا                  
يرفالن يف عناية إهلية ما انفكـت عنـهما وعـن أبويهمـا يـوم جلّلـهما بالكـساء            

:اليماين، وقال

 
ــة للطربســي ٧، ص٢ج: اإلرشــاد للمفيــد) ١( ؛ اخلــصال ٢١٠ص: ؛ إعــالم الــورى بــأعالم اهلداي

سـخائي وشـجاعيت؛ حبـار    : جرأيت وجودي ويف روايـة أخـرى    : ، وفيه ٧٧، ص ١ج: للصدوق
؛ اإلصـابة  ١٠٥، ص١ج: ؛ مقتل احلـسني عليـه الـسالم للخـوارزمي     ٢٩٣، ص ٤٣ج: األنوار

، ٧ج: ، ترمجــة زينــب بنــت أيب رافــع؛ أســد الغابــة ٤٨١، بــرقم ٣١٦، ص٤ج: البــن حجــر
: الـدين الطـربي  ؛ ذخائر العقـىب حملـب    ١٦١، ص ٨ج: ؛ البداية والنهاية  ٦٩٥٥، برقم   ١٣٠ص
كراميت وجـودي؛ جممـع   : ، وفيه٦٢٤١، ح١٣٦، ص٧ج: ؛ املعجم األوسط للطرباين   ١٢٩ص

، وأخرجه ابن منـده، وابـن عـساكر يف تارخيـه، واملتقـي اهلنـدي يف كـرت             ١٨٥، ص ٩ج: الزوائد
. العمال، وأبو نعيم وغريهم
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................١٤

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ {: وأنزل ا عز وجل
.)٢(»)١(}ويطَهركُم تَطْهِريا

:ولطاملا كان يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 

عن حبه البنيـه  حى اهللا عليه وآله وسلم يصر     ولَكَم كان رسول اهللا صل    
هذين حىت أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما ترك مناسبة إالّ وأشـهد املـسلمني         

.على حبه إيامها

طرقت باب رسول اهللا صـلى  : (يشهد لذلك ما رواه أسامة بن زيد قال      
لـى  اهللا عليه وآله وسلم ذات ليلة لبعض احلاجة، فخـرج إيلّ وهـو مـشتمل ع                

مـا هـذا الـذي أنـت      : شيء ال أدري ما هو، فلمـا فرغـت مـن حـاجيت قلـت              
:ركيه فقالومشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسني على 


)٤( 

كما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم أهلـه وعمومتـه واقـرهم         
بهما وبين هلم عظيم مرتلتهما حىت صار ذلك مركوزاً لدى اهلامشيني من على ح

.٣٣: سورة األحزاب، اآلية) ١(
.، ط دار الكتب العلمية٤٧٠٩، ح١٦٠، ص٣ج: املستدرك على الصحيحني) ٢(
.٤٧١٣، ح١٦١، ص٣ج: املستدرك على الصحيحني للنيسابوري) ٣(
ــسن  ٣١، كتــاب املناقــب، بــاب   ٣٧٦٩، ح٦٥٦، ص٥ج: ســنن الترمــذي ) ٤( ــب احل ، مناق

.واحلسني
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١٥......................................................................................................نبوية وراثة

.أهله كما هو مركوز عند املسلمني طراً

رأيـت ابـن عبـاس آخـذاً بركـاب احلـسن            : فعن مدرك بـن عمـارة قـال       
إنّ هـذين ابنـا     : أتأخذ بركاما وأنت أسـن منـهما؟ فقـال        : واحلسني فقيل له  

ــه و   ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــذ     رس ــعاديت أن آخ ــن س ــيس م ــلم، أو ل ــه وس آل
!؟)١(بركاما

ومل تنقطع عناية الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بولديـه بانقطـاع                  
الوحي عند رحيله صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل ملكوت اهللا األعلى بل أمـر         
أمته حببهمـا وطاعتـهما؛ ليكـون قريـر العـني بـسبطيه هـذين وأبويهمـا، وهـم            

ة علمــه ومكنــون حكمتــه، وضــن علــيهم مــن التخلّــف عنــهم  حيملــون عيبــ
:وتركهم، فقال




)٢( 

تكن أمته قد مسعت ما وعته باألمس حتـى تـستعدي علـيهم اليـوم،        ومل
فهذا علي عليـه الـسالم يهجـره املهـاجرون، وخيذلـه األنـصار، وحييلونـه إىل                
مأمور بعد ما كان أمريهم يف غدير خم، تلك الواقعة اليت أكحلت عيون قـوم                

لـسالم  وأزكمت أنوف آخرين، فما كان من هؤالء إالّ ويسوقون عليـاً عليـه ا          

.١٨٨، ح١٤٦ص: ترمجة اإلمام احلسني البن عساكر من تاريخ دمشق، حتقيق احملمودي) ١(
.٦٥، ص٣ج: الكبري للطربايناملعجم) ٢(
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إىل بيعتهم مكثوراً، خيذله قومه وأهل مودته، إالّ نفر قليـل منـهم ثبتـوا رغـم             
بريق السيوف وشروع األسنة، وليس للحسن بن علـي عليهمـا الـسالم شـأنٌ      
للنصرة عند هؤالء القـوم، الـذين آثـروا ابـن حـرٍب علـى حـرم مـع سـبط                     

احلـق، واختـاروا   الرسول فأسلموه عنـد الوقعـة، وأحبـوا العافيـة عـن نـصرة            
اخلضوع على العزة يف ظلّ كتاب اهللا وعترة نبيهم، ومل حييلوا بينه وبني عدوه، 
الذي جرعه غصص الفنت قبل أن جيرعه كأس املنون على يـد زوجتـه جعـدة       

.بنت األشعث، فذهب صابراً حمتسباً يشكو ما القاه لربه، ويبث ما عاناه جلده

آل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم،       ويف كربالء موعد القوم مـع     
حيث يناجزون سبطه احلبيب بكلّ خسيسة حرب ودخيلـة صـدور، فينكفئـون     
على آله بسيوف احلقد وسهام الغدر، يرموم من كلّ ناحية؛ ليكون لرضيعه            
سهم املنون كما كان له نصيب من الظمأ، واالوا على أهلـه قـتالً وتنكـيالً،                

.بوهم أسارى بغري وطاء وال غطاءفأحرقوا خيامهم، وأرك

مل تنته واقعة الطف بعد، بل كأنها بدأت منذ حلظة تسيريهم سبايا، فهـذا    
اإلمام زين العابدين عليه السالم يتصدى خلطط هؤالء القـوم، الـذين أذاعـوا         

:بني العامة أنهم أسرى خوارج، فيقول عند دخوله الكوفة
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.)١(هلكتم وما تعلمون: فارتفع األصوات بالبكاء وقالوا

دأب اإلمام السجاد عليه الـسالم علـى كـشف احلقـائق وفـضح              وهكذا  
األباطيل، مثّ هو بعد ذلك يتصدى إلحباط احملاوالت يف التمويه على الواقع،            
ومل يقتصر األمر على اإلمام يف جهـده املقـدس لكـشف احلقـائق، فـإنّ لربيبـة             

ى الوحي زينب بنت علي عليهما السالم دوراً تلقيه ظروف الصراع هـذه علـ              
.عاتقها

بعد وصول الركب إىل الكوفة كانت زينب بنـت علـي عليهمـا الـسالم          
ىل العائلة لئالّ تكترث إتلملم جراحها، وترنو إىل اإلمام لئالّ يصيبه مكروه، و       

من هول الوقعة، وفجيعـة املـصاب، مثّ هـي تقـف ثابتـة بثبـات املبـدأ، شـاخمة          
لّع إىل ما جيري حولـه  يتطبشموخ الرأس الشريف، الذي عال على رمٍح عاٍل    

.من ختاذل القوم وصمود اآلل

كانت زينب عليها السالم صامدة رغم مـا تعانيـه مـن تتـابع األهـوال،                
وهي يف هذا تتابع األحداث، واخلطب جلل، واجلرح ملـا ينـدمل، فقالـت مـن       

:خطبة هلا

.٣١٧ــ ٣١٦ص: مقتل احلسني للسيد عبد الرزاق املقرم) ١(
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)١( 

كان أهل الكوفة علـى موعـد مـع صـوت علـي بـن أيب طالـب عليهمـا           
فهذه هي ابنته تفرغ عن لسان أبيها كلّ ما كان        .. السالم صوت العدالة اهلادر   

          ،ر منـه   جيلجل يف خطرات القلوب، وحبس الضمائر على باطـل جلـييتـضو
.احلق، وتندك من خذالنه العزائم

وكان علي عليه الـسالم كلّمـا عـال منـرباً تطأطـأت معـه تـالع النفـاق،                   
وخبت جـذوة الفـنت، وأمـاط القنـاع عـن أهـل الـضغائن، وأطـاح مبخلّفـات                   
التحالف يوم كانت تتربص بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قعـوداً عـن كـلّ                

.الدين احلنيفجندٍة يف الدفاع عن 

يرثها املخلّفون من أهل النفـاق يـوم تغـض       .. فهزمية األصحاب يف اُحد   
صفّني حبرا الضروس، ويرتد أهل الفتنـة يف حـرب اجلمـل اهلزيـل عـن كـلّ                

.حق؛ ليحمل أمهم اخلرقاء، فتقودهم إىل مساومات السياسة وجتارة املناصب

.٣١٢ص: مقتل اإلمام احلسني عليه السالم للمقرم) ١(
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ة يف الكوفــة، نطقــت هــذه هــي زينــب عليهــا الــسالم يف وقفتــها العلويــ
فأخرست ألسن النفاق، وجتلببـت متـزق حجـب الـزور وهـي ترنـو إىل قـصر                  
      دت يـداإلمارة اخلاوي عن كلّ حقيقة، وقد أسس على جرٍف هاٍر عندما شـي

لشورى مبؤامراـا اهلزيلـة، وصـرح       االغدر جدران السقيفة، وعقدت سداسية      
خرافة زهـد الـشيخني اللـذين بعثـا       اخلضراء الشامي تعقد فيه لياٍل محراء على        

.بالطليق ليطلق كلّ غدٍر على آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومل تدع ربات احلجال أن ينقطع صوت علي عليه السالم، حىت ال يبيـغ      
.الباطل بأهله، وتلتبس على اجلاهل سبل احلق بطرائق األهواء

كمـا وقفـت أمهـا مـن     فتلتحف فاطمة بثبات فاطمة، لتقف أمـام القـوم     
قبل، جتلجل بصرختها ممزقة أستار دسائس الغدر يف ديـاجري العقبـة الدامـسة،          
حىت صبيحة السقيفة، ولتكشف خبطبتها خطط القـوم، وهـم مقنعـون بلبـاس             
الصحبة البايل الذي راح يرتديه قطّـاع طـرق األحـداث، وحمترفـو مـساومات               

.اجلاه، ومتسكّعو املناصب البليدة

اطمة بنت احلسني عليهما السالم حتكي يف خطبتـها قـصة تـاريخ    كانت ف 
ملبد باملكائد، ومواقف النكوص، فبدأت يف كالمها حبمـد اهللا والثنـاء عليـه،              
والشهادة حملمد صلى اهللا عليه وآله وسلم بالرسالة، مثّ عرفت القـوم بـأوالده               

:حيث قالت
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)١( 

هكذا كان آل احلسني عليهم السالم بعد قفوهلم من أرض الفداء كربالء  
الشهادة، يوضحون لألمة كلّ ما أخفاه حقد األعداء وكيد أزالمهـم، فكـانوا          

.، وشجة يف لسان نصرهم املزعومءغصة يف حلق هؤال

جحون بـسوأم هـذه حـىت تـصك أمسـاعهم واعيـة        فلم يكد آل أمية يتب    
احلسني عليه السالم على لسان زينب بنت علي، وفاطمة بنت احلسني علـيهم       
    يف خلـوات احلـق السالم، وال زالت خطب اإلمام السجاد عليه السالم تلعلع
حينما ينطق كاظم الغاوين، وينبغ خامل األقلّني، ويهدر فنيق املـبطلني، كمـا            

سيدة النـساء يف ملحمتـها الفدكيـة، وسـجلت بـذلك مالحـم              شخصت ذلك   
.الفنت، وموارد النكوص، وبوائق اخلذالن

ومل يفتأ آل حرٍب عن حرب آل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم،        
فبني قتيل أو طريد أو شـريد، حيـصون علـيهم أنفاسـهم، ويتحينـون كـلّ مـا                   

وا للحـرب نـاراً أطفأهـا اهللا،     وسعهم يف تنكيلهم والوقيعة فيهم، فكلّما أوقـد       
ــوره، ووجــد آل حــرٍب أنّ    ــتم ن ــاء نــورهم أىب اهللا إالّ أن ي وكلّمــا أرادوا إطف
حرم آلل اهللا ال يزيد قدرهم إالّ علواً، وال شأم إالّ مسواً، وال ذكرهم إالّ            

.رفعة

فعكفوا على تزوير احلق، والكذب، والطعن، واختالق كلّ ما من شأنه  
نقصة يقتنصوا، وقبيحـة يـستقبحون ـا أهـل الطهـر والفـضائل؛           أن يظهر م  

. ٣١٤ص: مقتل احلسني عليه السالم للمقرم) ١(
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.ليساووهم بأهل العهر والرذائل

هكذا أراد آل أمية أن حياربوا آل الرسول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم،         
فراحوا إىل كلّ ما لصق م من مساوئ وبوائق الرذيلة، عاكفني أن جيعلوهـا              

، فأىب اهللا إالّ أن يظهر احلـق، وميـيط   يف آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم   
النقاب عن كلّ إفك وكذب وتزوير، فكانت قصة سكينة بنت احلسني عليهما     
السالم جهداً أموياً زبريياً خالصاً، حرصوا فيه على تشويه احلقائق وتزويرهـا،   

.فكان اهللا من ورائهم حميط
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٢٣

قصة سكينة بنت احلسني عليهما السالم
معركتهم مـع الكفـر      ل الرسول صلوات اهللا عليهم، مل تنتِه      نّ آ أ: ذكرنا

والضالل باستشهاد احلسني عليه السالم، وسفك دماء آله األطهار وأصحابه،          
بل توهجت ثورم واشتد ضراها بعد رجـوعهم مـن واقعـة الطـف الداميـة،            
فكان لعلي بن احلسني عليهما السالم وقع يف خطبه وبياناتـه، وكـان لـسيدات     

يت النبوة زينب وأم كلثوم وفاطمة بنت احلسني أثر يف بيان احلقائق، وذاكـرة             ب
األمة قد سجلت كلّ شيء ووعت كلّ صغرية وكبرية، وارتـسمت فيهـا صـور      
الكفاح واجلهاد هلذا اجلمع العلـوي املقـدس، وهـم يهتفـون بـاحلق، ومييطـون                

، كمـا أنّ األمـة   األستار عن كلّما أخفاه آل أيب سـفيان مـن حقـائق وأحـداث        
حتتفظ كذلك بقداسة هؤالء أمنـاء احلـق، فهـم قديـسون كمـا هـم جماهـدون،          
وهــم مظلومــون كمــا هــم مقــارعون أقويــاء، يزلزلــون األرض حتــت أقــدام   

لـك يتـاح ألعـدائهم أن       ذأعدائهم حبـصيات احلـق الـيت ال تقـر، فكيـف بعـد               
سـة الطهـر، وجنابـة      يغمزوهم، أو يطعنـوا علـيهم، أو يقـذفوهم مبـا تأبـاه قدا             

!كرائم النبوة؟
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سكينة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم مـا أتـيح آلل احلـسني مـن                لمل يتح   
الظهور على ساحة األحـداث يف كـربالء والكوفـة والـشام؛ لتلـهب األجـواء                
باخلطب والبيانات، ألنّ مهمة ذلك موكولـة إىل الكبـار مـن أهـل هـذا البيـت           

.الطاهر

زين العابـدين عليـه الـسالم، وعماـا العقيلـة        فمع وجود أخيها اإلمام     
زينب، وأم كلثوم، وأختها الكربى فاطمة، مل يبق هلا دور يف ذلك؛ ألا كانت  

درات اللـوايت مل يـتحملن مهمـة التبليـغ     خـ يف عداد اهلامشيـات الـصغريات، وامل    
بعد، ومل تظهر إالّ بعد أن حطّ اآلل ركبهم يف املدينة، وأخـذت تـستذكر فيمـا    

.ذاكرا من حمن وأحداثبعد أحداث الفاجعة؛ لتروي لنا نتفاً مما علقت بِه

وملّا كانت سكينة بنت احلـسني عليهمـا الـسالم مل تـسلّط عليهـا أضـواء                 
أحداث الفاجعـة؛ ليتعامـل معهـا وجـدان األمـة كأحـد مظلـومي هـذا البيـت                

املظلـومني مـن   الطاهر، ومل تستطع األمة أن تستعرض السيدة سكينة يف ركب       
السالم، الذين شاهدوا مصارع ذويهم األبرار، كما أنّ اسم آل احلسني عليهم

يعـدهم  السيدة سكينة مل تتعاطف معه الضمائر والوجدانيات بعد، مـع الـذين        
أمكـن للـدعايات األمويـة،     .. الـسالم املظلـومني    الناس من آل احلسني عليهم    

ضـمن مسلـسل   ) سـكينة (ال اسـم  والطعون الزبرييـة أن تأخـذ دورهـا يف إدخـ     
األقاصيص، اليت تسيء إىل أهل بيت احلسني األقدس، الذين ما فتئـت األمـة              
تـستذكر فـيهم طهـارة الرسـالة، وقداسـة احلـق العلـوي، ومـن ثَـم حتـتفظ يف           
ذاكرا صور املأسـاة الـيت أقـدمت عليهـا يـد الـبطش األمـوي، الـيت مل حتفـظ             
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٢٥......................................................................بنت احلسني عليهما السالمسكينةقصة

وسلم حرمته يف أهل بيتـه املطهـرين مـن كـلّ          لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     
.دنس، واملربئني من كلّ عيب

عمدت الدعاية األموية إىل تدنيس مسعة أهل هذا البيت الطاهر؛ لتقلـل       
من عبء وزر جناياا، وختفف من ثقل ما ارتكبه األمويون يف حق أهل هذا              

وم، اليت كانت البيت، ولتصرف األذهان عن مظلوميتهم إىل حياة ترفهم املزع
متثّله السيدة سكينة حسب دعواهم، وذا يستطيع األمويون التقليل من شأن           
أهل هذا البيت، وحتجيم مظلوميتهم، وصرف الناس إىل التحـدث مبـا فعلتـه          
السيدة سكينة من جمالس اللهو، ومنادمة الشعراء، وما قيل فيهـا، ومـا قالتـه،       

ى بذلك مظلوميتهم من أذهان هؤالء؛     ليستملح ذلك السذّج من الناس، وتلغ     
.لتنصرف إىل حياة خاصة يعيشها أهل هذا البيت كما يزعمون

ومل يكن آل الزبري بأقـلّ ممـا عمـد إليـه األمويـون مـن اإلسـاءة إىل أهـل                 
البيت عليهم السالم، فقد كان آلل الزبري طموح سياسي جامح، ارتكبوا مـن          

مناصب مؤقتة، وإمـارات حمـدودة،       خالله أبشع اازر من أجل الوصول إىل      
أوقعت األمة يف فٍنت وكلّفتها دماًء وأمواالً، مثّ إنّ ذلك مل يدم طويالً حىت قطع       
اهللا شأفتهم، وأسكت عقرية النفاق، وأذهب عادية الشقاق، وأطفأ نائرم من 
اجلمل وما سفكوه من الدماء، إىل مكة ومـا سـببوه مـن هـدم الكعبـة وهتـك                  

احلـرام، إىل الكوفـة ومـا أبـاحوا فيهـا مـن حـرم اآلخـذين بثـأر                   حرمة البيـت    
احلسني، واملنتقمني مـن أعـداء اهللا، مـضافاً إىل أنهـم ـــ الزبرييـون ـــ مل خيـف                 
عليهم ما ألهل هذا البيت من الشرف والسؤدد والعزة واملكانة الـيت ال يرقـى               
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٢٦

هم يـسعون  إليها أحـد يف نفـوس املـسلمني، وهـذا ممـا أثـار حفـائظهم، فجعلـ           
اً منـهم ومنافـسةً يف   دجاهدين إىل احلطّ من شأم ومرتلتهم يف النفـوس، حـس   

السلطان، فاسـتخدموا يف ذلـك أرخـص األسـاليب وأقـذرها، منـها اسـتئجار         
األقالم الرخيصة واملبتذلة لوضع األكاذيـب والقـصص املفتعلـة يف حـق أهـل             

نفـالت  م من عار اإلالبيت لتحقيق هدفهم املزبور ولتغطية ما حلقهم ولصق       
.والتسيب يف بيوتام

أن واحدة من مفردات ذلك وسوف يتضح لك أيها القارئ العزيز كيف 
) آمنـة (العمل الدينء هي ما حاولوا عبثاً إلصاقه من األكاذيب يف حق سـكينة           

بنت احلسني عليهما الـسالم سـليلة الرسـالة ومولـودة البيـت العلـوي، الـذي            
ل البيوت اليت أذن اهللا أن ترفـع ويـذكر فيهـا امسـه؛ لتمريـر             جعله اهللا من أفض   

.مؤامرام الدنيئة يف املس بقداسة وحرمة ذلك البيت العظيم

} َلوو هنُور ِتمي إِلَّا أَن ى اللَّهْأبيو اهِهِماللَِّه ِبأَفْو طِْفئُوا ُنوري أَن ونرِيدي
ونالْكَافِر ١(}كَرِه(.

.٣٢: سورة التوبة، اآلية) ١(
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٢٧

)االسم واللقب(كينة عليها السالم س
إنّ االسم احلقيقي للسيدة سكينة هو آمنـة بنـت احلـسني، وإنمـا سـكينة               

لقبته به أمها الرباب، وذلـك لـسكينتها وهـدوء يف طبعهـا غلـب عليهـا،        بلق
صفة هلا وهذا أثبته أرباب السري والتأريخ على اخـتالف          ) السكينة(حىت كانت   

لقب وصـفة هلـا اشـتهرت    ) سكينة(ميمة، واتفقوا على أنّ يف امسها بني آمنة وأ    
:ا، وممن ذهب إىل ذلك

)تاريخ مدينة دمشق(ــ ابن عساكر َّـ ١

: أخربنا احلسني بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البناء قالوا: قال(
ابـن أخ مـصعب  (أنا أبو جعفر، أنا أبو طاهر، أنا أمحد بن سليمان، أنـا الـزبري    

:قال يف تسمية ولد احلسني) بن الزبري

وسكينة، وامسها آمنة، وإنما سكينة لقب لقّبتها أمها الرباب بنـت امـرئ    
.القيس

وتزوج سكينة ابنة احلسني عبد اهللا بن حسن بن علي، أمه بنت الـشلَيل              
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٢٨

.)١(..)فقُتل مع عمه احلسني بالطف قبل أن يبين ا... بن عبد اهللا البجليا

)النجوم الزاهرة َّـ ملوك مصر والقاهرة(ـ ابن َتْغري َبْرِدي َّـ ـ٢

.)٢(وامسها آمنة وأمها الرباب: قال

)اِّـنتظم َّـ تاريخ اِّـلوك واألمم(ــ ابن الجوزي َّـ ٣

أميمـة، وسـكينة لقـب    : سكينة بنت احلـسني وامسهـا آمنـة، وقيـل       : قال
.)٣(عرفت به

)صتذكرة الخوا(ــ سبط ابن الجوزي َّـ ٤

.)٤(أميمة: امسها آمنة، وقيل

)الفهرست(ــ ابن النديم َّـ ٥

كما نقله عن حممد بن السائب الكليب النـسابة، قـال حممـد بـن الـسائب            
عـن اسـم سـكينة بنـت احلـسني         ) بن حسن (سألين عبد اهللا بن حسن      : الكليب

.أصبت: ، فقال)٥(أميمة: عليه السالم فقلت

.ة الشهايب، ط دمشقسكين: ، حتقيق١٥٦ص: تاريخ دمشق، قسم تراجم النساء) ١(
.٢٧٦، ص١ج: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة) ٢(
.هـ١١٧، حوادث سنة ١٧٥، ص٧ج: املنتظم) ٣(
.٢٤٩ص: تذكرة اخلواص) ٤(
ال نستبعد التصحيف يف أميمة هنا، وكونه يف األصل آمنة، وذلك ملا سيأيت بعد هـذا مـن سـؤال          ) ٥(

اسم سكينة، وختطئـة عبـد اهللا البـن الكلـيب الـذي كـان       رجل لعبد اهللا بن احلسن بن احلسن عن 
!
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٢٩.........................................................................) واللقباالسم(السالمعليهاسكينة

د بن السائب الكليبقال ابن الندمي يف ترمجة حمم:

من علماء الكوفة بالتفسري واألخبار وأيام الناس، ويتقدم الناس بـالعلم           
.)١(باألنساب

)األغاني(ــ أبو الفرج اإلصفهاني َّـ ٦

آمنـة، وسـكينة لقـب      : أمينـة، وقيـل   : اسم سكينة أميمـة، وقيـل     : قال
.)٢(لقّبت به

عـن  ) بن احلـسن  (سن  وروي أنّ رجالً سأل عبد اهللا بن احل       : وقال أيضاً 
.أمينة: اسم سكينة، فقال

سل ابن الكليب عن أمـه،      : فقال. أميمة: إنّ ابن الكليب يقول   : فقال له 
.وسلين عن أمي

"
يقول بأميمة، كما يف الشق الثاين من الرواية، إذ كيف يصوب له أميمة هنا، وال يقبل منه أميمـة     

هناك على قول نقل السائل؟
أمينــة واألظهــر يف األصــل آمنــة، : علــى أننــا ال نــستبعد أيــضاً التــصحيف يف صــدر الروايــة بقولــه 

عنـد نقـل مـا أورده صـاحب       ) ١١(نا هذا تؤيده الرواية األخـرى اآلتيـة يف التسلـسل            واستظهار
.األعيان عن األغاين من رواية ابن الكليب، عن أبيه، وهي صرحية واضحة يف هذا املعىن

مث أخرياً رواية املدائين، عن أيب إسحاق املالكي التالية يف األغـاين، وتـصحيح أبـو الفـرج اإلصـفهاين                  
.وهذا هو الصحيح: بعد الرواية مباشرة بقولهالسم آمنة

.كل ذلك يدلّ صراحة أن أميمة هنا مصحف عن آمنة
.أصبت، آلمنة ال أميمة، وإالّ لزم التناقض يف كالمه: وقوله

.، يف أخبار حممد بن السائب١٠٧ص: الفهرست) ١(
.١٤٦، ص١٦ج: األغاين) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٣٠

سكينة لقـب،   : حدثين أبو إسحاق املالكي قال    : ونقل عن املدائين قوله   
.)١(وهذا هو الصحيح: مث أردف اإلصفهاين قوله.آمنة: وامسها

أميمـة، وإنمـا   : واسـم سـكينة أمينـة، وقيـل     : ل الطـالبيني  وقال يف مقات  
.)٢(غلب عليها سكينة وليس امسها

)شذرات الذهب(ــ ابن العماد الحنبلي َّـ ٧

.)٣(أمينة، وسكينة لقب: امسها أميمة، وقيل: قال

)مرآة الجنان(ــ اليافعي َّـ ٨

ب أميمـة، وهـو الـراجح، وسـكينة لقـ         : امسها أمينة، وقيـل   : قيل: قال
.)٤(هلا

)وفيات األعيان(ــ ابن خلكان َّـ ٩

أميمة، وسـكينة لقـب لقّبتـها بـه     : أمينة، وقيل: امسها آمنة، وقيل  : قال
وأورد سـؤال عبـد اهللا بـن احلـسن حملمـد بـن الـسائب الكلـيب                  ... أمها الرباب 
.)٥(املذكور آنفاً

.١٤٧، ص١٦ج: األغاين) ١(
.٩٤ص: نيمقاتل الطالبي) ٢(
.١١٧، وفيات سنة ٨٢، ص٢ج: شذرات الذهب) ٣(
.٢٥١، ص١ج: مرآة اجلنان) ٤(
.، يف ترمجة سكينة٣٧٨، ص١وفيات األعيان ج) ٥(
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٣١.........................................................................) واللقباالسم(السالمعليهاسكينة

)ءأعالم النسا(ــ عمر رضا كحالة َّـ ١٠

.)١(مة، وسكينة لقبهاوامسها آمنة أو أمي: قال

)أعيان الشيعة(ــ السّيد محسن األم العاملي َّـ ١١

:عنوا هكذا

.أميمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب املعروفة بسكينة

:مثّ نقل بعض األقوال املتقدمة وقال

قال يل عبـد    : ، عن أبيه، قال   )٢(يف األغاين بسنده، عن ابن الكليب      يرو
سـكينة،  : ما اسم سكينة بنت احلسني؟ فقلت له      : ]احلسنبن  [اهللا بن احلسن    

والظاهر تعدد احلادثتني، أحدها هذه، ولعلّها هي    ،  )٤())٣(ال، امسها آمنة  : فقال
األسبق زماناً، واألخرى ما أوردناه عن ابن الندمي مـن أنّ حممـد بـن الـسائب                  

هـي  : الكليب كان قد سأله عبد اهللا بن احلـسن هـذا عـن اسـم سـكينة، فقـال              
يف تعليقتنـا علـى أميمـة، مـن أنهـا      ) ٥(أميمة، واستظهرنا هنـاك يف التسلـسل      

.تصحيف أمنة

.٢٠٢، ص٢ج: أعالم النساء) ١(

ابن الكليب ينصرف إىل هشام بن حممد بن السائب الكليب، وروايتـه عـن أبيـه أي عـن حممـد بـن        ) ٢(

.يدل أن الراوي واحد مع تعدد احلادثتني، وهو املوافق الستظهارناالسائب الكليب، مما

.١٤٧، ص١٦ج: األغاين أليب الفرج اإلصفهاين) ٣(

.٤٩١، ص٣ج: أعيان الشيعة) ٤(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٣٢

واستظهرنا بتعدد احلادثتني، كون رواية األغاين هنا يف صدد تصحيح مـا       
علق بذهن حممد بن الكليب، وما اشتهر من لقبها بني الناس مـن أـا سـكينة،       

.فصحح عبد اهللا امسها بأا آمنة

أن عبد اهللا بن احلسن سأل حممـد ابـن          )١(اية ابن الندمي يف الفهرست    ورو
الكليب عن اسم سكينة، فلما ذكر أنّ امسها آمنة صوب لـه ذلـك وأقـره عليـه                   

أصبت، وكأنه يف صدد تذكريه على ما صححه من قبل والتأكيـد       : حينما قال 
.عليه بأنّ امسها آمنة وليس سكينة

على حممد بن الكليب له خصوصيته، فأنّ بـن          وتأكيد عبد اهللا بن احلسن    
الكليب كونه نسابة، وعبد اهللا بن احلسن حريص على تصحيح االسم بواسطة          

.حممد بن الكليب لرجوع الناس إليه

ــّرم َّـ    ١٢ ــوي اِّـق ــرزاق اِّـوس ــد ال ــسّيد عب ـــ ال ــا   (ـ ــس عليهم ــت الح ــكينة بن س

)السالم

ه لقب من أمهـا الربـاب، وكأنـه       وأما سكينة فقد ذكر املؤرخون أن     : قال
لسكوا وهدوئها، وعليه فاملناسب فتح السني املهملة وكـسر الكـاف، وهـذا             
الرأي نسبه الصبان إىل املشهور، وأما امسها، فالذي اختاره ابـن تغـري بـردي               

.)٢(أنه آمنة

.لتقف على الرواية وتقارا برواية األغاين) ٤٣(راجع صفحة ) ١(
.١٤٠ص: سكينة بنت احلسني) ٢(
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)تراجم أعالم النساء(ــ الشيخ محّمد حس األعلمي َّـ ١٣

.)١(وامسها آمنة أو أمينة أو أميمةسكينة لقبها، : قال

)منتهى اآلمال(ــ اِّـحّدث الشيخ عباس القّمي َّـ ١٤

وكان اسم سكينة آمنة أو أميمة، فلقّبتها أمها رباب بسكينة، فهي            : قال
.)٢(عقيلة قريش، وذات عقل ورأي صائب

هذا اتفاق أهل األخبار واحملقّقني من الفريقني، أنّ سكينة هو لقب آمنـة            
.عليهما السالمأميمة بنت احلسنيأو

على أنا نرجح مـا رجحـه أهـل التحقيـق بـأنّ امسهـا آمنـة بنـت احلـسني               
.وميلهم على ذلك

بل هو األقرب علـى مـا يف روايـة أيب إسـحاق املـالكي، كمـا نقلـه أبـو                    
حـدثين أبـو إسـحاق املـالكي        : الفرج اإلصفهاين يف األغاين عن املدائين، قـال       

: ب، وامسها آمنة، مثّ تصحيح اإلصفهاين عقيب الرواية بقولـه  سكينة لق : قال
.وهذا هو الصحيح، وقد أشرنا إليه آنفاً

قـال مـصعب فيمـا    : )٣(كما أنّ أبـا الفـرج نقـل يف موضـع مـن األغـاين          
.امسها آمنة: أخربين به الطوسي، عن زبري، عنه

.٢٠٠، ص٢ج: تراجم أعالم النساء) ١(
.٨١٨، ص١ج: منتهى اآلمال) ٢(
.١٤٦، ص١٦ج: األغاين) ٣(
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قيــل : وهنـاك روايـة أخـرى للمـدائين، عـن أيب إسـحاق املـالكي، قـال        
سكنية ــ وامسها آمنة، وسكينة لقب ــ أختك فاطمـة ناسـكة، وأنـت متـزحني             ل

:مثّ جواب السيدة آمنة بأنكم... كثرياً؟

 

.)١(تعين آمنة بنت وهب، أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

يعنينـا منـها اآلن هـو    ومع مؤاخـذاتنا علـى هـذه الروايـة، إالّ أنّ الـذي       
.ترجيح اسم آمنة على غريه من األمساء

إىل  )٢(وهذا ما حـدى بالـسيد حمـسن األمـني العـاملي يف أعيـان الـشيعة                
).هذا يدلّ على أنّ امسها آمنة: (القول بعد إيراده هلذه الرواية يف أخبارها

كثـر  رغم أنه عنوا باسم أميمة، ولعلّ اختياره كان مسايرة ملا عليـه األ           
.ليس إالّ

من هنا يتأكد لنا االسم احلقيقي للسيدة سكينة وهو آمنـة، لـذا فاألمانـة       
العلمية تدعونا إىل إثبات امسها الصحيح، والتعامل معه تعامالً جـدياً، وذلـك    

لإلسـاءة إىل بيـت الـنيب    إليهـا الـبعض   د مـ لغلق الطريق على األكاذيب اليت ع   
بوها أنهـا مرتكـزات تارخييـة، دون أن    األطهر، ومتحالت اآلخرين الذين حـس    

يتكلّفوا أدىن مطالب التحقيق يف شأن هذه احلادثة اخلطرية، لذا فإننا نأمـل مـن               
يرتكز يف أذهام اسـم آمنـة بنـت احلـسني        ذوي التحقيق وأهل اإلنصاف، أن    

.١٤٩، ص١٦ج: األغاين) ١(
.٤٩٢، ص٣ج: أعيان الشيعة) ٢(
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٣٥.........................................................................) واللقباالسم(السالمعليهاسكينة

، والتعامل معه تعـامالً حقيقيـاً، واإلعـراض عـن لقبـها الـذي         عليهما السالم 
أهل األهواء، والسذّج من بسطاء العوام، الـذين ال خـالق هلـم         استغلّه بعض   

بتحقيق الوقائع، ومعرفة األحداث، وما هلم بذلك إالّ املطامع، أو النعيق مـع             
.كلّ ناعق

مصاحل أموية ومطامع زبريية
مل تزل الروايات التارخيية حتت مطرقة األهواء واألغراض السياسية، بل       

احلـديث النبـوي، وقـد أشـرنا إىل ذلـك بـشيء مـن         اجنر ذلك حـىت إىل روايـة        
، )تاريخ احلديث النبوي بـني سـلطة الـنص ونـص الـسلطة     (التفصيل يف كتابنا  

وال يزال تارخينا خمبوءاً خلف ظروف روائية أسهم يف إجيادهـا، رواة وظّفتـهم          
السياسة؛ إلجياد حبكاٍت قصصيٍة وروايات توهم اآلخرين بأنها ضـمن تراثنـا           

اإلسالمي، يف حني مل تكد مدونات التاريخ تستعرض واقعة تارخيية،           التارخيي
أو تسرب سرية شخصية، إالّ وجتد مـشكلة الوضـع ختتـرق احلـدث، وحتيلـه إىل                 

نتسب على تلك اقراءٍة لتوجهات سياسية، تتحكم فيها أغراض الراوي الذي 
هات لتأسيس اجلهة املعنية، أو تلك الرؤية احملسوبة، وهكذا تتدخل هذه التوج         

تاريخ مشوه، أو روايات موضوعة، أو حدٍث مفتعـل تجيـد صـياغته تـارة أو            
.تضطرب أخرى، فتبدو القضية متناقضة غري حقيقية، بأدىن تأمل ودقة نظر

منوذجني من الوضع والتزوير، أمن هنا ميكننا أن نستعرض هلذه الظاهرة    
:تتدخل فيها عدة توجهات سياسية معينة
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صاحل األموية اليت ما برحت تكيد آلل علـي علـيهم الـسالم             امل: اأحدمه
.منذ عهد معاوية بن أيب سفيان

منـذ حـرب   املطامع الزبريية اليت ما فتئت تالحق اد العلـوي    : اموثانيه
اجلمل، حىت ما ارتكبه آل الزبري من تأسيس جمدهم الزائل على مجـاجم شـيعة      

هللا بـن الـزبري وآلـه مـن         لـه عبـدا   واصحابه، وال ننسى مـا بذ      علي عليه السالم  
بن احلنفيـة، أو إخـراج عبـد اهللا بـن     احماربة العلويني ومالحقتهم، كنفي حممد      

عباس، وأمثاهلم من بين هاشم عن مكة، وإعالن العداء هلم منذ قيام دولتـهم         
.يومذاك

مبعىن أنّ الـزبرييني عرفـوا مبنافـستهم الـشديدة آلل علـي عليـه الـسالم،         
ن ما حيرزه العلويون من تقدم يف كلّ ااالت، واألمـة تتعامـل             وكانوا حيسدو 

مع العلويني بأنهم ميثّلون الشرعية اليت ال ميكن ألحٍد إغفاهلا أو جتاوزها، وإذا    
مل تدم اجلهود الزبريية يف تأسيس دولتهم يومـذاك، فالبـد أن يبحثـوا عـن جمـٍد         

.حييلهم إىل أسياد للشر وقادة لألمة

ف يتم هلم ذلك ومالحم العبث متأل األخبـار وقـصص عمـر            وحينئٍذ كي 
بن أيب ربيعة وسكينة بنت خالد بن مصعب يتداوهلا الناس، ويتغنى ـا أهـل               ا

اون والغناء؟ وهذه مشكلة يستشعر منـها الزبرييـون إحـدى املعـضالت الـيت            
.تعرقل دعاواهم يف شرعيتهم املدعاة

لـي علـيهم الـسالم، وطهـارة     إىل جانب ذلـك تـرى األمـة قداسـة آل ع     
بيتهم النبوي الذي مل تدنسه حماوالت األعداء، فبقـي مـشعاً بعطائـه، شـاهدةً               
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٣٧.........................................................................) واللقباالسم(السالمعليهاسكينة

افـسيهم سـوف تعرقلـها    ناألمة هلم بالقداسة واإلميان، وهذا يعـين أنّ جهـود م        
.هذه النظرة املقدسة الزكية آلل علي عليهم السالم

من تشريفات الـبالط    ائهم، حىت صار ذلك     فلخفاألمويون عرفوا بعبث    
ون ويشاهدون أمـامهم مالحـم بطلـة الغـرام سـكينة          ؤاألموي، وآل الزبري يقر   

بنت خالد الزبريية، فيحالون على بيت عبٍث وغناء، ال كما يدعون مـن أـم             
أهل خالفة وإمرة وقيادة، ويف مثل هذا احلال سيتاح آلل علي عليهم الـسالم         

بري من التحرك بشكل طبيعي؛ من أجل متثيل   املنافس األقوى آلل أمية وآل الز     
.شرعيتهم اإلهلية املتمثلة بأئمة آل البيت عليهم السالم

إذن فعلى األمـويني والـزبرييني أن خيتلقـوا قـضية يرمـون ـا منافـسيهم                 
نّ شخـصية اإلمـام زيـن العابـدين عليـه الـسالم ال            أ: األقوياء، وذكرنا سابقاً  

ء، وقداسة بنات علي عليهم السالم ال تدنـسها         ميكن أن تناهلا دعايات األعدا    
) آمنـة (حماوالت األقالم اجلائرة واألهواء العابثة، فلم جيدوا إذن إالّ شخـصية          

سكينة بنت احلسني عليهما السالم، اليت مل تساهم ــ كما ذكرنا ـــ يف اإلعـالم      
صغر العلوي يوم كان آل البيت يتولّون مهمة التبليغ وبيـان احلقـائق، وكـان لـ     

.سنها أثر يف حتجيم دورها يومذاك، هذا من جهة

ومن جهـة أخـرى وجـدت الـدعايات الزبرييـة، واإلعـالم األمـوي، أنّ           
لتشابه امسي سكينة بنت خالد بن مصعب صاحبة مالحم عمـر بـن أيب ربيعـة               
واسم سكينة بنت احلسني عليهما السالم، حماولة ناجحة يف اخللط والتدليس،          

سكينة بنـت احلـسني عليهمـا       ) آمنة(اجنة، ورمي شخص    واختراع القصص امل  
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السالم، ووجدت هذ احملاولة جناحها على أيـدي رواة متخصـصني يف صـياغة      
احلدث، ووضع القضية موضعاً يستسيغ تناقلـه العامـة، ويلـهج بـه البـسطاء،               

.ويتعامل معه السذّج تعامل املسلّمات

عليهما السالم مـساحة     سكينة بنت احلسني  ) آمنة(وذا احتلت روايات    
واسعة من كتب احلكايات، ومالحم الغـزل، ووسـائل القـصاصني؛ ليحيلـوا              
قداسة البيـت العلـوي إىل دناسـٍة أمويـة وعبـٍث زبـريي، ويـأىب اهللا إالّ ظهـور                
احلقائق واإلطاحة مبحاوالت الِشرذمة من أهل األهواء السياسية فيحيلها، إىل          

.ني من األمويني والزبريينيمالحم حتكي حقيقة هؤالء الوضاع
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٣٩

أكذوبتان

سكينة وجمالسة الشعراء واستماع الغناء: األكذوبة األوىل

النموذج األول
حـدثنا أبـو هفـان، عـن       : أخـربين علـي بـن صـاحل قـال         : قال أبو الفرج  

اجتمع نسوة من أهل املدينة من أهـل    : إسحاق، عن ايب عبد اهللا الزبريي قال      
ن أيب ربيعة وشعره وظرفه وحـسن حديثـه، فتـشوقن     الشرف، فتذاكرن عمر ب   

ليـه رسـوالً   إأنـا لكـن بـه، فأرسـلت     : ليه ومتنينه، فقالت سكينة بنت احلسني   إ
.ومست له الليلة والوقت، وواعدت صواحباا، )١(وواعدته الصورين

، وقـال ابـن األعـرايب،    ...بفتح أوله والثاين والثالث، موضع أو ماء قـرب املدينـة، عـن اجلرمـي     ) ١(
دينة بـالبقيع، قـال عمـر بـن     موضع بامل : صورين واٍد يف بالد مزينة قريب من املدينة، والصوران        

:أيب ربيعة يذكره
وما على املـرء إالّ الـصرب جمتهـداً        قد حلفت ليلـة الـصورين جاهـدة       

ملا توجه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : الصورين موضع قرب املدينة، قال ابن إسحاق    : قال احلموي 
؛ ...صل علـى بـين قريظـة   وآله وسلم إىل بين قريظة مر بنفٍر مـن الـصحابة بالـصورين قبـل أن يـ      

.٣٣٤ــ ٣٣٣، ص٣ج: معجم البلدان
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ــان        ــر وح ــاء الفج ــىت اض ــدثهن ح ــه، فح ــى راحلت ــر عل ــاهن عم فواف
  فقال هلن ،ي حملتاج إىل زيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه           و: انصرافهناهللا إن

وآله وسلم والصالة يف مسجده، ولكني ال أخالط بزيارتكن شـيئاً مثّ انـصرف    
:إىل مكّة من مكانه، وقال يف ذلك
   

   

  )١( 

رجال الخ

علي بن صالح

.)قال ابن اجلوزي ضعفوه(: قال الذهيب

.)٢()ال أدري من هو(]: والكالم للذهيب[قلت 

أبو هفان

).أبو هفان الشاعر حدث عن األصمعي خبرب منكر: (قال الذهيب

.)٣()ال يعول عليه: (وزيقال ابن اجل

.إذن فاخلرب ساقط عن االعتبار لضعف رواته وجمهوليتهم

.١٧١، ص١ج: األغاين) ١(
.١٣٠، ص٣ج: ميزان االعتدال) ٢(
.٥٤٠، ص٤ج: ميزان االعتدال) ٣(
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٤١...................................................................................................أكذوبتان

يعد هذا اخلرب يف صدارة أخبـار سـكينة املنـسوب هلـا يف جمالـسة الـشعراء           
خصوصاً عمر بن أيب ربيعة، واخلرب مـع غـض النظـر عـن سـقوط سـنده عـن               

نـسوة مـن أهـل    (بـأنّ  االعتبار، فإنّ حماولة الوضع بادية عليه؛ إذ افتـتح اخلـرب      
، ومل يتعرض اخلرب على ذكـر واحـدة منـهن،        )املدينة من أهل الشرف اجتمعن    

سكينة بنـت احلـسني،وذلك دليـل علـى أنّ صـياغة اخلـرب ـذه                 رواختص بذك 
سكينة بنت احلـسني فقـط، ورتبـت      ) آمنة(الطريقة قُصد منها التعرض للسيدة      

ظرافة عمر بـن أيب ربيعـة وحماوالتـه     أحداثه هلذا الغرض، واخلرب يف صدد ذكر        
التعـرض لـسرية أحـد، هكـذا يعطـي اخلـرب مـسحة        دالعبثية، وهو ليس يف صد   

على ما يفتعله الوضاعون، حماولني من خاللـه الترسـل لـذكر وقـائع      ) الرباءة(
صرفة، وليس الغرض التعرض لـسرية أحـد أو اإلسـاءة للبيـت العلـوي               ةأدبي

.الطاهر

لوضـاعون بعـد أن أعيتــهم احليـل يف النيـل مـن الــشرف      وـذا حيـاول ا  
، الــيت وقـع الكــثري مــن املغفّلــني يف  اازفـات الروائيــة العلـوي ارتكــاب هــذه  

التصديق بكلّ ما تدسه مشاريع الوضع، واختالق روايـات مـن هـذا القبيـل،        
.تستهدف خصومهم وتوهم البسطاء بذلك

يتنـاىف واحلالـة     رطلوع الفجـ  على أنّ اجتماع هذه النسوة من الليل حىت         
االجتماعية اليت تعيشها املدينة، فااللتزامات الـيت تعيـشها املـرأة املدنيـة فـضالً               
عن تعفّفها عما يـشني مسعتـها لـدى اآلخـرين، ختتلـف كـثرياً عـن غريهـا مـن           

.األحناء اإلسالمية
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٤٢

ا فاملدينة جتد من نفسها مصدر إشعاع إسالمي للسرية النبوية، الـيت ميثّلـه      
ــالمي       ــائهم اإلس ــزون بانتم ــون يعت ــم ال يزال ــذاك، وه ــاطنون وقت ــها الق أهل
والتزامهم الديين، كما أنها ال تزال حتتفظ بقداستها النبوية، فضالً عما عرفته             

ني فيهـا بـني مهـاجر أو أنـصاري، واخلـرب ال يعـد إسـاءة        ناملدينـة مـن أنّ القـاط   
اهلجرة من املهاجرين، وأهل خلصوص البيت العلوي بقدر ما هو إساءة ألهل      

النصرة من األنصار، مما يعين أنّ اخلرب قـد سـطّرته أيـٍد أثيمـٍة، تتـربص بالـدين          
اإلسالمي الذي يعيش حتت مطرقة نظام أموي مهزوز؛ ليظهـر بـذلك احنـالل     
اتمع اإلسالمي وهو قريب عهٍد بالنبوة، فكيـف مبجتمـٍع ابتعـد عـن العهـد           

الدهور، مما يعين أنّ هلذا اتمع اإلسالمي الذي يدعي        النبوي وتطاولت عليه    
     عيـه        هااللتزام حياته العبثية اخلاصـة، وتوجـة كـذلك، خـالف مـا يداتـه الترفي

، وبـذلك اسـتهدف اخلـرب       ىاملسلمون ليتقدموا بـذلك علـى اتمعـات األخـر         
.قداسة االلتزام اإلسالمي وطهارة جمتمعه

كون بطل هذه القصة له مغزاه؛ إذ أنّ عمـر  واختيار عمر بن أيب ربيعة لي 
ابن أيب ربيعة معروف مبجونه وخالعته، حىت نقل ابن عبد ربه يف العقد الفريد 

.)١()ما عصي اهللا بشعٍر ما عصي بشعر عمر بن أيب ربيعة: (قوهلم

ما دخل العواتـق يف   : (ويصف ابن جريج خطورة جمونه وعبثه حىت قال       
.)٢()عر ابن أيب ربيعةحجاهلن شيء أضر من ش

.١٩٩، ص٦ج: العقد الفريد) ١(
.٢٨١، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية جلرجي زيدان) ٢(
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٤٣...................................................................................................أكذوبتان

: ويصف هشام بن عروة عواقب أشعار ابـن أيب ربيعـة وفحـشها بقولـه         
.)١()ال ترووا فتيانكم شعر عمر بن ايب ربيعة لئالّ يتورطوا يف الزنا تورطاً(

فكيف يستقيم هذا مع ما عرف من عفّة البيت العلوي وطهارته وترفّعه       
ربيعــة إذن يف هــذه القــصة فتخــصيص عمــر بــن أيب! عــن أدنــاس اجلاهليــة؟

.يستهدف قداسة البيت العلوي وكرامته وليس غري ذلك

تهافت الوّضاع

على أنا لو أردنا اإلعراض عن مناقشة سند وداللـة هـذه القـصة، فإننـا          
 اصني، الـذين يـستملحون كـلّ شـاٍذ،               نقطع بكوا موضـوعة مـن قبـل القـص

.ويروون كلّ غريب

إذا استقصينا مواردها، ولوجدنا أنهـا يف  فالتهافت يف نقل القصة واضح    
مصدٍر واحٍد يتهافت الكاتب يف نقوالته، مما يدل على أنّ القـصة موضـوعة،              
فــضالً عــن كوــا مكذوبــة يف نــسبتها للــسيدة ســكينة بنــت احلــسني عليهمــا   

):األغاين(السالم، وإليك تعدد القصة يف كتاب 

أوالً

ماع عمـر بـن أيب ربيعـة بالنـسوة،          نقل أبو الفرج اإلصفهاين حديث اجت     
وكانت سكينة بنت احلسني هي الـيت واعدتـه، فقـصدهن واجتمـع ـن، كمـا         

.ذكرنا ذلك فيما سبق

.املصدر السابق) ١(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٤٤

ثانياً

بــو الفــرج اإلصــفهاين القــصة يف مــورد آخــر قُبيــل القــصة األوىل أنقــل 
.صفحة بعنوان سكينة، وليس سكينة بنت احلسني) ٥٨(بـ

؟!قصته هنافأي سكينة قصدها الراوي يف

هـي  وكيف جزم أبو الفـرج أنّ املقـصود مـن سـكينة يف القـصة األوىل،           
!سكينة بنت احلسني؟

:وقد أولد اخلرب هكذا

اجتمع نسوة فذكرن عمر بن أيب ربيعة وشعره وظرفه وحـسن جملـسه    
إىل آخـر   ... أنـا لكـن بـه     : وحديثه، وتشوقن إليه ومتنينـه، فقالـت سـكينة        

.)١(اخلرب

دون نـسبتها إىل احلـسني عليـه    ) سـكينة (و الفرج القـصة باسـم   مث أكد أب  
.)٢(السالم يف موضع ثالث من كتابه

دون أن ينسبها ) سكينة(وهذا التعدد يف تكرار الرواية يزيدنا اطمئناناً أنّ    
الراوي، هي بطلة القصة اليت رواها مصعب الزبريي، ونسبها أبو هفان الشاعر 

ذكرنا أبا هفان وترمجة الذهيب له برواية احلـديث         إىل سكينة بنت احلسني، وقد      
.)٣(املنكر

.١١٣، ص١ج: األغاين) ١(

.٣٦٩، ص٢ج: األغاين) ٢(

.١٧١، ص١ج: األغاين) ٣(
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٤٥...................................................................................................أكذوبتان

ثالثا

:ذكر أبو الفرج اإلصفهاين يف مورٍد آخر األبيات هكذا
   

   

:ة هكذامث ذكر القص

.)٢(أيام احلج ويطوف حوهلا ويتعرض هلا)١(ومل يزل عمر ينسب بعائشة

رابعاً

على أن األبيات اليت ذكرا القصة هي إحدى قصائد عمر بن أيب ربيعـة   
متغزالً بزينب اجلمحية، إحدى شخصيات مالمحه الغزلية، وقد تكـرر ذكرهـا            

:مراراً يف قصائده منها
  )٣( 

:وله كذلك
   

  )٤( 

عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا، وأبو الفرج اإلصفهاين هنا يف صدد أخبار عمر بن أيب ربيعة مـع       ) ١(
.عائشة بنت طلحة

.٢٠٥، ص١ج: األغاين) ٢(
.١٠٨، ص١ج: األغاين) ٣(
.١٠٩، ص١ج: األغاين) ٤(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٤٦

من هنا فإنّ التـهافت يف روايـات القـصة واالضـطراب يف أبياـا يوقفنـا           
لروايـة ونـسبتها إىل الـسيدة سـكينة بنـت احلـسني       وضع ا:هم وهوٍر معلى أم 

.عليهما السالم لدواٍع ال ختفى على القارئ اللبيب

خامساً

واجلدير ذكره أنّ أبا الفرج اإلصفهاين حني ذكره لقصة اجتماع عمر بـن     
:أيب ربيعة بسكينة، ذكر أبيات القصة يف موضع آخر هكذا

   

   

   

   

   

  )١( 

:إالّ أنه ذكر نص األبيات بعينها يف موضٍع آخر هكذا
   

:إىل أن قال
  )٢( 

.١٧٢، ص١ج: األغاين) ١(
.١٦٢، ص١٧ج: األغاين) ٢(
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٤٧...................................................................................................أكذوبتان

ت هنا يف صدِد ذكر سعدى بنت عبـد الـرمحن بـن عـوف،              وذكره لألبيا 
، فكيف ركّب اخلرب من قـصة سـكينة وأبيـات           )١(والقصيدة منسوبة هلذه القصة   

!سعدى بنت عبد الرمحن بن عوف؟

وماذا يعين هذا االضطراب والتهافت؟

والطريف أنّ أبا الفرج نفسه يعترف بعد ذكره خرب التشبيب بسعدى، أنّ    
.)٢(لفظ سعدى إىل سكينة، وسوف نأيت على بيانه بعيد هذااملغنني غيروا

يـد  إىل فهاين، فترجع املشكلة صوإذا أردنا أن حنسن الظن بأيب الفرج اإل       
التحريف والتصحيف، اليت تدور يف فلـك األنظمـة واحلكّـام، الـذين حـاولوا               
فرض حـاالت العبـث والتزييـف يف التـراث اإلسـالمي، فـضالً عـن التـراث                  

، الــذي حــاولوا تــسخريه لتوجهــام، دون أن تــسلم جمــاالت التــرويح  األديب
األديب الربيء، الذي يستثمره القارئ دون أن تدخله القراءات احلاكمـة ضـمن     

.دوائرها السياسية املقيتة

النموذج الثاني
حـدثنا حممـد بـن     : أبو الفرج اإلصفهاين، أخربين احلـسن بـن علـي قـال           

خربين عيسى بن إمساعيـل، عـن حممـد بـن سـالم،       أ: القاسم بن مهرويه، قال   
.عن جرير املديين، عن املدائين

.١٦٢ــ ١٦١، ص١٧ج: األغاين) ١(
.١٢، ص١٦ج: األغاين) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٤٨

حدثنا محاد بن إسحاق، عن أبيـه،  : وأخربين به حممد بن أيب األزهر قال 
.عن حممد بن سالم

وأخربين به أمحد بن عبد العزيـز اجلـوهري، عـن عمـر بـن شـبة موقوفـاً          
:عليه، قالوا

ق، داحلسني عليهما السالم، جرير، والفرزاجتمع يف ضيافة سكينة بنت  
وكثري، ومجيل، ونصيب؛ فمكثوا أياماً، مثّ أذنت هلم فدخلوا عليهـا، فقعـدت             
حيث تراهم وال يروا وتسمع كالمهم، مثّ أخرجت وصيفة هلـا وضـيئة وقـد         

هـا أنـذا،    : أيكـم الفـرزدق؟ فقـال هلـا       : روت األشعار واألحاديـث، فقالـت     
:أنت القائل: فقالت

   

   

   

   

فما دعاك على إفشاء سرها وسرك؟ هـالّ سـترا          : لتنعم، فقا : فقال
.)١(وسترت نفسك؟ خذ هذه األلف، واحلق بأهلك

أنّ الفـرزدق ملّـا قـال هـا         : ويف رواية أخرى أليب الفـرج عـن أيب الزنـاد          
:أنت الذي تقول: قالت: أنذا

.١٧٠ــ ١٦٩، ص١٦ج: األغاين) ١(
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٤٩...................................................................................................أكذوبتان

   

   

:قولك أحسن من منظرك، وأنت القائل: نعم، قالت: فقال
   

   

   

:أحسنت أحسن اهللا إليك، وأنت القائل: نعم، قالت: قال
   

   

   

   

   

سوأة لك فشيت الـسر، فـضرب بيـده علـى جبهتـه             : نعم، قالت : قال
.نعم، فسوأة يل: وقال

هـا   :أيكم جرير؟ فقال  : مثّ دخلت اجلارية على موالا وجرت وقالت      
:لأنت القائ: أنذا، قالت

  )١( 

، ٥ج: األبيات وما بعدها أوردها عن األغـاين الـسيد حمـسن األمـني العـاملي يف أعيـان الـشيعة               ) ١(
!
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٥٠

   

:القائلتأحسن اهللا إليك، وأن: نعم، قالت: قال
   

   

:أحسنت، وأنت القائل: نعم، قالت: قال
   

   

   

   

سوأة لـك جعلتـها صـائدة القلـب حـىت إذا أناخـت              : نعم، قالت : قال
:ببابك جعلت دوا حجاا، أال قلت

   

.فخذ هذه االلف دينار واحلق بأهلك: نعم، فسوأة يل، قالت: قال

هـا أنـذا،    : م كـثري عـزة؟ فقـال      أيكـ : خلت اجلارية وخرجت وقالت   دو
:أنت القائل: فقالت

   

   

"
.٣٤٥ص
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٥١...................................................................................................أكذوبتان

   

:ائلأعطاك اهللا مناك، وأنت الق: نعم، قالت: قال
   

   

   

كــثري أنــت : أحــسن اهللا إليــك، ويف روايــة قالــت: نعــم، قالــت: قــال
:القائل

        

افــسدت احلــب ــذا التعــريض، خــذ ألــف دينــار : نعــم، قالــت: قــال
.وانصرف

هـا أنـذا،    : أيكـم نـصيب؟ فقـال     : مثّ دخلت اجلارية وخرجـت وقالـت      
:أنت القائل: قالت

   

   

   

   

واهللا إن إحـداهن لتقـوم مـن نومتـها فمـا حتـسن أن              : نعم، قالت : قال
.تتوضأ فال حاجة لنا يف شعرك
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٥٢

:أنت القائل: قالت لنصيبأنها)١(ويف رواية تذكرة اخلواص
   

   

ــار   : نعــم، قالــت: قــال ــف دين ــداِن، خــذ هــذه أل وهــل يف احلــب ت
.وانصرف

: قالتها أنذا، : أيكم مجيل؟ قال: مثّ دخلت اجلارية وخرجت وقالت    
:نت القائلأ

   

   

   

.)٢(إىل آخر األبيات والقصة

رجال الخ

محمد بن القاسم بن مهرويه

.مهمل مل تتعرض له كتب الرجال، غري معروف

عيسى بن إسماعيل

.٢٧٩ص: تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي) ١(
.، بنحو آخر١٧٢ــ ١٦٩، ص٦ج: دها أبو الفرج اإلصفهاين يفوالقصة واألشعار أور) ٢(
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٥٣...................................................................................................أكذوبتان

.كذلك مهمل أمهلته كتب الرجال، ال يعرف

محمد بن سالم

.)١()ال يكتب حديثه: (قال ابن حجر

جرير المديني

.ال يعرف، مهمل، تركته كتب الرجال

محمد بن أبي األزهر

.غري معروف

.عف غريهمفاخلرب ساقط هولية بعض رواته، وض

وأنت ترى ما للخرب من تكلٍّف زائد وويالت مصطنعة، تـصاغ للحـطّ           
من كرامة السيدة سكينة عليها الـسالم، فاجتمـاع الـشعراء علـى باـا يعطـي            
صبغة عبثية متارسها هذه السيدة الكرمية يف حياـا اخلاصـة، وكأنهـا ال تـرتبط       

احليـاة العبثيـة، أو كأنهـا غـري     ، أو مقدسات اجتماعية تأىب هـذه  ةبنواميس ديني 
مرتبطة بأسرة أو زوج يأنف من هذه احلياة اليت متارسها أبنتهم أو زوجه، وأية            
أسرة هي تلك اليت كانت هلا سيادة قريش، وسلطنة الشرف والكرامة، فكيف        

!تسمح نفوسهم أن ختدش غريم وكرامتهم ذه القضايا؟

ري ممكــن يف ظــروف اهلجــاء أضــف إىل أنّ اجتمــاع الفــرزدق وجريــر غــ 

.٥٤٢، ص٣ج: لسان امليزان) ١(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٥٤

والتفاخر الذي شاع بينهما، فالنفرة الـيت كانـت بـني الـشاعرين تـأىب التوفيـق                 
بينهما على باب واحدة يستعطفون رضا أحد، وقد عرف ذلك الوقوف علـى         
بــاب خليفــة أو واٍل يغــدق بعطــاء الــشعراء، ويــستريح إىل تــزاحم املــادحني،  

رف مـن  عـ ألمويني ومنهج الزبرييني، ومل يويأنس الجتماع املغنني، وهو ديدن ا 
.آل علي عليه السالم هذا

ــاعون  دفــع هــذه الوصــمة عــن أســيادهم علــى   وإذا أراد هــؤالء الوض
كاهلــامشيني مــن آل علــي عليــه الــسالم، فــإنّ الواقــع يظهــر هلــم خــالف ذلــ 

وأعطيات خلفاء بين أميـة وبـين العبـاس وغريهـم مـشهورة، وتـسول الـشعراء               
.أشهر من أن تذكر له شواهدملدحيهم 

واقتضت سياستهم : يتحدث عن ملوك بين أميةقال جرجي زيدان وهو
تألّف الشعراء باملال، فضالً عن اضطرار الشعراء وغريهـم علـى استرضـائهم             

والعطاء يومئٍذ رواتـب اجلنـد وسـائر املـسلمني،          خوفاً من قطع العطاء عنهم،      
نداً، ولكلّ منهم راتـب يأخـذه مـن    وكان املسلمون يف صدر اإلسالم كلّهم ج     

بيت املال على شروط مذكورة يف الديوان، فمن قبض على بيت املـال قـبض               
على رقاب الرعية، وجيدر م أن يتقربوا منه ويتزلّفوا إليه، فإذا كان القـابض      
عليه حكيماً، يعرف كيف يعطي وملن يعطي، أغناه ذلك عن سائر األسباب،            

.أو يقطعه على حسب االقتضاءفيزيد العطاء أو ينقصه

وقـدوم معاويـة بـن أيب سـفيان،     كذلك كان يفعل الدهاة من بين أميـة      
فلم يكن الشعراء يرون بداً من استرضاء بـين أميـة خوفـاً             ... أكرب دهاة العرب  
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٥٥...................................................................................................أكذوبتان

.)١(من قطع أعطيتهم، فضالً عما يرجونه من اجلوائز إذا أحسنوا إرضاءهم

هلم، وإذا أرادوا أن يدفعوا وصمة اإلسـراف        هذا هو ديدن بين أمية وأمثا     
من بيت املال وهو حال اخللفاء، فإنّ آل علي عليه الـسالم مل يعرفـوا بـذلك،                 
بل كان عطاؤهم هللا تعاىل غري متجاوزين على غريهم، ويـرون أنّ التعـدي يف          
صرف األموال يف غري حقها خيانة للمسلمني، لذا وجد أعداؤهم أن يلـصقوا             

تهمــة للتخفيــف عمــا ارتكبــه أســيادهم، الــذين عــاثوا يف أمــوال  ــم هــذه ال
املسلمني، ومنعوا خيارهم ووصلوا فساقهم، وقـد عـرف عـن آل علـي عليـه           

.السالم ورعهم يف األموال، وزهدهم وإنفاقهم يف سبيل اهللا تعاىل

النموذج الثالث
:روى أبو الفرج، عن محاد، عـن أبيـه، عـن أيب عبـد اهللا الـزبريي قـال             

اجتمع باملدينة راوية جرير، وراوية كثري، وراوية مجيل، وراوية نصيب، وراوية 
صاحيب أشعر فحكّموا سـكينة     : األحوص، فافتخر كلّ منهم بصاحبه، وقال     

.)٢(بنت احلسني

واخلرب كسابقه، إالّ أنهم استبدلوا الـشعراء بـروام، وهـو أضـعف مـن                
.غريه كما ترى

النموذج الرابع

.٢٢٩، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية جلرجي زيدان) ١(
.١٧٣، ص١٦ج: األغاين) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٥٦

:وحدثين عمي، عن املاجشون قال:قال الزبري

بـل  : أنا أمجل منـك، وقالـت عائـشة       : قالت سكينة لعائشة بنت طلحة    
ألقـضني بينكمـا، أمـا أنـت يـا       : أنا، فاختصمتا إىل عمر بن أيب ربيعـة، فقـال         

.)١(سكينة فأملح منها، وأما أنت يا عائشة فأمجل منها

رجال الخ

الزبير بن بكّار

رأيته ومل أكتب عنه، وقال أمحد بن علي الـسليماين          (: قال ابن أيب حامت   
).كان منكر احلديث: يف كتاب الضعفاء

ه عن الضعفاء، مثل حممـد بـن حـسن    تمثّ ذكر أنّ سبب تضعيفه هو رواي 
ابن زبالة، وعمرو بن أيب بكر املؤملي، وعامر بن صاحل الزبريي وغريهم، فإنّ              

.)٢(ةيف كتب الرجال عن هؤالء أشياء كثرية منكر

صعب الزبيري عم الزبير بن بكّارم

.الذي حدثه باخلرب

نود التنويه إىل أنّ مصعب الزبريي هذا أساس روايات قصة سكينة بنت            
احلسني، واليت أخذها منـه أبـو الفـرج اإلصـفهاين املـرواين، وقـد ضـعفه أهـل             

ينة اجلرح ومل يقروا له بوثاقة، بل اتفقوا علـى ضـعفه، لـذا فـإنّ روايـات سـك                  
.١٥٩، ص١٦ج: األغاين) ١(
.٢٦٩، ص٣ج: ذيب التهذيب) ٢(
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٥٧...................................................................................................أكذوبتان

مقطوعة الضعف ملا أوردها مصعب الزبريي الضعيف املطعون بوثاقتـه، وهـذه    
:مجلة أقواهلم فيه

راويـة، أديبـاً، حمـدثاً، وهـو عـم          ] كـان : ([قال ابن الندمي يف الفهرست    
الزبري ابن بكّار، وكان أبوه عبد اهللا من اشرار الناس، متحامالً على ولد علي           

.)١()بن عبد اهللا معروفعليهم السالم، وخربه مع حيىي 

.)٢()لني احلديث: (قال عنه يف تقريب التهذيب

.)٣(وتوقّف فيه مالك بن أنس كما عن املغين يف الضعفاء

مــصعب الــزبريي ال حيمدونــه : (قــال أبــو حــامت: (ويف ــذيب الكمــال
، وقال النسائي فيما )كان قليل احلديث  : (، وقال حممد بن سعد    )وليس بقوي 
يف حديثـه   : (، وقـال يف موضـع آخـر       )مـصعب منكـر احلـديث     : (قرأت خبطه 

.)٤()، وروى له اجلماعة سوى البخاري)شيء

وكان عاملـاً  : (ويف الكامل يف التاريخ البن األثري قال يف مصعب الزبريي        
.)٥()فقيهاً، إالّ أنه كان منحرفاً عن علي عليه السالم

: أمحد، عن أبيهقال عبد اهللا بن   : ((وقال ابن حجر يف ذيب التهذيب     
، وقـال عثمـان الـدارمي،    )أراه ضعيف احلديث، مل أر الناس حيمـدون حديثـه    

.٣٤، ص١١ج: ذيب التهذيب) ١(
.٥٣٣، ص١ج: يبتقريب التهذ) ٢(
.٦٦٠، ص٢ج: املغين يف الضعفاء) ٣(
.٣٦، ص٢٨ج: ذيب الكمال) ٤(
.٢٣٦، حوادث سنة ٢٨٨، ص٥ج: الكامل يف التاريخ) ٥(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٥٨

لـيس  : (، وقال معاويـة بـن صـاحل، عـن ابـن معـني         )ضعيف: (عن ابن معني  
، وقال ابـن حبـان      )مصعب ليس بالقوي يف احلديث    : (، وقال النسائي  )بشيء

ثـر ذلـك فيـه اسـتحق جمانبـة          تفرد باملناكري عن املشاهري، فلمـا ك      : (يف الضعفاء 
: ، وقـال الـدارقطين  )كان كثري احلـديث يستـضعف  : (، وقال ابن سعد   )حديثه

.)١())مدين ليس بالقوي(

وقد ورث مصعب حتامله وعداءه آلل علي عليه السالم من أبيه، فأخذ           
.يضع من األخبار ما حيطّ به كرامة آل علي وقداستهم

الماجشون

قـوب بـن أيب سـلمة التميمـي، مـوىل آل            املاجـشون، يع  : قال ابن حجر  
شون لكونـه  جـ اإنمـا مسـي امل  : املنكدر أبو يوسف املدين، قال مصعب الـزبريي   

كان يعلّم الغناء ويتخذ القيان، وكان جيالس عروة ابن الـزبري وعمـر بـن عبـد       
فلما استخلف عمـر قـدم عليـه فقـال     العزيز يف إمرته، وكان عمر يأنس إليه،   

.)٢(حني تركنا لبس اخلز، فانصرف عنهإنا تركناك : له

فاملاجشون إذن صـاحب هلـو وجمـون، فكيـف يؤخـذ خبـربه السـيما هـو             
فاحتفاء عروة بن الزبري ومصاحبته له، أو جمالسته لعمر ! صنيعة زبريية وأموية؟

بن عبد العزيز األموي أيـام إمارتـه، يغـين عـن حالـه يف الـضعف والالمبـاالة         
ري توجهات بين أمية وآل الزبري يف احلطّ من كرامة آل وعدم التحرج، وهو جيا

.١٥٩، ص١٠ج: ذيب التهذيب) ١(
.٣٤٠، ص١١ج: ذيب التهذيب) ٢(
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٥٩...................................................................................................أكذوبتان

.علي صلوات اهللا عليهم

.فاخلرب ضعيف برجاله

على أنّ اخلرب يتناىف واملسلّمات الشرعية اليت ت الشريعة عن اإلتيان ا 
.ومزاولتها، كتعرض املرأة إىل األجنيب وكشف وجهها وبيان حماسنها
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٦٠

يةحرمة نظر األجنيب لألجنب
ى اإلسالم عن النظر إىل األجنبية، وكذلك نظرها إىل األجنيب، وذلك 

:لقوله تعاىل

.)١(}يبدِين زِينتَهنوال{

وقد فُـسرت اآليـة بـأنّ الزينـة هـي مواضـع الزينـة، فاآليـة حتـثّ علـى                     
وجوب الستر وعدم إبداء مواضع الزينة، واحتج قوم باإلمجاع، وقـد عرفـت             

.نقول غري حجة، واحملصل غري حاصلحاله، فإنّ امل

أيب واستدل بوجوب غض النظر مبا رواه سعد اإلسكاف يف معتربته عن            
:جعفر عليه السالم قال







.٣١: سورة النور، اآلية) ١(
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٦١....................................................................................نظر األجنيب لألجنبيةحرمة




 

قُْل لِلْمؤمِنِني يغُضُّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزْكَى {
ونعنصا يبِم بِريخ اللَّه إِن م٢(»)١(}لَه(.

فمورد نزول اآلية هو النظر إىل املرأة، وإطالقها موجب إىل حرمة مورد       
ضهم إىل أنها خصصت بالنظر االستمتاعي بقرينـة مـورد          النظر، وإن ذهب بع   

الرتول، فإنّ الـشاب األنـصاري كـان نظـره إىل املـرأة بتلـذّذ، إالّ أنّ املـورد ال               
.خيصص الوارد

:نعم، يف رواية أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي قال

استأذن ابن أم مكتـوم علـى الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وعنـده                    
:صة فقال هلماعائشة وحف

 

:إنه أعمى، فقال: فقالتا

)٣( 

وغري ذلك من األخبار، واملالزمة تدلّ على ثبوت احلكم يف الرجل كمـا     

.٣٠: سورة النور، اآلية) ١(
.٤من أبواب مقدمات النكاح، ح١٠٤، ب١٩٢، ص٢٠ج: الوسائل) ٢(
.١من أبواب مقدمات النكاح، ح١٢٩، ب٢٣٢، ص٢٠ج: الوسائل) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٦٢

.تدلّ على ثبوته يف املرأة كذلك

كمــا أنّ إرادة الــشارع يف الغــض عــن النظــر عــدم الوقــوع يف االفتتــان  
لإلتيان بالزنا وحنوه، لذا شدد على عـدم جـواز النظـر العمـدي مـع                  املقتضي

.الريبة

من هنا أمكن دفع هذا اخلـرب املنـايف لقواعـد حرمـة النظـر إىل األجنبيـة،            
سـكينة بنـت احلـسني الـيت تربـت يف           ) آمنـة (وحمادثتها بريبـة، فكيـف بالـسيدة        

) اخلليـع (ربيعـة  حجور العفّة والورع والتقوى؟ علـى أنّ حتكـيم عمـر بـن أيب        
واملشهور بالعبث يف أيتها أمجـل، يتنـاىف وأحكـام الـشريعة، فـضالً عـن سـرية                  

.املسلمني، وأعراف اتمع املدين وقتذاك

رمتين بدائها وانسلّت
وإذا دققنا يف أسباب هـذه القـصص الـيت وضـعت يف حـق سـكينة بنـت         

ما قدمنا، فإنّ بين احلسني عليهما السالم، لوجدنا أنّ دوافعها سياسية صرفة ك       
أمية حبثوا عن كلّ أمر يشني آل علي عليـه الـسالم فلـم جيـدوا، فاحنـازوا إىل             
أسلوب الشتم والسب، فسبوا علياً على منابرهم مثانني عاماً، وحرصوا على           

فألـصقوا مهـم يف قـصص يـستملحها     إظهار معائبه فلم جيدوا لذلك سبيالً،  
ت، ليقـابلوا بـذلك مـا اشـتهر عنـهم مـن العبـث               امالعامة وجيعلوا من املسلّ   

واون ومنادمة املغنني، وما عِرف عن نسائهم يف ارتكاب هـذا احملـذور، مـن               
جمالسة الشعراء، واالستماع إىل املغـنني، ومـا اشـتهر عـن الـشعراء كـذلك يف               
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٦٣....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

.التشبيب بالنساء األمويات املتهتكات، وسنذكر شواهد ذلك

لــصراع بــني الــزبرييني وبــني منافــسيهم مــن ومــن جهــة أخــرى احتــدم ا
يون بقداستهم، فضالً عن مشروعية خالفتهم اإلهليـة،  والعلويني، وعِرف العل  

.اليت حتاصر كلّ مدٍع هلا، وال يزال معارضوهم يضيقون ذرعاً بذلك

فوجدوا أنّ حماولة التخفيف من قداسة البيت العلوي لـدى األمـة، هـو           
ص النصر الزبريي املزعوم، فضالً عما يعانيه تارخيهم أيسر السبل يف اقتناص فر

سكينة بنـت  من العبث، ومنادمة الشعراء، وجمالسِة املغنني، وما اشتهر من أمر   
.خالد بن مصعب الزبريي، وجمالسها املشهورة مع عمر بن أيب ربيعة

فأرادوا دفع هذه املنقصة وإلصاقها مبنافسيهم األقوياء، فاسـتغلّوا تـشابه           
مسني يف إلصاق هذه التهمة، وخلط ما وقع لسكينة بنت خالد الزبريية، مـع          اال

.سكينة بنت احلسني

هذا كما أنّ الشعراء قد أكثروا من التشبيب بنساء األمـويني والـزبرييني،             
وتاريخ األدب العريب سجل هذه املالحم الشعرية، فكانت وثائق دامغة تـدين        

ة وآل الزبري، فزحزحوا هذه التهم وألصقوها تصرفام، واليت عرف ا بنو أمي
.سكينة بنت احلسني، تالفياً ملا أحدثه تارخيهم العبثي املشهور) آمنة(السيدة ب

وإليك من مالحم عمر بـن أيب ربيعـة، والعرجـي، واحلـارث بـن خالـد                
املخزومي، وأبو دهبل اجلمحي، ومحاد عجرد، واألحوص، وعبد الرمحن بـن    

هم من شعراء الغزل، شواهد التشبيب، وقصائد الغزل،     حسان بن ثابت وغري   
:ويني والزبرييني ومن على شاكلتهمموما عرفوا به من منادمتهم لنساء األ
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٦٤

عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا زوجة مصعب بن الزب

:ــ قال عمر بن أيب ربيعة مشبباً ا١
   

   

   

   

  )١( 

ي عائشة بنت طلحة مبكة وهـي تـسري علـى    ــ إنّ عمر بن أيب ربيعة لق     ٢
أوقـد قلـت يـا    : قفي حـىت أمسعـك مـا قلـت فيـك، قالـت      : بغلة هلا، فقال هلا  

:نعم، فوقفت فأنشدها: فاسق؟ قال
   

  )٢( 

ــ ومما يغين فيه من أشعار عمر بن أيب ربيعـة يف عائـشة بنـت طلحـة،               ٣
:قوله يف قصيدته اليت أوهلا

   

    )٣( 

.٢٠٤، ص١ج: األغاين) ١(
.٢٠٧ــ ٢٠٦، ص١ج: األغاين) ٢(
.٢٠٨، ص١ج: األغاين) ٣(
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٦٥....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

٤        نـد بنـت كنانـة بـن عبـد      ــ كان ابن حمرز أحسن الناس غنـاًء، فمـر
: الرمحن حليف قريش، فـسألته أن جيلـس هلـا ولـصواحب هلـا، ففعـل وقـال              

أغنيكن صوتاً أمرين احلارث بن خالد بن العاص بـن هـشام أن أغنيـه عائـشة                  
: بنت طلحة بن عبيد اهللا يف شعر له قاله فيهـا، وهـو يومئـٍذ أمـري مكـة؟ قلـن            

اهننعم، فغن:
      

  )١( 

ــ حجت عائشة بنت طلحة بن عبيـد اهللا، فجاءـا الثريـا وأخواـا،               ٥
ونساء أهل مكة القرشيات وغريهن.

وكان الغريض فيمن جـاء، فـدخل النـسوة عليهـا فـأمرت هلـن بكـسوة                 
فجعلـت ختـرج كـلّ واحـدة ومعهــا     طـاف كانـت قـد أعـدا ملـن جييؤهـا،       وأل

جاريتها ومعها ما أمرت هلا به عائشة، والغريض بالباب حىت خرج مولياته مع    
فـأين نـصييب مـن عائـشة؟ فقلـن          : جواريهن اخللع واأللطاف، فقال الغريض    

حبظّـي  ما أنا ببارح مـن باـا أو آخـذ   : أغفلناك وذهبت عن قلوبنا، فقال   : له
:منها، فإنها كرمية بنت كرام، واندفع يغني بشعر مجيل

   

ويلكم هذا موىل العبالت بالباب يذكّر بنفسه هـاتوه، فـدخل،           : فقالت
مل أعلم مبكانك، مثّ دعت له بأشياء أمرت له ا، : فلما رأته ضحكت وقالت   

.٣٦٦، ص١ج: األغاين) ١(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٦٦

فغناها يف شـعر  ... إن أنت غنيتين صوتاً يف نفسي فلك كذا وكذا  : ت له مثّ قال 
:كثري

        )١( 

ــ قـال احلـارث بـن خالـد املخزومـي متغـزالً بعائـشة بنـت طلحـة ملّـا             ٦
:تزوجها مصعب بن الزبري ورحل ا إىل العراق

   

   

   

   

  )٢( 

قال أبو الفـرج، واحلـارث بـن خالـد أحـد شـعراء قـريش املعـدودين                  
الغزليني، وكان يـذهب مـذهب عمـر بـن أيب ربيعـة ال يتجـاوز الغـزل إىل                   
املديح وال اهلجاء، وكان يهوى عائـشة بنـت طلحـة بـن عبيـد اهللا ويـشبب           

.)٣(ا

ت ــ حج احلـارث بـن خالـد املخزومـي بالنـاس، وحجـت عائـشة بنـ         ٧

.٣٦٦، ص١؛ وج٣٧٢، ص٣ج: األغاين) ١(
: ؛ وراجــع أيــضا٣١٦ً، ص٣ج: ؛ األغــاين٢٨٣: جلرجــي زيــدانتــاريخ آداب اللغــة العربيــة) ٢(

.١٢٢، ص١٥ج
.٣٠٩، ص٣ج: األغاين) ٣(
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٦٧....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

طلحة عامئٍذ، وكان يهواها، فأرسلت إليه أخر الصالة حىت افرغ من طـوايف،             
فأمر املؤذّنني فأخروا الصالة حىت فرغت من طوافها، مثّ أقيمت الصالة فصلّى 

.)١(بالناس، وأنكر أهل املوسم ذلك من فعله وأعظموه

هو ملّا أن قدمت عائشة بنت طلحة أرسل إليها احلارث بن خالد ــ وــ ٨
أمري على مكة ــ أنـي أريـد الـسالم عليـك، فـإذا خـف عليـك أذنـت، وكـان                  

أنا حرم فإذا أحللنا أذناك، فلما أحلّـت سـرت          : الرسول الغريض، فقالت له   
على بغالا، وحلقها الغـريض بعـسفان أو قريـب منـه، ومعـه كتـاب احلـارث               

... .ما ضركم لو قلتم سدداً: إليها

ــاب    ــرأت الكت ــا ق ــتفلم ــه، مثّ قالــت    : قال ــدع احلــارث باطل مــا ي
نعم فاستمعي، مثّ اندفع يغنـي يف هـذا   : هل أحدثت شيئاً؟ قال : للغريض

داً، وال أردنـا إالّ أن نـشتري   دواهللا مـا قلنـا إالّ سـ   : الشعر، فقالت عائـشة   
، فاستحسنته عائشة وأمرت لـه خبمـسة آالف     هلسانه، وأتى على الشعر كلّ    
ــارث بـــن خالـــد ز: درهـــم وأثـــواب، وقالـــت دين، فغناهـــا يف قـــول احلـ

.)٢(...أيضاً

: ــ نظر ابن ايب ذئب إىل عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت، فقـال هلـا           ٩
:من أنت؟ فقالت

   

.٣١٥، ص٣ج: األغاين) ١(
.٣١٧، ص٣ج: األغاين) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٦٨

أفتتنتـك أبـا عبـد      : صان اهللا ذلك الوجه عن النار، فقيـل لـه         : فقال هلا 
؟اهللا

.)١(ال، ولكن احلسن مرحوم: قال

وال نريد التعليق على هذه الرواية، بل نترك األمـر إىل القـارئ لـيحكم           
.بنفسه

فاطمة بنت عبد اِّـلك بن مروان

:قال عمر بن أيب ربيعة فيها
   

   

  )٢( 

ويف قصة طويلة ذكرها أبو الفرج اإلصفهاين، أنها كانت ترسل جاريتها           
إليه ليأيت عندها، فيغازهلا، ويتشبب ا، ويبادهلا احلديث وتبادله، حىت شـِغف            

مـا أراد، فـزاده ذلـك شـغفاً،     ا، وطلب مالبسها اليت تلي جـسدها، فأعطتـه       
:وظلّ يتابعها ليل ار، حىت قال فيها

   

  )٣( 

.١٠٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
.٢٨٢، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ٢(
.١٩٩، ص١ج: األغاين) ٣(
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٦٩....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

الثريا بنت علي بن عبد اهللا بن الحارث

:ه سهيلقال فيها عمر بن أيب ربيعة حني تزوجت رجالً امس
   

  )١( 

رملة بنت عبد اهللا بن خلف أخت طلحة الطلحات

.)٢(وقد شبب ا عمر بن أيب ربيعة يف شعر مذكور يف األغاين فلرياجع

عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان

شبب ا أبو دهبل اجلمحي، حيث جاءت للحج فرتلت بذي طوى          وقد
من مكة، وقد اشتد احلر فأمرت جواريها فرفعن الستر، فمر أبو دهبـل فرآهـا               
وهي ال تعلم، فلما رأته ينظر إليها غـضبت وشـتمته وأمـرت بارخـاء الـستر،           

:يف ذلكلفقال أبو دهب
   

   

وأنــشد أبــو دهبــل هــذه األبيــات لــبعض إخوانــه، فــشاعت وغنــى ــا  
املغنون، فبلغـت عاتكـة، فبعثـت إليـه بكـسوة وجـرت الرسـل بينـهما، فلمـا                  

انقطعت ) جريون(صدرت عن مكة خرج معها إىل الشام، فلما دخلت دمشق       
:دمشق، فنظم يف ذلك قصيدة مطلعهاعن لقائه يف

.٢٨٢ص، ١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ١(
.٢٢١و ٢١٨، ص١ج: األغاين) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٧٠

  )١( 

رملة بنت معاوية بن أبي سفيان

:شبب عبد الرمحن بن حسان برملة بنت معاوية، فقال
   

   

  )٢( 

عاتكة بنت عبد اهللا بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

عاتكة اليت يشبب ا األحوص، عاتكة بنـت عبـد اهللا           :قال اإلصفهاين 
.)٣(بن يزيد بن معاويةا

هشامزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن

كان ابن رهيمـة يـشبب ـا، ويغنـي يـونس بـشعره فافتـضحت بـذلك،          
فاستعدى عليه أخوها هشام بن عبد امللك فأمر بـضربه مخـسمئة سـوط، وأن               
يباح دمه إن وجد قد عاد لذكرها، وأن يفعل ذلك بكلّ من غنى يف شيء من              

.)٤(شعره، فهرب هو ويونس

.٢٨٤، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ١(
.١٠٣، ص١٥ج: األغاين) ٢(
.١١٢، ص٢١ج: األغاين) ٣(
.٣٩٧، ص٤ج: األغاين) ٤(
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٧١....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

يوسف الثقفيزينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحّجاج بن 

شبب ابن منري الثقفـي بزينـب بنـت يوسـف بـن احلكـم، فكـان احلجـاج                   
ــول ــسانه، فهــرب إىل    : يتهــدده ويق ــل صــدق لقطعــت ل ــول قائ ــوال أن يق ل

.)١(اليمن

دى بنت عبد الرحمن بن عوفعُس

:شبب ا عمر بن ايب ربيعة فقال
   

   

   

   

  )٢( 

بن عبد الرحمن بن نضلة بن صفوان بن أميةهند بنت كنانة 

كان ابن حمرز أحسن الناس غناًء، فمر ند بنت كنانة، فسألته أن جيلس 
أغنيكن صـوتاً أمـرين احلـارث بـن خالـد بـن        : هلا ولصواحب هلا، ففعل وقال    

.)٣(...العاص أن أغنيه

.٢٠٩، ص٦ج: األغاين) ١(
.١٦٢ــ ١٦١، ص١٧ج: األغاين) ٢(
.٣٧٢، ص٣ج: ؛ وراجع أيضا٣٦٦ً، ص١ج: األغاين) ٣(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٧٢

ُسعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان

لك يتعشق سعدى بنت سـعيد بـن عمـرو    كان الوليد بن يزيد بن عبد امل  
:ابن عثمان فقال هلا

   

  )١( 

كما أنّ الوليد بن يزيد كـان يتعـشق سـلمى بنـت سـعيد بـن عمـرو بـن            
:عثمان كذلك، فقال فيها

   

   

   

   

  )٢( 

أّم البن زوج الوليد بن عبد اِّـلك

، )٣(دخلت عزة صاحبة كثير على أم البنني زوج عبد امللـك بـن مـروان              
:أخربيين عن قول كثير: فقالت هلا

   

.١٨٦، ص٧ج: الفريد البن عبد ربهالعقد ) ١(
.١٨٦، ص٧ج: العقد الفريد) ٢(
.كذا يف املصدر، والصواب زوج الوليد بن عبد امللك) ٣(
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٧٣....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

ما هذا الدين الذي طلبك به؟ 

.وعدته بقُبلة فتحرجت منها: قالت

.)١(أجنزيها وعلي إمثها: قالت

وروى أبو الفرج اإلصفهاين أنّ وضاحاً كان يهوى امرأة من كندة يقـال      
روضة، فلما اشتهر أمـره معهـا، خطبـها فلـم يزوجهـا، وزوجـت غـريه،          : هلا

مثّ شبب بأم البنني بنت عبـد العزيـز بـن مـروان زوجـة      ... فمكثت مدة طويلة  
.)٢(وليد لذلكالوليد بن عبد امللك، فقتله ال

زينب بنت سليمان بن علي

ذكر ابن حجر العسقالين يف لسان امليزان أنّ محاد عجرد كـان يتغـزل يف           
زينب بنت سليمان بن علي، على لسان حممد بن أيب العباس السفاح، وكـان               
عشقها، مثّ خطبها فمنعت منه، فصار يتغزل فيها، ومحاد ينظم له الشعر على             

.ذلك أخاها حممد بن سليمان فغضبلسانه، فبلغ 

واتفقت وفاة حممد، فطلب ابن سليمان محاداً فتغيـب منـه، مثّ بلغـه أنـه               
:هجاه بأبيات منها

  )٣( 

.١٣٤، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
.٢٢٥، ص٦ج: األغاين) ٢(
.يف ترمجة محاد عجرد٢٩٤٢، برقم ٤٢٦، ص٢ج: لسان امليزان) ٣(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٧٤

عائشة بنت اِّـهدي العباسي

انـت  بنت املهدي ــ وكخرج رسول عائشة: قال ابن عبد ربه األندلسي    
تقرؤكم سـيديت الـسالم،     : شاعرة ــ إىل الشعراء، وفيهم صريع الغواين فقال       

:هاته، فأنشدهم: من أجاز هذا البيت فله مئة دينار، فقالوا: وتقول لكم
   

:فقال صريع
  )١( 

بنت اِّـستكفي الخليفة األموي َّـ األندلسوّالدة 

:كتبت على تاجها
   

  )٢( 

وال نريد أن نسرد أكثر من هذه الشواهد، فقد أعرضنا عن كثري مراعـاة        
ــشني    ــن أن ن ــا الكــرام م ــة قرائن ــساء هــؤالء، وجمــون   حلرم ــث ن أمســاعهم بعب

شعرائهم، وهذا فيما كُتب، وما خفي كان أعظم، وقد توخينا يف عرضنا هذا     
الفرج إىل األسباب والدوافع اليت دفعت هؤالء املؤرخني من بين مروان، كأيب             

اإلصفهاين صاحب األغاين، الـذي اسـتعرض أقاصـيص وموضـوعات حيـاة            

.١٩٧، ص٦ج: العقد الفريد) ١(
) سـكينة بنـت احلـسني   (؛ عنـه   ١١، ص ١ج: ح رسالة ابن زيدون امش شرح المية العجم       شر) ٢(

.٦٠ص: للسيد املقرم
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٧٥....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

م، وما أخذه من آل الزبري مـن اخـتالق هـذه    سكينة بنت احلسني عليهما السال 
األكاذيب، كالزبري بن بكّار، ومصعب الزبريي وأمثاهلم، الـذي مـا فتـؤوا مـن                
التحري عما يـشني البيـت العلـوي، دفعـاً ملـا ابتلـي بـه أسـالفهم مـن النـساء            
كسكينة بنت خالد الزبريية، وعائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا زوج مصعب بن              

هن من اللوايت مِلئت صحائف تارخيهن بفضائح العبث، وجمـالس          الزبري، وغري 
الغزل والغناء، وما اشتهر عن عاتكة بنت معاوية، وأم البنني بنت عبد العزيز           
زوجة الوليد بن عبد امللك، وسعدى بنت عبد الـرمحن بـن عـوف، وأمثـاهلن                

.من اللوايت آثرن حياة اللهو والغناء

 ة، وهــم  ومقابــل هــذا يرفــلُ آل علــيبقداســة الــوحي، وطهــارة النبــو
          املنافسون األقوياء لألمويني الذين سفكوا الدماء من أجل البقاء علـى كرسـي
احلكم، والـزبرييني الـذين هتكـوا احلرمـات مـن أجـل املنـصب كـذلك، فمـىت              
يستقيم هلؤالء أمر وال تزال األمة تنظر إىل العلويني بكلّ إجالل وقداسة؟ من         

رفـة الــدوافع الــسياسية الخـتالق قــصة سـكينة بنــت احلــسني،    هنـا أمكننــا مع 
.وإقحامها مالحم اللهو األموي والترف الزبريي

سكينة وابن السريج

أخربين احلسني بن حيىي، عن محاد، عن   : روى أبو الفرج اإلصفهاين قال    
:حدثين شيخ من املكيني قال: أبيه، عن مصعب الزبريي قال

ريح اخلبيثة وآىل مييناً أالّ يغني، ونسك ولزم كان ابن سريج قد أصابته ال 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٧٦

املسجد احلرام حىت عويف، مثّ خرج وفيه بقية من العلّة فأتى قرب الـنيب وموضـع           
الصالة، فلما قدم املدينة نزل على بعض إخوانه مـن أهـل النـسك والقـراءة،             

فأقـام  فكان أهل الغناء يأتونه مسلّمني عليه فال يأذن هلـم بـاجللوس واحملادثـة،    
باملدينة حوالً حىت مل حيس علّته بشيء وأراد الشخوص إىل مكـة، وبلـغ ذلـك            
سكينة بنت احلسني فاغتمت اغتماماً شديداً وضاقت به ذرعـاً، وكـان أشـعب     

ويلـك أنّ ابـن     : خيدمها، وكانت تأنس مبـضاحكته ونـوادره وقالـت ألشـعب          
الً وال كـثرياً،  وقد دخل املدينة منذ حول ومل أمسـع غنـاءه قلـي     ! سريج شاخص 

ويعز ذلك علي، فكيف احليلة يف االستماع منه ولو صوتاً واحداً؟

جلعت فداك وأنى لك بذلك والرجل اليوم زاهـد وال  : فقال هلا أشعب  
.حيلة فيه، فارفعي طمعك واحلسي تورك تنفعك حالوة فمِك

فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنه حىت كادت خترج أمعاؤه، وخنقته حـىت            
ت نفسه أن تتلف، مثّ أمرت به فـسحب علـى وجهـه حـىت أخـرج مـن الـدار           كاد

إخراجاً عنيفاً، فخرج على أسوأ احلاالت، واغتم أشعب غماً شديداً وندم علـى           
مـن  : ممازحتها يف وقت مل ينبغ له ذلك، فأتى مرتل ابن سريج لـيالً فطرقـه فقيـل                

ب والدم سائالً من  أشعب، ففتحوا له فرأى على وجهه وحليته الترا       : هذا؟ فقال 
أنفه وجبهته على حليته، وثيابه ممزقة وبطنه وصدره وحلقـه قـد عـصرها الـدوس               

ما : واخلنق ومات الدم فيها، فنظر ابن سريج إىل منظر فظيع هاله وراعه فقال له        
إنا هللا وإنا إليه راجعون، مـاذا       : قص عليه القصة، فقال ابن سريج     ! هذا وحيك؟ 

.ذي سلّم نفسك ال تعودنّ إىل هذه أبداًنزل بك واحلمد هللا ال
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٧٧....................................................................................لألجنبيةاألجنيبنظرحرمة

فديتك هي مواليت والبد يل منها، ولكن هل لك حيلـة يف        : قال أشعب 
كـالّ  : أن تصري إليها وتغنيها فيكون ذلك سبباً لرضاها عني؟ قال ابـن سـريج      

.واهللا ال يكون ذلك أبداً بعد أن تركته

دينـة ال   قطعـت أملـي ورفعـت رزقـي وتـركتين حـريان بامل            : قال أشـعب  
يقبلين أحد، وهي ساخطة علي فـاهللا اهللا يفّ، أنـا أنـشدك اهللا أال حتملـت هـذا          

.اإلمث يفّ

فأىب عليه، فلما رأى أشعب أنّ عزم ابـن سـريج قـد متّ علـى االمتنـاع،        
ال حيلة يل وهذا خارج وإن خرج هلكت، فصرخ صـرخة أذن         : قال يف نفسه  

هم، وأقام الناس من فرشـهم، مثّ سـكت   أهل املدينة هلا، ونبه اجلريان من رقاد   
فلم يدرك الناس ما القصة عند خفوت الصوت بعد أن قد راعهـم، فقـال لـه       

لـئن مل تـصر معـي إليهـا ألصـرخن صـرخة       : ويلك ما هذا؟ قال : ابن سريج 
أخرى ال يبقى أحد إالّ صار بالباب، مثّ ألفتحنه وألريهم مـا يب، وألعلمنـهم       

...كذا وكذا

وحيك أما ترى ما وقعنا فيه : ن سريج اجلد منه قال لصاحبهفلما رأى اب 
نزل بنـا  ... ال أدري ما أقول  : ــ وكان صاحبه الذي نزل عنده ناسكاً ــ فقال        

.فوقع ابن سريج فيما ال حيلة له فيه: إىل أن قال... من هذا اخلبيث

امضي ال بارك اهللا فيك، فمضى معه فلما صار إىل بـاب سـكينة        : فقال
:مثّ اندفع يغني: إىل أن قال... أشعب: من هذا؟ فقال: الباب فقيلقرع 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٧٨

فهل عندك يا عبيد من صرب، مثّ أخرجت دملجـاً مـن   : فقالت له سكينة 
إىل آخر القصة، ... )١(ذهب كان يف عضدها وزنه أربعون مثقاالً فرمت به إليه   

.لذيل اقتصرنا على مورد احلاجةوهي طويلة ا

رجال الخ

اخلرب مرسل، فإنّ مصعب الزبريي رواه عن شـيخ مـن املكـيني ال يعـرف      
.من هو، فاخلرب مرسل ال اعتبار له من حيث اإلرسال

ومصعب الزبيري

.ضعيف، عرفت حاله

والحسين بن يحيى

يــضع احلــديث، : (قــال الــذهيب يف ميــزان االعتــدال عــن ابــن اجلــوزي 
.)٢()كذلك ابن حجر يف لسان امليزانو

.فاخلرب مرسل ويف سنده ضعفاء فهو ساقط عن االعتبار

.٥١ــ ٤٥، ص١٧ج: األغاين) ١(
.٣٨٦، ص٢ج: ؛ لسان امليزان٥٤١، ص١ج: ميزان االعتدال) ٢(
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٧٩

أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كلّ هذا؟
املتناقضات فأظهر زهد ونسك ابن سريج املغنـي        اعتمد اخلرب على رواية     

رمـة الغنـاء   وعبث السيدة سكينة، مع أنّ اخلرب أظهر يف مطاويه اإلشـارة إىل ح         
وجتنب ابن سريج عن ذلك، إالّ أنّ السيدة سـكينة كانـت تـصر علـى خمالفـة                 
مناهي الشريعة، وترتكب ما هو حرام إشباعاً لرغبتـها يف االسـتماع، السـيما     
اخلرب سرد أحداث القصة عند وقت متأخٍر من الليل، وأظهر أنّ السيدة سكينة   

أن حتتـشم زوجهـا ـــ علـى األقـل ـــ يف       ال ترتبط مع أية علقة زوجية ميكنـها       
ارتكاب ما ينايف الشرع ومن مث األخـالق الـسائدة، مـع مـا هولـوه مـن تعـدد             

سكينة بنت احلسني، وبلغ عدد أزواجها أكثـر مـن سـبعة، ومـع              ) آمنة(أزواج  
هذا فال نرى لواحٍد من هؤالء األزواج دور يف التصدي إىل ما ترتكبه السيدة               

ت شرعية وعرفية، يأنف من خالهلا الغيور على حرمـه، وال    سكينة من خمالفا  
يرضى يف انتهاك حرمته مبا يقع من حليلته، وهي بني أجانب خلعاء تعقد هلـم        

.بيته دون وازع وال من رادعجمالس الغناء يف 
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أي غيور يرضى لزوجته أن ترتكب مثل هذه األفعـال الـشائنة بـسمعته               
هناك دور للزوج يف مثل هذه القصص، فأين كان واملنافية لغريته؟ وإذا مل يكن 

اإلمام علي بن احلسني عليهما السالم وهو يرى أخته ترتكب خالف الشريعة         
وما ينايف قيم اإلسالم؟ أين كان حممد بن علي الباقر عليهما السالم عن هذه            
التصرفات؟ أين كان بنو هاشم وهم ــ علـى األقـل ـــ جيـاون عـدواً لـدوداً           

هلم األكاذيب واالفتراءات؟ فكان عليهم مراعاة جانب أعدائهم إن مل يصطنع
.يراعوا جانب حرمة الشريعة

مما يكشف سذاجة هؤالء الوضاعني وبالدم حينما خيتلقـون أكاذيبـهم          
مبا ينايف الشرع والعادة واألعراف، وليتـهم توسـلوا بغـري ذلـك لـئالّ ينكـشف                 

.غباؤهم ولعبتهم الطائشة

ج بعض الكورإنّه خرا
وإذا صور رواة اخلرب بذخ سكينة وهي تعطي ألحد املغـنني دملجـاً وزنـه          

ن مثقاالً، فإنّ هذه التصرفات هي ِسمة خلفائهم الذين شهدت ليـاليهم            وأربع
.احلمراء بذخهم وعبثهم بأموال املسلمني

غنـى إبـراهيم املوصـلي    : قال ابن عبد ربـه األندلـسي يف العقـد الفريـد           
:بن زبيدة األمني بقول احلسن بن هانئ فيهاحممد 

   

لـسه وأكـب علـى إبـراهيم يقبـل          جمفاستخفه الطرب حىت قام من      : قال
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٨١...........................................................وبنو هاشم عن كلّ هذا؟سكينةأزواجهمأين

رأسه، فقام إبراهيم من جملسه يقبل أسفل رجليه وما وطئنا من البساط، فأمر            
قـد أجـزتين إىل هـذه الغايـة     يـا سـيدي   : له بثالثة آالف درهم، فقال إبـراهيم    

].أي عشرين مليون درهم[بعشرين ألف ألف درهم 

.)١(وهل ذلك إالّ خراج بعض الكور؟: فقال األمني

هذه هي أعطيات اخللفاء يف الليـايل احلمـراء ومـن بيـت مـال املـسلمني،               
واملسلمون يعانون من الضيق يف العيش والفقر والفاقة، لذا فقد عمـد هـؤالء               

التــستر علــى بــذخ أســيادهم، واــام آل البيــت علــيهم الــسالم الــرواة علــى
.بتصرفات أعدائهم؛ ليدفعوا عنهم ورات هؤالء وعبثهم

حكم الغناء يف الشريعة املقدسة
، وادعوا  )٢(ذهب علماؤنا ــ رضوان اهللا تعاىل عليهم ــ إىل حرمة الغناء          

لـواردة يف حرمتـه مـن    اإلمجاع عليه، بل عدوه من ضرورات املذهب لألدلـة ا        
.آيات وروايات لعلّها متواترة

:كما ذهب إىل ذلك بعضهم، فمن ذلك تفسري قوله تعاىل

}...ورالز وندهش٣(}...ال ي(.

.٤٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
أمـا  : (، حيـث قـال  ٥٢، ص٤ج: ةنقل اإلمجـاع علـى ذلـك الـسيد العـاملي يف مفتـاح الكرامـ        ) ٢(

حكمـه فـال خـالف، كمـا يف جممـع الربهـان، يف حترميـه وحتـرمي األجـرة عليـه وتعلّمـه وتعليمـه             
...).واستماعه

.٧٢: سورة الفرقان، اآلية) ٣(
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بالغناء كما يف صحيحة حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللا الـصادق عليـه      
:وتفسري الغناء بالزور يف قوله تعاىل.)١(السالم

.)٢(}بوا قَولَ الزورِواجتَنِ...{

ــد الــشحام، ومرســلة ابــن ايب عمــري، وموثقــة أيب    كمــا يف صــحيحة زي
.)٣(بصري

.)٤(وما ورد يف تفسري هلو احلديث بالغناء كما يف صحيحة حممد بن مسلم

: ومن الروايات مـا تـواتر مـن حرمـة الغنـاء كمـا يف روايـة يـونس قـال          
إنّ العباسي ذكـر عنـك     : غناء وقلت السألت اخلراساين صلوات اهللا عليه عن       

:أنك ترخص يف الغناء، فقال




)٥( 

سـألت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم عـن الغنـاء               : وعن عبد األعلى قـال    
يف أن إنهم يزعمون أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رخـص         : وقلت
:حيونا حيونا حنييكم، فقال: يقال

. ٥من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٤، ص١٧ج: الوسائل) ١(
.٣٠: سورة احلج، اآلية) ٢(
.٩، ح٨، ح٢من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٥و ٣٠٣، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
.٦من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٤، ص١٧ج: الوسائل) ٤(
.١٣من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٦، ص١٧ج: الوسائل) ٥(
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٨٣...........................................................هذا؟كلّعنهاشموبنوسكينةأزواجهمأين

 

} ا العِبِنيمهنيا بمو ضاألَرو اءما السلَقْنا خمنَتَّخِذَ ) ١٦(و نَا أَندأَر لَو
 ا فَاعِلِنيكُن نَّا إِنلَد مِن ا التَّخَْذنَاهولَى ) ١٧(لَهع قبِاْلح ْل نَقْذِفب

ا تَصِفُونُل مِمياْلو لَُكمو َزاهِق وَفإَِذا ه غُهمداطِلِ فَي١(}الْب(.

:مثّ قال

)٢( 

:ويف مرسلة املقنع عن الصادق عليه السالم قال

)٣( 

مسعت أبا عبد اهللا عليـه      : ويف اخلصال بسنده عن احلسن بن هارون قال       
:السالم يقول

)٤( 

عدة مـس ةعضده األخبار الدالّة على حترمي االستماع له كما يف صحيح  تو
بـأيب أنـت   : كنت عند أيب عبد اهللا عليه السالم فقال لـه رجـل    : بن زياد قال  ا

يتغـنني ويـضربن بـالعود،    ان، وعنـدهم جـواٍر    ريوأمي إني أدخل كنيفاً ويل جـ      
:فربما أطلت اجللوس استماعاً مني هلن، فقال

.١٨ــ ١٦، ص٢١ج: األنبياء) ١(
.١٥، ح٣٠٧، ص١٧ج: الوسائل) ٢(
.٢١، ح٣٠٩، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
.٢٣، ح٣٠٩، ص١٧ج: الوسائل) ٤(
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:قالواهللا ما أتيتهن وإنما هو مساع أمسعه بأذين، ف: فقال الرجل

 

}... هنع كَان كُلُّ أُولَئِك اداْلفُؤو رصالْبو عمالس إِن
.؟)١(}مسئُوًال

بلـى واهللا وكـأني مل أمسـع ــذه اآليـة مـن كتـاب اهللا تعـاىل مــن        : فقـال 
أسـتغفر اهللا،  عجمي وال عريب، ال جرم أني ال أعود إن شاء اهللا تعاىل، وأني         

:فقال له




)٢( 

:قالوعن عنبسة، عن أيب عبد اهللا عليه السالم 

)٣( 

وما ورد يف حرمة شـراء املغنيـة وأنّ مثنـها سـحت، كمـا يف الكـايف عـن               
سئل أبو احلسن الرضا عليـه الـسالم عـن شـراء        : احلسن بن علي الوشاء قال    

:املغنية؟ فقال

.٣٦: سورة اإلسراء، اآلية) ١(
.١من أبواب األغسال املندوبة، ح١٨، باب ٣٣١، ص٣ج: الوسائل) ٢(
.١من أبواب ما يكتسب به، ح١٠١، باب ٣١٦، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
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)١( 

وعن سعيد بن حممد الطاطري، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا عليه الـسالم              
:سأله رجل عن بيع اجلواري املغنيات، فقال: قال

)٢( 

هـي كمـا علمـت مطلقـة ال ميكـن        إىل غري ذلك من األخبار املتـواترة، و       
أنها خمصـصات للحرمـة، إالّ أنهـا    ختصيصها، وإن التزم بعضهم ببعضها على   

ال تصلح للتخصيص حقيقة ال كما فهمه البعض، وال جمال لذكر ما احتجـوا           
بأنها خمصصات، وكون احلرمة مشروطة بانـضمام بعـض احملرمـات كمجـالس             

وغـري ذلـك، علـى أنّ املعارضـات الـيت           اللهو، ودخول الرجـال علـى النـساء         
ذكرها البعض ال تقوى على معارضة ما ذكرناه من أخبار التحـرمي؛ ملخالفتـها     
لكتاب اهللا وموافقتها للعامة، وهي مرجحات ال خيتلـف يف العمـل ـا أحـد،         
فتبقى حرمـة الغنـاء ذاتـاً علـى حاهلـا غـري معارضـة مبـا توهمـه الـبعض ألنهـا                 

.معارضات

الغناء يف الشريعة، والقصة املذكورة منافية لضرورات الدين،         هذا حكم 
وإلمجاع الطائفة احلقّة منذ عهد أئمتهم ــ صـلوات اهللا علـيهم ـــ حـىت يومنـا                  

!هذا، فكيف ينسجم واقعهم مع هذه املوضوعات بعد ذلك؟

.٦، ح١٦، باب ١٢٤، ص١٧ج: الوسائل) ١(
.٧، ح١٢٤، ص١٧ج: الوسائل) ٢(
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حقيقة األمر ما هي؟ ابن سريج نائحاً أم مغنياً؟
ة وأمثاهلـا، فـإنّ اإلصـفهاين يؤكـد فيمـا         وإذا أمعنا يف بطالن هـذه القـص       

يرويه يف موضع آخر تنايف هذه القصة مع الواقع، وتعارضها مع خـرب النياحـة           
.الذي اشتهر ا ابن سريج

سكينة تتحـرى مـوارد   ) آمنة(فقد كان ابن سريج نائحاً، وكانت السيدة        
لـسالم،  النياحة مبا يساعدها على التخفيف من مصائبهم أهل البيت علـيهم ا           

بل كانت النياحة أسلوباً جديراً يف بيان ما أصاب أهل هذا البيت من فجائع،               
وتصرفات الدهور وتقلّبات األيام ونوائبها، لـذا حـرص أهـل البيـت علـيهم               

مهم من أسـاليب بيـان مظلوميتـهم، ومـشاركة      السالم على النياحة كأسلوب     
ا األنظمـة الــسياسية  العواطـف واألحاسـيس العامــة مـع مأســام الـيت ســببته    

الطاحمة إىل سـحق كـلّ القـيم مـن أجـل الوصـول إىل احلكـم والـسلطة، لـذا                 
لى أساليب النياحة حينمـا وجـدوا أنّ        عحرص األئمة األطهار عليهم السالم      

.أحاسيس الناس تشاركهم مىت ما أظهروا مصائبهم

فاإلمام زين العابـدين عليـه الـسالم طلـب مـن الطرمـاح بـن عـدي أن                
م الركــب احلــسيين املفجــوع عنــد دخولــه املدينــة، وينعــى احلــسني عليــه  يتقــد

السالم، مما حدى بالناس إىل االجتماع واستقبال اإلمام عليه السالم وعائلتـه     
بشكل يتناسـب وعظـم املـصاب، بـل وإدانـة النظـام كـذلك، فكانـت حماولـة           

قدام على ناجحة لالحتجاج على السلطة بشكل مل يبق العتذار أزالمها يف اإل        
.قتل سيد الشهداء عليه السالم جمال
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وهكذا كان اإلمام حممد بن علي الباقر عليهمـا الـسالم خيـصص مبلغـاً            
يف كلّ عام للنياحة على سيد الـشهداء عليـه الـسالم يف مـىن إمعانـاً يف إظهـار         
مظلوميتهم، وإشارة إىل ما يبلغه النظام من تنكيل وتقتيـل ألهـل هـذا البيـت           

نه عليه السالم أوصى بندبه عشر سـنني يف مـىن، وهـو             أطاهر، حىت   العلوي ال 
موضع اجتماع احلجيج؛ ليتسنى للمسلمني معرفـة مـا جـرى علـى أهـل هـذا               

.البيت عليهم السالم من ظلم واضطهاد

السالم يقـيم جمـالس   ماوهكذا كان اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه   
ما ينشده السيد احلمريي ويأمر أهله  النياحة على جده احلسني عليه السالم حين      

.باجللوس

السالم كان يأمر عياله باالستماع ماواإلمام علي بن موسى الرضا عليه
إىل مراثي اإلمام احلسني عليه السالم عندما ينشدها دعبل اخلزاعـي، فيبكـون         

.ويأمرون شيعتهم بذلك

لندبـة  هذا هو ديدن األئمة األطهار علـيهم الـسالم، يتحـرون مواضـع ا            
) آمنـة (والبكاء على فجائعهم، وليمعنوا يف بيان مظلوميتهم، لذا فإنّ الـسيدة             

سكينة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم كانـت تستـشعر هـذا اإلحـساس، وقـد                   
نفوسهم الطاهرة من أحزان وآالم، وهي ال تزال        حرصت على إبراز ما تكنه      

وتـسيريهم أسـارى   تعايش مصائب الطف، وقتل إخوا وأبيها بشكل مـروٍع،  
ىل بلد، وشعور احلزن واألمل يتفاقم وهم ال يزالون مهـضومي احلـق،            إمن بلدٍ   

                 ،ها عليهـا الـسالم قريبـة عهـٍد بفجـائع الطـفمدفوعني عن مقامهم، لذا فإن
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واملناسب أن تتحرى ما خيفّف من أحزاا، ويعزز مـن موقـف أهلـها امليـامني            
.تالية تؤكّد هذا املنحى واالجتاهببيان ما جرى عليهم، والرواية ال

إنّ سكينة بعثت إىل ابـن سـريج مبملـوٍك هلـا     : قال أبو الفرج اإلصفهاين 
.عبد امللك، وأمرته أن يعلّمه النياحة: يقال له

بن احلنفية، افلم يزل يعلّمه مدة طويلة، مثّ توفّي عمها أبو القاسم حممد         
ر على النياحـة، فقـال هلـا عبـدها     وكان ابن سريج عليالً بعلّة صعبة، فلم يقد      

أو حتـسن  : أنا أنوح لِك نوحاً أنـسيِك نـوح ابـن سـريج، فقالـت          : عبد امللك 
.)١(نعم، فأمرته فكان يف الغاية: ذلك؟ قال

سـكينة،  ) آمنـة (هذه الرواية إذا ما قارناها خبرب غناء ابن سـريج للـسيدة             
وال نياحـة ابـن   وجدنا أنّ مـصعب الـزبريي قـد افتعـل اخلـرب ونـسجه علـى منـ          

:سريج، فاستبدل الزبريي مفردات هذه الرواية بوضع خرب الغناء هكذا

.ــ استبدال النياحة بالغناء١

: أنّ سكينة بعثت إىل ابن سريج مبملوك هلا يقال له(ــ استبدال عبارة ٢
:بعبارة خرب أشعب كاآليت) عبد امللك، وأمرته أن يعلّمه النياحة

وقـد دخـل املدينـة منـذ        ! يج شـاخص  ابن سر  ويلك أنّ : قالت ألشعب 
.هءل ومل أمسع غناحو

اخلليــع ) أشــعب(ــــ اســتبدال اســم عبــد امللــك وهــو مملوكهــا باســم ٣

.٢٥٠ــ ٢٤٩ص، ١ج: األغاين) ١(
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املاجن، مدعياً اخلرب مالزمته للسيدة سكينة؛ ملضاحكتها ومؤانستها على غـرار   
ل بوالئـه آل ) أشـعب (ما كان يفعله مع خلفاء بين أمية وآل الزبري، فقـد عـرف      

الزبري، وهو ابن حميدة سيئة السمعة والصيت، فقد كانت موالة ألمسـاء بنـت          
كانـت تـدخل   : أيب بكر زوجة الزبري، وهلا تارخيها األسود مبا ذكـر عنـها بأنهـا       

بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وحترش بينهن، فأمر النيب صـلى              
.)١(ليها فماتتدعا ع: اهللا عليه وآله وسلم بتعزيرها، وقيل

كانت تنقل كالم أزواج النيب صلى اهللا : وقال ابن حجر يف لسان امليزان
عليه وآله وسلم بعضهن على بعض فتلقي بينهن الـشر، فـدعا عليهـا رسـول          

.)٢(اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فماتت

هذا هو أشعب الذي تربى يف بيوت الزبرييني، ونقل عنه مالحم العبـث            
ا شهدت به مطوالت التاريخ، فمىت أتيح له أن يكون مع سكينة بنـت        معهم م 

احلسني ال يفارقها، وهو حليف عدو اهلامشيني األلداء آل الزبري، الـذين عرفـوا      
مبنافستهم آلل علي عليه السالم وعدائهم وبغضهم هلم، وهو أمر ال يـستقيم          

!فهو موىل آلل الزبري؟من مرافقته للسيدة سكينة، ويف الوقت نفسه رمع ما ذك

ــ كما نقله اخلرب ــ يتعارض ) آمنة(على أنّ مرافقة أشعب للسيدة سكينة 
مع القيم اإلسالمية واألخالقيـة الـيت عـرف ـا آل علـي، مـن ورٍع وقداسـة                   

.وتقوى تأىب معها خمالطة الرجال األجانب واالجتماع م ومؤانستهم

.٢٧٥، ص٤ج: اإلصابة يف متييز الصحابة) ١(
.٥٠٧، ص١ج: لسان امليزان) ٢(
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ومـا  والتزوير على السيدة سكينة، وذا تنكشف جلياً حماوالت الوضع    
بذله أعداء آل البيت عليهم السالم من حماوالت انتقاص هذا البيت الطـاهر،         

ث واخلالعـة، وإلـصاقها ـم، ونـسج        بـ ودفع ما عـرف بـه أعـداؤهم مـن الع          
.همؤمغامرات اللهو على منوال ما عرف به أعداء أهل البيت وشان

ىحماوالت وضع وتزوير أخر
مل الزبري وأتبـاعهم يف اخـتالق القـصص ووضـعها، بـل إنهـ       مل يكتف آ  

حاولوا ابتداع أسلوب آخر من تزويـر احلقـائق، حيـث جعلـوا بعـض األمسـاء                 
الصرحية املعروفة باخلالعة والعبث وادعوا أنها هي سكينة بنت احلسني، وهـو             

ها أمر يثري االسـتغراب حقّـاً، فاألمسـاء احلقيقيـة هلـذه الوقـائع شخـصيات اثبتـ                 
املؤرخون يف مواقع عدة وألشخاٍص معروفني، يف حني تأيت الروايات الزبرييـة       
فتلصقها بالسيدة سكينة بنت احلسني ظلماً وعدواناً، ومنـاذج مـن هـذا اخلـرق               

:الذي ارتكبه الزبرييون تبينه األخبار التالية

إمـض  : ــ روى ابن عبد ربه األندلسي أنّ األحوص قـال يومـاً ملعبـد     ١
ا على عقيلة حىت نتحدث إليها ونسمع من غنائها وغنـاء جواريهـا، فمـضيا              بن

فألفيا على باا معاذاً األنصاري وابن صياد، فاستأذنوا عليهـا فأذنـت هلـم إالّ     
حنن على األحـوص غـضاب، فانـصرف األحـوص          : األحوص، فإنها قالت  

:وهو يلوم أصحابه على استبدادهم ا وقال
  )١( 

.٢٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
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إنّ عقيلة هذه هـي جاريـة أيب موسـى    : قال ابن عبد ربه يف موضع آخر      
.األشعري، وذكر قصتها منفردة

إالّ أنّ اإلصفهاين لسذاجته نسب عقيلة هذه إىل أنها من ولد عقيـل بـن       
مواضـع  ولألحـوص مـع عقيلـة هـذه أخبـار قـد ذكـرت يف       :أيب طالب، فقال  

.)١(أخر، وعقيلة امرأة من ولد عقيل بن أيب طالب

وأكذوبة اإلصفهاين على أنها مـن ولـد عقيـل مل تكـِف آل الـزبري، حـىت             
.أمعنوا يف التحريف فجعلوا عقيلة هذه هي سكينة بنت احلسني عليهما السالم

ــزبري، عــن ابــن بنــت  : قــال اإلصــفهاين يف نفــس املوضــع  وقــد ذكــر ال
الــه أنّ عقيلــة هــذه هــي ســكينة بنــت احلــسني كنــى عنــها  املاجــشون، عــن خ

.)٢(بعقيلة

احلقـائق، واتهـام الـسيدة سـكينة بـأمور      هكذا أمعن الزبرييـون يف تزويـر    
تتناىف وأبسط القـيم اإلسـالمية، ومسوهـا بـأقبح الـصفات مـن البـذخ واللـهو                  

: هوالعبث، ومل يكتفوا حىت قرنوها باألحوص الذي قال عنـه اإلصـفهاين بأنـ             
.)٣(كان قليل املروءة والدين، هجاء للناس، مأبوناً فيما يروى عنه

كانـت سـعدى بنـت عبـد الـرمحن بـن            : ــ قال أبـوالفرج اإلصـفهاين      ٢
عوف جالسة يف املـسجد احلـرام، فـرأت عمـر بـن ايب ربيعـة يطـوف بالبيـت،            

.٢٥٨، ص٤ج: األغاين) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.٢٣١، ص٤ج: األغاين) ٣(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٩٢

.إذا فرغت من طوافك فأتنا: فأرسلت إليه

أمـا ختـاف   عـة إالّ سـادراً يف حـرم اهللا،      ال أراك يابن ربي   : فأتاها، فقالت 
أي هذه، دعي عنك هـذا مـن القـول،          : اهللا؟ وحيك إىل مىت هذا السفه؟ قال      

:ال، فما قلت؟ فأنشدها قوله: أما مسعت ما قلت فيك؟ قالت
   

.)١(إىل آخر األبيات

اخلـرب وقـصة األبيـات، إالّ أنّ احملــرفني مل    هـذا مـا ذكـره اإلصـفهاين مـن     
) سعيدة(بدل ) سكينة(يرقهم ذلك فحرفوه، وجعلوه على ألسنة املغنني بلفظ        

:وقد اعترف اإلصفهاين ذه املشكلة فقال

...وارفوالدموع ذ) سكينة(قالت :وهذا الشعر تغني فيه

...ما ماء الفرات وبرده) أسعيد(:ويف موضع

، أي  )٢(وإنما غيره املغنون، ولفظ عمر مـا ذكـر فيـه يف اخلـرب              ،)أسكني(
.اخلرب املتقدم

:ــ روى أبو علي القايل يف أماليه قول عمر بن أيب ربيعة هكذا٣
  )٣( 

.أي ترخيم سكينة) سكني(بلفظ ) قريب(فأبدلوا لفظ 

.؛ وقد مر احلديث حول القصة واألبيات، فراجع١٢، ص١٦ج: األغاين) ١(
.١٦٢ص، ١٦ج: األغاين) ٢(
.٣٠٥، ص٢ج: أمايل أبو علي القايل) ٣(
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٩٣...........................................................هذا؟كلّعنهاشموبنوسكينةأزواجهمأين

نّ عائشة بنت طلحة تزوجها مـصعب       أ: يف املعارف  ــ روى ابن قتيبة    ٤
عبـد  [بن الزبري فأعطاها ألف ألف درهم، فقال أنس بن زنيم الـديلي ألخيـه       ا

]:اهللا بن الزبري
   

   

  )١( 

:إالّ أن اإلصفهاين رواها عن مصعب، عن حممد بن حيىي هكذا

وملّا تزوج مصعب سكينة على ألف ألف، كتب عبد اهللا بن مهـام علـى             
:يد أيب السالس إىل عبيد اهللا بن الزبري

   

   

  )٢( 

هذا هو دأب الوضاع، يقلّبون احلقائق، وحيرفون الكلم، طعناً منـهم يف            
خمالفيهم أو خمالفي أسيادهم، وجيهدون يف دفع كلّ قبيح عنهم، ليوصموا بـه             

فيهم، كما فعل من قبل معاوية بن أيب سفيان يف الطعن علـى علـي عليـه                خمال
.السالم، ظناً منه إطفاء نوره، ويأىب اهللا إالّ أن يتم نوره

.٢٣٣ص: املعارف البن قتيبة) ١(
.١٦٤، ص١٦ج: األغاين) ٢(
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٩٤

سكينة وحديث األزواج: األكذوبة الثانية

قائمة أبي الفرج اإلصفهاني: األوىل
:هناك عدة قوائم دبجت يف تعداد أزواج سكينة

حدثين عمي مصعب، : حدث الزبري بن بكّار قال: اين قالروى اإلصفه
تزوجت سكينة بنت احلسني عليهما السالم عدة أزواج، أوهلم عبـد اهللا           : قال

ابن احلسن بن علي وهو ابن عمها وأبو عذرا، ومصعب بن الزبري، وعبد اهللا 
يـز ومل  بن عثمان احلزامي، وزيد بن عمرو بن عثمان، واألصبغ بن عبـد العز          ا

.)١(يدخل ا، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، ومل يدخل ا

على أنّ اإلصفهاين روى أنّ الذي تزوج سكينة هو عمرو بن حكيم بن            
م والد عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكـيم بـن حـزام كمـا     عوهو   محزا

ين أورد ذلك ابن سعد وابن خلكـان وسـبط ابـن اجلـوزي يف قـوائمهم ممـا يعـ                    

.١٥٨، ص١٦ج: األغاين) ١(
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٩٥.................................................................األزواجوحديثسكينة:الثانيةاألكذوبة

عبد اضطراب خرب زواجها من عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا، فمرة يتزوجها            
!اهللا بن عثمان، ومرة يتزوجها عم أبيه، فما الذي يعنيه هذا االضطراب؟

حـدثنا محـاد بـن إسـحاق، عـن          : عن أيب األزهر قـال    : قال اإلصفهاين 
ينة كانـت عنـد   إنّ سك: أبيه، عن اهليثم بن عدي، عن صاحل بن حسان وغريه 

عمرو بن حكيم بن حزام، مث تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بـن عفـان، مث         
تزوجها مصعب بن الزبري، فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بـن عبـد الـرمحن         

. ، وسيأيت البحث فيها الحقاً)١(إىل آخر الرواية... ابن عوف

قائمة ابن سعد: الثانية
العوام، ابتكرها فولدت لـه فاطمـة،       تزوجها مصعب بن الزبري بن      : قال

مثّ قتل عنها، فخلف عليها عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام     
قُرين ــ وحكيمـاً وربيحـة،   : فولدت له عثمان ــ الذي يقال له      ... بن خويلد ا

فهلك عنها، فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمـان بـن عفـان فهلـك عنـها،       
عبد الرمحن بن عوف الزهـري، كانـت ولّتـه نفـسها     فخلف عليها إبراهيم بن  

فتزوجها فأقامت معـه ثالثـة أشـهر، فكتـب هـشام بـن عبـد امللـك إىل واليـه                    
هلك عنـها زيـد   : باملدنية أن فرق بينهما ففرق بينهما، وقال بعض أهل العلم     

.)٢(بن عمرو بن عثمان، وتزوجها األصبغ بن عبد العزيز بن مروانا

.١٦١، ص١٦ج: األغاين) ١(
، يف قسم النساء اللـوايت مل يـروين عـن الـنيب صـلى      ٤٧٥، ص٨ج: الطبقات الكربى البن سعد   ) ٢(

.أزواجه وغريهناهللا عليه وآله وسلم، وروين عن
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٩٦

ابن خلكانقائمة: الثالثة
تزوجها مصعب بن الـزبري فهلـك عنـها، مثّ تزوجهـا عبـد اهللا بـن                : قال

عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام فولدت لـه قُرينـاً، مثّ تزوجهـا األصـبغ       
بن عبد العزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول، مثّ تزوجها زيد بن عمرو بـن        ا

.)١(ك بطالقها ففعلعثمان بن عفّان، فأمره سليمان بن عبد املل

قائمة سبط ابن اجلوزي: الرابعة
وأما سكينة فتزوجها مصعب بن الزبري فهلك عنها، فتزوجها عبد          : قال

اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام فولدت لـه عثمـان الـذي يقـال               
، مثّ تزوجهـا األصـبغ بـن عبـد     ]والظاهر أنه قرين كمـا عليـه غـريه      [قرير  : له

ز بن مروان أخو عمر بن عبد العزيز، مثّ فارقها قبل الدخول ا، وماتت العزي
... .يف أيام هشام بن عبد امللك

:قال سبط ابن اجلوزي

بن الزبري قهـراً، وهـو الـذي ابتكرهـا مثّ قُتـل             وأول من تزوجها مصعب     
.)٢(عنها وقد ولدت له فاطمة

تعــداد أزواج هــذه قــوائم أربــع اخترناهــا لبيــان مواضــع االخــتالف يف
سكينة بنت احلسني عليهما السالم، ومصدر هذه القوائم أكثرها زبرييـة     ) آمنة(

.٢٦٨، برقم ٣٩٤، ص٢ج: وفيات األعيان) ١(
.٢٤٩ص: تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي) ٢(
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٩٧.................................................................األزواجيثوحدسكينة:الثانيةاألكذوبة

يرويها الزبري بن بكّار، عن عمـه مـصعب الـزبريي وقـد عرفـت حاهلمـا، فـال                    
حاجة على أن نعيد ما ذكره علماء الرجال من ضعفهما وكـذما واحنرافهمـا       

ـ لـذا فهـي سـاقطة عـن االعتبـار        عن علي وعن آله ــ صـلوات اهللا علـيهم ــ           
ســنداً، كوــا بــني مرســلة وبــني ضــعيفة برجاهلــا، إالّ أنّ ذلــك ال مينعنــا مــن  
مناقشتها وبيان متناقضاا، حىت ال خيفى على ذوي األبصار حماوالت الوضـع   
ــدوا إىل        ــزبري عم ــف أنّ آل ال ــاهرة، وكي ــصية الط ــذه الشخ ــى ه ــد عل املتعم

بيت عليهم السالم، ووصموا كلّ شانئٍة فـيهم  االنتقاص من منافسيهم أهل ال   
وألصقوها بأهل هذا البيت الطاهر؟ ومن ذلك حديث األزواج، حيث اشـتهر   
عن عائشة بنت طلحة تعـدد األزواج، وكـان أوهلـم مـصعب، فألـصقوا هـذه              

سـكينة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم، وأبعـدوها عـن           ) آمنـة (احلادثة بالسيدة   
.ل ذلك قريباً إن شاء اهللا تعاىلأشخاصهم، وسيأيت تفصي

القائمة املوحدة
وميكننا اآلن أن نوحد هذه القوائم ليتسنى لنا مناقشة اجلميع من خـالل            

رضنا من ذلـك عـدة قـوائم ليتـضح للقـارئ         عمناقشة هذه القائمة املوحدة، و    
الكرمي اضطراب الرواة وتضارم يف افتعال مثل هذه احلادثة، والـيت تقتـضيها             

إلغاء اخلالف الفكـري بـني أهـل البيـت علـيهم            : مصاحل سياسية مقيتة، أمهّها   
هـا مـسحة مـن الـشرعية؛     ؤالسالم، وبـني هـذه اموعـات الـسياسية؛ وإعطا     

وإلغاء ما ميكن أن يقال عـن هـؤالء مـن جتـاوزهم علـى أهـل البيـت علـيهم                   
.السالم، وتقدمهم عليهم وغصب حقوقهم
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة....................................................٩٨

عمر بن اخلطاب من أم كلثوم، وقد أبطلنا   متاماً كما وضعت قصة زواج    
. )١()كشف البصر(هذه الشبهة يف كتابنا 

على أنّ هذه القوائم من األزواج تتسم بتشكيالا السياسية، فـاألزواج       
ن هم بني زبرييني إىل أمويني إىل مروانيني، وهذا دليـل وحـده يكفـي              واملذكور

اس منحى سياسي خاص، يراد منه إلثبات أنّ القوائم املوضعة رتبت على أس
إلغاء اخلالف الفكري بني هذه التوجهات السياسية وبـني أهـل البيـت علـيهم             

.السالم، والشطب على مبتنيات اخلالف بني املدرستني

:وسيكون ترتيب هذه القائمة املوحدة هكذا

ــ مصعب بن الزبري، حسب رواية اإلصفهاين وابن سعد وابن خلّكان       ١
.اجلوزيوسبط ابن

ــ عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حـزام، حـسب روايـة             ٢
.اإلصفهاين وابن سعد وابن خلّكان وابن اجلوزي

ــ األصبغ بن عبـدالعزيز بـن مـروان، كمـا يف روايـة ابـن سـعد، أمـا              ٣
.مل يدخل ا: اإلصفهاين وابن خلّكان وسبط ابن اجلوزي فقالوا

عثمان بن عفّـان، فهـو بروايـة اإلصـفهاين وابـن            ــ زيد بن عمرو بن       ٤
.سعد وابن خلّكان، أما سبط ابن اجلوزي فلم يذكره

ــ إبراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف، مل يـذكره غـري اإلصـفهاين             ٥

كشف البصر عن زواج أم كلثوم من عمر للمؤلّف، يـستعرض روايـات الفـريقني وعـدم داللـة          ) ١(
.اجلميع على واقعة الزواج املفتعل، فراجع
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٩٩.................................................................األزواجوحديثسكينة:الثانيةاألكذوبة

وابن سعد، واتفقا أنـه مل يـدخل ـا، ومل يـذكره ابـن خلّكـان وسـبط ابـن                 
.اجلوزي

٦ا عبد اهللا بن احلسن بن عليفهو حسب رواية اإلصفهاين فقطــ أم ،.

وبذلك فقد اشتملت القائمة املوحدة على مصعب بـن الـزبري وعبـد اهللا              
.مسان املشتركان يف القوائم األربعابن عثمان، ومها اال

مسني بشيء من التفصيل؛ ليمكننا حتديد الواقـع        وسيتم مناقشة هذين اال   
.من أحاديث الزواج هذه

.اء، كلّ مبا يقتضيه البحثمث نأيت على بقية األمس

مصعب بن الزبري: أوًال
) آمنـة (ليتسنى لنا صحة دعـاوى زواج مـصعب بـن الـزبري مـن الـسيدة                 

سكينة بنت احلسني عليهما السالم، علينـا أن نلقـي نظـرة سـريعة علـى اخلـط        
الزبريي منذ نشوئه، للحصول على رؤية واقعية عن توجهات البيـت الـزبريي              

.وأتباعه

بعــدائهم اإلمكــان حــدوث مثّــة تقــارب بــني الــزبرييني املعــروفني  وهــل ب
للعلويني وبني اهلامشيني؟

سؤال سيخرجنا من منعطفات مآزق الروايات املوضوعة مـن قبـل رواة     
.سكينة بنت احلسني عليهما السالم) آمنة(زواج السيدة 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة..................................................١٠٠

َمن هم آل الزب؟

ا صح التعبري ــ فهو الذي يعد الزبري بن العوام مؤسس اخلط الزبريي ــ إذ  
ــديين،       ــستوى ال ــى امل ــه عل ــم آراءه يف عالقات ــى هل ــه، وألق ــات آل ــن توجه س

.وطموحاته على املستوى السياسي

كان الزبري بن العوام حليفاً لعلي عليه السالم يـوم الـسقيفة، وكـان مـن        
الذين انضموا إىل علي عليه السالم، وممن أبـوا بيعـة أيب بكـر، بـل كـان مـن                     

ملعترضني األشداء عليها، بعد مـا مسـع مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             ا
اإلمامـة  (وسلم أحقّية علـي عليـه الـسالم يف اخلالفـة، لـذا فـإنّ ابـن قتيبـة يف          

ــسياسة ــة أليب بكــر،    ) وال ــصلّب يف رفــض البيع ــزبري املت ــا موقــف ال ــصور لن ي
:وإصراره على أحقية علي عليه السالم يف البيعة قائالً

وأما علي والعباس بن عبد املطلب ومن معهما من بين هاشم فانصرفوا            
إىل رحاهلم ومعهم الزبري بن العوام، فذهب إليهم عمر يف عصابة فـيهم أسـيد     

.انطلقوا فبايعوا أبا بكر، فأبوا: بن حضري وسلمة بن أسلم فقالواا

علـيكم بالرجـل فخـذوه،     : فخرج الزبري بن العوام بالسيف، فقال عمر      
.)١(...فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به اجلدار

أتـى عمـر بـن اخلطـاب مـرتل علـي وفيـه طلحـة والـزبري                  : وقال الطربي 
واهللا ألحـرقن علـيكم أو لتخـرجن إىل البيعـة،         : ورجال من املهاجرين فقـال    

ه فخرج عليه الزبري مصِلتاً بالسيف فعثر فـسقط الـسيف مـن يـده فوثبـوا عليـ                  

.١٥، ص١ج: اإلمامة والسياسية) ١(
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.)١(فأخذوه

.هذه الصورة تعطينا تصوراً عن موقف الزبري إبان بيعة أيب بكر

ويبقى الزبري معارضاً ملتزماً جانب الرفض خلالفة أيب بكر، إالّ أنّ ذلـك             
ال يكون بالضرورة موقفاً مناصراً لإلمام علي عليـه الـسالم، حيـث مل توقفنـا          

در ما كان معارضـاً معانـداً،   النصوص التارخيية على مواقف النصرة لإلمام بق 
ال يرى أهليةً لشيخي تيم وعدي أن يتقدما على ابن صفية الـذي عـرف بأنـه            
ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، فكيـف يتقـدم عليـه هـذان                   
اللذان ليس هلما أهليـة القرابـة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم،             

هذا ومل يكـن للـزبري إبـان عهـد الـشيخني أيـة             ! ؟فضالً عن مواصفات اخلالفة   
.ميزات اجتماعية، فضالً عن إلغاء دوره السياسي كذلك

ن يعد متنفّساً لتوجهات الـزبري االجتماعيـة،   لذا فإنّ عهد عثمان بن عفّا     
ويف أيـام عثمـان اقـتىن    : واقتىن األموال كما ذكر املسعودي فقال      رفبىن القصو 

اع والدور منهم الزبري بـن العـوام، بـىن داره بالبـصرة     مجاعة من الصحابة الضي   
وخلّـف الـزبري   وبلغ مال الزبري بعد وفاته مخسني ألف دينـار،       ... وهي املعروفة 

.)٢(...وأمةألف فرس وألف عبٍد

ــه أن ميــارس دوره    أي ســيجد الــزبري حينئــٍذ متنفّــسا يــستطيع مــن خالل
يبقـى حمبوسـاً سياسـياً، أي ال    االجتماعي باقتنائه األموال والقـصور، إال أنـه    

.٤٤٣، ص٢ج: يخ الطربيتار) ١(
.٣٥٠، ص٢ج: مروج الذهب) ٢(
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يزال ملغى الدور السياسي الذي يطمح أن يصل إليه الزبري بعد إشباعه ماليـاً،    
ــيكون دوره االجتمــاعي منقوصــاً مــا مل يكملــه حبــضوره الــسياسي يف        وس
األحداث العامة، ومل جيد الـزبري أفـضل مـن فرصـة يـوم الـدار، يـوم حماصـرة          

منضماً بذلك إىل احلركة الثورية اليت قررت إيقاف عثمان وتأليب الثوار عليه،    
انتهاكات عثمان الدينية واالجتماعية وحىت السياسية، فرأى الـزبري أنّ منـاورة            

ىل الثوار ستعطيه فرصة سياسية ناجحة، يستغلّها من أجـل تثبيـت           إاالنضمام  
.موطئ قدم له

قـال  وكان حليفه طلحة كذلك، وكان طلحة شديداً علـى عثمـان حـىت            
اللهم اكفين طلحة بن عبيد اهللا فإنه محل علـي هـؤالء وألّبـهم، واهللا               : عثمان

.)١(...إني ألرجو أن يكون منها صفراً، وأن يسفك دمه

كتاب طلحة والزب َّـ تحريض اِّـسلم على قتل عثمان

بل كان الزبري يعمل على قتـل عثمـان، ولعـلّ يف ذلـك أمنيتـه يف احنيـاز          
هو ما كشفه األشتر حني قرأ كتابه وكتـاب طلحـة يف التحـريض              األمر إليه، و  

إنّ األشـتر قـال لطلحـة والـزبري       : على قتل عثمان، قال ابـن قتيبـة الـدينوري         
بعدما تظاهرا بعدم الرضا عن قتل عثمان، وبعثوا إىل األشـتر يف الكـف عـن                 

باً اتبعثون إلينا وجاءنا رسولكم بكتابكم وهاهو ذا، فأخرج كت        : حماصرته قال 
لـشورى، علـى   بسم اهللا الرمحن الرحيم، من املهاجرين األولني وبقيـة ا         : (فيه

.٤١١، ص٣ج: تاريخ الطربي) ١(
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أن تعـالوا إلينـا وتـداركوا خالفـة         : من مبصر من الصحابة والتابعني، أما بعـد       
رسول اهللا قبل أن يسلبها أهلها، فإنّ كتاب اهللا قد بدل، وسنة رسول اهللا قـد             

.غُيرت، وأحكام اخلليفتني قد بدلت

سان فننشد اهللا من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول اهللا والتـابعني بإحـ   
إالّ أقبل إلينا، وأخذ احلق لنـا وأعطانـاه، فـأقبلوا إلينـا إن كنـتم تؤمنـون بـاهللا         
واليوم اآلخر، وأقيموا احلق على املنهاج الواضح الذي فـارقتم عليـه نبـيكم،      

.وفارقكم عليه اخللفاء

غُلبنا على حقّنا واستويل على فيئنـا، وحيـل بيننـا وبـني أمرنـا، وكانـت        
  عـضوض، مـن غلـب               اخلالفة بعد نبي ة ورمحة، وهي اليـوم ملـكنا خالفة نبو

).على شيء أكله

ملا حـضرنا أقبلـتم     : أليس هذا كتابكم إلينا؟ فبكى طلحة، فقال األشتر       
.)١(...تعصرون أعينكم، واهللا ال نفارقه حىت نقتله

فكان الزبري ممن حيثّ الناس على قتل عثمان، بل خاذالً له مؤلّباً عليـه،          
.املدينة حىت ال يشهد قتله ويطالب بنصرتهخارجاً عن

ــة قبــل أن يقتــل  : قــال ابــن األثــري يف كاملــه  إنّ الــزبري خــرج مــن املدين
.أي أيام حصاره يف الدار)٢(...عثمان

وهكذا حصل الزبري علـى مكـسبه الـسياسي بعـد قتـل عثمـان، وحتـول               

.٣٤، ص١ج: اإلمامة والسياسة) ١(
.٨٧، ص٣ج: الكامل يف التاريخ) ٢(
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سنحت به بعد أن األمر إىل علي عليه السالم ظناً منه أنّ الفرص السياسية قد
قاد معارضته السياسية ضد نظام نقم عليه املسلمون، وحِسب أن سـيكون لـه      

.موطئ قدم يف العهد اجلديد حينئذ

إنه قد نالتنا بعد : وأتى علياً طلحة والزبري فقاال: قال اليعقويب يف تارخيه 
قامة أنتما شريكاي يف القوة واالست: رسول اهللا جفوة فأشركنا يف أمرك، فقال

.)١(وعوناي على العجز واألود

ــاً عليــه الــسالم مل يــشركهما يف األمــر، فــسارا إىل    ومعــىن ذلــك أنّ علي
بدم عثمان ومعهما عائشة وهـم مـن خـالل ذلـك يطمحـون             نالبصرة يطالبنا 

للوصول إىل مآرم السياسية، فكانت وقعة اجلمل اليت ذهب ضـحيتها آالف            
فاشلة، ولعبة مل حيكما ا يف مغامرة سياسية املسلمني ولقي طلحة والزبري حتفهم 

.وال حييق املكر السيئ إالّ بأهلهأمرها بعد، فقُتال على يد من خرجا معهم، 

تقليدية عداء ومنافساٌت سياسية محمومة... آل الزب

وضعت احلرب أوزارها بعد هزمية حلفاء اجلمل عائشة وطلحة والـزبري،           
رحاهلا، ورواد ه بعد، واملنافسات السياسية مل حتط إالّ أنّ العداء آلل علي مل ينت

مدرسة اجلمل قد بدأ نشاطهم تواً، فهذا عبد اهللا بن الزبري يتربص األحـداث،            
ويتحين الفرص، ومل يكن يف مهّه إالّ احلـصول علـى مبـادرات املناصـب الـيت                  

.ستتركها أحداث ما بعد يزيد

.٧٧، ص٢ج: تاريخ اليعقويب) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٥...............................................................األزواجوحديثسكينة:الثانيةاألكذوبة

ة معاوية بن يزيد، الذي أعلن      فبنو مروان احتلبوا تقلّبات ما تركته خطب      
عن عـدم أهليتـه للخالفـة مـع وجـود الـشرعية اإلهليـة املتمثّلـة باإلمـام زيـن                     
العابدين عليه السالم، فتركها منصرفاً إىل حيث اختار له بنو أبيـه مـن املـوت           

.قبل أن تكون تلك سنة يشيع أمرها فيخرج امللك من أيديهم

له فيهـا مـن بـين مـروان وآل الـزبري،      ويتسابق على اخلالفة من ال خالق  
فيغلب بنو مروان على آل الزبري الذين حـصلوا علـى مكـة مقـراً هلـم ومكّنـوا            

.عبد اهللا بن الزبري من أمرهم

عرف آل الزبري بعدائهم لبين هاشم، وقد مثّل ذلـك بأبـشع صـوره عبـد           
.اهللا بن الزبري

هاشم حتامالً شـديداً،     وحتامل عبد اهللا بن الزبري على بين      : قال اليعقويب 
وأظهر هلم العداوة والبغضاء حىت بلغ ذلك منه أن ترك الصالة علـى حممـد يف    

إنّ لـه أهيـل سـوء    : ِلم تركـت الـصالة علـى الـنيب؟ فقـال       : خطبته، فقيل له  
.يشرئبون لذكره، ويرفعون رؤوسهم إذا مسعوا به

اس وأربعـة وعـشرين     بن احلنفية وعبد اهللا بن عبـ      اوأخذ ابن الزبري حممد     
فحبسهم يف حجـرة زمـزم، وحلـف        رجالً من بين هاشم ليبايعوا له فامتنعوا،        

.)١(...باهللا الذي ال إله إال هو ليبايعن أو ليحرقنهم بالنار

حدث املسعودي أنّ عبد اهللا بن الـزبري جتـاوز يف عدائـه آلل علـي عليـه          
خطـب ابـن   : خطبه، قـال السالم حتى إنه كان ينال من علي عليه السالم يف       

.١٧٨، ص٢ج: تاريخ اليعقويب) ١(
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.)١(الزبري فنال من علي

ته رعلى أنّ عبد اهللا بن الزبري يفضح دخيلته يف عدائه لبين هاشم يف حماو      
مع ابن عباس، فقد ذكر املسعودي عن سعيد بن جبري أنّ عبد اهللا بـن عبـاس              

أنت الذي تؤنبين وتبخلين؟ قال ابن      : دخل على ابن الزبري، فقال له ابن الزبري       
لـيس  : نعم، مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يقـول                 : اسعب

إنـي ألكـتم بغـضكم أهـل هـذا          : املسلم يشبع وجيوع جاره، فقال ابـن الـزبري        
.)٢(...البيت منذ أربعني سنة

فضالً عما كان يتظاهر بـه مـن الزهـد والعبـادة دجـالً ومـراًء يف كـسب                 
وأظهر ابن الزبري الزهـد   : ديقال املسعو ... قلوب الناس واحلرص على امللك    

إنما بطين شرب فما عسى أن : يف الدنيا والعبادة مع احلرص على اخلالفة، وقال
ه لـبين  تيسع ذلك من الدنيا، وأنا العائذ بالبيت واملستجري بالرب، وكثرت أذيــ     

ح٣(...بالدنيا على سائر الناسِههاشم مع ش(.

بد اهللا، فما ظنك بغريه؟ وماذا هذا حال آل الزبري، وهذه سرية شيخهم ع
!عسى أن يكون مصعب بن الزبري يف عدائه لبين هاشم وخمالفته هلم؟

.٨٩، ص٣ج: مروج الذهب) ١(
اخلرب الـصحيح عـن جـابر بـن عبـد اهللا األنـصاري، وأيب ذر،          املصدر السابق؛ وأنت جد عليم بـ      ) ٢(

ما كنا نعرف املنـافقني إال بتكذيبـهم اهللا ورسـوله، والتخلـف            : وابن عباس، أم كانوا يقولون    
بغـض  «: عن الصلوات، والبغض لعلي بن أيب طالب؛ بل إنه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم قـال             

؛ ١١٣١٢، ح١١٨، ص١١ج: املعجـم الكـبري   ؛ أخرجـه الطـرباين يف     »هاشم واألنصار كفر  بين  
.ث الباب يف الصحاح واملسانيد املعتمدة كثرية، فراجعها يف مظانهاوأحادي

.٨٧، ص٣ج: مروج الذهب) ٣(
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مصعب بن الزب ُيؤي قتلة الحس عليه السالم

مثّل مصعب بن الـزبري منوذجـاً سـيئاً يف االنتـهاكات املرتكبـة حبـق أهـل                  
ل بلـغ عـن   البيت عليهم السالم، فهو مل يكتف مبالحقة شـيعتهم فحـسب، بـ     

عدائه انضمام قتلة أهـل البيـت علـيهم الـسالم إليـه؛ ليـشكّلوا قـادة جيـشه،               
.ورؤوس أنصاره

ومصادر التاريخ حتدثنا أنّ مصعب بن الزبري استقطب قتلة احلسني عليـه            
السالم وأهل بيته، وجعلهم قـادة جيـشه؛ إلحبـاط حمـاوالت املختـار بـن أيب                 

.تلة احلسني وأهل بيته عليهم السالمالثقفي، الذي تصدى ملالحقة قةعبيد

فإنّ املختار ملّا بعث غالماً له يف طلب مشر بن ذي اجلـوش، حلـق الغـالم      
ن بشمر، وكان قد خرج من الكوفة يف مجع من أصـحابه، مث كـان مـا كـان مـ          

قتل مشر غالم املختار، ونزوله قرية الكلتانية، ومنها بعث بكتاب إىل مـصعب             
لألمري املصعب بن الزبري من مشـر بـن ذي   : حاق به عنوانه  بن الزبري يعلمه االلت   

.اجلوشن

ــى      ــر عل ــزبري، إذ عث ــابن ال ــني بااللتحــاق ب ــل اللع لكــن إرادة اهللا مل مته
.)١(الكتاب، وعرف مكان مشر فحوصر، وجرت معركة قُتل فيها مشر

وكان سراقة بن مرداس البارقي قد أسـره املختـار، فلمـا أحـس القتـل،           
ما كنت يف أمياين هذه حلفت هلم ــ يعـين  : ة للنجاة، فنجا ا، وقالعمل حيل 

املختار وأصحابه ــ ا قط أشد اجتهاداً وال مبالغـة يف الكـذب منـي يف إميـاين                

.٥٢، ص٦ج: تاريخ الطربي) ١(
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.هذه اليت حلفت هلم ا أني قد رأيت املالئكة تقاتل معهم

فخلّوا سبيله، فهرب، فلحق بعبد الرمحن بـن خمنـف عنـد املـصعب بـن       
.)١(الزبري بالبصرة

وحبث ــ أي املختار ــ عـن مـرة بـن منقـذ بـن عبـد                 : وقال ابن خلدون  
... القيس قاتل علي بن احلسني، فدافع عن نفسه، وجنا إىل مصعب بن الـزبري           
... وطلب سـنان بـن أنـس الـذي كـان يـدعي قتـل احلـسني، فلحـق بالبـصرة              

لقادسـية، فهـرب إىل   وأرسل يف طلب حممد بن األشعث وهـو يف قريتـه عنـد ا    
مصعب، وهدم املختار داره، وطلب آخرين كذلك من املتهمني بأمر احلـسني،          

.)٢(فلحقوا مبصعب، وهدم دورهم

عبد اهللا : وطلب ــ يعين املختار ــ رجالً من خثعم يقال له: قال الطربي
رميت فيهم باثين عشر سهماً ضيعة ــ ففاتـه       : ن عروة اخلثعمي ــ كان يقول     با

.)٣(ق مبصعب، فهدم دارهوحل

ي آلل علي وشيعته... مصعب بن الزبتركة العداء الزب

فكان مجلة من أدركه اإلحـصاء ممـن قتلـه مـصعب مـع             : قال املسعودي 
املختار سـبعة آالف رجـل، كـلّ هـؤالء طـالبون بـدم احلـسني وقتلـة أعدائـه،                 

بالكوفــة فقتلــهم مــصعب ومســاهم اخلــشبية، وتتبــع مــصعب الــشيعة بالقتــل   

.٥٥، ص٦ج: تاريخ الطربي) ١(
.٢٤٤ــ ٢٤٣، ص٤ج: ؛ الكامل يف التاريخ٣٤، ص٣ج: تاريخ ابن خلدون) ٢(
.٢٤٤، ص٤ج: ؛ الكامل يف التاريخ٦٥، ص٦ج: تاريخ الطربي) ٣(
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: وأتى حبرم املختار فـدعاهن إىل الـرباءة منـه ففعلـن إالّ حـرمتني لـه                وغريها،  
ــة النعمــان بــن بــشري     ــة ابن ــن جنــدب الفــزاري، والثاني إحــدامها بنــت مســرة ب

كـان صـائم ـاره    ! كيف نتربأ من رجـل يقـول ربـي اهللا؟      : األنصاري، وقالتا 
ة ابـن بنـت رسـول اهللا صـلى     قائم ليله، قد بذل دمه هللا ولرسوله يف طلب قتل      

.وشيعته، فأمكنه اهللا منهم حىت شفى النفوساهللا عليه وآله وسلم وأهله 

إن مهـا  : فكتب مصعب إىل أخيه عبد اهللا خبربمها وما قالتاه فكتـب إليـه     
رجعتــا عمــا مهــا عليــه وتربأتــا منــه وإالّ فاقتلــهما، فعرضــهما مــصعب علــى  

     لو دعـوتين إىل الكفـر   : أت منه وقالتالسيف، فرجعت بنت مسرة ولعنته وترب
مع الـسيف لكفـرت، أشـهد أنّ املختـار كـافر، وأبـت ابنـة النعمـان بـن بـشري               

ا موتة مثّ اجلنة والقدوم على الرسول       هشهادة أرزقها فأتركها؟ كالّ إن    : وقالت
وأهل بيته، واهللا ال يكون، آيت مع ابن هند فأتبعه وأترك ابن أيب طالب؟ اللهم 

لنبيك وابن بنته وأهل بيته وشـيعته، مثّ قـدمها فقتلـت صـرباً، ففـي               اشهد أني 
:ذلك يقول الشاعر

   

   

  )١( 

، احلادثـة بإضـافات   ١٨٢، ص٢ج: ؛ وروى اليعقـويب يف تارخيـه  ١١٣، ص ٣ج: مروج الذهب ) ١(
: أخر، ونسب األبيات إىل عمر بن ايب ربيعة، ومثلـه ابـن عبـد ربـه األندلـسي يف العقـد الفريـد          

ار ابن أيب عبيد، مع اختالف يف ألفاظ البيـتني  ، يف ذكر دولة بين مروان، خرب املخت      ١٥٥، ص ٥ج
.األولني
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ي قتلـة احلـسني عليـه    الـزبري بـصورته البـشعة، يـؤ    عب بـن هذا هـو مـص   
ألويتـه، فـضالً عمـا فعلـه        ومحلـة السالم ويساملهم، ويعدهم من قـادة جيـشه         

بشيعته وأنصاره واآلخذين بثأره، مما يكـشف عـن مـدى مـا حيملـه مـن حقـٍد           
وعداء ألهل هذا البيت الطاهر، واختالف شديد بينه وبينهم، بل الفجوة بني             

متغـايرتني، األطروحــة الزبرييـة الــيت تـدين بالعــداء ألهـل البيــت،     أطـروحتني  
ودفعهم عن مقامهم، بل حماولة تصفيتهم، وبني توجهات األطروحـة العلويـة     

.املعروفة

فأين التقارب إذن؟

وإذا كان هذا حال مصعب بن الـزبري ومواقفـه مـن أهـل البيـت علـيهم               
لـذين ال يزالـون حيتفظـون    السالم، فمىت يتـاح لـه التقـارب مـع بـين هاشـم، ا        

مبواقف التنكيل والتشريد الـيت ارتكبـها عبـد اهللا بـن الـزبري، وقـد عـزم علـى                    
.إحراقهم وإفنائهم

ومصعب بن الزبري هو إحدى الصنائع الزبريية اليت ما فتأت تعمـل علـى             
إجناح األطروحة الزبريية بالتنكيل والتقتيل ألهل البيت وأشياعهم، فهل ميكننا 

ملقدمات التارخيية من اسـتعراض حـال آل الـزبري، أن جيـد علـي بـن       بعد هذه ا 
سـكينة  ) آمنـة (احلسني عليهما السالم مربراً لزواج مصعب بن الزبري من أختـه             

!بنت احلسني؟
بأنّ الزواج ــ خصوصاً يف ذلـك الوقـت ـــ    : وإذا اعترض أحدهم قائالً  

تعدو عن اقتراٍن بـني  ال عالقة له باملواقف الشخصية، وأنّ مسألة املصاهرة ال      
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زوجني، ال ميثّالن كلّ منهما توجهاً سياسياً أو فكرياً يناقض أو يوافق الطرف    
.اآلخر

فإنّ ذلك املقول غري دقيق؛ إذ بالعكس فقد كان الزواج ـــ خـصوصاً يف            
ذلك الوقت ــ ميثّل حاالت تقارب سياسي، واستقطاب اجتماعي، حيصل من 

هاره أو حماولـة منـه لتـأمني جانبـهم وختفيـف           خالله الشخص على تأييـد أصـ      
.احتمال الوقيعة به، وهذا دأب ذي الشأن منهم

وما زواج النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن تـشكيالت متعـددة إالّ              
الــسائدة لـدى اتمــع القبلـي، الــذي يعـيش حتــت وطــأة    صـورة هلــذه احلالـة   

.تذاكالتعصبات القبلية، واألعراف العربية امللتزمة وق

فقد كان صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يـستقطب يف مـصاهراته املتعـددة               
.بيوتات هلا خطرها يف التيارات السياسية املتربصة بالدين احلنيف

إذن ففي خضم أحداث التنافس الزبريي لبين هاشم وعدائهم إياهم، بل 
زواج ويف هذه األحـداث الـسياسية اهلائجـة املتـوترة، ال ميكننـا قبـول حكايـة            

بنت احلسني عليهما السالم، فإنّ ذلك حماولـة  ) آمنة(مصعب بن الزبري لسكينة     
قصصية يراد من وضعها وافتعاهلا إلغاء ما عرف من تقليدية العداء الزبريي ـــ              
العلوي، وإظهار التوافق بني البيتني، وحماولة إسباغ الـشرعية علـى حركـة آل      

.الزبري، هذا من جهة

اولة إضفاء الشبه بني تصرفات عائشة بنـت طلحـة        ومن جهة أخرى، حم   
زوجة مصعب بن الزبري املعروفة بلهوها وترفها، وبني السيدة آمنة بنت احلسني      
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عليهما السالم املعروفة بورعها وتقواها، وحماولة سلخ صفة التقوى هذه عن            
السيدة آمنة، والتعامل معهـا علـى أسـاس مـا يــعامل بـه مـع نـساء الـزبرييني                     
واألمويني، والتقليل من شأن مسحة االحتشام والتعفّف على نساء أهـل هـذا     
البيت الطاهر، وخلط ما يقع لنساء الزبرييني واألمويني من انتـهاكات شـرعية             

.وخمالفات عرفية ورميها على أهل البيت عليهم السالم

محاوالت زبية للطعن على أهل البيت عليهم السالم

ن أكذوبة زواج مصعب بن الزبري من الـسيدة آمنـة           ومل يكتِف آل الزبري م    
عليها السالم، بل آمعنـوا يف االنتقـاص مـن مكانـة أئمـة أهـل البيـت علـيهم               

:السالم، واالزدراء م، ورفع شأن خمالفيهم كما يف الرواية الزبريية التالية

أنّ علـي   : وحدثين مصعب بن عثمـان    : قال مصعب : روى اإلصفهاين 
.)١(ا محلها إليه فأعطاه أربعني ألف دينارابن احلسني أخاه

هكذا يصور الزبرييون ما حيلو هلم من انتقاص قدر أهـل البيـت علـيهم                
السالم، وحاجتهم إىل آل الزبري، فيستعطون أرزاقهم ويتقربون هلم للحـصول        
على أعطيام، وقد تنكّـر الـراوي إىل حقـائق تارخييـة تظهـر شـأن علـي بـن                  

الم وقدره حىت عند أعدائه، وهو عليه السالم كان يعـيش           احلسني عليهما الس  
بعد واقعة الطف يف أخطر ظرٍف سياسـي يتـربص بتحركاتـه، ومـع هـذا فقـد            

.هيمن عليه السالم على قلوب أعدائه، فضالً عن شيعته ومريديه

.١٥٩، ص١٦ج: األغاين) ١(
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فقد كانت وقعة احلرة يف املدينـة شـاهداً علـى تعظـيم علـي بـن احلـسني              
ني أعدائه فضالً عن أتباعه، وكان مسرف بن عقبة حـني     عليهما السالم يف أع   

دخل املدينة مل يتعرض لعلي بن احلسني عليهمـا الـسالم، بـل قـال حـني رأى                 
.إنّ أمري املؤمنني أوصاين بك خرياً: عليه السالمماإلما

وروى ابن سعد يف الطبقات أنّ مروان بن احلكم، وعبد امللك بن مروان 
.)١(نهسني عليهما السالم وجيالّي بن احلكانا حيبان عل

ال يعين االعتقاد، بقدر ما يعين رضـوخهما لواقـع   اإلجالل على أنّ هذا   
األمر مما كان عليـه اإلمـام عليـه الـسالم، مـن اهليمنـة علـى قلـوب املـسلمني                
وتعظيمهم له، وكانت له سريته املعروفة يف الِبر والعطـاء، وكـان موفـور املـال        

.غري حمتاج إىل أحد

فقد روى ابن اجلوزي أنّ علي بن احلـسني عليهمـا الـسالم دخـل علـى                 
ما شـأنك؟   : حممد بن أسامة بن زيد يف مرضه فجعل حممد يبكي، فقال علي           

فهـو  : مخـسة عـشر ألـف دينـار، قـال         : كم هو؟ قـال   : علي دين، قال  : قال
علي.

الم، وما رواه أيضاً من أنّ رجالً كان يتعرض لعلي بن احلسني عليه الس       
فأمر له اإلمام بألف درهم وألقى عليه مخيصة كانت عليه، فكان الرجـل بعـد    

.)٢(أشهد أنك من أوالد الرسول: ذلك يقول

.٤٢١، ص٣ج: الطبقات الكربى البن سعد) ١(
.٣٩٣، ص١ج: صفة الصفوة) ٢(
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إىل غري ذلك من كـرائم صـفاته وجليـل عطايـاه، فهـل كـان بعـد ذلـك           
ــه ألــف ألــف     ــزبري ليحمــل أختــه إىل مــصعبهم فيعطي ــا آل ال حيتــاج إىل عطاي

بري بالعطـاء؟ إذ مل يـر منـهم سـوى الـشح والـضيق        ومىت عرف آل الز   ! درهم؟
على الرعية، حىت ضج الناس من خبل آل الزبري، فقال قائلهم وهو أبو وجـزة        

:موىل الزبري
   

  )١( 

:قال الضحاك بن فريوز الديلميو
   

   

  )٢( 

صـاً علـى امللـك دون    وعمرو هذا هو أخو عبد اهللا بـن الـزبري، قتلـه حر       
.حترٍج يف سفك دماء حىت إخوته ومقربيه

فروايات آل الزبري يف الطعن على أئمة آل البيت علـيهم الـسالم، ورفـع      
مرتلة ذويهم، وتكذّم وقائع التـاريخ، وتناقـضها شـواهد أخـر أعرضـنا عـن         

.ذكرها

بعد استعراضنا ملقـدمات تارخييـة مهمـة تـشري إىل مواقـف آل          : والنتيجة

.٨٨، ص٣ج: مروج الذهب) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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الزبري من أهل البيت علـيهم الـسالم، وعـدائهم هلـم، وعـدم تـوافقهم، فـإنّ                  
حكاية زواج مصعب بن الزبري من السيدة آمنـة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم                

.متنعها مقتضيات دينية واجتماعية عدة

أّما اِّـقتضيات الدينية

فقد عرفنا عداء مـصعب ألهـل البيـت علـيهم الـسالم، وعـدم توافقـه                 
حيث الحق شيعتهم وقتلهم تبعاً ألخيه عبد اهللا بن الـزبري، فقـد نكّـل     معهم،

.ببين هاشم وأراد حتريقهم

ــن       ــرافهم ع ــن احن ــشف ع ــسالم يك ــيهم ال ــت عل ــداؤههم آلل البي فع
واليتهم، ويدلّ على خمالفتهم ملا أمر به اهللا ورسوله من الطاعة هلم وااللتـزام          

اهللا علـيهم ـــ يعـد ختلّفـاً عـن      بنهجهم، وبذلك فأي ختلٍّف عنهم ــ صـلوات     
عليـه الـسالم   طاعة اهللا ورسوله، فطاعة اهللا ورسوله تدور مـدار واليـة علـي              

.وطاعته، واإلميان مرهون بالتمسك بنهج أهل البيت عليهم السالم

قـال  : أخرج احلاكم يف مستدركه عن أيب ذر رضوان اهللا تعاىل عليه قال     
:لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس


)١( 

وأخرج بسند صحيح عن أيب عبد اهللا اجلـديل أنـه دخـل علـى أم سـلمة         

.؛ وصححه الذهيب يف التلخيص٤٦١٧، ح١٣١، ص٣ج: املستدرك على الصحيحني) ١(
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زوجــة الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف املوســم مــع مجاعــة مــن النــاس 
بـن ربعـي، فأجاـا رجـل جلـف      )١(يا شـبث : ا تقول ليسلّموا عليها، فسمعه  

أيسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف         : لبيك يا أمتاه، قالت   : جاف
إنا لنقول أشياء   : فعلي بن أيب طالب؟ قال    : قالت! وأنى ذلك : ناديكم؟ قال 

فإني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم        : نريد عرض الدنيا، قالت   
:يقول

)٢( 

قال النيب صلى اهللا عليـه  : وأخرج عن أيب ذر رضي اهللا عنه كذلك قال    
:وآله وسلم

   
)٣( 

رقــة لعلــي وإذا استعرضــنا تــاريخ آل الــزبري، ومــا كــانوا عليــه مــن املفا 
واحنـرافهم عنـه، والنيـل منـه وسـبه، اتــضح لنـا جليـاً مـدى عـدائهم وعــدم          
توافقهم مع آل علي بعد ذلك، علـى أنّ اإلمـام زيـن العابـدين عليـه الـسالم          

شبيب، وأحسبه تصحيفاً، فاألوصاف اليت وِصـف ـا ال تليـق إالّ علـى شـبث بـن        : يف املصدر ) ١(
.ربعي الرياحي التميمي الريبوعي

، سكت عنه الـذهيب يف التلخـيص؛ ألنـه      ٤٦١٦، ح ١٣٠، ص ٣ج: املستدرك على الصحيحني  ) ٢(
أنـه أراد تـصحيحه، لكـن    ؛ وال يبعد »سب علياً فقد سبينمن«صحح احلديث الذي قبله، وهو     

.نفسه مل تطاوعه
.صحيح اإلسناد: ، قال احلاكم٤٦٢٤، ح١٣٣، ص٣ج: املستدرك على الصحيحني) ٣(
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ــوارد     ــسالم دون م ــه ال ــي علي ــة عل ــزام بوالي ــاق وااللت يتحــرى مــواطن االتف
.االحنراف والضالل

باإلمام زين العابدين عليه السالم هذا هو مقتضى سرية املؤمنني، فكيف 
ممـا  ! يتصاهر مع بيوت خمالفيه دون مراعاة جانـب اإلميـان والـورع والتقـوى؟     

يكشف لنا عن عدم إمكانية وقوع زواج مصعب من آمنـة حـسب املقتـضيات          
.الدينية اليت كان يراعيها اإلمام علي بن احلسني عليهما السالم

أّما اِّـقتضيات االجتماعية

يت تشمل املقتضيات السياسية كذلك، فالزبرييون طالّب منـصب         وهي ال 
وإمارة كما هو معروف، وهم املنافسون خلصومهم السياسيني من بين مـروان،   
الذين انكفؤوا يف استغالل الفرص السياسية بعد انعزال معاوية بن يزيـد عـن              

وخلـو الـساحة الـسياسية عمـن يـشغل منـصبه، فتـسارع مـروان إىل          السلطة،  
تناص الفرصة السياسية هذه كونه الوريث السياسي لألمويني، فنصب نفسه اق

لرأس نظام أموي مـرواين جديـد، وهـو مـا حـدى مبنافـسيه الـسياسيني علـى                   
استغالل هذه الظروف الـسياسية، فوثـب عبـد اهللا بـن الـزبري علـى مكـة بعـد            

ارتـه  صراعات دموية عنيفة، مقتطعاً بـذلك مكـة ومـا واالهـا، وضـاماً إىل إم                
البصرة وما حاذاها، حىت طمع يف الكوفة، فكانت وقعة مصعب مـع املختـار،        
وما جنم عنها من سفك دماء شيعة علي عليه السالم، وإعالـا إمـارة زبرييـة                

.بعد ذلك
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             عـدمل يكن هذا الوضع الزبريي قد أراح عبد امللك بن مروان الـذي ي
ري قـد امتـد نفـوذه يف أرجـاء          موطّد احلكم األموي املرواين فعالً، فـابن الـزب        

البالد اإلسالمية وشاع أمره، وحيل ذلك بني نفوذ بين أميـة املهـدد كيـام                
من آل الزبري، وبني طموحام املستقبلية اليت ترنو إىل السيطرة علـى مجيـع             
األحناء اإلسـالمية دون منـافس عـسكري أو معـارض سياسـي لـه سـطوته             

.وآثاره

نافس القوي يف حسابات األمـويني األولويـة يف   وطبيعي أن يكون هلذا امل    
راً مـن  إلمـارة، وقـد رافـق ذلـك حتـسباً حـذ      تصفية، وانتـزاع مـا يف يـده مـن ا       

حتركات اإلمام علي بـن احلـسني عليهمـا الـسالم الـذي فـِرغَ تـواً مـن واقعـة                    
ــه أ   ــه وآل بيت ــصارع أبي ــد رأى م ــشع  الطــف، وق ــون بأب ــها األموي ــه ارتكب مام

ن يكون علـي بـن احلـسني عليهمـا الـسالم متربـصاً آلل أميـة                 ، والبد أ  صورٍة
متحيناً فرص الثأر واالنتقام، فأيـة حركـة مناقـضة لـبين أميـة سـتكون فرصـة                  
علي بن احلسني عليهما السالم بعد ذلك، هكذا كـان ظـن األمـويني، فكـانوا          
يراقبون مواقف اإلمـام عليـه الـسالم مـن األحـداث اجلاريـة، وكـانوا حيبـون                  
التأييد آلل الزبري ــ إن حصل ــ إسباغاً للشرعية على آل الـزبري، لـذا فهـم يف                   
وجٍل من أيـة حتركـات يـنجم عنـها تأييـد علـي بـن احلـسني عليهمـا الـسالم                      
ملنافسيهم األقوياء، إالّ أنّ اإلمام عليـه الـسالم مل يتوافـق مـع احلركـة الزبرييـة           

الزبري لبين هاشـم عمومـاً، ولإلمـام    أبداً، وذلك ملا ذكرنا من عداء عبد اهللا بن 
.خصوصاً، هذا من جهة
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علم اإلمام عليه السالم ــ بغـض النظـر عمـا يكنـه     ة أخرىومن جه 
علمه اللدني املقدس ــ من عدم مصري اخلالفـة آلل الـزبري، فـإنّ األحـداث              

حركة آل الزبري، وعـدم رغبـة النـاس          لكانت توحي بفش  السياسية اهلائجة   
.فيهم

إلمام عليه السالم مل جيازف يف تأييد حركة ابن الزبري اليت سـتؤول إىل        وا
السقوط، وما سيتحمل من تبعات ذلك من قبل بين أمية، وهـو عليـه الـسالم         
انعزل عن هذه األحداث ليترك األمور تنقـشع وشـيكاً عـن هزميـة ابـن الـزبري              

ين للنـصرة   وغلبة عبد امللك بـن مـروان، ومـن ثَـم فـإنّ الفـريقني غـري جـدير                  
واملبايعة، وكالمها طالّب مناصب وأتباع دنيـا، والـدين لعـق علـى ألـسنتهم،              
فأي توافق سيبديه اإلمام زين العابدين عليه السالم مـع آل الـزبري حـىت علـى          
مــستوى املــصاهرة، يعــد توافقــاً سياســياً وتأييــداً شــرعياً يف حــسابات النظــام 

إلمكانية التقـارب بـني آل الـزبري وبـني     األموي القادم، فهل يبقى أدىن احتمال  
اإلمام عليه السالم حىت يعمد إىل مصاهرة مصعب بن الزبري املغـامر الـسياسي    

!الرتق؟

فاإلمام علي بن احلسني عليهما السالم يتجنـب التقـارب الظـاهري مـع         
الزبرييني، خوفاً من عواقب ذلك املزامن ألفول الـنجم الـزبريي وشـيكاً، لـذا               

واج السيدة آمنة من مصعب بن الزبري غري ممكن تبعاً هلـذه الظـروف        فاحتمال ز 
اآلنفة، واألبعد من ذلك أن يكون الزواج قد مت دون رغبة اإلمام عليه السالم  

.كما سيأيت مناقشة ذلك الحقاً
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مناقشتان

المناقشة األولى

:ذكر سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص ما نصه

.)١(...كينة ــ مصعب بن الزبري قهراًوأول من تزوجها ــ أي س

ع الزواج، وهو إحدى القرائن املؤيدة    ويثبت النص الذي أمامنا عدم وق     
:إىل ما نذهب إليه، وذلك ألمرين

يــستبعد الــنص وجــود أي توافــق بــني بــين هاشــم وبــني  : األمــر األول
نّ أللـك   الزبرييني، أي أنّ الفجوة القائمة بني البيتني يؤكـدها هـذا الـنص، وذ             

وقوع الزواج قهراً ال يعين إالّ عدم التوافق وقبول أحد الطرفني باآلخر، وهـو     
األمر الذي كنا نؤكّده سابقاً من عدم وجود أي تقارب وتفـاهم بـني البيـتني،              
وبالتايل أية رغبة يف التفاهم، بل حالة العداء والكراهية ظاهرة على تـصرفات     

.أحدمها لآلخر

نا نتوقّف يف مسألة وقوع هذا الزواج القهري، فـإنّ عبـد       نأ: األمر الثاين 
اهللا بن الزبري مل حيكم سيطرته على املدينة بعد، حىت يتسنى ألخيه مصعب قهر       
بين هاشم على الزواج من آمنة، فاهلامشيون رفضوا البيعـة لعبـد اهللا بـن الـزبري                 

اهلـامشيني  كما مر، وعرفت ما اختذه عبـد اهللا مـن إجـراءات مـشددة يف إجبـار        
على بيعتـه، وهـددهم بتحـريقهم إن مل ينـصاعوا بعـد ذلـك، ومـع هـذا فلـم                     

.٢٤٩ص: تذكرة اخلواص) ١(
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يستطع عبد اهللا بن الزبري مع سطوته أن يفرض بيعته على اهلامشيني، فـإنّ لـبين     
هاشم قوم النابعة من احترام املسلمني هلم، مع ما عانوه من جور حكّـامهم         

النـاس، وعلـي بـن احلـسني عليهمـا       إالّ أنّ هيبتهم ال تزال تطغى على قلوب         
السالم ميثّل األمنوذج األمثل يف هيمنته على القلوب وحبـه وتكرميـه، وحادثـة     
انفراج احلجيج له السـتالم احلجـر مبـرأى مـن هـشام بـن عبـد امللـك إحـدى                   
الشواهد اليت تؤكد حمبة الناس له، فهو ال يزال ميثّل واقعة الطف بكلّ فصوهلا   

.الفجيعة

سـر  عليه السالم مل يبتعد عما نزل يف ساحة آلـه مـن القتـل واأل        واإلمام
ما حصل ألبيه الشهيد عليـه الـسالم وآلل بيتـه     والتنكيل، فهو ال يزال يتذكر    

الدماء، وكان النـاس يـرون مظلوميـة اإلمـام احلـسني عليـه            من الذبح وسفك    
عد أذهـان  يف ولده علي بن احلسني عليهما السالم، الذي مل يبالسالم شاخصةً 

األمة عن جمريات ذلك اليوم الرهيب، ومـا فعلـه بنـو أميـة بأهـل هـذا البيـت              
الطاهر، والناس وإن مل يقدموا النصرة آلل البيت عليهم السالم وقتـذاك ومـا      
أظهــروه مــن ختــاذٍل ونكــوص، فــإنّ املأســاة تعــيش يف وجــدام، وفــصوهلا   

سـاة يعيـشون بـني    أا املتستعيدها ذاكرم، وال يزال األشخاص الذين حـضرو   
ــة وأخواــا         ــسيدة آمن ــا الــسالم وال ــسني عليهم ــن احل ــرانيهم، كعلــي ب ظه
الطاهرات، حىت إنّ بين مروان حتاشوا يف بادئ األمر سفك دماء اهلامشيني، من         
خطر اازفة يف دمائهم بعد واقعة الطف اليت حتفظها ذاكرة األمـة، ومظلوميـة      

ة لديهم، لذا فإنّ عبد امللك بن مروان يبدي أهل البيت عليهم السالم شاخص
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حتفّظه يف دماء آل أيب طالب ال عن قناعته يف حرمـة دمـائهم، بـل عـن خوفـه            
.على مستقبل دولته الفتية احملاطة مبعارضات سياسية قوية دد كيانه

وكان عبد امللك قد كتب إىل احلجاج وهو على : قال اليعقويب يف تارخيه
دماء آل أيب طالـب، فـإني رأيـت آل حـرب ملّـا جمـوا ـا مل                    جنبين: احلجاز
.)١(ينصروا

وهو ما يعكس شعور املسلمني يف نظـرم آلل البيـت علـيهم الـسالم،               
فيترمجها عبد امللك بن مروان يف كتابه هذا وحتفّظـه علـى دمـاء آل أيب طالـب             

.حىت حني

فمىت يتـاح ملـصعب   هذه مكانة آل البيت عليهم السالم يف قلوب األمة،   
وأمثاله أن يقهروا أهل البيت عليهم السالم على أمٍر غري راضني به؛ ليتعاملوا  
معهم على أساس القهر والقوة، وإذا كانت حادثة آمنة بنـت احلـسني عليهمـا             
السالم ميكن قبوهلا، فإنّ ذلك تكذّبه واقعة السيدة فاطمة بنت احلسني عليهمـا    

هـري أن يتزوجهـا   فرمحن بـن الـضحاك بـن قـيس ال    السالم اليت حاول عبد الـ     
قهراً، فأبت وشكت أمرها إىل يزيد بن عبد امللك، فَِلنر ما حلّ بعبـد الـرمحن                 

ويب وغريه، وما آل إليه مصريه مبجـرد حماولـة التجـرؤ علـى              قهذا يف رواية اليع   
.قهر السيدة فاطمة بنت احلسني عليهما السالم من الزواج منه

وخطـب عبــد الــرمحن فاطمـة بنــت احلـسني بــن علــي،    : قـال اليعقــويب 
فأرسل إليها رجاالً حيلف باهللا لـئن مل تفعلـي ليـضرب أكـرب ولـدها بالـسياط،                

.٢٣٠، ص٢ج: تاريخ اليعقويب) ١(
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: فكتبت إىل يزيد بن عبد امللك كتاباً، فلما قرأ كتاا سقط عن فراشـه وقـال    
هذا؟ لقد ارتقى ابن احلجام مرتقى صعباً، من يسِمعين ضربه وأنا على فراشي 

فكتب إىل عبد الواحد بن عبد اهللا بن بشر النضري وكان بالطـائف أن يتـولّى     
املدينة، ويأخذ عبد الـرمحن بـن الـضحاك بـأربعني ألـف دينـار، ويعذّبـه حـىت                 
يسمعه ضربه، ففعل ذلك، فرثي عبد الرمحن ويف عنقـه خرقـة صـوف يـسأل            

.)١(الناس

غـري راضـني بـه، وال     هذا مصري من حاول أن يقهر أهل البيت على أمٍر         
يقلّ عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس الفهري شـرفاً عـن مـصعب بـن الـزبري           
فهو ابن أيب حبر حليم العرب وسيدها، كما كان يلقّبه معاوية بن أيب سـفيان،             
ومع هذا فلم يتحمل يزيد بن عبد امللك جرأة عبد الرمحن علـى قهـر الـسيدة      

.فاطمة بنت احلسني من الزواج ا

ال وقوع الزواج قهراً من قبل مصعب بن الزبري للـسيدة آمنـة أمـر          مفاحت
.غري مقبول من خالل ما ذكرناه من قرائن

المناقشة الثانية

ملّا قُتل مصعب خرجت سكينة بنت احلسني تريد : روى ابن عبد ربه أنه    
أحـسن اهللا صـحابتك يـا ابنـة رسـول         : املدينة، فأطاف ا أهل العراق وقالوا     

ال جزاكم اهللا عني خرياً، وال أخلف عليكم خبري من أهـل بلـد،      : ، فقالت اهللا

.٢٤٠، ص٢ج: تاريخ اليعقويب) ١(
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.)١(قتلتم أيب وجدي وعمي وزوجي، أيتمتموين صغرية وأرملتموين كبرية

يشري اخلرب إىل مصاحبة سكينة بنت احلسني ملصعب بن الزبري عنـد وروده              
زبري أرسـلوه   الكوفة، واخلرب رغم إرساله إالّ أنّ مؤرخي مقتـل مـصعب بـن الـ              

.إرسال املسلّمات دون مناقشته سنداً وداللةً

أما سنده

.فقد ذكرنا إرساله فهو ساقط عن االعتبار

وأما داللته

فإنه يريد إثبات قضيتني أشغلت الكثري ممن حنى املنحى الـزبريي يف كتابـة    
.التاريخ

أما القضية األولى

ري، وكونه جاء بأهله إىل فهي حماولة تأكيد زواج آمنة من مصعب بن الزب 
.الكوفة فقتل هناك

سـكينة بنـت احلـسني الـيت أوردـا          ) آمنـة (واحلق أنّ هؤالء خلطـوا بـني        
روايات مصعب بن الزبري حىت ارتكـز يف أذهـام أنّ سـكينة هـذه الـيت ترافـق               
مصعب يف مسريه إىل الكوفة هي بنـت احلـسني عليـه الـسالم، إالّ أنّ احلـق يف           

ة اليت رافقت مصعباً يف مسريه هي سكينة ابنته وليست زوجتـه،            ذلك أنّ سكين  

.١٥٠، ص٥ج: العقد الفريد) ١(
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.فهي بنت مصعب من زوجته فاطمة بنت عبد اهللا بن السائب

وكـان ملــصعب مــن الولــد عكاشــة  : قـال ابــن كــثري يف البدايــة والنهايــة 
.)١(وأمهم فاطمة بنت عبد اهللا بن السائب) سكينة(وعيسى الذي قتل معه، و

مصعباً هي ابنته وليـست بنـت احلـسني كمـا اخـتلط      فسكينة اليت رافقت    
سكينة بنت احلـسني يف أحـداث مـصعب أيـة     ) آمنة(على الرواة اخلرب، وليس لـ    

.دخالة

القضية الثانية

حماولة اخلرب التأكيـد علـى نظـرة أمويـة خمتلقـة، مفادهـا أنّ الـذين قتلـوا                   
ليس لبين أمية   احلسني بن علي عليهما السالم هم شيعة احلسني عليه السالم و          

دخلٌ يف ذلك، حماولة منـهم إلبعـاد املـسؤولية عـن األمـويني، وإلقائهـا علـى                  
عاتق الشيعة الذين راسلوا احلسني عليه السالم وأقنعوه باملسري إلـيهم، فوثبـوا        

.عليه وقتلوه

               دوا األمويني عن وصمة عـار مـا ارتكبـوه يف حـقذا حياولون أن جيرو
.يه وآله وسلم، وهي حماوالت خاسرة كما ترىسبط الرسول صلى اهللا عل

ة سـفك دمـاء آل البيـت األطهـار     يفالشيعة ال ميكن أن يتحملـوا مـسؤول    
علــيهم الــسالم، والكوفــة عِرفــت بوالئهــا هلــذا البيــت الطــاهر، فهــم محلــة   
أخبارهم ورواة حديثهم وأجلّة أصحام، ومأساة الطف إحدى نزعـات بـين             

.٣٢٢، ص٨ج: البداية والنهاية) ١(
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أهل هذا البيت عليهم السالم، وال ميكن للتـاريخ أن    أمية يف حماولة استئصال     
يتنكّر ما ارتكبه هؤالء من سـفك دمـاء األطهـرين منافـسة هلـم وخـشية علـى               
سلطام، والذين ناصروا بين أمية هم خوارج هذه األمة وشذاذها من شاميني 

األمويني، وال ميكن بعد ذلـك للـشيعة أن يلتقـوا           ومرتزقة يقتاتون على موائد     
أعدائهم التقليديني األمـويني، ليتحـالفوا معهـم علـى حماربـة أهـل البيـت             مع  

.عليهم السالم وسفك دمائهم

وذا حاول اخلرب التأكيد على قضييت زواج آمنة من مصعب بـن الـزبري،              
وحماولة إلقاء مسؤولية شـهادة احلـسني بـن علـي عليهمـا الـسالم علـى عـاتق             

.ه حرصاً منهم على امللك والسلطانشيعته، وبراءة األمويني من عار ما جنو

بنت احلـسني عليهمـا الـسالم    ) آمنة(ع زواج السيدة   وعدم وق : والنتيجة
من مصعب بن الزبري؛ لعدم متاميـة األخبـار الزبرييـة الـضعيفة الـواردة يف هـذا                
الشأن، فضالً عن قرائن متنع من وقوع مثل هذا الزواج الذي صورته روايات       

لزبري بن بكّـار ومـصعب الـزبريي وعـروة بـن الـزبري، وقـد          زبريية فقط، رواها ا   
.عرفت حاهلم فال نعيد

عبد ا بن عثمان بن حزام: ثانياً
سكينة بنت احلـسني عليهمـا      ) آمنة(مة الثانية من أزواج     ئاقوهو ضمن ال  

ها، وذلـك إذا مـا      فالسالم اليت روا األخبـار، وسـنكتفي يف رد الروايـة لـضع            
خلــرب مهــا الزبرييــان املعروفــان، الــزبري بــن بكّــار وعبــد اهللا بــن علمنــا أنّ رواة ا
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معصب الزبريي، وتقدم شرح حاهلما مـن الـضعف ورد أحاديثهمـا، وكومـا          
يرويان املناكري ويكثران عن الضعفاء، إىل غري ذلـك مـن الطعـون الـيت ذكرهـا                

.أهل اجلرح وطعنوا يف وثاقتهما، هذا أوالً

عبد اهللا بن عثمان بن حزام أكّده الزبرييون؛ لكون  أنّ خرب زواج  : وثانياً
أمه رملة بنت الزبري بن العـوام، فخؤولتـه الزبرييـة تـدفع بـالرواة الـزبرييني إىل              
إثباته، حماولةً منهم للحصول على موقف التوافق بـني البيـتني، آل علـي وآل              

ى أحـداث  الزبري، وتصوير حالة من التقارب والتفاهم بينهما، تغطيةً منهم علـ   
اجلمل، وما كان من خروج الزبري بن العوام يف تلك املعركة اخلاسرة على إمام      
زمانه علي بن أيب طالب عليه السالم، وأنّ آل البيت عليهم السالم ال يزالون 
ينظرون إىل الزبري وآله بعني الرضا والقبول، وهذا ما ال ميكن قبولـه فعـالً؛ إذ       

ني على إمام زمام، ومواقف عبد اهللا بن الزبري         ال يزال الزبري وآله من اخلارج     
ــه،     ــسالم يــشهد ــا تارخيــه املعــروف مبغامرات ــيهم ال ــة آلل البيــت عل العدائي
وحماوالت التقارب املفتعلة السباغ الـشرعية علـى البيـت الـزبريي موهونـة ال            
ميكن قبوهلا، وال زال التباعد بني هذين البيتني ظاهراً على مواقـف الفـريقني،    

ال ميكن حتسني صورة الـزبرييني حبـاالت الـزواج املتعـددة مـن الـسيدة آمنـة،            ف
وتبقى الفجـوة بـني األطـروحتني عميقـة ال ميكـن إلغاؤهـا، ويف ضـمن نظـرة             
العداء واخلالف بني آل علي وآل الزبري ال ميكـن أن نتـصور صـحة خـرب زواج               

قوطه عـن   عبد اهللا بن عثمان من السيدة آمنـة فـضالً عـن ضـعف سـنده وسـ                 
.االعتبار
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ومما يثري الشك يف صحة هذه الـدعوة، مـا رواه أبـو منـصور البغـدادي،             
أنّ سكينة نشزت على زوجهـا عبـد اهللا      : عن املدائين، عن جمالد، عن الشعيب     

.)١(ابن عثمان بن حزام فشكتها أمه رملة بنت الزبري بن العوام إىل عبد امللك

النـشوز هـذه، مـع وجـود أخيهـا      وال ندري مكان عبد امللك من قـضية        
اإلمام علي بن احلسني عليهما السالم، الذي بإمكانه حلّ هذه القضية اخلاصة    
بأخته آمنة وزوجها، وهي ليست من األمهية مبكان حىت تلجـأ أم عبـد اهللا إىل             
رفع أمر ابنها وزوجته إىل عبـد امللـك، وكـان يومئـٍذ خليفـة يقـيم يف الـشام،                 

املدينــة، فمــا الـذي دعــا رملــة إىل أن تــشكو كنتــها إىل  ورملـة بنــت الــزبري يف 
وهل تقتضي هذه احلادثة اخلاصة ــ اليت ال عالقة هلا بشؤون اخلالفـة           ! اخلليفة؟

!ــ أن يستمع اخلليفة إىل دعاوى نشوز امرأة على زوجها؟

مثّ إنّ احلادثة معلومة دوافعهـا، وهـي حماولـة تـصوير الـسيدة آمنـة بنـت             
ا الــسالم بارتكــاب خمالفــات الــشريعة، واخلــروج عــن طاعــة  احلــسني عليهمــ

الزوجية دون مراعاة األحكام، وذا سيحصل رواة هذا اخلرب إىل تصوير أهل          
البيت عليهم السالم املعروفني بقداستهم وورعهم، إىل أهـل بيـٍت مـن عامـة             
الناس يرتكبـون مـا يرتكبـه اآلخـرون مـن خمالفـة أحكـام الـدين وحمظـورات                   

.ةالشريع

.أما رواة اخلرب مثل جمالد والشعيب فليسا بشيء

.١٤٦ص: بالغات النساء) ١(
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أّما مجالد

.فقد عده ابن عدي يف الضعفاء

يف نفـسي   : فمجالـد؟ قـال   : قلت ليحىي بن سعيد   : قال علي بن املديين   
.)١(...منه

دخلـت الكوفـة    : وعن بشر بن آدم، قلت خلالد بـن عبـد اهللا الواسـطي            
ألنـه كـان طويـل اللحيـة،     : قـال وكتبت عن الكوفيني ومل تكتب عن جمالـد؟      

].وهي كناية عن استخفاف الواسطي مبجالد[

.جمالد بن سعيد، ضعيف: وعن حيىي قال

.جمالد وحجاج ال حيتج حبديثيهما: ويف موضع آخر

جمالد بن سـعيد  : قال السعدي: مسعت ابن محاد يقول: وقال ابن عدي  
.يضعف حديثه

أشعث ــ يعين : سفيان يقولمسعت : وعن عبد الرمحن بن مهدي يقول     
ابن سوار ــ أثبت من جمالد، وكان حيىي يضعف حديث جمالد بن سعيد وكـان                

.ابن مهدي ال يروي عنه

.ال يروى عنه: وعن ابن مهدي

سألت أمحد بن حنبل عن جمالـد،  : وعن ابن أيب عصمة، عن أيب طالب   
.حتمله الناسليس بشيء، يرفع حديثاً منكراً ال يرفعه الناس وقد ا: فقال

.١٦٨، ص٨ج: الكامل يف الضعفاء البن عدي) ١(
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.)١(جمالد بن سعيد، كويفّ ضعيف: النسائيلوقا

ّشعبيأّما ال

فهو عامر بن شراحيل بن عبد، أبو عمرو اهلمـداين، أمنـوذج مـن منـاذج              
العداء والبغض لعلي وشيعته، فكان ال يروي عـن علـي بـن أيب طالـب عليـه       

ذيب السالم على الرغم من روايته وحفظه، واعترف بـذلك ابـن حجـر يف ـ     
مل يسمع الشعيب من علي إالّ حرفاً   : وقال الدارقطين يف العلل   : التهذيب فقال 

.)٢(واحداً ما مسع غريه

وهو يعين رواية الشعيب عن علي رواية واحدة على الرغم مما عـرف بـه               
من حفظه، ومل يقتصر األمر على ذلك، بل أوغل يف عدائه لعلي عليه السالم   

لقـد  : سبب يف جتنبه مروياته عنه عليـه الـسالم فقـال          حبجة أنّ الشيعة كانوا ال    
.)٣(بغضوا إلينا حديث علي بن أيب طالب

وإذا كان هذا حال الشعيب يف عدائه وبغـضه لعلـي عليـه الـسالم، فمـىت       
يتم لنا قبول مروياته خصوصاً ما يتعلّق بأهل البيت عليهم السالم، والروايـة           

مـن مـوارد اخلـالف والـشك يف          واضحة الطعن والتوهني ألهل البيت، وهـي      
.صحة احلادثة وعدم وقوعها

.١٧٠ــ ١٦٩، ص٨ج: الكامل يف الضعفاء) ١(
.٦٢، ص٤ج: ذيب التهذيب) ٢(
؛ وراجع ما ذكره ابن عبد ربه مـن كـالم الـشعيب يف          ٢٢٣، ص ٢ج: العقد الفريد البن عبد ربه    ) ٣(

. الشيعة، وكوم يهود هذه األمة
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أما ما رووه عن والدة السيدة آمنة من عبد اهللا بن عثمان بن حزام ولداً       
فغري صحيح، فإنّ قُريناً املعروف هو قُرين بن املطلّب بن السائب           )١(امسه قُرين 

.)٢(بن أيب وداعة وأمه زبيبةا

ثمــان مـن وجــود، ومل تــشر إىل ذلــك  ولـيس لقُــرين بــن عبـد اهللا بــن ع  
املصادر الرجالية، ولعلّ مقتضيات الواقعة أجربت رواا إىل اختالق مثل هذه          

.الشخصية املوهومة

بنت احلسني عليهمـا الـسالم مـن عبـد          ) آمنة(إذن مل يثبت زواج السيدة      
.اهللا بن عثمان بن حزام لضعفها سنداً، وعدم متاميتها داللةً

بن عبد العزيز بن مرواناألصبغ: ثالثًا

، أشـارت إليـه روايـات اإلصـفهاين وابـن خلّكـان وسـبط ابـن             ممنوهو  
اجلوزي، واتفقت على عدم الدخول ا ــ إن صح وقوع ذلك ــ إالّ خرب ابـن           

.تزوجها: سعد يف الطبقات فقال

ولعلّه أشار إىل األعم من الدخول وعدم الدخول، واتفاقهم على عدم           
.إىل قصده ابن سعد من عدم الدخول كذلكالدخول يشري 

، أنّ سكينة ولدت من هذا احلزامـي بنتـاً، وقبلـها يف صـفحة          ١٦١، ص ١٦ج: جاء يف األغاين  و) ١(
، ذكر أبو الفرج أنّ هذه البنت ملصعب بن الزبري، وأما قُرين فهو املسمى بعثمـان ولـد زيـد      ١٥٩

؛ روايـات الواحـدة تلـو األخـرى     ١٦٣، ص١٦ج: بن عمرو بن عثمان، كما قـال يف األغـاين         ا
.رواية تنقض األخرى، والكلّ يف تناقض وافتمتهافتة، وكل 

.١٢٧، ص٤ج: راجع الطبقات الكربى البن سعد) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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أنّ األصـبغ بـن عبـد العزيـز     : واخلرب ال ميكن قبوله بقرينة مهمـة، وهـي    
كان والياً لعبد امللك بن مروان يف مصر، والسيدة آمنة بنت احلسني إقامتـها يف         
املدينة، وهي مل تغادرها أبداً، فكيف تـسنى هلـذا املـرواين زواجهـا؟ بـل كيـف          

العقد ومل يدخل ا؟ وما هي أسباب عدم الدخول؟ومىت وقع 

كلّ هذه االستفهامات وغريهـا الـيت نـضعها علـى اخلـرب توجـب توهينـه                 
وعدم قبولـه، ممـا يعـين عـدم وقـوع الـزواج، ومـا ذكـر مـن أخبارهـا أكثرهـا                  
مرسلة، وما أسند منها فضعيف؛ لروايته مـن قبـل الـزبري بـن بكـار ومـصعب                  

روايات وقصص سكينة، وقد عرفت حاهلمـا، وقـد     الزبريي، من أبطال وضع     
أشرنا يف مطاوي البحث إىل أنّ أخبار الزواج هي تشكيالت زبريية ـــ مروانيـة     

.واضحة القصد ومعلومة اإلرادة

وعلى هذا فخرب زواج األصـبغ بـن عبـد العزيـز مـن الـسيدة آمنـة بنـت            
.احلسني غري تام

راهيم بن عبد الرحمن بن عوفزيد بن عمرو بن عثمان وإب: ًاسرابعًا وخام

يف قــائميت أيب الفـرج اإلصــفهاين وابـن ســعد، بـل مهــا    ومهـا املـشتركان  
:املشتركان يف حدٍث واحد هكذا

فخلــف عليهــا إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف  : قــال ابــن ســعد
.الزهري

وكانت ولّته نفسها، فتزوجها، فأقامت معه ثالثة أشـهر، فكتـب هـشام          
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.)١(...ىل واليه باملدينة أن فرق بينهما ففرق بينهماابن عبد امللك إ

تزوجها زيد بن عمـرو بـن عثمـان بـن عفّـان، فـأمره           :نقال ابن خلكا  
.)٢(...سليمان بن عبد امللك بطالقها ففعل

:ن أمام تساؤالٍت مهمةان النصايضعانا هذ

.مسني يف حدٍث واحداشتراك اال: األول

ن عبد امللـك وسـليمان بـن عبـد امللـك أن             ما الذي دفع هشام ب    : الثاين
يأمرا إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وزيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بطـالق        

سكينة بنت احلسني؟) آمنة(السيدة 

هل كان هلذين األمويني هشام وسـليمان واليـة علـى نـساء آل          : الثالث
آل أيب طالب، مع وجود اإلمام علي بن احلـسني عليهمـا الـسالم وآل علـي و                

!عقيل، حىت يتولّيا أمر طالقهن وتسرحيهن؟

ذكر اخلرب أنّ السيدة آمنة ولّت أمر نفـسها إىل إبـراهيم بـن عبـد                : الرابع
فـأين كـان أوليـاء أمورهـا كأخيهـا اإلمـام زيـن        ... الرمحن بن عوف فتزوجها 

العابدين عليها لسالم، أو ابن أخيها اإلمام حممـد البـاقر عليـه الـسالم، حـىت                 
أمر نفسها إىل إبراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف الـذي كـان معروفـاً                  تولّي

خبالفه مع أهل البيت عليهم السالم، وتباينه عنهم، كما كان عليـه أبـوه مـن          
!قبل؟

.٣٢٠، ص٦ج: الطبقات الكربى البن سعد) ١(
.٣٧٨، ص١ج: وفيات األعيان) ٢(
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هذه التساؤالت نضعها أمام خربي زواج الـسيدة آمنـة مـن إبـراهيم بـن              
هلـذه  جنـد اإلجابـة الوافيـة   لعبد الـرمحن، وزيـد بـن عمـرو بـن عثمـان، فهـ              

التساؤالت حىت يتم لنا قبول اخلرب أو رفضه؟

ة نـ أحسب أنّ اإلجابة عن ذلك غري وافية، ويبقـى خـرب زواج الـسيدة آم               
اً؛ إذ دمن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وزيد بن عمرو بن عثمـان مـردو         

مل تكن هناك قرائن على صحة قيام مثل هذين الـزواجني، بـل القـرائن علـى                 
:هذه القرائنخالفهما، ومن

صرح اإلصفهاين يف خرب خطبة إبراهيم بن عبد الرمحن أنّ سكينة           : أوالً
بن فاطمـة بنـت    اأبلغَ من محقك أن تبعث إىل سكينة بنت احلسني          : بعثت إليه 

.)١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ختطبها؟ فأمسك عن ذلك

م إبـراهيم علـى   واخلرب يشري إىل عدم وجـود كفـاءة بـني الطـرفني، وإقـدا      
ذلك أمر خمالف ملا ارتكز يف أذهان الناس من عدم كفئه لبين هاشم، ولسكينة         

!باخلصوص فكيف يتم الزواج بعد ذلك؟

أنّ ابن عساكر يروي أنها تزوجـت احلـسن بـن إبـراهيم بـن عبـد                : ثانياً
الرمحن بن عوف من غري ويل، يف حني تذكر بقية األخبار أنّ إبراهيم بـن عبـد       

.ن قد تزوجهاالرمح

سن بـن إبـراهيم بـن    نكحت سكينة بنت احلـسني، احلـ   : قال ابن عساكر  
عبد الرمحن بن عوف بغري ويل، فكتب عبد امللـك إىل هـشام بـن إمساعيـل أن             

.١٦١، ص١٦ج: األغاين) ١(
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.)١(فرق بينهما

وذا فإنّ اخلرب يذكر مرةً أنه تزوجها إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف،             
بن إبراهيم بن عبد الـرمحن بـن عـوف، فمـا          وأخرى أنه تزوجها ولده احلسن      

معىن هذا االضطراب؟

إذن فخرب زواج الـسيدة آمنـة مـن إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف                     
مضطرب أشد االضطراب، فمرة أنها تزوجتـه بعـد أن ولّتـه نفـسها، ومـرة مل               

هلا، وتارة أنهـا تزوجـت مـن ولـده      ٍءويدخل ا، وأخرى رفضته كونه غري كف      
سن بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عـوف، وهـذا االضـطراب يؤكـد عـدم            احل

.وقوع احلادثة لتناقضاا الواضحة واضطراا البين

عمرو بن عثمـان مثّ طالقهـا مـن قبـل     أن خرب زواجها من زيد بن : ثالثاً
سليمان بن عبد امللك أمر يثري السخرية، فهو يصور الـسيدة آمنـة بأنهـا امـرأة                  

مكة تكب أعماالً ال يقدم عليها إالّ األمحق، فما معىن خروجها إىل      خرقاء، تر 
مثّ عودا إىل املدينة مثّ خروجها إىل مكـة، وهكـذا ال يقـر هلـا قـرار، حـىت إنّ              

!ذلك أثار حفيظة اخلليفة األموي فأمر العثماين بطالقها؟

بعد طالق سكينة من األصـبغ املـرواين فخلـف عليهـا            : قال اإلصفهاين 
اين، وشرطت عليه أالّ يطلّقها وال مينعها شيئاً تريده، وأن يقيمهـا حيـث           العثم

يـا بـن عثمـان    : خلّتها أم منظور، وال خيالفها يف أمر تريده، فكانت تقـول لـه   
ارجع بنا على : ج بنا إىل مكة، فإذا خرج ا فسارت يوماً أو يومني قالترأخ

. ١٥٨ص: تاريخ دمشق البن عساكر، تراجم النساء) ١(
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مكة، فقال له سـليمان بـن   أخرج بنا على : املدينة، فإذا رجع يومه ذاك قالت     
.)١(اعلم أنك قد شرطت هلا شروطاً مل تِف ا فطلّقها، فطلّقها: عبد امللك

وهذا التصرف األهوج الـذي صـوره اخلـرب ال ينـسجم مـع امـرأٍة سـوية          
عاقلة، بل هو حيكي عـن تـصرفات امـرأة محقـاء ال هـم هلـا إالّ اخلـروج مـن                       

جها منها، وهكذا دون طائـل، فكيـف ميكننـا          املدينة، مثّ عودا إليها، مثّ خرو     
قبول مثل هذا اهلـوس وحكايـات احلمقـى المـرأٍة توصـف بأنهـا مـن عقائـل                   

مما يعين أنّ خرب الزواج أمر موضوع يراد منه املس بكرامة هذا البيـت    ! قريش؟
.العلوي الطاهر

ومن القـرائن املهمـة علـى بطـالن اخلـرب، أنّ راويـه هـو أشـعب،            : رابعاً
عب هو متروك احلديث ضعيف، يتعاطى الغناء واللهو، ويكذب من أجل     وأش

.إضحاك اآلخرين

ال يكتب حديثه، ونقل ابن حجر عنه يف لسان امليزان أنـه     : قال األزدي 
.)٢(أخذت الغناء عن معبد: قال

هذا هو أشعب، فهو ليس راوية وال يؤخذ عنه، بـل عمـد إىل التـهريج         
اخللفـاء فأضـحكهم دون حتـرٍج يف ارتكـاب مـا           واللهو، وتكسب على موائـد    

خيالف الشريعة من الكذب والتزوير، وهذه إحدى مفترياته متقربـاً بـذلك إىل         
بين أمية، وحمـاوالً تـصوير التقـارب بينـهم وبـني آل علـي عليـه الـسالم ـذه                   

.١٦٣ــ ١٦٢، ص١٦ج: األغاين) ١(
.٥٠٣، ص١ج: لسان امليزان) ٢(
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املـصاهرة الكاذبــة، ومــن جهـة أخــرى حمــاوالً اإلسـاءة إىل آل البيــت علــيهم    
.ًء لرتعة األمويني يف تزوير احلقائق وانتقاصهم عليهم السالمالسالم إرضا

هذه القرائن تؤكد دون أدىن شك على عدم وقوع الـزواج مـن إبـراهيم             
ابن عبد الرمحن بن عوف، وزيد بن عمرو بـن عثمـان، فهـي حمـض اخـتالق        

.وتزوير

على أنه جيب التنويه، إىل أنّ املـؤرخني وأصـحاب األنـساب أكّـدوا أنّ               
د اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفّان، وهـو أخـو زيـد بـن عمـرو، كـان قـد            عب

تزوج بأخت سكينة ــ فاطمة بنت احلسني ــ وكان عبد اهللا هـذا مواليـاً ألهـل                
.)١(...البيت عليهم السالم حافظاً لعهدهم كما ذكروه

ولعلّهم خلطوا يف ذلك فجعلوا زواج سكينة بنت احلـسني مـن زيـد بـن          
، بدل زواج فاطمة بنت احلسني مـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن                 عمرو بن عثمان  

.عثمان، وهذه إحدى قرائن اضطراب احلادثة

عبد اهللا بن الحسن السبط: سادسًا

وهو املذكور يف قائمة واحدة، وهي قائمة أيب الفـرج اإلصـفهاين فقـط،              
.أما بقية القوائم فلم تذكره

بـن احلـسن مـن أزواج    ذكـر عبـد اهللا  يفد أبـو احلـسن اإلصـفهاين     اوانفر

إنما خلف عليها بعد زوجها األول احلسن املثىن ابن اإلمام احلـسن الـسبط عليـه الـسالم، مـات             ) ١(
دس لـه الـسم سـليمان بـن عبـد        ) هـ٩٧(سنة على الصحيح مسموماً سنة      ) ٥٣(عنها وهو ابن    

.امللك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة..................................................١٣٨

السيدة آمنة يفيـدنا قرينـة مهمـة يف صـحة الـزواج دون غـريه، فـإنّ ابـا الفـرج            
اإلصفهاين يف صدد ذكر أزواج السيدة آمنة، وذلك لتوجهاته يف متابعة أنساب      

ا تالحظ عليه من املؤاخذات يف ممآل أيب طالب، ونزعته يف دراسة األنساب ــ       
ا يذكر أزواج السيدة آمنة، يأخـذ بنظـر االعتبـار تعـداد      هذا اال ــ فهو حينم    

.أزواجها بغض النظر عن مدة مكوثه معها وإقامته

أما غري أيب الفـرج اإلصـفهاين فـإنهم يأخـذون باالعتبـار أحـوال أزواج                
سكينة بنـت احلـسني، ومـا صـاحب ذلـك مـن وقـائع وسـرية ومالحـم            ) آمنة(

داد أزواجها بقـدر مـا حيـاولون ذكـر      وتراجم أزواجها، وليس من اهتمامها تع     
أحواهلم وترامجهم وما وقع هلـا معهـم، وهـو كمـا عرفـت تأكيـد لرتعتـهم يف                  
متابعة مغامرات الغزل والتـشبيب، ومالحـم العبـث وجمـالس اللـهو والغنـاء،           
دون االهتمام يف معرفة أنساب املترجم هلم، بقدر اهتمامهم يف التفكّه مبا وقع             

صهم ومغــامرام، ويف الوقــت نفــسه إمعانــاً يف نزعــة هلـؤالء واســتمالح قصــ 
هؤالء من اتباع توجهات أسيادهم من زبرييني ومروانيني، وطرح ما يصبو إليه 
هؤالء من االنتقـاص مبقـام أهـل البيـت الطـاهر علـيهم الـسالم ورمـيهم مبـا                    

.به غريهم) أصيب(

رخي ويؤيد زواجها مـن عبـد اهللا بـن احلـسن، مـا ذهـب إليـه أكثـر مـؤ                    
:الفريقني وجعلوه من املسلّمات الثابتة، ومن هؤالء

.)١()إعالم الورى(ــ أبو علي الطربسي يف ١

.١٢٧ص: إعالم الورى) ١(
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.)١()ادي يف أنساب الطالبيني(ــ أبو احلسن العمري يف كتاب ٢

.)٢()أعيان الشيعة(ــ السيد حمسن األمني العاملي يف ٣

.)٣()منتهى اآلمال(ــ الشيخ عباس القمي يف ٤

) سكينة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم    (ــ السيد عبد الرزاق املقرم يف    ٥
.)٤()مقتل احلسني عليه السالم(ويف 

.)٥()إسعاف الراغبني(يخ حممد الصبان يف شــ ال٦

.)٦()األغاين(ــ أبو الفرج اإلصفهاين يف ٧

.)٧()املترادفات(ــ املدائين يف ٨

خ، مـن أنّ زوج الـسيدة آمنـة بنـت           هذا هو اتفاق أهـل النـسب والتـاري        
، وهو )بأيب بكر(األكرب امللقّب ) عبد اهللا بن احلسن(احلسني عليهما السالم هو 

الذي استشهد يف واقعة الطف، أمه رملة، وهـي أم القاسـم بـن احلـسن عليـه               
.السالم

، يف باب أوالد احلسن بن علي عليهما السالم؛ وعنه مقتـل         ١٩ص: نيادي يف أنساب الطالبي   ) ١(
.٢٦٤ص: احلسني عليه السالم للسيد عبد الرزاق املقرم

.٣٤٣، ص٥ج: أعيان الشيعة) ٢(
.، كما حكاه عن بعض مشجرات األنساب٦٨٣، ص١ج: منتهى اآلمال) ٣(
.٢٦٤ص: ؛ ومقتل احلسني عليه السالم١١٠ص: سكينة بنت احلسني) ٤(
.٢٠٢ص: إسعاف الراغبني على هامش نور األبصار) ٥(
.١٦٢، وص١٦٠، وص١٥٨، ص١٦ج: األغاين) ٦(
.٦٤ص: املترادفات) ٧(
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على أنّ عبد اهللا بن احلسن هذا هـو غـري عبـد اهللا بـن احلـسن األصـغر،        
.غ احللم، استشهد وله إحدى عشرة سنةالذي مل يبل

: قال السيد املقرم يف شهادة عبد اهللا األصغر

فنظر عبد اهللا بن احلسن السبط عليه السالم وله إحدى عشرة سنة          (... 
يـشتد حنـو عمـه، وأرادت زينـب حبـسه       إىل عمه، وقد أحدق به القوم فأقبل        

رب احلـسني فـصاح   فأفلت منها، وجاء إىل عمه وأهـوى حبـر بـن كعـب ليـض              
يابن اخلبيثة أتضرب عمـي؟ فـضربه واتقاهـا الغـالم بيـده فأطنـها إىل            : الغالم

ووقع يف حجر احلـسني فـضمه      ! يا عماه : اجللد فإذا هي معلّقة، فصاح الغالم     
:إليه وقال


 

.)١()ورمى الغالم حرملة بن كاهل بسهم فذحبه وهو يف حجر عمه

أحدمها عبد اهللا األكرب امللقّب بـأيب  : فعبد اهللا بن احلسن اثنان   : والنتيجة
بكر وهو زوج السيدة آمنة بنت احلسني، والثاين هو عبد اهللا األصـغر الـذي مل      

.يبلغ احللم

يدة آمنة مل يعقب، كما أنها مل إذن عبد اهللا بن احلسن األكرب هو زوج الس        
تتزوج بعده فبقيت عليها السالم دون زواج حىت ماتت ــ رضوان اهللا عليها ــ       

يف املدينة املنورة، وهذا خالف ما اختلقه بعضهم مـن تعـدد            ) هـ١١٧(يف سنة   

.٢٨٠ص: مقتل احلسني للسيد املقرم) ١(
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.أزواجها عليها السالم

وج بعـد   وال غرابة يف أنّ السيدة أمنة بنت احلسني عليهما الـسالم مل تتـز             
شهادة زوجها عبد اهللا بن احلسن السبط، فكان هذا ديـدن الـبعض مـن نـساء               
أهل الشرف، واملنسوبات للبيوتات املعروفة وقتذاك، فأمهـا الربـاب مل تتـزوج         
بعد احلسني عليه السالم، ورفضت أن تستجيب خلاطٍب مـن اخلطـاب، وهـذه             

زوجهـا رفـضت خطبـة      نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمـان بـن عفّـان ملّـا قتـل               
: معاوية كما ذكر ذلك ابن عبد ربه األندلـسي، بـل زاد يف خربهـا أنهـا قالـت      

إني رأيت احلُزن يبلى كما يبلى الثوب، وقد خفـت أن يبلـى حـزن عثمـان يف           
واهللا ال قعـد منـي رجـل مقعـد     : فهـشمت فاهـا وقالـت      )١(قليب، فدعت بفهر  

.)٢(عثمان أبداً

.عت أنفها خمافة أن خيطبها خاطبنها جدإ: وقال بعضهم

فما حسبك مبن رأت مصارع أهلها جمزرين على أرض كربالء؟ فالسيدة  
آمنة عليها السالم عاشت مأساة ازرة الدامية اليت نالـت أباهـا احلـسني عليـه        
السالم وأخوا، خصوصاً ما حدث ألخيها الرضيع عبد اهللا، وزوجهـا عبـد             

تها، وما شاهدته من األسر والـسيب حيـث يـساقون    اهللا بن احلسن وأبناء عموم 
.هي وأهلها العقائل من بلٍد إىل بلد

.حجر رقيق تسحق به األدوية: الِفه، والِفهرة) ١(
: ب بتحقيـق األبيـاري ورفقائـه   ؛ ويف طبعة دار الكتا    ١٧٤، ص ٣ج: العقد الفريد البن عبد ربه    ) ٢(

.٢٤٢ص
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حزن الفاطمّيات

ؤرخـون احلمقـى عـن قـضية ال ميكـن      ومن السذاجة أن يتغافل هؤالء امل   
إلغاؤهـا عـن الواقــع، وهـي فداحــة الفاجعـة الـيت أصــابت آل البيـت علــيهم       

فصوهلا كاملة نساء آل علي عليه السالم يف كربالء، وقد حضر املأساة وشاهد  
السالم، وما تركته هـذه األحـداث يف نفوسـهن الطـاهرة مـن احلـزن والبكـاء                  
الدائم على شهداء الواقعة، ومـا عـانني مـن ذلّ األسـر والـسيب ووقـوفهن يف                
جمالس أعدائهن، ومساءلتهن بـشماتٍة ألغـت معهـا كـلّ معـايري الـشريعة، ومـا             

كرامة أهـل هـذا البيـت علـيهم الـسالم واحتـشامه،       تعارف عند املسلمني من   
فهل يبقى بعد ذلك احتمـال لعاقـل وغيـور أن يقبـل قـصص تعـدد األزواج،            

ج؟ بغض النظر   يدة آمنة كما صورها هؤالء السذ     وحياة اللهو اليت متارسها الس    
.الدينية اليت عرف ا أهل هذا البيت رجاالً ونساًءعن املوانع 

ل قبـول سـلوك مثـل    يسية اليت يعيشها الفـرد منـهم يـستح   فإنّ احلالة النف  
هذه احلياة العبثية، واالنتقال بني أحـضان األزواج، مـن زبرييـني إىل مـروانيني          
وأمويني، ولو كانت أكذوبة تعدد األزواج قد صورا هذه األخبار املوضـوعة     

لعرفيـة  أنهم من بين هاشم، أمكن تصديقها حلصول الكفاءة الدينية، ومن ثَم ا      
يف هكذا زواج، فما حسبك وهؤالء األزاوج مـن أعـداء أهـل البيـت علـيهم                 

السالم؟

:على أنّ اإلمام الصادق عليه السالم صور حزن الفاطميات بقوله
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)١( 

ة عليها السالم حينما وصلت املسجد النبوي يف املدينة      بل إنّ السيدة آمن   
يا جداه إليك املشتكى مما جرى علينا، فو اهللا ما رأيـت أقـسى مـن                 : صاحت

يزيد، وال رأيت كافراً وال مشركاً شراً منه وال أجفى وأغلظ، فلقد كان يقرع       
.)٢(كيف رأيت الضرب يا حسني: ثغر أيب مبخصرته وهو يقول

السيدة آمنة عن لوعتها وتفجعها للمصاب، فكيـف تنـسى   هكذا عبرت  
!بعد ذلك وترتكب حياة تعدد األزواج؟

والــسيدة الربــاب أمهــا بكــت علــى أيب عبــد اهللا حــىت جفّــت دموعهــا،  
فأعلمتها بعـض جواريهـا بـأنّ الـسويق يـسيل الدمعـة، فـأمرت أن يـصنع هلـا              

.)٣(السويق الستدرار الدموع

ين عليه الـسالم يـدعو إىل احلـزن علـى أيب عبـد اهللا               واإلمام زين العابد  
عليه السالم ويتعجب ممن ال حيزن من أجله، وال يبكي على مأساته، فقال يف 

:خطبته حني وصول املدينة بعد أن محد اهللا وأثىن عليه قال






.٣٧٦ص: مقتل احلسني للمقرم) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
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)١( 

هذه هي وصية اإلمام عليه السالم لشيعته مبالزمـة احلـزن وجتـدده عنـد             
ذكر سيد الشهداء عليه السالم، وما ينبغي هلـم، فكيـف حبـال أختـه الطـاهرة              

!السيدة آمنة عليها السالم وغريهن من الفاطميات؟

.٣٧٤ص: مقتل احلسني عليه السالم للمقرم) ١(
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محاولة تشويه الحقائق إذن

جعهم مـن وقـع املأسـاة،    إذا عرفنا أحزان أهل البيت عليهم السالم وتف 
علمنا أنّ حزم هذا إدانة لألمويني وملن حنى منحاهم، واحلـزن الـدائم الـذي     
رفعه أهل البيت عليهم السالم شـعاراً ملظلوميتـهم، حـاول أعـداؤهم مـسخه       
وتغيريه إىل حاالٍت من التوافـق واالنـسجام بينـهم وبـني أعـدائهم، بـل إلغـاء          

إىل قضيٍة وقتية، شعر ا أهل البيـت علـيهم      أحزام عليهم السالم وإحالتها   
السالم باالنقباض إبان واقعة الطـف، وانتـهى األمـر بنـسياا وإسـدال سـتار                
العالقات الطيبة بني أهل البيت عليهم السالم وبـني األمـويني، وأنّ املـسألة مل       
تكن كما تصورها شيعتهم، بل هي ال تعدو عن منازعٍة على سـلطاٍن انتـهت       

ة أحـدمها وإعـادة التفــاهم بـني الطـرفني، وجعلــوا داللـة ذلـك عالقــات       بغلبـ 
سكينة وبني أزواجهـا الـزبرييني واألمـويني، وبـذلك          ) آمنة(الزواج بني السيدة    

شــطبوا علــى كــلّ األحــداث الــيت مــرت، مــن خــالل حتــسني العالقــات بــني  
هم السالم الطرفني، إضافة إىل إلغاء طابع املأساة الذي طبع به أهل البيت علي   

.حيام، احتجاجاً على ظامليهم

ٍة مـن العـيش،   ة آمنة تبدو خـالف ذلـك، فهـي يف سـع    يف حني أنّ السيد  
.متارس حياةً طبيعيةً ال تشوا ذكريات الطف

هذا حال املرأة اليت من شأا أن تتـذكّر ابـداً أحزاـا وتـستعيد آالمهـا،                 
مبمارسـة احليـاة الطبيعيـة،    تعيش حياا الطبيعية، فكيف برجـاهلم؟ فهـم أوىل   

وإقامة العالقات الطيبة بينهم وبني األمويني والزبرييني، وما هـذا التباعـد بـني              
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.الطرفني إالّ ختيالت الذين حياولون تصوير عدم الرضا والتفاهم بني الطرفني

سكينة عليهـا الـسالم إىل إلغـاء        ) آمنة(هكذا سعى وضاع أخبار السيدة      
يت أظهرهــا أهــل البيــت علــيهم الــسالم إدانــةً ألعــدائهم، حــاالت الــتظلّم الــ

وكشفاً عن مظلوميتهم النابعـة عـن إبعـادهم علـيهم الـسالم عـن حقـوقهم،                 
ذا ارتكزت أخبار زواج    إواستيالء أعدائهم على مقامام اليت رتبها اهللا هلم، ف        

الــسيدة ســكينة مــن تــشكيالت أمويــة وزبرييــة، وإظهــار حياــا مظهــر اللــهو  
عبــث، فمــىت يبقــى حبــال لقداســة مظلوميــة أهــل البيــت ومســو مقــامهم يف  وال

األذهان، إذا ما انفتح القارئ على رؤية جديدة حتـاول تطبيـع العالقـات بـني                
بيتني مل يتوافقا؟ اختلفا يف اهللا وافترقا يف اهللا، أي ال يزال أهـل البيـت علـيهم        

وضـاع تـصوير العالقـة    السالم مل يتفقوا مع أطروحة أعدائهم، مهما حـاول ال     
.بني الفريقني إىل حالة طبيعية منسجمة

وحينما تزّور الحقائق

أن يــرووا روايــات ختــالف العقــل     نييــصل األمــر ــؤالء الوضــاع   
والوجدان، إمعاناً منهم يف الطعن بكرامة أهل البيت عليهم السالم والوصول  

.إىل أهدافهم وغايام

حدثنا محاد بن إسحاق، عن     : قال فقد روى اإلصفهاين عن أيب األزهر     
أنّ سكينة كانـت عنـد   : أبيه، عن اهليثم بن عدي، عن صاحل بن حسان وغريه 

عمرو بن حكيم بن حـزام، مثّ تزوجهـا بعـده زيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بـن           
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عفّان، مثّ تزوجها مصعب بن الزبري، فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بن عبد    
أبلـغَ مـن محقـك أن تبعـث إىل سـكينة بنـت         : بن عـوف فبعثـت إليـه       نمحالر

بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ختطبها؟ فامسك    ااحلسني  
.عن ذلك

مثّ تنفّست يوماً بنانة جارية سكينة وتنهدت، حىت كادت أضالعها      : قال
أحـب أن أرى يف الـدار   : قالـت ! مـا لـك ويلـك   : تتحطم، فقالت هلا سـكينة    

.العرسجلبة ــ تعين

إذهب إىل إبراهيم بن عبـد الـرمحن        : له تفدعت موىل هلا تثق به، فقال     
إنّ الذي كنا ندفعك عنه قد بدا لنا فيه، أنت مـن أخـوال            : له لابن عوف فق  

.رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فاحضر بيتك

فجمع عدة من بين زهرة، وأفناء قريش مـن بـين جمـح وغريهـم،        : قال
سبعني رجالً أو مثانني، مثّ أرسل إىل علـي بـن احلـسني، واحلـسن بـن       حنواً من   

.احلسن وغريهم من بين هاشم

هذه السفيهة تريـد أن تتـزوج إبـراهيم    : فلما أتاهم اخلرب اجتمعوا وقالوا    
ال خيـرجن   : بن عبد الرمحن بن عوف، فتنادى بنو هاشـم واجتمعـوا وقـالوا            ا

اضـربوا  : بقـي إالّ الكـالم، فقـال    أحد مـنكم إالّ ومعـه عـصا، فجـاؤوا ومـا           
بالعصى، فاضطربوا هم وبنو زهرة، حىت تشاجوا، فشج بينهم يومئٍذ أكثر من 

يف هذا البيت، فدخلوا إليها : أين هذه؟ قالوا: مئة إنسان، مثّ قالت بنو هاشم
أبلغَ هذا من صنعك؟ مثّ جاؤوا بكساء فبـسطوه مثّ محلوهـا، فأخـذوا              : فقالوا
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ــ  يا بنانة أرأيـت  : بزواياه األربع ــ فالتفتت على بنانة فقالت    : أو قال  جبوانبه 
.)١(أي واهللا إالّ أنها شديدة: يف الدار جلبة؟ قالت

.هكذا يروي هؤالء األساطري دون وازٍع من دين، وال رادٍع من عقل

الخالصة

ا أنّ الـسيدة سـكينة بنـت احلـسني عليهمـا الـسالم امسهـا                نـ وخالصة حبث 
وسكينة لقب لُقّبت به، وكلّ ما قيل من شعٍر يف سـكينة فهـي ليـست          ،)آمنة(

سكينة بنت احلسني اليت هي آمنة، بـل هنـاك سـكينة بنـت خالـد بـن مـصعب                   
الزبريي، اليت كانت معروفة مبالقاا واجتماعها مع عمر بن أيب ربيعة الشاعر، 

اهللا زوجـة  الذي تغزل ا وشبب بغريها، أمثـال عائبـة بنـت طلحـة بـن عبيـد               
مصعب بن الزبري، وسعدى بنت عبد الرمحن بن عوف، وبأم البنني بنت عبـد              
العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد امللك، وغريهـن مـن النـساء األمويـات            
واملروانيات، وكانت سرين جمالسة شعراء عصرهن وقتذاك، ومسامرن هلـم         

و والعبث، وهذا لعمري إحدى     وحترشهن م، حىت عرفت فيهن مالحم الله      
االنتقاصات اليت وجهتها املعارضة العلوية الشيعية، اليت كانت تنظّم بني احلني           
واآلخر ضد النظام األموي، وما ماثلته من حركاٍت زبريية وأطروحات خمالفة            
ألهل البيت علـيهم الـسالم، وكانـت هـذه املعارضـة تـستعرض االنتـهاكات                

بها هذه األنظمة، وما صاحبها من حيـاة عابثـة علـى          الشرعية اليت كانت ترتك   

.١٦١، ص١٦ج: األغاين) ١(
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مستوى نساء هذه التكتالت، اليت ال تقيم وزناً للمحاذير الشرعية وهي ترفـع            
إالّ اًالّ انتهكتــها، وال حمــذورإشــعار اخلالفــة اإلســالمية، فهــي مل تبــِق حرمــة 

.مارسته

خلالفـة اإلهليـة   وباملقابل جتد أهل البيت عليهم السالم ال يزالون ميثّلون ا    
.حقّاً، بالرغم من إبعادهم عن ممارسة مهامهم، وإقصائهم عن مناصبهم

فاألمة كلّما نظرت إىل هؤالء وأولئك جتد الفرق واضحاً، فهؤالء أهـل           
بيــت الــوحي، ومعــدن النبــوة، وخمتلــف املالئكــة، وأهــل التقــوى والــورع،   

.وأولئك األمويون وغريهم يرتكبون كلّ ما حرم اهللا

أما قضية تعدد األزواج، فهي إساءة أخرى هلذا البيت األقـدس، فـضالً           
عما حاوله هؤالء مـن التقريـب بـني آل علـي عليـه الـسالم وبـني أعـدائهم،                    
وإلغاء العداء التقليدي بينـهم وبـني خمـالفيهم، واحلـال أنّ أخبـار الـزواج بعـد           

زوجـت مـن    حلـسني ت  مناقشتها مل تصمد عدا ما ذُكر من أنّ السيدة آمنة بنـت ا            
احلسن السبط الذي اسشهد يف واقعة الطف، ومل تتزوج بعده حىت           عبد اهللا بن    

.ماتت رضوان اهللا عليها من عفيفِة الطالبيني، وعقيلِة القرشيني

إنها آمنة بنت احلسني بـن علـي علـيهم الـسالم، وحـسبها بـذلك فخـراً             
ن أرادوا تـشويه تـاريخ أهـل       وشرفاً وعزاً، وأحبط اهللا حماوالت الظـاملني الـذي        

البيت عليهم السالم؛ ليـضيفوا إىل مظلوميـام، مظلوميـة أخـرى، واهللا مـن               
ورائهم حميط، وسيعلم الذين ظلمـوا آل حممـٍد أي منقبـٍل ينقلبـون، والعاقبـة               

.للمتقني، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم
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١٥٠

هل كتاب األغاني لإلصفهاني؟
لٌ مـثري، أن نقـف عنـد كتـاب يعـد مـن أشـهر الكتـب صـيتاً،                 إنه لتساؤ 

.وأقدمها حتقيقاً يف جماله، وأعرفها شيوعاً يف عنوانه

فبعـد أن انتـهينا مـن حتقيــق مـا وضـع علـى الــسيدة آمنـة بنـت احلــسني         
عليهما السالم، وبعد أن رددنا سهام التزوير يف حنور مفتعليها، كـان     ) سكينة(

.ستنا بل عمل الباحثني الذين وجلوا هذا املضماركتاب األغاين حمور درا

والتـــساؤل هنـــا ملـــاذا كتـــاب األغـــاين دون غـــريه يتفـــرد بـــذكر هـــذه 
أم ! املوضوعات؟ وهل ثبت الكتاب ملؤلفه، أو ثبتت نسبة الوضع لـصاحبها؟   

هي إحدى احملاوالت اليت مورست لتشويه احلقائق من قبل األنظمـة الـسياسية       
   ل على اآلخرين مسؤولية هكذا خروقات؟ومبعىن آخـر     احلاكمة آنذاك، مث تحم

علينا أن نتعمق يف حبـث الـشبهة املوضـوعية والبحـث عـن صـحة النـسبة إىل             
م القضية وتضبيبها ومن ثَـم  قيقة أم مفتعلة يراد منها تعتيأصحاا وهل هي ح 

التمويه يف اخللط والوضع؟
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منة بنـت احلـسني عليهمـا      إن نسبة ما ذكر يف كتاب األغاين عن السيدة آ         
الـسالم ال ينـسجم مـع توجهـات املؤلّـف وميولـه وذلـك لقـرائن نـستعرضها          

.الحقاً

أي أننا نشكك يف نسبة كتاب األغاين أليب الفـرج اإلصـفهاين، أو نـسبة          
ــسالم      ــا ال ــسني عليهم ــت احل ــة بن ــصة آمن ــكينة(ق ــت  كإىل ال) س ــاب إن ثب ت

.لإلصفهاين

ــال األول ــشكيك يف : االحتمـ ــرج  التـ ــاين أليب الفـ ــاب األغـ نـــسبة كتـ
:اإلصفهاين

يعد كتاب األغاين من أهم الكتب األدبية اليت أرخت للشعر والـشعراء،        
ويف فترة تتصاعد فيها وترية التوجهات األدبية الـيت ميثّلـها املـستوى الرمسـي يف       

ه يرشـح ) فريق عمـلٍ  (ميول البالط احلاكم األدبية بل العبثية اليت يبحثُ عنها          
اخلليفة هلذه املهمة، وحماولة يئة أجـواٍء عبثيـٍة يـستراح إليهـا اخلليفـة وطاقمـه             

ة األدبية، والظرافـة الـشعرية مـن توجهـات العامـة      ماخلاص، حىت عدت امللح   
آنذاك نتيجة للجو العام الذي حيدثـه الـبالط، أي أنّ املـستوى الثقـايف للعامـة             

هات اخلليفة وميولهسيكون مرتبطاً بقدٍر ما مع توج.

ومعىن هذا أن يتخذ أهل الصنعِة يف هذا املضمار خطّاً فنياً يسعى لتنميـة             
هذه التوجهات الثقافية، ويعزز من رغبة العام واخلاص يف سلوٍك أديب مـربمٍج           

التوجهات الثقافيـة للـبالط، لـذا فقـد حـاول لفيـف مـن األدبـاء أن                   عيتفق م 
األدبية اجلديدة، وهـي تـأريخ الـشعر والـشعراء وظرافـة        يروجوا هلذه البضاعة  
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حيام العبثية، ومن مثّ بثّها يف أوساط العامـة وقبوهلـا بـشكل يفـرض الواقـع               
الثقايف العام.

فقد سعى عدة منهم إىل تأليف موسوعاٍت أدبيـة ـــ تارخييـة تلتـزم هـذا           
هـا علـى األوسـاط     املنحى الثقايف وتؤرخ لفترات الشعر العـريب وشـعرائه وبيع         

األدبية العامة لالرتزاق بسببها، أو إهدائها إىل احلاكم السياسي آنـذاك حلظـوة              
.القرب إليه وحماولة التزلِّف لديه

وعلى هذا األساس قدمت حماوالت أدبيـة يف هـذا اـال حتمـل عنوانـاً                
ن موحداً يعرف باألغاين، لذا فان مـشاريع أدبيـة عـدة تـشترك يف هـذا العنـوا                 

:وقد ألّف الكثري من األدباء كتباً بعنوان األغاين نذكر منهم) األغاين(وهو 

.له كتاب األغاين: إسحاق بن إبراهيم املوصلي: أوالً

.له كتاب األغاين: أبو الفرج اإلصفهاين: ثانياً

له كتاب يف معارضة كتاب     : أبو عبد اهللا هارون بن علي بن حيىي       : ثالثاً
.اإلصفهايناألغاين أليب الفرج 

أبو عبد اهللا هارون بن علي بن هارون ــ أحد أحفاده ــ له كتاب      : رابعاً
.خمتار يف األغاين

.له عدة كتب يف األغاين: يونس الكاتب: خامساً

غـاين علـى حـروف    لـه كتـاب األ  : حبيش بـن موسـى الـصيين      : سادساً
.املعجم
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.اينله كتاب األغ: سندي بن علي وراق يف طاق الزبل: سابعاً

، وقد أعرضـنا  )األغاين(إىل غري ذلك من املوسوعات اليت محلت عنوان   
عن الكتب اليت ألفت يف نفس املوضوع إالّ أنها ال حتمل عنوان األغاين، مثل            

الندامى حلمـاد بـن   كتاب أخبار الشعراء إلسحاق بن إبراهيم املوصلي وأخبار        
مـد بـن علـي بـن أميـة أيب        إسحاق وأخبار الطنبوريني ـــ أي املوسـيقيني ـــ حمل          

حشيشة وأخبار الطنبوريني ألمحد بن جعفر املعروف جبحظة إىل غري ذلـك ممـا               
.تكفّل ذكره ابن الندمي يف الفهرست وأتى على أكثر تلك املصنفات

ومعلوم أنّ هلـؤالء املـصنفني أهـدافاً عـدة يتوخـون فيهـا ـــ فـضالً عـن                    
مـع احلـاكم الـسياسي حينـاً أو املعارضـة      االرتزاق ــ حتقيق أغراضهم املرتبطة     

خلطّه السياسي حينـاً آخـر، بـل هنـاك عالقـة مطّـردة مـع مـا يـصنفه الكاتـب                   
.والتزامه العقائدي ــ الديين ليغلب ذلك على كتابه وتوجهاته يف التأليف

وإذا أردنا التشكيك يف نسبة كتاب األغاين الشائع أليب الفرج اإلصفهاين 
:ا يعززه ما يليفإنّ تشكيكنا هذ

اشتهر أبو الفرج اإلصـفهاين بتـشيعه، وهـو أمـر ال خيتلـف عليـه              : أوالً
اثنان، وإن شكك العالمة احملقق الـسيد عبـد الـرزاق املقـرم يف نـسبته للتـشيع         

سـكينة بنـت احلـسني      (وعده من رجال األمويني كما ذكر ذلك يف كتابه القيم           
بالتقدير والثناء من قبـل سـيد احملققـني     ــ ودوافع ذلك جديرة   ) عليهما السالم 

املعاصرين واملدافعني عن حياض أهل البيت عليهم السالم، فقد عرف السيد   
علـى أن ال ينـال أهـل    اًاملقرم بوالئه كما عرف بتحقيقاته، وكان جـد حريـص   
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،بيت العصمة عليهم السالم الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهـرياً      
ا كانت أو منقصة مهما عزيت وحني رأى سيد احملققني ــ املقرم         أية مثلبة كيفم  

رمحه اهللا ــ ما أسرف به كتاب األغاين يف التـهم الـيت تنـال الـسيدة آمنـة بنـت             
احلسني عليهما السالم شكّك يف تشيع مؤلّفه وعده من األمويني املـروانيني ـــ             

اللة ـــ وإالّ مـن غـري        الفرج اإلصفهاين مرواين النسب أمـوي الـس        اسيما أنّ أب  
ىل أهـل بيـت العـصمة    إعقول أن يرضى الـشيعي مثـل هـذه التـهم املنـسوبة        امل

عليهم السالم وهو بعد ذلك مل يرقب هللا فـيهم إالّ وال ذمـة، لـذا نفـى الـسيد        
املقرم تـشيع اإلصـفهاين، وهـو أمـر معقـول إذا مـا أخـذنا باالعتبـار حيثيـات                 

.ين ــالقضية على أساس عقائدي ــ دي

ينعـى  )١(إالّ أنّ تشيع الرجل مما ال شبهة فيه، فهذا كتابه مقاتل الطالبيني  
فيـه فتيــة اهلـامشيني ويــشيد مبـصارع أبطــاٍل قـد صــافحوا املـوت انتــصاراً حلــقٍّ      
مغدور، وإرٍث مغصوب، وهم بعد ذلك صرعى سياساِت جوٍر وعدوان مـن          

كان أبـو الفـرج اإلصـفهاين    قبل حمتريف السياسة وطالّب املناصب دون حقٍّ، و  
يتلمس مواضع احليطة يف سردِه، ومكامن احلذر يف حتليله، متوخياً الدقّة فيمـا             
افاء اهللا عليه من حسِن األسلوب، وقـدِة التحقيـق فـضالً عـن والئـه ألئمتـه                  

: وساداته املعصومني عليهم السالم، لذا فقـد قرضـه صـاحب مقدمتـه بقولـه          
ي السريِة قومي املذهب، وأعرض عن ذكـر مـن عـدل            واقتصر على من كان نق    

ا له عدة كتب يف أهل البيت عليهم السالم منها ما نزل من القرآن يف علي عليـه الـسالم، ومنـه       ) ١(
.كالم السيدة الزهراء عليها السالم يف فدك، إىل غري ذلك مما اشتهر ومما مل يشتهر
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١٥٥............................................................................لإلصفهاني؟األغانيكتابهل

عن سنن آبائه، وحاد عن مذاهب أسالفه، وكان مصرعه يف سـبيل أطماعـه،       
.)١(من عبٍث وإفسادوجزاء ما اجترحت يداه 

وهذا ــ لعمري ــ حال من سلك سبيل املعرفة ألئمته الطاهرين علـيهم            
لك يرثي هذه العتـرة مبـا عـن    السالم، واتبع منهج الوالء ملبادئهم، وهو بعد ذ 

له من حسِن اخلاطر، وبديع األسلوب، يف سرٍد فنٍي رائع يعبر عـن أحاسـيس         
.جياشة ختتلج نفس حمبٍّ، وتعتلج نفثة مصدور

وهذا النمط من التحقيق، واجلهد من التأليف يوجب الثناء لرجٍل تشيع          
بـني  ه بقـدر مـا هـي شـائعة     آلل اهللا املطهرين ال حييد عنـهم، ومل تثبـت زيديتـ         

           نـٍة يتوجـه فيهـا ملعرفـة احلـقمجهوِر الناس دون أن تستند تلك الـدعوى إىل بي
ويدحض فيها الباطل، وإنما هي قضية يرجى منها تقليل شأن تشيعه وإظهـار            

زيفه عن منهج احلق.

نّ كتاب األغاين محله أبو الفرج اإلصفهاين إىل سيف الدولة بـن            أ: ثانياً
ن فأعطاه ألف دينار واعتـذر، وكـان الـصاحب بـن عبـاد يستـصحب يف                 محدا

.)٢(سفره ثالثني محل كتب للمطالعة فلما وجد األغاين مل يستصحب سواه

ــرج       ــن أيب الف ــة م ــي حماول ــة ه ــاب إىل ســيف الدول ــل الكت ــىن مح ومع
اإلصفهاين السترضاء سيف الدولة وإظهار وده وكسب حمبتـه ـــ وهـو ديـدن                

يف وقتذاك، إذ حيملون تصانيفهم إىل ملوك زمـام ليحظـوا           أصحاب التصان 

.١٥ــ ١٤ص: من مقدمة السيد أمحد صقر لكتاب مقاتل الطالبيني) ١(
.٣٦٧، ص١١ج: معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي رمحه اهللا) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة..................................................١٥٦

بــالقرب واملرتلــة ــــ ومعلــوم أنّ التــصنيف البــد أن يــتالئم وتوجهــات األمــري  
احلمداين سيف الدولة الذي عِرف بتشيعه، ووالئه ألهل البيت عليهم السالم       

كـان  وكانت مواقفه يف إحياء معـاِلم أهـل البيـت علـيهم الـسالم مـشهودة، و                
ــشيعي    ــة األدب ال ــر يف نقل ــراس احلمــداين أث ــِة مــنلــشاعره أيب ف مــورد التقي

والكتمان، إىل حالة النشر واالعالن، حتى وجـدت الثقافـة الـشيعية يومـذاك              
متنفّـساً علــى صــعيد املمارســة احلـرة بــني أوســاط األمــة، ومنتــديات األدب،   

.وحمافل املثقفني

م، فمىت يرضى أن يتعامل مع توجهاٍت هذا حال أمري احلمدانيني، وأديبه
فكريٍة تسيء إىل أهل بيت العصمة عليهم السالم، وقد حرص سيف الدولـة             

ع عادية الظلم عن تـارخيهم، وإذا كـان كتـاب        دأن يتصدى لنشر فضائلهم ور    
األغاين الذي يقدمه أبو الفرج اإلصفهاين إىل أمري احلمـدانيني فالبـد أن يكـون     

املعهود بني أيدينا اليوم، بل هو كتاب إما منسوب أليب الفرج غري هذا الكتاب    
.اإلصفهاين أو حمرف طالته يد الوضع والتحريف

أضف على ما كان من موقف الصاحب بن عبـاد ذي البـأس الـشديد،               
والرأي السديد يف تشيعه ودفاعه عـن أهـل البيـت علـيهم الـسالم، وأشـعاره           

فكيـف يرضـى أن حيمـل كتـاب األغـاين،      شاهدة علـى والئـه وتفانيـه ملبدئـه         
.مستغنياً عما سواه، وفيه من اإلساءة ألهل البيت عليهم السالم ما ال خيفى

أن نفتـــرض أنّ كتـــاب األغـــاين هـــو أليب الفـــرج : االحتمـــال الثـــاين
اإلصفهاين إالّ أنّ قصة السيدة سكينة بنت احلسني عليهما السالم وأمثاهلا هـي   
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١٥٧............................................................................ي؟لإلصفهاناألغانيكتابهل

ها الطعن بأهل البيـت علـيهم الـسالم وتـشويه تـارخيهم      حماولة حتريف يراد من  
الناصع، ومبا أنّ أيب الفرج اإلصفهاين مشهور بتشيعه، فـإنّ دس هـذه القـضية     

:يف كتابه يراد منها أمران

إقحام هذه القضية يف كتاب أديب ــ تارخيي أرخ ألكثر الشعراء            : أحدمها
وحـسن تقـصيه يف مثـل    ووقائعهم وقد عرف صاحب الكتاب بدقة متابعاتـه،       

هذه األمور حىت نال شهرته وحظه من االحترام لدى أوساط املؤرخني وأهـل         
التحقيق، فضالً عما اكتسبه الكتاب مـن االهتمـام لـدى األوسـاط الـشعبية،               
وصار مرجعاً أدبياً ــ تارخيياً مـن قبـل العامـة واخلاصـة، وإيـراد هـذه القـضية                    

املــؤرخني وتــسامل اجلمهــور علــى ضــمن مطــاوي الكتــاب ســتنال استحــسان 
صحتها، وهي حماولة ناجحة ــ إىل حد ما ـــ الثبـات هـذه القـضية يف أذهـان              

.العامة وجعلها من املتساملات يف مرتكزات املؤرخني

يعد اإلصفهاين من مؤرخي الشيعة وأدبائهم، ومعلوم أنّ طرح         : ثانيهما
ا تمثّـل هـذه القـضية      ملـ اقيتها طا مثل هذه القضية وتبني توجهاا سيؤكّد مصد      

علـى  نّ اإلصفهاين كغريه من الـشيعة حيرصـون   إثتوجهاً عقائدياً مهماً، وحي   
نقل وقائع قضية ترتبط بتأريخ أئمتهم فـإنّ التعامـل مـع مثـل هـذه األحدوثـة         
سيتم على أساس الواقعية واملصداقية وستؤخذ فيما بعد أخذ املسلّمات، فـإنّ    

ري كــاٍف مــا مل يــتم ضــمان مــصدر تــسويقها، ومنــشأ بثّهــا  تــصوير الــشبهة غــ
وتروجيها وليس أفضل من أيب الفرج اإلصفهاين مؤرخاً وأديباً يف تصدير مثـل          

.هذه األقاصيص والتخيالت على لسانه والتعامل معها تعامل املسلّمات
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة..................................................١٥٨

لفرج إالّ أننا منيل إىل نفي كتاب األغاين املعهود الذي بني أيدينا إىل أيب ا   
اإلصفهاين، ولعلّ كتاب األغاين أليب الفرج غري هذا املتداول، إذ مـن احملتمـل           
أن يكون الكتاب هذا موضوعاً من قبل دوائر ثقافية حاولت تـسويق شـبهاا           
وتـصدير معتقــداا علــى لــسان مــؤرٍخ شــيعي عــِرف بــشهرته بــني األوســاط  

مل نعتمد على سابقة خطرية األدبية، وحنن ال ننطلق يف هذه املقولة من فراغ ما         
حدثت بني أوساط األدباء والـوراقني الـذين يرتزقـون علـى كتـٍب ومطـوالت         

فني مشهورين لتروج بذلك بضاعتهم، وليتشوق اجلميع للحصول لّينسبوا ملؤ
عليها بعد أن تنسب إىل مشهوري احملقّقني وأكابرهم، ومثل ذلـك متعـارف يف    

، وكثر إقبال القراء علـى الكتـاب،       الوراقنية  تلك الفترة بعد أن راجت بضاع     
فلم جيد هؤالء إالّ أن ينسبوا كتباً إىل غري أصـحاا، وإىل مثـل ذلـك مـا رواه           

.أبو الفرج اإلصفهاين نفسه

أخربين : حدثين أبو الفرج اإلصفهاين، قال: قال ابن الندمي يف الفهرست  
مـا ألّـف   : سحاق يقول مسعت محاد بن إ   : أبو بكر حممد بن خلف وكيع، قال      

.أيب هذا الكتاب قطّ، يعين كتاب األغاين الكبري، وال رآه

والدليل على ذلك أنّ أكثر أشعاره املنسوبة، إنما مجعـت ملـا ذكـر معهـا              
من األخبار وما غين فيها على وقتنا هذا؛ وإنّ أكثر نسبة املغنيني خطأ؛ والذي   

هذا الكتاب؛ وإنما وضعه وراق  ألّفه أيب من دواوين غنائهم يدلّ على بطالن         
كان أليب بعد وفاته، سوى الرخصة اليت هي أول الكتـاب فـإنّ أيب ألّفهـا، إالّ          

.أنّ أخباره كلّها من روايتنا
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١٥٩............................................................................لإلصفهاني؟األغانيكتابهل

هـذا مسعتـه مـن ايب بكـر وكيـع حكايـةً فحفظتـه،        : وقال يل أبـو الفـرج   
واللفظ يزيد وينقص، وأخربين جحظة أنه يعرف الـوراق الـذي وضـعه وكـان       

طاق الزبل وكان يورق إلسحاق، واتفـق       سمى سندي بن علي، وحانوته يف     ي
.)١(..هو وشريك له على وضعه

وإذا كان شأن وراٍق يرتزق من وضع كتاب، اسـتطاع أن يـوهم النـاس        
بنسبة كتاب األغاين إلسحاق بن إبراهيم املوصلي وجنح يف دسِه بـني العامـة،            

ة حتاول إثبات قضية تؤول لصاحل سياساا، فما بالك يف دوائر سياسية ــ ثقافي    
تبثّهـا علـى   فهل يعز عليها أن تنسب قضية تارخيية ـــ عقائديـة ملؤلّـٍف شـيعي        

الكتـاب  عنـوان   تـزور فيـه احلقـائق حيمـل نفـس            لسانه، أو تدس كتاباً خمتلقـاً     
أو ختتلقه من األساس، فهل يبقى جمالٌ للشك يف اخـتالق           ) باألغاين(املشهور  

!األغاين أليب الفرج اإلصفهاين؟كتاب 

.١٥٨ص: الفهرست البن الندمي) ١(
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١٦٠

ثبت املصادر

على العبادمعرفة حجج اهللاــ اإلرشاد في١

: ، حتقيق )هـ٤١٣/ت(أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي           
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء التـراث ـــ قـم املقدسـة، الطبعـة األوىل              

.هـ١٤١٣

في معرفة الصحابةــ أسد الغابة٢

ــ ٦٣٠/ت(اجلـزري  ريأبو احلسن علي بن حممد عـز الـدين ابـن األثـ        : ، حتقيـق )ه
البنا، وحممد أمحد عاشور، وحممـود عبـد الوهـاب، دار الـشعب ـــ       حممد إبراهيم   

.م١٩٧٠القاهرة 

لمصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرينــ إسعاف الراغبين في سيرة ا٣

، املطبـوع ـامش نـور    )هـ١٢٠٦/ت(ي الصبان املصري أبو العرفان حممد بن عل    
العلميـة، ودار إحيـاء التـراث العـريب ـــ بـريوت،             األبصار للشبلنجي، دار الكتب   

.بدون تاريخ
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١٦١..................................................................................................املصادرثبت

ــ اإلصابة في تمييز الصحابة٤

ــ ٨٥٦/ت: (أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين          ، دار  )ه
بـدون تـاريخ، أفـست علـى الطبعـة األوىل لـسنة       إحياء التراث العريب ــ بـريوت،    

.هـ١٣٢٨

العرب واإلسالمــ أعالم النساء في عالمي٥

، مؤسـسة الرسـالة ـــ بـريوت، الطبعـة العاشـرة             )م١٩٨٧/ت(عمر رضا كحالـة     
.م١٩٩١/هـ١٤١٢

ــ إعالم الورى بأعالم الهدى٦

الغفاري، دار علي أكرب : ، حتقيق)٥٤٨/ت(أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي 
.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩املعرفة ــ بريوت 

ــ أعيان الشيعة٧

السيد أبو حممد باقر حمسن بـن عبـد الكـرمي بـن علـي األمـني العـاملي الـشقرائي               
حـسن األمـني، دار التعـارف للمطبوعـات ـــ         : ، حتقيـق  )م١٩٥٢هـ،١٣٧١/ت(

.م١٩٨٣/هـ١٤٠٢بريوت 

ــ األغاني٨

ــ ٣٥٦/ت(فهاين القرشـي األمـوي   أبو الفرج علي بن احلسني اإلصـ    : ، حتقيـق )ه
علـي مهنـا، واألسـتاذ مسـري جـابر، دار الفكـر ـــ بـريوت، الطبعـة            . األستاذ عبد أ  

.م١٩٨٦/هـ١٤٠٧األوىل 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت احلسني عليها السالم امللقبة بسكينة..................................................١٦٢

ــ األمالي٩

، تصحيح حممـد عبـد     )هـ٣٥٦/ت(أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي        
تب العلمية ــ بريوت، أفست علـى   اجلواد األصمعي بدار الكتب املصرية، دار الك      

طبعة دار الكتب العصرية ـــ القـاهرة، وكتـب يف ايـة الكتـاب كـان الفـراغ مـن             
.م١٩٢٦/هـ١٣٤٤تصحيحه يف 

ــ اإلمامة والسياسة١٠

طـه حممـد   : ، حتقيـق )هـ٢٧٦/ت(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري     
.م١٩٦٧/هـ١٣٧٨توزيع ــ القاهرة ه للنشر والئالزيين، مؤسسة احلليب وشركا

ــ بحار األنوار١١

ــ ١١١١/ت(حممد باقر بن حممـد تقـي الـسي           ، دار إحيـاء التـراث العـريب ـــ        )ه
.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بريوت، الطبعة الثالثة 

ــ البداية والنهاية١٢

مكتب حتقيق التراث : ، حتقيق)هـ٧٧٤/ت(أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي    
إحياء التراث العريب، دار إحياء التراث العريب ومؤسسة التـاريخ العـريب ـــ        يف دار   
.م١٩٩٣/هـ١٤١٣بريوت 

ــ بالغات النساء١٣

، طبعة الشريف الرضي ــ قم، )هـ٢٨٠/ت(أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر طيفور   
.بدون تاريخ، أفست على طبعة دار النهضة احلديثة
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ــ تاريخ آداب اللغة العربية١٤

، منـشورات دار ومكتبـة احليـاة ـــ بـريوت، الطبعـة              )م١٩١٤/ت(جرجي زيـدان    
.م١٩٧٨الثانية 

ــ تاريخ ابن خلدون١٥

ــ ٨٠٨/ت(أبو زيد عبد الرمحن بـن حممـد بـن خلـدون احلـضرمي اإلشـبيلي                ، )ه
خليل شحادة ومراجعة سهيل زكّار، دار الفكر ــ بريوت، الطبعـة الثانيـة           : حتقيق

.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

)وهو تاريخ األمم والملوك(لطبري ــ تاريخ ا١٦

الفــضل حممــد أيب: ، حتقيــق)هـــ٣١٠/ت(أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي  
.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧إبراهيم، دار التراث ــ بريوت، الطبعة الثانية 

تراجم النساء/ تاريخ مدينة دمشق ــ ١٧

: ، حتقيق)هـ٥٧١/ت(أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر الشافعي الدمشقي 
.م١٩٨١/هـ١٤٠٢سكينة الشهايب، دار الفكر ــ دمشق 

ــ تاريخ اليعقوبي١٨

ــ ٢٩٢بعـد / ت(أمحد بن إسحاق بن جعفـر اليعقـويب          ، دار صـادر ـــ بـريوت،        )ه
.بدون تاريخ

ــ تذكرة الخواص١٩

أبو املظفر يوسف بن عبد اهللا مشس الـدين قزأوغلـي سـبط ابـن اجلـوزي احلنفـي            
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تقدمي السيد حممـد صـادق حبـر العلـوم، مكتبـة نينـوى احلديثـة ـــ                  ،)هـ٦٥٤/ت(
.طهران، بدون تاريخ

ــ تراجم أعالم النساء٢٠

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـــ      ،)هـ١٣٩١/ت(حممد حسني األعلمي احلائري     
.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة األوىل 

مدينة دمشقيهما السالم من تاريخــ ترجمة اإلمام الحسين بن علي عل٢١

، ٩هـــ٥٧١/ت(أبــو القاســم علــي بــن احلــسن ابــن عــساكر الــشافعي الدمــشقي 
حممد باقر احملمودي، مؤسسة احملمودي للطباعة والنشر ــ بريوت، الطبعة          : حتقيق

.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨األوىل 

ــ تقريب التهذيب٢٢

ــ ٨٥٢/ت(أبو الفضل أمحـد بـن علـي بـن حجـر شـهاب الـدين العـسقالين                    ، )ه
.هـ١٣٨٠عبد الوهاب عبد اللطيف، دار املعرفة ــ بريوت : حتقيق

ـ تهذيب التهذيبـ٢٣

: ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين 
.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤احلسن، دار الفكر ــ بريوت حممد شريف الدين، وأيب

ــ تهذيب الكمال في أسماء الرجال٢٤

ــ ٧٤٢ت(املـزي  نن يوسـف بـن عبـد الـرمح     أبو احلجاج مجال الـدي     : ، حتقيـق )ه
ــالة      ــواد معــروف، مؤســسة الرس ــشار ع ــدكتور ب ــة الرابعــة   : ال ــريوت، الطبع ب

.م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
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)وهو سنن الترمذي(الجامع الصحيح ــ ٢٥

ــ ٢٧٩/ت(أبو عيسى حممد بن عيسى بـن سـورة          أمحـد حممـد شـاكر    : حتقيـق ) ه
عبد الباقي للجزء الثالـث، وإبـراهيم عطـوه         ني األول والثاين، وحممد فؤاد      ئللجز

ني الرابـع واخلـامس، دار إحيـاء التـراث العـريب ـــ بـريوت، الطبعـة                ئعوض للجز 
.م١٩٦٢/هـ١٣٨١م ــ ١٩٣٨/هـ١٣٥٨األوىل بني سنة 

ــ الخصال٢٦

ــ ٣٨١/ت(أبو جعفر حممـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي            علـي أكـرب   : ، حتقيـق )ه
مي التابع جلماعة املدرسني باحلوزة العلميـة ـــ قـم،           الغفاري، مركز النشر اإلسال   

.هـ١٤٠٣الطبعة األوىل 

خائر العقبى في مناقب ذوي القربىــ ذ٢٧

ــ ٦٩٤/ت(أبو العباس حمب الدين الطـربي أمحـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد          ، دار )ه
املعرفة ــ بريوت، أفست على طبعة مطبعة القدسي، ومطبعة السعادة ــ القـاهرة،       

.تاريخبدون

ــ السيدة سكينة٢٨

ــ ١٣٩١ت(عبد الرزاق بن حممد بن عبـاس املوسـوي املقـرم            ١٢٤، طبعـة يف  )ه
.صفحة مع الفهرست وإصالح األخطاء، بدون تاريخ وال أي معلومة

ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب٢٩

أبــو الفــالح عبــد احلــي بــن أمحــد شــهاب الــدين بــن العمــاد احلنبلــي الدمــشقي   
حممود األرناؤوط، دار ابن كثري ــ دمشق، الطبعـة األوىل          : ، حتقيق )هـ١٠٨٩ت(

.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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ــ صفة الصفوة٣٠

ــ ٥٩٧/ت(أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي ابن اجلـوزي      : ، حتقيـق )ه
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦حممود فاخوري، دار املعرفة ــ بريوت، الطبعة الرابعة 

ــ الطبقات الكبرى٣١

ــ ٢٣٠/ت(بد اهللا حممد بن سـعد بـن منيـع البـصري الزهـري              أبو ع  : ، حتقيـق )ه
م، أفـست  ١٩٨٥/هـ١٤٠٥إحسان عباس، دار بريوت للطباعة والنشر ــ بريوت        

.على طبعة دار صادر

ــ العقد الفريد٣٢

أمحد أمني، : ، حتقيق)هـ٣٢٨/ت(أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي          
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦األبياري، دار الكتاب العريب ــ بريوت وأمحد الزين، وإبراهيم 

الفهرستــ ٣٣

رضا جتدد بـن  : ، حتقيق)هـ٣٨٠/ت(أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الندمي       
علـــي احلــــائري املازنــــدراين، مطبعــــة املــــروي ــــــ طهــــران، الطبعــــة األوىل  

.م١٩٧١/هـ١٣٩١

ــ الكامل في التاريخ٣٤

ــ ٦٣٠/ت(لي بن حممـد الـشيباين ابـن األثـري اجلـزري             أبو احلسن عز الدين ع     ، )ه
وهنس تـورنربغ مـع فريـق مـن العلمـاء، وإضـافات          ياملستشرق كارلوس   : حتقيق

.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢لدار صادر، دار صادر ــ بريوت 
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ــ الكامل في ضعفاء الرجال٣٥

الدكتور سهيل زكّار  : ، حتقيق )هـ٣٦٥/ت(أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين        
ومراجعـــة حيـــىي خمتـــار غـــزاوي، دار الفكـــر ـــــ بـــريوت، الطبعـــة الثالثـــة         

.م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

ــ لسان الميزان٣٦

ــ ٨٥٢/ت(أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر شـهاب الـدين العـسقالين         ، دار )ه
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الفكر ــ بريوت، الطبعة األوىل 

ــ المجدي في أنساب الطالبيين٣٧

كـان حيـاً بعـد    (مد بـن علـي جنـم الـدين العمـري النـسابة       أبو احلسن علي بن حم  
الدكتور أمحد املهدوي الدامغاين، مطبعة سيد الشهداء ــ قم،         : ، حتقيق )هـ٤٤٣/

.هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 

ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد٣٨

، دار الكتـب العلميـة   )هـ٨٠٧/ت(أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي    
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨وت، ــ بري

معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانــ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في٣٩

ــ ٧٦٨/ت(أبو حممد عبد اهللا بـن أسـعد بـن علـي اليـافعي الـيمين املكـي           ، دار )ه
.م١٩٩٣/هـ١٤١٣الكتاب اإلسالمي ــ القاهرة، الطبعة الثانية 

ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر٤٠
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حممـد حميـي الـدين    : ، حتقيـق )هـ٣٤٦/ت(بن احلسني املسعودي    أبو احلسن علي    
.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣عبد احلميد، دار الفكر ــ بريوت، الطبعة اخلامسة 

ــ المستدرك على الصحيحين٤١

مصطفى : ، حتقيق)هـ٤٠٥/ت(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري 
.م١٩٩٠/هـ١٤١١، الطبعة األوىل عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ــ بريوت

معارفــ ال٤٢

ــ ٢٧٦/ت(أبو حممد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري                 الـدكتور  : ، حتقيـق  )ه
.م١٩٩٢القاهرة، الطبعة السادسة - وت عكاشة، اهليئة املصرية العامة للكتابرث

ــ المعجم األوسط٤٣

ــ ٣٦٠/ت(أبـو القاسـم ســليمان بـن أمحــد الطـرباين      الـدكتور حممــد  : قيــق، حت)ه
.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطحان، مكتبة املعارف ــ الرياض، الطبعة األوىل 

ــ المعجم الكبير٤٤

ــ ٣٦٠/ت(أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين        محـدي عبـد ايـد      : ، حتقيـق  )ه
.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤السلفي، دار إحياء التراث العريب ــ بريوت، الطبعة الثانية 

لضعفاءــ المغني في ا٤٥

ــ ٧٤٨/ت(أبو عبد اهللا حممـد بـن عثمـان مشـس الـدين الـذهيب          أبـو  : ، حتقيـق )ه
ــة األوىل      ــريوت، الطبعـ ـــ بـ ــة ــ ــب العلميـ ــي، دار الكتـ ــازم القاضـ ــراء حـ الزهـ

.م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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ح الكرامة في شرح قواعد العالّمةــ مفتا٤٦

بـريوت،   ، دار إحياء التراث العريب ـــ      )هـ١٢٢٨/ت(حممد جواد احلسيين العاملي     
.هـ١٣٢٤أفست على طبعة املطبعة الرضوية ــ القاهرة لسنة 

ــ مقاتل الطالبيين٤٧

ــ ٣٥٦/ت(أبو الفرج علي بن احلسني اإلصفهاين القرشي األمـوي           : ، حتقيـق  )ه
ــة     ــة الثانيـ ــريوت، الطبعـ ـــ بـ ــات ــ ــسة األعلمـــي للمطبوعـ ــقر، مؤسـ أمحـــد صـ

.م١٩٨٧/هـ١٤٠٨

ــ مقتل الحسين٤٨

ــ ٥٦٨/ت(وفق بن أمحد املكي أخطب خـوارزم       أبو املؤيد امل   الـشيخ  : ، حتقيـق )ه
مكتبــة املفيــد ــــ قــم، أفــست علــى طبعــة النجــف  حممــد الــسماوي، منــشورات 

.هـ١٣٦٧

ــ مقتل الحسين٤٩

ــ ١٣٩١/ت(عبد الـرزاق بـن حممـد بـن عبـاس املوسـوي املقـرم              ، نـشر قـسم   )ه
.ريخالدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة ــ طهران، بدون تا

لملوك واألممــ المنتظم في تاريخ ا٥٠

د حممـد عبـ  : ، حتقيـق )هـ٥٩٧/ت: (أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي  
عطـا، دار الكتـب العلميـة ـــ بـريوت، الطبعـة        القادر عطا، ومصطفى عبـد القادر     

.م١٩٩٢/هـ١٤١٢األوىل 
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النبي واآللتواريخى اآلمال في ــ منته٥١

ــ ١٣٥٩/ت(نجفـي القمـي   لا اعباس بن حممـد رضـ    مؤسـسة النـشر   : ، حتقيـق )ه
اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني ــ قم املقدسة، مطبعة املؤسسة، الطبعة الثانيـة         

.هـ١٤١٦

ــ ميزان االعتدال٥٢

: ، حتقيـق )هـ٧٤٨/ت(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان مشس الدين الذهيب         
وت، أرخ مقدمة التحقيق يف مصر اجلديدة ــ علي حممد البجاوي، دار الفكر ــ بري

.م١٩٦٣/هـ١٣٨٢القاهرة 

وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةــ النج٥٣

ــ ٨٧٤/ت(أبو احملاسن يوسف بن تغـري بـردي األتـابكي          املؤسـسة  : ، حتقيـق )ه
املــصرية العامــة للتــأليف والترمجــة، وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي ــــ القــاهرة 

.م١٩٦٣/هـ١٣٨٣

تحصيل مسائل الشريعةــ وسائل الشيعة إلى٥٤

مؤسسة آل البيـت علـيهم      : ، حتقيق )هـ١١٠٤/ت(حممد بن احلسن احلر العاملي      
.هـ١٤٠٩السالم إلحياء التراث ــ قم املقدسة، الطبعة األوىل 

يات األعيان وأنباء أبناء الزمانــ وف٥٥

ــ ٦٨١/ت(بـن خلكـان     أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممـد بـن أيب بكـر               ، )ه
م، أفست على طبعة ١٩٧٠الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ــ بريوت     : حتقيق

.دار صادر
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١٧١

احملتويات

٥.......................................................................اإلهداء
٦..........................................................بعة األوىلمقدمة الط

٩..........................................................مقدمة الطبعة الثانية
١٢.........................................................................تنويه

١٣...................................................................وراثة نبوية
٢٣.................................قصة سكينة بنت احلسني عليهما السالم

٢٧....................................)االسم واللقب(سكينة عليها السالم 
٢٧.........................................................)تاريخ مدينة دمشق(ــ ابن عساكر َّـ ١

٢٨...........................)النجوم الزاهرة َّـ ملوك مصر والقاهرة(ــ ابن َتْغري َبْرِدي َّـ ٢

٢٨.............................................)اِّـنتظم َّـ تاريخ اِّـلوك واألمم(وزي َّـ ــ ابن الج٣

٢٨......................................................)تذكرة الخواص(ــ سبط ابن الجوزي َّـ ٤
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١٧٢

٢٨..........................................................................)الفهرست(ــ ابن النديم َّـ ٥

٢٩...............................................................)األغاني(ــ أبو الفرج اإلصفهاني َّـ ٦

٣٠......................................................)شذرات الذهب(ــ ابن العماد الحنبلي َّـ ٧

٣٠...........................................................................)مرآة الجنان(ــ اليافعي َّـ ٨

٣٠...................................................................)وفيات األعيان(ــ ابن خلكان َّـ ٩

٣١.........................................................)أعالم النساء(ــ عمر رضا كحالة َّـ ١٠

٣١.......................................)أعيان الشيعة(ــ السّيد محسن األم العاملي َّـ ١١

٣٢..)سكينة بنت الحس عليهما السالم(ــ السّيد عبد الرزاق اِّـوسوي اِّـقّرم َّـ ١٢

٣٣..............................)تراجم أعالم النساء(ــ الشيخ محّمد حس األعلمي َّـ ١٣

٣٣...........................................)منتهى اآلمال(ــ اِّـحّدث الشيخ عباس القّمي َّـ ١٤

٣٥.............................................................مصاحل أموية ومطامع زبريية

٣٩...............................................................أكذوبتان
٣٩.........................ستماع الغناءسكينة وجمالسة الشعراء وا: األكذوبة األوىل

٣٩..........................................................................النموذج األول
٤٠..................................................................................................رجال الخ

٤٣.............................................................................................تهافت الوّضاع

٤٧..........................................................................النموذج الثاني
٥٢..................................................................................................رجال الخ

٥٥.........................................................................النموذج الثالث

٥٦..........................................................................النموذج الرابع
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١٧٣

٥٦..................................................................................................رجال الخ

٦٠.................................................حرمة نظر األجنيب لألجنبية
٦٢...................................................................رمتين بدائها وانسلّت

٦٤....................................عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا زوجة مصعب بن الزب

٦٨......................................................................بنت عبد اِّـلك بن مروانفاطمة 

٦٩.............................................................الثريا بنت علي بن عبد اهللا بن الحارث

٦٩.............................................رملة بنت عبد اهللا بن خلف أخت طلحة الطلحات

٦٩..................................................................عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان

٧٠.....................................................................رملة بنت معاوية بن أبي سفيان

٧٠......................................بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانعاتكة بنت عبد اهللا

٧٠....................................زينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

٧١...............................ف الثقفيزينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحّجاج بن يوس

٧١...................................................................ُسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف

٧١..............................هند بنت كنانة بن عبد الرحمن بن نضلة بن صفوان بن أمية  

٧٢.............................................................ُسعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان

٧٢.....................................................................أّم البن زوج الوليد بن عبد اِّـلك

٧٣.............................................................................ليزينب بنت سليمان بن ع

٧٤..........................................................................عائشة بنت اِّـهدي العباسي

٧٤...........................................وّالدة بنت اِّـستكفي الخليفة األموي َّـ األندلس

٧٥...................................................................................سكينة وابن السريج

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٤

٧٨..................................................................................................رجال الخ

٧٩.....................أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كلّ هذا؟
٨٠................................................................إنّه خراج بعض الكور

٨١......................................................حكم الغناء يف الشريعة املقدسة

٨٦........................................مغنياً؟حقيقة األمر ما هي؟ ابن سريج نائحاً أم

٩٠..............................................................حماوالت وضع وتزوير أخر

٩٤.............................سكينة وحديث األزواج: األكذوبة الثانية
٩٤....................................................قائمة أبي الفرج اإلصفهاني: األوىل

٩٥.................................................................قائمة ابن سعد: الثانية

٩٦.........................................................قائمة ابن خلكان: الثالثة

٩٦......................................................قائمة سبط ابن اجلوزي: الرابعة

٩٧.........................................................................القائمة املوحدة

٩٩..................................................................مصعب بن الزبري: أوالً
١٠٠..........................................................................................َمن هم آل الزب؟

١٠٢................................كتاب طلحة والزب َّـ تحريض اِّـسلم على قتل عثمان

١٠٤..................................تقليدية عداء ومنافساٌت سياسية محمومة... آل الزب

١٠٧..........................................مصعب بن الزب ُيؤوي قتلة الحس عليه السالم

ي آلل علي وشيعتهتر... مصعب بن الزب١٠٨................................كة العداء الزب

١١٠.......................................................................................فأين التقارب إذن؟
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١٧٥

١١٢......................................محاوالت زبية للطعن على أهل البيت عليهم السالم

١١٥.................................................................................أّما اِّـقتضيات الدينية

١١٧...........................................................................أّما اِّـقتضيات االجتماعية

١٢٠.................................................................................................مناقشتان

١٢٦..................................................عبد ا بن عثمان بن حزام: ثانيًا
١٢٩..................................................................................................أّما مجالد

١٣٠...............................................................................................أّما الّشعبي

١٣١............................................................األصبغ بن عبد العزيز بن مروان: ثالثًا

١٣٢............زيد بن عمرو بن عثمان وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : رابعًا وخامسًا

١٣٧............................................................عبد اهللا بن الحسن السبط: سادسًا

١٤٢.........................................................................................حزن الفاطمّيات

١٤٥.......................................................................محاولة تشويه الحقائق إذن

١٤٦.................................................................................وحينما تزّور الحقائق

١٤٨.................................................................................................الخالصة

١٥٠.........................................هل كتاب األغاني لإلصفهاني؟
١٦٠................................................................ثبت املصادر
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